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جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

�أور�سوال� ..أو الر�سولة

�أعرتف ب�أنني مل �أكن �أعرف �شيئ ًا عن الفنانة الت�شكيلية الأملانية "�أور�سوال باهر" قبل
�أن تقيم معر�ضها يف دم�شق ،و�أخجل من نف�سي لأنني مل �أكن �أعرف ،ويت�أ ّكد يل ،كما غري
مرة� ،أنّ ال�ساعات الطويلة التي �أنفقها ّ
كل يوم يف القراءة ال تعني �شيئ ًا يف عدّ اد املعرفة،
وال�سيما �إذا �شاء املرء �أن يكون ابن ًا بحقّ للمعرفة ،وللثقافة عامة.
�أور���س��وال التي غ��ادرت احلياة وهي يف دم�شق لي�ست مبدعة اختارت االنحياز �إىل
ٌ
مدر�سة يف القيم الدالة على �أنّ الإبداع �إما �أن
الق�ضايا العادلة فح�سب ،بل هي� ،أي�ض ًا،
يكون خمل�ص ًا لتلك الق�ضايا ،و�إ ّما �أنّه زيف فنّ  ،لأنّ من �أ ّول �أ�سباب خلود الأخري هو قيمة
الر�سالة التي يحملها �إىل متلقّيه ،بل ،على نحو �أدقّ � ،صلة تلك الر�سالة مبا يعني الإن�سان،
ومبا ُيعلي من �ش�أن كونه �إن�سان ًا ،ال وح�ش ًا يف �إهاب �إن�سان.
يف كتاب "هربرت ريد" :معنى الفنّ " �أنّ الوظيفة احلقيقية للفنّ هي التعبري عن
مما يعنيه،
"الإح�سا�س" ،ونقل "الفهم" �إىل املتلقي ،وغري ٍ
خاف �أنّ هذا املعنى يعنيّ ،
مر�سل الفنّ وم�ستق ِبله ،وال�سيما امل�شاركة الوجدانيةّ ،
ولعل هذا هو ما
امل�شاركة بني ِ
ق�صد "�أرنولد هاوزر" �إليه يف كتابه "الفنّ واملجتمع عرب التاريخ"� ،أي ما ا�صطلح عليه
باملعنى الإن�سا ّ
ين للفنّ  ،وما ي�ؤ ّكد �أنّ قيمة الفنّ تكمن يف تعبريه عن الإن�سان ،عن م�شكالته
وق�ضاياه ،وقبل ذلك عن متكينه من �أن يكون �إن�سان ًا باملعنى الدقيق للكلمة ،ال باملعنى
ّ
الدال على الهيئة فح�سب.
منذ قراءتي �أول معلومة عن "�أور�سوال"� ،أعني تعبريها عن رغبتها يف �إقامة معر�ض
لها يف دم�شق ،و�أنا �أم�ضي من موقع �إلكرتوين �إىل �آخر ،لأتع ّرف �إىل �سريتها على امل�ستويني
إبداعي ،ولأكت�شف ،يف ّ
كل جديد �أقر�ؤه� ،أنّنا ،نحن العرب ،ال ُنح�سن اال�ستثمار
الذاتي وال
ّ
يف الآخر امل�ؤيد لق�ضايانا ،بل ،على النقي�ض من ذلك ،ال نلتفت �إليه كما يليق بق�ضايانا،
و�إذا فعلنا ،ف�إننا نفعل ذلك يف وقت مت�أخر ،وربمّ ا ال نلتفت �إليه البتة.
ولدت "�أور�سوال" يف مدينة "�أومل" �سنة �ستني من املئة الفائتة ،وح�صلت على �شهادة
الدبلوم يف علم االجتماع ،ويف �سنّ الثالثة والع�شرين انتقلت �إىل مدينة "فولدا"،
ثم ا�ستق ّرت �سنة �ألفني و�سبع يف برلنيّ .
ولعل �أبرز ما م ّيزها ،على امل�ستويني الإن�ساين
ّ
والإبداعي ،مناه�ضتها �سيا�سات الغرب ،وال�سيما �إ�شعال الفنت واحلروب يف غري جزء من
كوكب الأر�ض ،ووعيها ب�أنّ الفنّ ر�سالة ،بل هو نقد للواقع ،وحماولة لالرتقاء به لكي
يت�أن�سن ،ولكي يتخ ّلى عن ن�أيه عن الإن�سا ّ
ين يف الإن�سان.
اختارت "�أور�سوال" �أن يكون عنوان معر�ضها يف دم�شق" :النهو�ض من الرماد" ،وكانت
لوحات املعر�ض جميع ًا خمل�صة ملو�ضوع واحد ،بل ق�ضية �إن�سانية واحدة ،هي احلرب على
مما قالت يف ت�صريح �صحفي لها خماطبة ال�سوريني�" :أنتم انت�صرمت �أيها
�سورية ،وكان ّ
ال�صحي �صعب ،و�إذا
قدمتُ �إليكم لأنني �أح ّبكم .و�ضعي
ال�سوريون لأنكم على حقّ  ،و�أنا ِ
ّ
وافتني املنية هنا ،فو�صيتي �أن �أدفنَ يف تراب �سورية لأنها بلد ال�شهداء".
ّ
الدال على املفارقة للم�ألوف
ربمّ ا لي�ست لوحة "�أور�سوال" وثيقة ال�صلة بالإبداع مبعناه
أقرب �إىل الت�شكيل املطابق للواقع ،خط ًا وظال ًال و�ألوان ًا وب�ساطة يف بناء
واملتواتر ،و�أنّها � ُ
عنا�صر اللوحة ،منها �إىل الفنّ الذي تتج ّلى اللوحة الت�شكيلية معه ومن خالله تخيي ًال
اخلا�ص ،لكنّ هذه اللوحة ،لوحة "�أور�سوال" ،يكفيها �شرف االنتماء
له منطقه اجلمايل
ّ
�إىل ق�ضية ،وتعبريها عن ق�ضية ،و�إخال�صها لقيم احلقّ واخلري واجلمال.
الرحمة لروح "�أور�سوال" �أو "الر�سولة" وهي تدفئ عظامها الناحلة برتاب دم�شق،
والعار ّ
لكل "مبدع"� ،أ ّي ًا كانت هويته ،م�ؤ ّرق بامتيازاته ال�شخ�صية ومعاركه ال�صغرية.

حرب ت�شرين االنت�صار المعجزة
•د .يو�سف جاد احلق

ـــــ �ص3

خالد �أبو خالد� ..سورية العظيمة قلب العالم
•لبنى مرت�ضى

ـــــ �ص6

هل يتوقف مُ�سل�سل لعنات �أو �ضحايا ترامب؟
• د�.صياح عزام

ـــــ �ص7

�أحمد عبد المعطي حجازي� ..شاعر الوجدان
• جميل ح�سن

ـــــ �ص 14

الإرث الإيطالي
ق�صة مترجمة

•د .علي �إبراهيم �أ�شقر

حتية �إىل
اجلندي املجهول

ـــــ �ص15
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ف�ضاءات الحب و الحياة الوادعة ما قبل الحرب
• �سو�سن بنّي في رواية "بيت ال�سودان"
بلغة ٍ �شاعرية قريبة من الهم�س ،
يتخلّلها �صوت �أنثوي �ساحر و غام�ض
 ،يفتتح ال���روائ���ي ال��ع��راق��ي حممد
ح ّياوي روايته ال�صادرة حديث ًا عندار
الآداب ( بيت ال�����س��ودان ) و ال��ذي
يجري التعريف عنه باقت�ضاب �آ�سر
من خالل احلوار الذي دار بني عالوي
بطل الرواية و احدى فتياتالبيت الفاتنات
 ،و التي تغريه بالتعرف �إىل ق�ص�صهنَّ بينما
ي�ستمتعن با�سرتخاء جم يف احدى الواحات
النائية و���س��ط خ�سف م��ه��ول م��ن الأر����ض،
جال�سات حول نبع عني رق��راق  ،حتيط به
�أ�شجار النخيل و حتوم يف ف�ضائه الع�صافري
و البالبل .
حيث تقول ل��ه تلك امل���ر�أة يف متهيد ملا
�سي�سرد من �أح��داث و حكايا " – :حياتك
البائ�سة �ستكون هائمة حول بيت ال�سودان
� ،أو خما�ضة املتعةللعروج �إىل �سماء الذهول
� ..ستجده و ال جتده  ،و تدخله و ال تدخله
 ..لكنه يف املح�صلة �سيحلّق مرتفع ًا يف
الف�ضاء حام ًال قاطنيه معه .
– � ُّأي بيت ؟! يت�ساءل عالوي .
الق�صي عند تخوم املدينة و
– البيت
ّ
ال���ذي تغلي ح��ج��رات��ه يف الأ���ص��ي��اف كما
التنانري املجمرة  ،ذلك احل ّيز املعلّق  ،كما لو
كان جهنم في�سماواتها  ،ال ي�ضاهيه �سحر ًا
و �أعاجيب �سوى ذلك اخل�سف العظيم كما
�أخربتك "– الرواية �ص. 8
بهذا التمهيد امل�ش ّوق الذي يتناول الك�شف
عن ق�ص�ص �سبعة فتيات ٍ �سوداوات الب�شرة
أقدارهن �إىل ذلك املكان الذي ي�ضج
قادتهم �
ّ
غنائهن هرب ًا من
برق�صهن و
يف لياليال�صيف
ّ
ّ
مر ُف ِر َ
�ض عليهن يف حياتهن
واق��ع قا�س ٍ و ّ
ال�سابقة  ..ف��ل��ج���أن �إىل ب��ي��ت ال�����س��ودان
ال��ذي تقوم برعايته ياقوتتلك الراق�صة
ال�سمراء الفاتنة  ،فيقدمن املتعة و الت�سلية
ل����زوار ال��ب��ي��ت م��ن ال��رج��ال ع��ل��ى اخ��ت�لاف
مكانتهم و اجتاهاتهم رق�ص ًا و غناء ًا فقط
دومناممار�سة �أي ن��وع من �أن��واع الرذيلة ،
وف��ق �شرط ياقوت ال�صارم يف �أ ّال يدن�س
بيت ال�سودان ا�شتعال رغبة جن�سية  ،يبد�أ
ح ّياوي روايته مبزيجمن ال�سحر و الغمو�ض
ً
طواعية يف ع��امل غرائبي
مقحم ًا ق��ارئ��ه
�أح�سن اختيار العبارات املنا�سبة له  ،وا�ضع ًا
�إياه يف حالة من الت�أهب و ال�شوقو ال�شغف
لقراءة تلك احلكاية التي تزخر بال�سحر و
اخليال .
و َك َمن ي�أخذ بيدك لينتقل بك �شيئ ًا ف�شيئ ًا
لتغو�ص يف �أع��م��اق احلكاية كذلك يفعل
احلياوي بكل براعة ٍ .
�إن���ه يجيد ر���س��م امل��ع��امل بكل �سال�سة و
ر���ش��اق��ة ع�بر لغة و�صفية جميلة لتجد
نف�سك يف قلب تلك الواحة و ذلك اخل�سف
ال���ذي ي�ضم هجري املقابر وال�����ص��ح��راء ..
نائي ًا بك بعيد ًا عن �ضجيج احلياة  ،منتظر ًا
عالوي الذي ت�أخذه غفوة نوم و�سط �أجواء
اال���س�ترخ��اء  ،و م��ا ب�ين احلقيقة و احللم
ي��ج��دع�لاوي نف�سه يف ذل��ك البيت لتبد�أ
احلكاية و يبد�أ ب�سردها .
�أبطال الرواية :
"عالوي"  :و ه��و ا�سم التح ّبب ال�سم
"علي"  ..ال�����ش��اب اللقيط ال���ذي تبنته
ي��اق��وت ح�ين ك��ان �صغريا و رب��تّ��ه على �أن��ه
ابنها  ،ب�شرته بي�ضاء علىخالف بقية من
يف البيت من ن�ساء � ،شاب يف مقتبل العمر ،
تروى على ل�سانه �أحداث الرواية .
"ياقوت"  :الراق�صة ال�سمراء الفاتنة
� ،سيدة البيت الذي ترعى �ش�ؤونه و تعقد
يف لياليه جل�سات ال�سمر � ،أمه يف التبني و
ع�شيقته .
"اجلدة عجيبة"  :والدة ياقوت  ..من

قراءات

�إن��ه يجوب به يف ع��وامل متنوعة ما بني
احلب املبهم بني ع�لاوي و ياقوت و رغبته
اجلن�سية يف و�صالها و �شعوره الدائم ب�أنه
�أ���س�ير لها ومعطوب م��ن دون��ه��ا و ب�ين حبه
النا�شىء و اجل���ارف �أي�ضا لعفاف الفتاة
ال�شقية التي متاثله يف العمر .
و ما بني ع��امل اخل��راف��ات و الأ�ساطري و
الغمو�ض ال��ذي يكتنفه ع�بر م��ا ج�سدته
�شخ�صية "�ضمد " يف �إ�شارة ٍ ( �إىل �أهمية
العراق ح�ضاري ًا ووجوب املحافظة على ما
تبقى من �آثاره التي نهبت و ُد ِّمر معظمها ) .
متطرق ًا �إىل ت�أثريات ما جرى يف العراق
�سيا�سي ًا ب��دء ًا من دخول القوات العراقية
�إىل الكويت و تدخّ ل القوات الأمريكية و
ما نتج عنه منانتفا�ضة �شعبية �ضد �صدام
و ق��رارات��ه التي �أدخلت العراق يف دوام��ة
م��ن ال��دم��اء و القتال مل تنته ِ �إىل يومنا
ه��ذا  ..و �صو ًال �إىل اجلماعاتالإ�سالمية
املت�شددة و التي زادت الأمور �سوء ًا و �أثّرت
�سلب ًا على كافة مناحي احلياة االقت�صادية
و االجتماعية ال��ت��ي مل ي�سلم منها بيت
ال�سودانفي نهاية املطاف .
�إنّ م��امي��ي��ز ق����درة ح��� ّي���اوي ح��ق�� ًا هو
ا�ستعرا�ضه لكامل احلياة التي كان يحياها
�أب��ط��ال��ه بجوانبها النف�سية املختلفة و
احتياجاتها من حب و جن�س ولهو و ت�أمل
و بوح و �صراع و خوف متمثلة مبا تلعبه كل
�شخ�صية من دور يف الرواية .
�إنّ من يقر�أ ( بيت ال�سودان ) ال بدّ �أن
يالحظ اللغة ال�شعرية الرثّة و املعبرّ ة التي
كتبت بها  ،و �سال�سة و ر�شاقة االنتقال ما
بني الو�صف والت�صوير و احلوار � ،إ�ضافة �إىل
تناغم اللغة مبا يخدم م�ضمون الرواية و
ج ّوها العام .
كما �أنّ الكاتب كان ذكي ًا �أي�ض ًا يف انتقاء
�أ�سماء �أبطاله غري التقليدية و هي �أ�سماء
ملفتة و موحية مثل ( عجيبة � ،ضمد ،
ي��اق��وت  ،نعيم � ،ش ّمة )و جميعها �أ�سماء
منتقاة بعناية لت�ضفي على الرواية �إيحاء ًا
م�شبع ًا بفنتازيتها و �سحرها احلكائي .
لقد اختار احلياوي عر�ض ًا ممتع ًا و �سرد ًا
�ش ّيق ًا خال ٍ من امللل �أ�ضاء فيه على جوانب
عديدة من �شخ�صيات روايته حتى ليخ ّيل
ل��ل��ق��ارىء �أن��ه��اب��ات��ت ت�ت�راءى ل��ه ب�شكل �أو
ب�آخر  ،متفاع ًال معها  ،لي�سوق لنا �سوداوية
امل�شهد يف النهاية من خالل احلدث املفجع
و احلزين ال��ذي �أ ّ
مل ببيتال�سودان و الذي
ينج من تلك املحرقة
انتهى به حرق ًا  ،و مل ُ
الب�شعة �سوا عالوي بعد �أن دفعت به "ياقوت
من �سطح الدار �إىل الأ�سفل فيمحاولة منها
لإنقاذه  ،فلم يبق َ له �سوا "عفاف " التي
جتره باجتاه املدينة و �صوت
�أم�سكت بيده ّ
طيف يهتف يف �أذنه بنربةٍ حنون :
– اذهب مع عفاف يا حبيبي  ،ال تخف
 ".الرواية �ص. 166
لقد �أراد احلياوي من خالل هذا االختيار
يف عر�ض روايته �أن يقول لنا �أن وراء هذا
املوت العبثي غري املربر و الفو�ضى العارمة
التياجتاحت ال��ع��راق ث ّمة حياة وادع��ة
ه��ان��ئ��ة و �سعيدة و ك���ان ال��ن��ا���س ينعمون
بالرخاء و بحياة �آمنة و ب�سيطة  ،قبل �أن
تتحول تلك الأماكن العامرةبال�سالم �إىل
جمموعة �أنقا�ض و تغدو النا�س �أرواح��� ًا
هائمة ل��ربمّ��ا ال ت��زال �أطيافها حتلّق من
حولنا �إىل الأبد  .لتطرح ال�س�ؤال احلارق :
�أال يكفيقت ًال و موت ًا ملن ي�ستحقون احلياة .

ت�صنع لهم الطعام و جتيد الغناء �أي�ضا .
"نعيم و �ش ّمة"  :الفتاتان اللتان تعزفان
على العود و ترق�صان الهيوة .
"الدكتور ريا�ض" :الطبيب املثقف و
املحرتم  ..ي�تردد على بيت ال�سودان طلب ًا
للمتعة و الرتويح عن النف�س بعد عزوفه
ع��ن ال����زواج �إث���ر ق�صةحب مل يكتب لها
النجاح و اال�ستمرار .
"ال�شيخ حم�سن"  :رج��ل الدين املعمم
الذي يعمل �إمام ًا لأحد اجلوامع يف النهار و
�أحد املرتددين على البيت لي ًال  ،و هو الذي
كانت نهاية بيتال�سودان حرق ًا مبن فيه على
ي��ده و يد جماعته من الرجال املتع�صبني
� ..إث��ر �شجار ن�شب بينه و بني جمموعة
�أخرى من الرجال �أرادوااال�ستمرار باحلفل
الغنائي الراق�ص و لعدم ا�ستجابتهم لطلب
ال�سيد حم�سن يف ّ
ف�ضه م�ستنكر ًا الغناء و
الرق�ص يف مثل تلك الظروف الع�صيبةالتي
مت���ر ب��ه��ا امل��دي��ن��ة م���ن ح���رب و ث�����ورات و
ّ
انتفا�ضات  ،ن�شب خالف �سرعان ما ت�صاعد
اجل��دل و النقا�ش فيه �إىل اقتتال �أدى يف
نهاية املطاف�إىل حرق بيت ال�سودان .
"العجوز �ضـمد"  :حار�س املقربة امللكية
يف �أور و القائم بخدمة الزبائن متنق ًال ما
ب�ين الكانون و عري�شة العنب  ..و ال��ذي
يجلب ل��ه��م الأق���داح���ال���ب���اردة  ..غريب
الأط���وار و خ��رايف مبا يقوم به � ،إن��ه �صلة
الو�صل بني الواقع و عامل الأ�ساطري التي
ي�أتي على ذكرها و ك�شفها يف الروايةمن
خ�ل�ال زي��ارت��ه لأور ال��ن��ائ��ي��ة و اهتمامه
ب��ال��رق��م و القطع الأث��ري��ةو تنب�ؤاته ملا
�سي�أتي من �أحداث .
"عفاف" � :صديقة ع�ل�اوي  ..فتاة
جامعية متوقدة الذكاء  ،مفعمة بالن�شاط
و التمرد  ،ت�أ�سر اجلميع بقوة ح�ضورها
و �شخ�صيتها و ثقافتها وحتررها  ..قادت
االنتفا�ضة �ضد �صدام و كانت من مناه�ضي
االحتالل الأمريكي � ،سجنت نتيجة مواقفها
تلك  ،تتمتع بعفوية مطلقة و جاذبيةو
�شكل ح�سن .
م��ن خ�لال �أب��ط��ال��ه ه����ؤالء و العالقات
القائمة فيما بينهم ن�سج ح ّياوي خيوط و
�أحداث روايته املختلفة عن بقية الروايات
التي تناولت امل�أ�ساةالعراقية بواقعيتها
القا�سية و التي ت�شعر القارىء باحلزن و
الأ�سى حلال �أبطالها الرازحني حتت وط�أة
الظروف القاهرة و امل�ؤملة و ماي�صاحب ذلك
من �شعور بال�ضجر �أحيان ًا لكرثة املتداول
ال�سيا�سي و �أثره على احلياة االجتماعية
بر ّمتها يف املنتج الروائي العربي .
ُيذكر �أنّ الرواية �صادرة عن دار الآداب
�إنّ احلياوي بروايته تلك ينتقل بالقارىء يف ب�ي�روت بطبعتها الأوىل مطلع ال��ع��ام
�إىل ف�ضاء ٍ خمتلف �أكرث رحابة و خيا ًال و احلايل  ، 2018و هي بواقع مائة و �ست و
متعة .
�ستني �صفحة منالقطع املتو�سط .

عطاء م�شروط

• هنادة احل�صري

يقال �إن العطاء يهب ال�سعادة اذا كان �صاحبه ال يرجو رده
كمقابل ولكن ان يكون العطاء خم�ص�صا لأنا�س من دون غريهم
� ..ألي�س يف هذا حكم ازدواجية وت�أكيد على عطاء م�شروط
يتبع لإيديولوجية �صاحبه.
م��ن ير�صد يوميات بيل كلينتون م��ا بعد الرئا�سة وقد
اجته بقوة نحو االنخراط يف امل�شروعات اخلدماتية العامة
ومتابعة ما ي�شغل الب�شرية من ق�ضايا ملحة ،و العمل على
التربع و ت�شجيعه ،كل هذا بهدف تذليل العقبات املنت�صبة
يف وجه ال�سعادة واال�ستقرار و من حر�ص على ال�صحة وعلى
احلياة و على الطاقة وحتى على املناخ العاملي الذي بد�أ يعبث
به ثقب الأوزون .
ترى هل «بيل كلينتون» املنخرط حتى �أخم�ص قدميه الآن
يف امل�شروعات اخلريية الإن�سانية والدعوات امللحة لدعمها
وامل�ساهمة فيها هو نف�سه بيل مرتبعا على عر�ش �أمريكا ؟!
يف كتابه اجلديد «بالعطاء لكل منا �أن يغ ّري العامل» يبد�أ
كلينتون بتو�ضيح م�ساره بعد مغادرته البيت الأبي�ض ،حيث
عمل على تكري�س وقته وماله و خربته وما تبقى من حياته
يف تغيري ما ميكن تغيريه لإنقاذ حياة النا�س ومعاجلة الق�ضايا
الكربى لقناعته ب�أنه يرد اجلميل لل�شعب الأمريكي الذي
منحه دعمه و�أ�صواته ،و جعله رئي�سا لأعظم دولة يف العامل،
فهو بحكم عمله ال�سيا�سي كان الآخذ دوما ولهذا فهو يريد �أن
يعادل املوازين ويبذل امل�ستطاع للح�ؤول دون موت من هم �أ�صغر
منه �سنا.
مل تكن فكرة العطاء جديدة على كلينتون كما يقول� ،إذ �أنه
كالعديد من �أبناء جيله تعلم �أمثولة العطاء يف يفاعته حيث
كان يتابع �إر�سال جزء من م�صروفه �إىل (�إكلريو�سه) وخالل
�سنينه اجلامعية كر�س وقته مل�شروع اجتماعي قادته جامعة
(ج��ورج ت��اون) و بعد �أن عاد �إىل م�سقط ر�أ�سه «�أركن�سا�س»
لتعلم القانون ،ق��ام ببع�ض اخل��دم��ات القانونية املجانية،
وعندما خدم كمحافظ حاول و�ضع ع�شر مدخوله من �أجل
العطاء لكني�سته وملدر�سته الأم بعدما ان�شغل بالعمل ال�سيا�سي
عند لقائه بــ «هيالري كلينتون» يف كلية القانون �إذ كانت
ت�شارك يف م�شروع حملي ي�ؤمن اخلدمات القانونية للفقراء.
وعند ان�ضمامها �إليه يف �أركن�سا�س مار�ست وظيفة التعليم
يف كلية القانون وتولت �إدارة عيادة امل�ساعدة القانونية
وم�شروع ال�سجون وعندما انتقل كلينتون �إىل «لتيل روك»
حيث كان مدعيا عاما وحمافظا� ،شاركت هيالري يف ت�أ�سي�س
جمعية»منا�صري الأطفال والعائالت «يف �أركن�سا�س و خدمت
يف م�شفى «�أطفالنا وعائالتنا» وعملت يف جمال العناية بو�ضع
امل��ر�أة يف وظيفتها رغم عملها كمحامية ومار�ست ن�شاطات
عديدة يف الكني�سة املحلية ،و بهذا كانت النموذج الأويل
لكلينتون� ،إذ ج�سدت له معنى العطاء و انعكا�سه على �سعادة
الفرد  ..فما هذه االزدواجية ؟!..
والآن و قد تبدلت الأدوار� ،إذ �أ�صبح كلينتون يقوم بالأعمال
اخلريية حمدثا تغيري ًا �إن�سانيا عاليا وخا�صة يف جمال رعاية
الأطفال من خالل منظمة (�أمل جديد للأطفال الكمبوديني)
الذين يحملون فريو�س عوز املناعة الب�شرية .يخل�ص كلينتون
�إىل تو�ضيح فكرة كتابه هذا ال��ذي ي�شجع الإن�سانية على
العطاء من خمتلف الأعمار �سواء على ال�صعيد الفردي �أم على
�صعيد ال�شراكة و ي�ست�شهد بقول ملارتن لوزكينغ « :كل �شخ�ص
قادر على �أن يكون عظيما ما دام قادرا على �أن يخدم» .
و يتابع �أنه وانطالقا من مفهوم التكافل ف�إنه من الطبيعي
�أن تتعاون الإن�سانية جميعها يف مواجهة م�شاكلها امل�شرتكة
مثل التقلبات الكارثية التي قد ي�ستتبعها تغري املناخ وانت�شار
الأمرا�ض وكثري من الأمرا�ض املعدية املرتبطة بتلوث املياه
فكان �أن مت توفري الت�شخي�ص والعناية و العالج و توفري دواء
ل � 750ألف �شخ�ص يف الباهاما�س  ،و هاييتي  ،و زانزيبار  ،و
كمبوديا .
و ي�صل كلينتون اىل �أن العطاء ال يقت�صر على توفري
ال�سيولة املادية فهناك �أغرا�ض يتمنى اجلميع تقدميها اىل
�أنا�س يحتاجونها من م�ؤن طبية و معدات و منتجات �صيدالنية
و كتب و �ألعاب و معدات ريا�ضية و ماكينات خياطة و �أدوات
زراعية و �أزي��اء مدر�سية  ،و ينوه كلينتون هنا اىل �أنه كان
يقوم بجرد مالب�سه و �أزيائه الريا�ضية فري�سلها اىل حمبي
ريا�ضة الغولف .
كتاب جميل ممتع و لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه  :ترى
ملاذا مل تقدم م�ؤ�س�سة بيل كلينتون  :املعونة الطبية لأطفال
ال�شرق الأو�سط و اقت�صرت على �أطفال كمبوديا و تاهييتي و
 ....الخ ؟
و مل��اذا تبدلت حياة كلينتون �أحقا ل��رد اجلميل لل�شعب
الأمريكي �أم الح�سا�سه فعال ب���أن العطاء يهب ال�سعادة و
بالعطاء له �أن يغري العامل بعد �أن انهكته املنظومة الفكرية
الأمريكية �أثناء حكمه؟!...

قضايا وآراء

حرب ت�شرين االنت�صار المعجزة
•د .يو�سف جاد احلق

احلديث حول حرب ال�ساد�س من ت�شرين عام
 1973يف ذكراها اخلام�سة والأربعني حديث ذو
�شجون .حيث تدعو املرء للذهاب �إىل منجزاتها
وم��غ��ازي��ه��ا و�آث���اره���ا ع��ل��ى ال��ع��رب وق�ضيتهم
املركزية من ناحية ،و�سلبياتها و�آث��اره��ا على
العدو الإ�سرائيلي وم��ن معه من جهة ثانية؛
�إذ يحار امل��رء بني ه��ذا وب�ين ما هو ج��ا ٍر اليوم على
الأر�ض العربية من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ،مما ميزق
النف�س �أمل ًا وم��رارة وحزن ًا ملا �آلت �إليه الأم��ور برغم
انت�صارات ،ت�شرين وه��و لعمري ما مل يكن ليخطر
ببال �أ���ش��د النا�س ت�شا�ؤم ًا و���س��وداوي��ة ،حتى عهد
قريب ،قبيل هبوب العوا�صف العاتية الهوجاء هنا
وهناك يف �أكرث من وطن عربي حتت م�سميات بع�ضها
ح�سن النية ،وبع�ضها �س ِّيئوها كقولهم (ربيع عربي)
وقولهم (مطالب �شعبية) وغري ذلك .لكن ،و�أي ًا كان
الأمر وكانت الت�سميات ،فمما ال ريب فيه �أن ما يجري
و�إن بدا بعيد ال�صلة عن انت�صارات ت�شرين وما تالها
يف لبنان  2000و 2006وغزة  2009و 2014لي�س
�إال حلقة من حلقات امل�ساعي الإ�سرائيلية املحمومة
ومن معها من عرب وغربيني لالنتقام مما حدت يف
ذلك اليوم اخلالد ،وما �أعقبه على �صعيد الإجنازات
املقا ِو َمة للعدو وخمططاته ،وما د�أب على ر�سمه يف
�أقبية الت�آمر على وطننا العربي برمته.
�أج��ل مل ين�س العدو �أن هزميته النكراء يومئذ
�أم��ام جي�شي �سورية وم�صر ،والتي مل يكن يتوقع
�أو يت�صور وقوعها ،فم�ضى منذ ذلك التاريخ ،يعمل
جاهد ًا ال�ستيعاب نتائجها والإع��داد من ثم لأمرين
اثنني� .أولهما تعزيز قوة جي�شه �إىل �أق�صى احلدود
املمكنة يف نطاق �إمكاناته الب�شرية املحدودة ،لكيال
يتكرر ذلك مرة �أخرى .وثانيهما االنتقام من اجلانب
العربي و�إيقاع الأذى ب�سورية وم�صر وفل�سطني ،ومن
يقف من العرب �إىل جانبهم يف الت�صدي ملخططاته
وم�ؤامراته وعدوانه املنتظر ،يف �أي وقت و�أي مكان.
ال��غ��اي��ة يف الأوىل ط��م���أن��ة الإ�سرائيليني �إىل �أن
(دولتهم) مازالت متلك من �أ�سباب القوة ما ال قبل
للعرب مبواجهته ،و�أنه ال ت�شرين �آخر ميكن �أن ي�أتي.
وم��ن ثم فقد م�ضى ين�شئ امل�ستوطنات يف ال�ضفة،
وي�صادر الأرا�ضي ،ويخرج �سكان القد�س من بيوتهم.
ناهيك عن موا�صلة اعتداءاته اليومية ،كم�سل�سل
قتل يومي ال ينتهي�،سواء يف قطاع غزة �أو يف ال�ضفة،
فكلهم عرب يف نظره �سواء ،ال فرق بني عربي وعربي
�إال حيث يقف هذا �أو ذاك معه �أو �ضده .فمن امل�ؤ�سف
املدمي للقلوب حق ًا �أن ن�شهد اليوم وقد تك�شف الكثري
من احلقائق �أن هناك من العرب بالفعل من يقف �إىل
جانب العدو ،لي�س بالتواط�ؤ وحده و�إمنا بامل�شاركة
�أي�ض ًا اخلفية حين ًا والعلنية حين ًا.
�أما الغاية من الثانية فهي ت�شتيت ال�صف العربي
ومتزيقه لكي يفقد الإجماع� ،أو �شبه الإجماع ،الذي
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كان قائم ًاُ ،معدِّ ًا �إ�سرائيل هي العدو احلقيقي للأمة
ت��اري��خ�� ًا وراه��ن�� ًا وم�ستقب ًال ،و�أن احل��ق العربي يف
ا�ستعادة فل�سطني التاريخية من البحر �إىل النهر ـ
كما كان يقال ـ و�أن يدفع بع�ضهم �إىل ا�ستبدال العدو
فت�صبح �إ�سرائيل (�صديق ًا) ومن ينا�صر العرب ويقف
�إىل جانبهم ك�إيران (ع���دو ًا) !..وامل���ؤمل هنا ـ مرة
�أخ��رى ـ �أن يتمكن العدو الإ�سرائيلي من حتقيق ما
�سعى �إليه �إىل حدٍّ ال ي�ستهان به.
�إن ت��داع��ي��ات ح��رب ت�شرين وحقائقها م��ازال��ت
قائمة .ولكن ـ للأ�سف ال�شديد ـ ف�إن العدو الإ�سرائيلي
ا�ستطاع حتقيق الكثري مم��ا عمل ل��ه و�سعى �إليه.
غري �أن هناك حقيقة نا�صعة تظل قائمة ال �سبيل
�إىل �إنكارها �أو جتاوزها ،تلك هي حقيقة �أن العدو
الإ�سرائيلي بعد ت�شرين مل يعد هو ما ك��ان عليه
قبلها ،و(�إ�سرائيل) على الرغم من كل ما يجري
على ال�ساحة العربية والعاملية هي اليوم يف �أ�ضعف
حاالتها ،ول��ن ينفعها يف ق��ادم الأي���ام ،يف امل�ستقبل
القريب رمبا� ،أي من حلفائها (بع�ض العرب) و(بع�ض
الغرب) .لقد �أثبتت ذلك �سائر احلروب التي خا�ضتها
مع املقاو َمات العربية ،واالنتفا�ضات الفل�سطينية منذ
حرب ت�شرين حتى اليوم.
وما هذه اله�سترييا البادية يف ت�صرفات قياداتها
ال�سيا�سية املدنية والع�سكرية ،وعلى ر�أ�سها قطب
الإره����اب والإج����رام (بنيامني نتنياهو) ،م��ا هذه
�سوى العالمات غ�ير اخلافية على املحقق املدقق،
مبا تعانيه من �إحباط ،ومن �إح�سا�س باخلطر الذي
يتهدد وجودها نف�سه على �أيدي املقاومني واملت�صدين
لغطر�ستها وعربدتها التي ا�ستمتعت بها يف زمن م�ضى
من جهة ،وال�ستعادة احلقوق الفل�سطينية والعربية،
املغت�صبة كاملة غري منقو�صة من جهة �أخرى.
خال�صة القول:
لقد كانت حرب ت�شرين:
1ـ فاحتة االنت�صارات العربية املتعاقبة ،على
�أيدي منا�ضلي هذه الأمة الأحرار املخل�صني لأمتهم
�أ َّي ًا كانت املعوقات واحلواجز.
 2ـ �إثبات حقيقة احلقائق ب�أن جي�ش العدو ،قابل
للقهر ،والهزمية فع ًال ،ف�أبطلت من ثم مقولة مدَّ عاة،
�سادت زمن ًا طوي ًال ،ب�أن ذلك اجلي�ش (ال يقهر)!...
ومن ثم فهي ـ حرب ت�شرين ـ املب�شر الرائد بهزمية
امل�شروع ال�صهيوين ،و�أن انح�سار وج��وده عن ديارنا
املقد�سة وعودة احلق �إىل ذويه يف زمن لي�س ببعيد.
ذك��رى ح��رب ت�شرين اخلام�سة والأرب��ع�ين ،هي
ذكرى االعتزاز والفخر لكل عربي خمل�ص لأمته ،مبا
حققته �سوريا وم�صر من انت�صار باهر� ،شهد له العامل
�أجمع وملا ي��زل .فتحية لأبطال ت�شرين والرحمة
ي�سبغها رب العاملني على �أرواح ال�شهداء الغر امليامني
الذين هم �أحياء عند ربهم يرزقون.

نقطة على حرف

• مالك �صقور

مدارات
ــ  5ــ
من الأهمية مبكان التوقف عند هذا العنوان الفرعي ،يف كتاب مدارات للدكتور
خلف اجلراد:
ملحة عن احل�ضور اليهودي يف الدولة العثمانية:
يتوقف الدكتور الباحث عند تواجد العن�صر اليهودي يف الدولة العثمانية
ويو�ضح �أن القرن ال�ساد�س ع�شر كان مبنزلة «الع�صر الذهبي» �أو «احلقبة الذهبية»
من تاريخ اليهود يف تركيا .ففي هذا القرن وفيما كان اليهود يف �أوروب��ا يقا�سون
خمتلف �أنواع اال�ضطهاد والقمع .كان يهود الدولة العثمانية (الدومنة) يعرفون
وفرها لهم امل�سلمون.
حياة خمتلفة جد ًا من الت�سامح والعطاء ّ
ويف ال��وق��ت نف�سه� ،أ�صبحت مدينة ا�سطنبول �إح���دى �أه��م م��دن اليهود يف
العامل .ففي ظل ال�سلطان «�سليمان القانوين» (1520ـ )1566و«�سليم الثاين»
(566ـ )1574ت�ألق اليهود �إىل حد كبري� ،إذ عينّ ال�سلطان �سليمان �أحد اليهود
يف من�صب املتحدث با�سم الطائفة اليهودية ،وال��ذي �أت��اح لليهود فر�صة ت�سلّم
وظائف عديدة يف الدولة ،هو معرفتهم لغات �أجنبية بالإ�ضافة �إىل ميلهم للتجارة
وخربتهم يف �ش�ؤون املال وال�صريفة ،هذا كله انعك�س ب�صورة �إيجابية على حياة
اليهود يف الدولة العثمانية.
وي�ستطرد الدكتور الباحث يف التو�ضيح :ففي تلك املرحلة خرج من بني ه�ؤالء
من لعب �أدوار ًا بارزة يف حياة الدولة ا لعثمانية ،وكان من بني ه�ؤالء «جوزيف
نا�سي» املعروف بـ«يا�سيف نا�سي» وهو من مواليد الربتغال ،ومن عائلة يهودية
ارتدّ ت عن دينها واعتنقت امل�سيحية.
وك��ان (يا�سيف نا�سي) هذا ُيعرف با�سم (دون ج��وان ميغري) وميلك �شركات
جتارية بحرية ،وثروته كانت �ضخمة بالإ�ضافة �إىل ذلك كان يتعاطى الأعمال
امل�صرفية ،وهذا جعله يحتل مكانة يف الأو�ساط ال�سيا�سية الأوروبية ،قبل �أن ي�صل
�إىل ا�سطنبول �سنة  1544ويتخذ ا�سم يا�سيف نا�سي.
وكان هذا ال�شخ�ص بف�ضل ال�شركات التي ميلكها ،والعالقات التي � ّأ�س�سها يف �أوروبا
ي�ؤمن لل�سلطة العثمانية معلومات ا�ستخباراتية ،وي�شارك يف اجتماع (الديوان)
ب�صفة م�ست�شار .حيث يقدم تقاريره ب�ش�أن الو�ضع امل��ايل واالقت�صادي للدول
الأوروبية ،وحول ت�شكيالتها الع�سكرية ونظمها احلربية.
وي�ؤكد الدكتور خلف �أنه بف�ضل الرعاية العثمانية اخلا�صة لليهود بالذات ،وهو
ما مل َ
حتظ به �أي طائفة �أو جماعة �أو فئة �أخرى على �أرا�ضي ال�سلطنة ،تغلغل
يهود الدومنة يف م�ؤ�س�سات املجتمع الرتكي ب�أ�ساليب كثرية ومتنوعة ،وال�سيما
من خالل رجاالتهم الأث��ري��اء ،الذين ت�سللوا �إىل �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها
االقت�صادية وال�سيا�سية ،بهدف ت�أمني م�صاحلهم وفر�ض ت�أثريهم ونفوذهم ،من
خالل الهيمنة االقت�صادية وامتالك ر�ؤو�س الأموال ،وبذلك �صاروا �أ�صحاب نفوذ
وت�أثري قوي داخل البالد ،من خالل �إتاحة الدولة العثمانية لليهود ،خا�صة يهود
الدومنة فر�ص العمل بحرية نتيجة لنظام االمتيازات التي كانت تكلفه لرعاياها.
والبد من ذكر �أمر هام جداً ،هو �إثارة الأقليات غري امل�سلمة ،وخلق الأكاذيب،
والأ�ضاليل ،وتزويد الدولة مبعلومات كاذبة عن الأرم��ن .وكذلك� ،إعطاء دور
خطري وا�ستثنائي ل�شخ�ص املحامي «قره �صو» الذي كان يقدم ع�شرات التقارير
التي يتهم فيها الأرمن بالتج�س�س �أو تهريب الأموال �إىل اخلارج �أو حماولة اغتيال
ال�سلطان ،و�إذا ما حاولت الدولة التحقق من هذه الأمور ،كان اليهود ي�سارعون �إىل
دفع الر�شاوي �إىل املحققني من �أجل طم�س احلقيقة .ويدخل يف هذا الباب الزعم
غري املعقول بقيام يهود الدومنة مبحاولة �إرغام الطالب الأتراك لالن�ضمام �إىل
�صفوفهم عن طريق ر�شوتهم ومدّ هم بالأموال ،ومن ي�أبى يف جماراتهم كانوا يلفقون
له التهم بان�ضمامه �إىل اجلماعات ال�سرية املناه�ضة للدولة.
والأكرث �أهمية ،و�إثارة للريبة �أو من الغريب ـ كما يقول الدكتور خلف يف هذا
«املنطق» (الالمنطقي) غري التاريخي ،وغري الواقعي �أن يجري حتميل وتلبي�س
هذه الفئة «�سيا�سة الترتيك وبعث القوميات ،حيث ين�سب �إىل الدومنة قيامهم
بدور بارز يف �سيا�سة ترتيك الدولة .وقد ركزوا عملهم على مو�ضوع ال�ضرب على
�أوتار القوميات ،التي �أماتها الإ�سالم ،والعمل على �إحياء النعرات الطائفية و�إثارة
اجلن�سيات املختلفة التي تعي�ش يف كنف الدولة العثمانية ،من ثم متزيق �أو�صال
تلك الدولة».
�أما عن ال�سلطان عبد احلميد الثاين وامل�شروع ال�صهيوين
فللأ�سبوع القادم
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في ت�شرين �سورية
تجدد ن�صرها العظيم
•حممود ال�شاعر

يف ذك��رى ح��رب ت�شرين ت�ستعيد �سورية
�أجم���اد ن�صر عظيم حطمت فيه �أ���س��ط��ورة
اجلي�ش الإ�سرائيلي ال��ذي ال يقهر ،ومت�ل�أ
�ساللها من ن�صر جديد يعي�شه ال�سوريون يف
ك��ل بقعة �سورية م��ع تقهقر الإره����اب على
�أبوابها ،فخالل �سبع �سنوات من الن�ضال كانت
�سورية عنوان ًا لل�صمود والتحدي ،حاربت ع�صابات
الإجرام القادمة من كل بقاع الأر�ض ودفعت عن
العامل كله �شرور الإرهاب ودفنت �أ�سطورة داع�ش
التي خلقتها قوى ال�شر للنيل من �سورية املقاومة
وتق�سيمها و�شرذمتها �إر�ضاء لإ�سرائيل وحتقيق ًا
مل�شروع �شيطاين يف �شرق �أو���س��ط جديد تعيث
فيه �إ�سرائيل ف�ساد ًا وتدمر فيه الدول العربية
وت�ضعفها لتت�سيد املوقف وتثبت كيانها املحتل يف
قلب الوطن العربي ،لذلك ال ن�ستغرب ما يعانيه
الوطن العربي اليوم من �أزمات بعد افتعال ثورات
اخل��ري��ف ال��ع��رب��ي ال��ت��ي فككت ال���دول العربية
و�شردت �أهلها و�ألهتها عن عدو حقيقي يرتب�ص
بها ،فاليمن اجلريح يعاين من ع��دوان التحالف
العربي بدعم �إ�سرائيلي و�أمريكي حتى امتلأت
�أر�ضه بالقبور ومات �أطفاله حتت الأنقا�ض وحتت
وط���أة اجلوع واملر�ض ،والعراق متزقه النزاعات
الطائفية وت�شتعل ن��ار الفتنة بني �أبنائه بعد
�أن مهدت �أمريكا خل��راب��ه و�شرذمته ويف ليبيا
ميلي�شيات متقاتلة وفرق متناحرة �أ�ضاعت البالد
و���س��ارت بالليبيني نحو ال��ه��اوي��ة� ،أم��ا يف �سورية
فكانت احلرب عليها طويلة و�شاقة �إىل �أن متكنت
من �إف�شال م�شروعات العدوان و�أوقعت العدو يف
�شر �أعماله ،وما تزويد رو�سيا للدفاعات اجلوية
ال�سورية ب�صواريخ « �إ�س  »300م�ؤخر ًا �إال دليل
على �أن �إ�سرائيل �سقطت يف الفخ ال��ذي ن�صبته
ل�سورية خالل اعتداءاتها على مواقع ع�سكرية
�سورية ،فكان االعتداء �سبب ًا يف تزويد �سورية
ب�صواريخ حتمي جمالها اجل��وي وت�شل طائرات
العدو و�صواريخه مع بدء انطالقها من املطارات
الإ�سرائيلية الأم���ر ال��ذي �أث���ار رع��ب �إ�سرائيل
و�سخطها و�أع��اد ذاك��رة الإ�سرائيليني �إىل حرب
ت�شرين التحريرية يوم دفنت �سورية �أ�سطورة
اجلندي الإ�سرائيلي املزعومة و�أثبتت للعامل
�أن العني ال�سورية ق���ادرة على مقاومة املخرز
الإ�سرائيلي مهما بلغ حجمه وقوته.
���س��وري��ة يف ح���رب ت�����ش��ري��ن ح��ج��م��ت ال��ع��دو
الإ�سرائيلي ولقنته در�س ًا مل ين�سه حتى اليوم ويف
حروبها اليوم تعيد جمد االنت�صارات ويف كل يوم
ن�صر ت�شريني جديد تثبت فيه �سورية �أنها قادرة
على ال�صمود وتعلم فيه العامل در�س ًا جديد ًا يف
الثبات واملقاومة .
فمنذ �أن تكالب العدو على �أبواب الوطن و�أبناء
�سورية يدفعون ال�ضيم عنه ويقدمون �أرواحهم
رخي�صة على حم��راب الوطن ويقدمون الغايل
والرخي�ص لينال الوطن حريته وي�ستعيد �أر�ضه
التي عاث فيها املجرمون قت ًال و�إجرام ًا .واليوم ويف
�إدلب حتديد ًا ينتظر ال�سوريون اخلال�ص النهائي
من الإرهاب ويتطلعون �إىل حترير �إدلب �سلم ًا �أو
حرب ًا ،فال خيار �أمام املجموعات الإرهابية التي
رف�ضت ت�سليم �سالحها كما رف�ضت بيان �سوت�شي
�إال القبول بال�شروط ال�سورية �أو �أن �سالح اجلي�ش
العربي ال�سوري لهم باملر�صاد.
يف ت�شرين يتطلع كل �سوري �إىل م�ستقبل عظيم
تعي�شه �سورية املحررة املعافاة بعد �أن يتم دحر
الإره���اب ب�شكل نهائي لبنائها جم���دد ًا و�إع���ادة
�إعمارها وعودة من ت�شرد من �أبنائها �إىل م�سقط
ر�أ���س��ه��م ودي���ار �أه��ل��ه��م ،وق��د ح��ان ال��وق��ت لينعم
ال�سوريون بحالوة الن�صر وكل ت�شرين و�سورية
ب�ألف خري.

قضايا وآراء
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حرفة الف�سيف�ساء ال�سورية
•جنالء اخل�ضراء
مت��ي��زت ���س��وري��ة ع��ن ���س��ائ��ر ال���دول
والبلدان ب�صفات خا�صة مل يحملها
ب��ل��د ق��ط ف��ك��ان��ت م��دي��ن��ة ال��ت���آل��ف
والتعاي�ش ،دخلها اال�ستعمار فتطبع
بطابعها ودخلها العرب فتمازجت
فيها احل�ضارات فكانت ح�ضارتها
اخل��ا���ص��ة امل��ت���أل��ق��ة م��ن ال��دي��ان��ات
املجتمعة والأمناط املتعددة.
انتبه الفنان ال�����س��وري �إىل ك��ل ما
حملته مدينته م��ن اخ��ت�لاط ومت��ازج
وتالحم وتناغم ون��فّ��ذه على ج��دران
و�أر�ضيات عمائره على �شكل �أحجار
متنوعة الألوان والأحجام فك ّون منها
لوحات متما�سكة �أعطت الفكرة التي
ج��ال��ت وحت��رك��ت بباله .على الرغم
م��ن تنا�سق �أل����وان ح��ج��ارة اللوحات
الف�سيف�سائية وجاذبيتها �إال �أن جمال اللوحة ال يظهر �إال عند النظرة
البعيدة املتكاملة ،هكذا فهم الفنان ال�سوري حياته ف�أو�صل فكرته �إىل
العامل ب�أكمله فكانت لوحاته متميزة عرب الع�صور وعلى مر الأزمان.
الف�سيف�ساء قطع �صغرية ملونة من الرخام �أو احل�صى �أو اخلرز ي�ضم
بع�ضها �إىل بع�ض فتكون ر�سوما تزين �أر�ضيات البيوت وجدرانها.
تعدّ حرفة الف�سيف�ساء من الفنون
ال�����ش��رق��ي��ة ال��ق��دمي��ة ح��ي��ث ب����د�أت
ب��ذوره��ا يف ب�ل�اد ال��راف��دي��ن وك��ان��ت
�أجمل اللوحات ال�سورية يف الع�صور
اليونانية والرومانية ثم الإ�سالمية
التي جتلت يف لوحات امل�سجد الأموي.
تبد�أ مراحل �صنع اللوحة بتح�ضري
الأحجار وتقطيعها ،ثم تر�سم اللوحة
ب�شكل مقلوب على قما�ش وتل�صق
عليها القطعة الف�سيف�سائية امللونة،
بعد ذلك يقلب القما�ش على احلامل
وت�سكب عليه املادة املالطية .و�أخري ًا
ينقل اللوح �إىل مكان على اجل��دار �أو
الأر�ض وتنزع عنه الأقم�شة.
تتكون اللوحة الف�سيف�سائية من
جز�أين :ال�سطح املزخرف واحلامل.
وقد ا�ستخدم الفنان �أو احلريف مواد
طبيعية م��ت��وف��رة يف بيئته �أهمها
ال�صخور احلجرية والزجاج املعالج ليعطي �ألوانا براقة ،واخلزف �أو
ال�سرياميك والقي�شاين يعطي �ألوانا متميزة ،كما ا�ستخدم الأحجار
الكرمية الغريبة والقواقع والأ�صداف حرفيو الف�سيف�ساء.
ويتكون فريق العمال من :عمال لتح�ضري الطبقات التح�ضريية
للوحة وحت�ضري ق�ضبان املكعبات وفرزها بح�سب الألوان ومن فنانني
ذوي خربة يقومون بتح�ضري الر�سم وتخطيطه على طبقة من القما�ش
�أو الكل�س ،وفنانني �أقل خربة يقومون برتكيب املكعبات على الر�سم.
وقد دلت الر�سوم والكتابات على �أن عمال امل�شاغل مل يكونوا على و�ضع
اقت�صادي واجتماعي جيد.
تعدّ مرحلة التوثيق من �أهم مراحل ال�صيانة �إذ ي�سجل احلريف قبل
البدء ب�أي عمل الأعمال كافة التي جرت خالل درا�سة اللوحة ،ثم
تبد�أ عملية ترميم اللوحات الف�سيف�سائية
يف املوقع ال��ذي توجد فيه اللوحة �أو يف
خمابر الرتميم .ا�ستطاع احلريف ب�أدواته
الب�سيطة وق��درت��ه اخل�لاق��ة �أن يرتجم
فل�سفات ح�ضارية كاملة عرب قطع مكعبة
�صغرية.
ه��ك��ذا ا�ستطاع ال��ف��ن��ان حت��وي��ل امل��واد
ال�ص ّمة �إىل �صور متحركة حتدثت عن
�أ�صالة التاريخ وح�ضارات املا�ضي و�أ�ساطري
ال�تراث .كما ا�ستطاعت االحتفاظ بعبق
اليا�سمني وال�ت�راث و�سرد حكايات �آلهة
الع�صور و�أبطال الزمان وخمتلف الديانات
ال��ت��ي ت��ع��ددت وت��ع��اي�����ش��ت ع��ل��ى الأر�����ض
ال�����س��وري��ة ،و�أظ��ه��رت لنا تلك اللوحات
مراحل تطور تلك احلرفة منذ بداياتها
وحتى ال��وق��ت احلا�ضر م���رور ًا بالأفكار
وامل��ع��ت��ق��دات ال��ت��ي حملها ك��ل ع�صر من

الع�صور.
�أظهرت درا�سة هذه اللوحات �أن الف�سيف�ساء فن من فنون العمارة عند
�سائر احل�ضارات �إال �أنه يف �سورية هو حرفة ومهنة عمل بها �أ�صحابها
وطوروها وكان لها م�شاغل خا�صة مثل م�شغل حم�ص وم�شغل �أفاميا� .إال
�أن هذه احلرفة بد�أت بالرتاجع يف الع�صور احلديثة؛ ذلك �أنها تطورت
يف الع�صور احلديثة �إىل موزاييك
ما جعل حرفة الف�سيف�ساء ت�ضمحل
وتتال�شى ب�سبب �صعوبة العمل بها فهو
يحتاج �إىل �صرب ووقت ودقة متناهية
مقابل مردود قليل باملقارنة مع غريها
من احل��رف .واالبتعاد عن الت�صنيع
واالكتفاء بعمليات الرتميم ب�سبب
وج��ود امل�شاغل يف مناطق بعيدة عن
البيوت ال�سكنية.
ولإحياء هذه احلرفة واملحافظة
عليها ميكن �إدراج��ه��ا �ضمن احل��رف
ال�سورية الرتاثية و�إقامة امل�شاغل
وامل����دار�����س وامل��ع��اه��د لتعليم ه��ذه
احل��رف��ة ،و�إق��ام��ة املعار�ض اخلا�صة
مبثل هذه احلرف الفنية الأ�صيلة.
ك��ان��ت ال��ع��م��ارة �ضمن اهتمامات
الفنان ال�سوري ف�أعطت هذه العمائر
ب�أغلب مراحلها معامل املدينة ال�سورية
ال��ق��دمي��ة بطابعها اخل��ا���ص جل��دران
منازلها و�شرفاتها وم�آذنها العالية و�أ�ضوائها اخلافتة وظاللها التي
توحي برطوبة منع�شة� ،إذ نقل الفنان كل ما �شاهده وعا�شه من حياة
يومية و�أ�شجار الليمون واليا�سمني الدم�شقي و�أ�صي�ص الورد وغريها من
الزهور والنوافذ اخل�شبية والزجاج املع�شق امللون واملزخرف ،كما حمل
�سمات تاريخية نقلها من تاريخ مدينته وح�ضارتها و�أ�ساطريها ومل
يكن الفنان ال�سوري ليتحا�شى ت�صوير الوجوه واملخلوقات يف �أعماله
الفنية و�إن فعلها يف امل�سجد الكبري يف دم�شق فهذا بحكم املكان الذي
و�ضعت فيه التزيينات ولي�س ل�ضعف يف الت�صوير �أو �ضياع يف ال�صورة
 .هكذا تفاعل الإن�سان ال�سوري مع بيئته ف�أخذ منها كل ما هو جميل
و�أعطاها �إبداعه و متيزه ،فكان فن ًا �سوري ًا متميز ًا �أكّد على املو�ضوعات
ال�شعبية الرتاثية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املراجع:
 )1ال� �ق ��ام ��و� ��س امل� �ح� �ي ��ط ،ب� �ي ��روت ،دار
احل�ضارة.
 )2بهن�سي .عفيف ،املو�سوعة العربية.
 )3ال�شياب واملحي�سن ،ف�سيف�ساء1،مايو
2015-2014
 )4اخلوري .مو�سي ديب ،معابر ،الف�سيف�ساء
ف��ن ع��ري��ق وم �ت �ج��ددMaaber@scs- ،
net.rg
 )5ع� � �ب � ��اج� � �ي � ��ان .ف � �ي � �ك� ��ن ،ال� �ت ��وث� �ي ��ق
الإل �ك�ت�روين للف�سيف�ساء م��ن ب��رجم��ات نظام
 ،e-Archlaeologyم�ه��د احل���ض��ارات
ع ،2وزارة الثقافة2007،
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مفاتيح محمد عادل التي ال ت�صد�أ
•نـــذيرجعفر
ي�شي عنوان جمموعة «مفاتيح على �شبابيك القلوب» للقا�ص حممد ع��ادل بامل�أ�ساة
الفل�سطينية وما جنم عنها من �شتات وغربة عن الوطن الأم بعد االحتالل ال�صهيوين لأر�ض
فل�سطني وت�شريد �شعبها� ،إذ حمل كل فل�سطيني مفتاح بيته على �أمل العودة بعد �أيام و�إذا
بالأيام ت�صبح عقود ًا من ال�سنني ،لتعلق تلك املفاتيح على �شبابيك القلوب يف �إ�شارة �إىل
التم�سك بها و�صونها كي ال مي�سها ال�صد�أ وال الن�سيان.
وميكن للقارئ املتب�صر �أن يالحظ ثالث ثيمات رئي�سة يف هذه املجموعة �أواله��ا ثيمة
احلنني �إىل م�سقط الر�أ�س ،وثانيتها ثيمة الفقد ،فقد الديار والأهل والأ�صحاب ،وثالثتها
ثيمة ال�صمود والتم�سك بالأر�ض /احللم ،والإ�صرار على العودة.
وتتفاعل جمريات هذه الثيمات الثالث ودالالتها يف ف�ضاء مكاين ال يغادر خميمات
ال�شتات �أو ما تبقى من �أرا�ض يواجه فيها الفل�سطينيون �أب�شع �أنواع العن�صرية ال�صهيونية
التي تعمل على جتريف كرومهم وب ّياراتهم وحتى ما تبقى لهم من بيوت.
وحت�ضر الأم الفل�سطينية يف هذه املجموعة بو�صفها حا�ضنة للحلم الفل�سطيني يف
الت�ضحية وال�صمود ومواجهة االحتالل حتى العودة ،الأم التي يع�صف بها احلنني �إىل بيتها
و�أهلها وجريانها وذكرياتها ،ورائحة الرتاب الندي وبيارات الليمون يف ال�صباحات الباكرة،
وهو ما نعاينه يف ق�صة «و ّديني على حيفا» من خالل �شخ�صية �أم عمر التي عزمت على العودة
�إىل حيفا م�سقط ر�أ�سها ومهوى ف�ؤادها ،الأمر الذي �أثار ا�ستغراب وا�ستهجان ال�سائق �أبي زكي
الذي اتهمها باجلنون فر ّدت عليه ب�أنه هو املجنون ،وحتت �إ�صرارها على الو�صول �إىل حيفا
ينقلها ال�سائق ح�سن من خم ّيم البدّ اوي �إىل اجلنوب اللبناين بعد حتريره وهناك تتعاىل
�صيحات الن�صر ويعانق �أبناء اجلنوب �أبناء فل�سطني ،وتطل �أم عمر لرتى من خلف الأ�سالك
ال�شائكة التي ن�صبها العدو عددا من �أبناء حيفا فت�س�أل عن معارفها لي�أتي اجلواب �صادما
برحيلهم فتح�س بلوعة الفقد ،فقد بيتها و�أهلها ومعارفها ،وعند عودة اجلميع �إىل املخيم
تبقى مت�سمرة على احلدود لعل حلما يتحقق بالعودة �إىل حيفا ،ومتر الأيام وتختفي �أم
عمر وال �أحد يعرف م�صريها غري �أن �صوتها ظل يرتدد يف جنبات املخيم « :من ي�أخذين �إىل
حيفا»؟
وتن�ضوي �أم ح�سن يف الق�صة التي حتمل ا�سمها حتت ثيمة الفقد فهي تخرج من الأر�ض
املحتلة بعد �سبع ع�شرة �سنة من االنتظار بحثا عن ابنها املفقود الذي �أطلق �سراحه من
املعتقل ومل يعد �إىل البيت ،حتى ت�صل �إىل عمان وهناك تلتقي بح�سن لتكت�شف �أنه لي�س
ابنها لكن «ح�سن» يقول لها :كلنا �أبنا�ؤك ،لت�شعر تلك اللحظة ب�أنها �أم كل فل�سطيني يف
ال�شتات.
ويف �سياق هذه الثيمة نتعرف �إىل �أم ها�شم التي تنتظر عودة ابنها �أي�ضا الذي قيل �إنه
ا�ست�شهد ومل ت�صدق �أنه لن يعود! وتقول لنف�سها من غري املعقول �أن ي�ست�شهد من دون �أن
يودعني ،حتى يخال لها وهي يف الرمق الأخري من احلياة ب�أنها ترى ابنها مير من �أمامها
مودعا فيطمئن قلبها وت�سلم الروح للبارئ.
كما نتعرف يف ق�صة «وجه يف لوحة» على ال�شاعر الذي ينتظر امر�أة كان قد �أحبها ومل
يرها منذ �أربعني عاما وعندما يرى ابنتها يظن �أنها هي نف�سها لكن الأم ت�أتي لتقول له �إنها
ابنتي و�صورتي عندما عرفتني وقد تربت على ذكراك و�أ�شعارك.
وت�أتي حتت ثيمة ال�صمود والتم�سك بالأر�ض /احللم ،والإ�صرار على العودة ق�ص�ص عدة
وق�صة «الزيتون
منها« :طائر فوق املخيم» التي تربز ال�صمود البطويل لأبناء خميم جننيّ ،
بلون ال��دم» التي ت�صور مت�سك �أبناء الأر���ض املحتلة ب�أر�ضهم وحتديهم جلرافات العدو
ب�صدورهم العارية منعا لتجريف كرومهم وبيوتهم و�أحالمهم .وتعزز هذه الثيمة ق�صة «�أبو
�أحمد واجلمل» التي ت�ؤكد ب�أن التم�سك بالأر�ض ال يتوقف عند الب�شر وحدهم بل يتعدى
�إىل احليوانات التي عا�شت عليها �أي�ضا وهذا ما نراه يف جمل املحامل الذي اجتاز الأ�سالك
ال�شائكة ليعود �إىل الأر�ض التي تربى عليها.
وتنفرد ق�صتا «�أين اختفى املخيم» و«الرجل الأفعى» يف نقد بع�ض القيادات الفل�سطينية
�سواء تلك التي �ساومت على حق العودة يف اتفاقيات �أو�سلو �أم التي تتاجر بال�شعارات لتحتل
املنا�صب وتتاجر بدماء الفل�سطينيني.
تلك �أبرز امل�ضامني التي دارت يف فلكها جمموعة حممد عادل ،وقد انتظمت بنيتها ال�سردية
كلي املعرفة ،مما �أفقدها دينامية تعدد �أ�شكال الرواة ،وتعدد
حتت هيمنة الراوي الغائب ّ
ُ
الأ�صوات عرب تقنيات املونولوج والديالوج ،كما مل تعنَ فن ّيا ب�ضرورات التكثيف والرتميز
وجماليات اللغة يف املوا�ضع التي تقت�ضي تفعيل لغة املجاز والتلميح ال التفا�صيل والت�صريح.
ويف الوقت الذي جاء فيه احلوار مقت�ضبا يف جممل الق�ص�ص ف�إنه مل ي�سلم من االرتباك يف
نو�سانه بني العامية والف�صحى على ل�سان ال�شخ�صية ذاتها وهو ما نالحظه يف ق�صة «وديني
على حيفا» على ل�سان �أم عمر �ص 12يف قولها :قالت له :وديني حليفا يا �أبو زكي..قال
بتعجب وا�ستغراب :وين بدك! على حيفا وينك ووين حيفا �شو �أنت جمنونة يا حرمة! وردت
ب�سرعة :لقد فا�ض بي ال�شوق واحلنني وتفجرت ّ
يف كل ينابيع احلب والذكريات يا �أبو زكي
�...أنا بدي �أروح �إىل حيفا� ،أنت املجنون مو �أنا.»...
كما يقتحم �صوت امل�ؤلف الربنامج ال�سردي ليك�شف عن توجه �إيديولوجي يطلق �آراءه على
�أل�سنة ال�شخ�صيات حينا �أو يكتفي بتعليقات عابرة حينا �آخر مما يفقد احلبكة الق�ص�صية
ت�أثريها يف ال�سياق الذي ان�ضوت حتته جممل الق�ص�ص.
بقي �أن نقول �إن نبالة الق�ضية وعفوية ال�شخ�صيات و�صدقها العاطفي والإن�ساين وحرارة
احلدث كان لها حاملها الفني الذي ير�سخها يف ذهن القارئ وقلبه عرب الت�شويق والإمتاع
يف بع�ض الق�ص�ص وال �سيما يف ق�صة «وديني �إىل حيفا» وغاب هذا احلامل الفني يف بع�ضها
الآخر الذي غلبت عليه املبا�شرة.

ت�شرين!..

د.ح�ســن حميد

كنتُ يف �شواغل كثرية ،و�أنا فتى �أتلم�س دربي العلمي ،و�أما�شي ما ح ّملني �إياه البيت من عتبات
�أوىل لأكون بادي ًا يف عيون من هم حويل ،حني جاء ذلك اليوم الوطني ،يوم ال�ساد�س من ت�شرين
الأول عام  ،1973حام ًال حما�سة الدنيا كلّها ،و�أ�شواق الدنيا كلّها �أي�ض ًا ابتهاج ًا بعودة الأر�ض
عرب انتباهة وطنية مل يعرفها تاريخ العرب احلديث.
كنتُ مع �أترابي يف املدر�سة الثانوية التي حملت ا�سم احلدث البطويل الكبري /تل الفخار /حني
دافع �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري عن موقعهم /تل الفخار /بالعزمية كلها ،وعلى الطريقة
ظن العدو املهاجم لهم ،وقد كان كثري العدد
الإغريقية� ،أعني حتى ا�ست�شهدوا جميع ًا ،وقد ّ
والعدة� ،أن املقاتل الأخري الذي يطلق النار عليهم ويواجههم هو جي�ش مبفرده لأنه كان يناو�شهم
ويرمي الر�صا�ص عليهم من جهات عدة ..كنت مع �أترابي يف ال�صف حني دخل �أ�ستاذ التاريخ علينا
يف �صباح يوم ال�سابع من ت�شرين �شارق ًا مثل فجر ،مثل نور مل تره عني� ،ضاحك ًا مثل ب�ستان..
قال :قامت احلرب ،اجلوالن عائد ،جنودنا عربوا خطوط العدو! فماجت �أرواحنا ودارت ،وطار
بنا الفرح� ،صرنا طيور ًا و�أحالم ًا ،و�أ�شواق ًا للدروب ،والبيادر ،والقرى ،و�أ�سيجة التوت ،و�أ�شجار
اخلروب والبطم ،وخاليا النحل ،والبيادر الف�ضية ،ورجوم احلجارة ،وال�صخرات التي جتاور
البيوت ،والغيوم التي تدنو من �أ�سقفة البيوت الطينة ،ومن �أكواخ الق�صب� ،إىل م�شهديات الغروب،
وقد عادت الن�ساء من عني املاء حامالت اجلرار ،وعادت احلطّ ابات واحلطابون ،وعادت قطعان
املا�شية ترق�ص يف م�شية اخليالء وقد �شبعت على وقع رنني �أجرا�سها ،و�أ�صوات الرعيان املئنا�س
تتهادى مثل ثلج ي�سقط بهدوء جم لي�صري فرح ًا بعودة من غ ّيبتهم النهارات �ساملني ،وادعني،
مهدودين من تعب جميل.
بلى ،كنا قد عرفنا �أن احلرب قامت ،بعد ظهرية يوم ال�ساد�س من ت�شرين الأول  ،1973عرفنا
هذا من �أ�صوات الطائرات التي متلأ رحابة ال�سماء ،ومن امتالء الطرق بال�سيارات الع�سكرية
التي �أحاطت بها ال�شباك امللونة ب�ألوان الطني ،والتنب ،وال�شجر ،وتراب ال�صحراء ،ومن �أ�صوات
املذيعني التي تكاد تخرتق �أجهزة الراديو ،ومن الت�صفيق العايل للأيدي والأرواح والوجوه لكل
مير بالدكاكني ..عن بطاريات الراديو! �آنذاك ما كان يف
خرب طالع ،ومن �س�ؤال اجلميع الذي ّ
املخيم جهاز تلفزيون واحد �إال عند رجل عرف بالبغددة و�شوفة احلال ،و�صدوده عن الآخرين،
كان لبا�سه ،هو وزوجته و�أوالده ،خمتلف ًا عن لبا�س الآخرين ،ولديه �سيارة لونها زيتوين ما كان
ً
(فرجة)
لها �شبيهات ،حتى بني ال�سيارات العابرة على طريق مطار دم�شق الدويل الذي كان
بالن�سبة �إلينا ،ومكان ًا نلعب يف ف�ضائه الرتابي الوا�سع بني الطريقني الذاهب منهما �إىل املطار،
والعائد منهما �إىل مدينة دم�شق ،كانت �سيارة ذلك الرجل الذي ينادونه بالأفندي �سيارة م�س ّيجة
بنظراتنا وهي مت�ضي به� ،أو وهي تعود به� ،أو وهي واقفة بجوار بيته ،وكانت �أ�شبه بلوح بلور
املحظي منا من م�سح عليه بكفه ال�صغرية!
�سحري،
ّ
ذلك ال�صباح ،وقد جتلت احلرب ،ون�شطت الأخبار ،وعلت الفرحة يف ال�صدور حتى �صارت
كائنات نورانية مت�شي يف ال�شوارع� ،صار �صباح ًا لنا! بدا الأ�ستاذ املهيب الذي يتحدث عن تاريخ
العرب� ..أكرث حنواً ،و�أجمل و�أرق ،و�أكرث م�ؤان�سة ودفئ ًا وهو يحدثنا �أن التاريخ جوالت ،و�أزمنة،
و�أحداث ،وانت�صارات .وهو دميوقراطي ،والبدّ �أن دورته الآن هي دورة لنا بجوالتها ،و�أزمنتها،
و�أحداثها ،وانت�صاراتها! مدرب الفتوة ،ال�ضابط الذي كنا نلقبه بال�صخرة لأننا مل نر �أ�سنانه
مرة واحدة ،بدا مثل �شجرة ال�صف�صاف احلانية علينا� ،أرادنا �أن نكون نحن طلبة (الفتوة) على
�أهبة اال�ستعداد كي نكون رديف ًا للجي�ش يف امل�شايف ،والطرق العامة ،وم�ؤ�س�سات الدولة ..وقال لنا
و�أبكانا� ..إن قادة اجليو�ش العربية الذين فتحوا بالد ال�شام ،والكثري من البلدان البعيدة ،كانوا
يف �سن مثل �سنكم� ،أنتم رجال الوطن� ،أنتم حماة الديار!
يا �إلهي!..
ماذا فعلت بنا هذه اجلملة؟! و�أي �ضابط هذا ال�ضابط الذي رقَّ
ّ
وحن ودنا منا بعد �أن كنا
و�شف ّ
نخافه ونخ�شى املرور من �أمامه ،و�أي مديح ميطرنا به� ،أي كائن هو الآن وقد ه ّبت رياح احلرب،
�أكان ينتظرها حتى ي�صري �ألوف ًا مثل طيور احلمام .بلى �إنه طري حمام الآن ،ها هو ،وعرب حديثه
�أمامنا ،يطري يطري يطري يطري ..حملّق ًا نحو الأعايل ،ثم يعود ليغطّ ينا مثل غيوم حلمنا عمرنا
كله �أن ن�سرجها خيو ًال!
وها هم الأ�ساتذة يدخلون علينا ويخرجون ،وال �أحاديث لهم وال �أخبار �سوى �أحاديث احلرب
و�أخبارها ،وقولتهم الرائعة الرائقة ..البالد طلبت �أهلها ،ويق�صدون قرانا اجلوالنية ،لأن
الثانوية ،ثانوية تل الفخار ،التي ندر�س فيها هي �إحدى الثانويات التي تدّ ر�س �أبناء اجلوالن
الذين نزحوا من قراهم ،ومن مدينة القنيطرة بعد الذي حدث يف عام  .1967وال �أدري كيف
انعقدت دبكة حيية ،يف بداية الأمر ،يف باحة املدر�سة ،ثم ات�سعت حلقتها ،كما ال �أدري من �أين
جاء هذا الناي الذي ّ
رق�ص �أرواحنا و�أج�سادنا ،ونحن ال نعرف �أوليات الرق�ص .لكن كان البدّ من
�أن ت�صري التعبريية هي من يتحدث عن فرحنا الآن يف هذه احلال والأخبار تتاىل عن �سقوط
طائرة عدوة ،وخلو مواقع ود�شم وخطوط للعدو ،و�سيطرة للجي�ش العربي ال�سوري على مر�صد
العرام ،وتل الفر�س ،وتل عنرت..
جبل ال�شيخ ،وتل علي �أبو الندى ،وتل ّ
يا �إلهي ..ما هذا؟! وكيف لنا �أن نحتمل �أخبار عودة قرى ال�صمدانية ،واحلميدية ،والرفيد،
وجباتا الزيت ،وم�سعدة ،وجمدل �شم�س ،والعدنانية ،والرزانية ،والعليقة ،وعني ال�سم�سم،
ونعران ،والدنكلي ،وال�سنابر� ..،أي انتظار عجيب ع�شناه� ،أي فرح ..والأخبار ترك�ض ترك�ض وهي
تخربنا �أن قرانا حتررت ،فعادت هي وبيادرها وحقولها وطيورها وينابيعها و�أن�سامها ودروبها!
و�أي ن�شور للنا�س يف ال�شوارع ،وفوق الأ�سطحة ،وال �أحاديث �سوى ما ت�أتي به جعب احلرب التي
راحت تفرغ ما فيها داخل قلوبنا متام ًا.

Hasanhamid55@yahoo.com
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خالد �أبو خالد� :سورية العظيمة قلب العالم...

• لبنى مرت�ضى
املثقّف هو ر�سول احلرية
�إىل ال��ن��ا���س ،و�أدات������ه هي
اخ���ت��راق ج�����دار ال�����س��ل��ط��ة
احل��دودي��ة ب�ين �أج����زاء كل
امل��ت��غ�يرات لي�صل بالكلمة
وال����دالل����ة �إىل امل�����س��ت��وى
احل�ضاري ،فهو لي�س ذل��ك املتعلم
الذي يقر�أ و يكتب ،بل هو القادر
على اال�ستفادة من املعطى املعريف
يف املنظور الإن�ساين ،وهو امل�ستفيد
م����ن ال���ت���ج���رب���ة االج��ت��م��اع��ي��ة
املحيطة لي�صنع م��ن ذل��ك ق��وام
َ
وخ�صو�صية متايز ،واحلامل
هوية
ٍ
ق�ضية تعاي�ش جمتمعه ب�ضمري
ح���ي ُك������ ِّونَ م���ن ت���داخ���ل املعطى
امل���ع���ريف م���ع امل��ع��ط��ى الأخ�ل�اق���ي
والوطني ،لي�صبح ذلك الإن�سان_
الأق���در على التعامل من املنظور
الإن�ساين ،و�إعطاء حالة التكامل
بني ما تقدمه احلياة وما يقدمه
هو مفهوما خا�صا ين�شىء �صراعا
لغويا ع�بر ه��ذا التعدد املتنامي
الذي يحقق توازن الإن�سان.
ف�آلة التثقيف الأوىل هي اللغة
التي تربطنا باملا�ضي ،و�إذا كانت
مدرو�سة بطريقة �صحيحة ميكنها
ان تفتح �أمامنا �آفاقا للم�ستقبل.
فالكتابة هنا هي �أداة خلدمة
االن�سان ،وتعمل على �إ�سعاده ،وهي
متالزمة مع اخلري وال�شر يف الآن
ال��واح��د ،فهنا نعي ت�ل�ازم القلب
والعقل ،لأنها ال�صوت العايل الذي
مي��ار���س دوره يف تفكيك طال�سم
الظالم وبناء النور.
ويتمثل هذا يف ت�صور �أن العامل
كثيف باملعنى ال��ذي يقال به عن
احلجر �إن��ه غريب عنا ،فالإثارة
ت���أت��ي م��ن اخل���ارج ،م��ن ال��ظ��روف،
وم���ن الأح�����داث ،ث��م تتجه نحو
ال�������ذات وت���ت���وغ���ل وت��ل��ت��ه��ب يف
متاهات �سحيقة ،لرتتد من بعد
�إىل اخل���ارج في�ضا قويا يتحدى
ويبعث االنفعال من مرقده ليولّد
ً
عالقة �أقرب
بينه وبني الكلمات
لالنفجار ال�شعوري ال��ذي حتدثه
امل�شاركة الوجدانية بني الكاتب
وطني حروفه.
ف����إن الأر�����ض هنا تت�شقق عن
�أكرث من بذرة ،والنباتات ال�صغرية
تنمو يف ظل الريح ،دربها الدرب
ولو �أنه غري ممهد ،وبدايتها على
�سطحيتها و�ضبابيتها �إع�لان عن
حياة جديدة ،لإ�شراقات جديدة،
وفكر جديد ،ور�ؤى �أغنى و�أ�صدق.
�أم��ا عن الأدي���ب ال�شاعر خالد
�أبو خالد ،ف�إن �شعلة احلياة ظلت
تلتهب يف �أعماقه ،وباحل�س ال�سليم
عرف كيف يكون معا�صرا ،وكيف

يقول الكلمة التي تظل حية رغم
كل املالب�سات.
فهو نف�سه ال��ر�ؤي��ا ،وبال�صورة
امل��وج��زة الفيا�ضة ،وب��الإمي��اءة
البعيدة البعيدة ،كان ي�شف �أدبا
و�شعرا ،فهو يلتهب بالنار �سياالت
���ش��ع��ور ،حنانا وت�صلبا ،حبا �أو
ت��دم�يرا. ،لكنه يظل با�ستمرار
موجز ًا معجزاً ،ين�صهر يف ق�صيدة
الفكر والإح�سا�س وال�صورة  ،كي
ينتقل �إىل ال��ق��ارئ �ضمن امل��دى
املفتوح ،لالنتماء واجلذر والأ�صل
الأ�صيل ،و�إىل �أبواب وراءها دنيا
بغري حدود..
فعند ���س���ؤايل ل��ه ع��ن فل�سطني
قال:
فل�سطني ه��ي اال���س��م احل��رك��ي
ل��ل��وط��ن ال��ع��رب��ي ،وه���ي الق�ضية
املركزية ل�ل�أم��ة العربية ،وعلى
الرغم من كل ظروف املد واجلزر
يف الأداء ال�سيا�سي للقوى الفاعلة
على هذه الأر�ض.
فل�سطني ه��ي مو�ضوع ال�صراع
الذي يخو�ضه الوطن العربي كله،
هي لي�ست ق�ضية نزاع ،و�إمنا ق�ضية
�صراع العدو ،فيها مركب وقدمي
من املحلي �إىل العاملي ،ولأن الأمر
كذلك ت�ستنفر الأمة منذ ما يزيد
على خم�سمائة ع��ام ،قواها لكي
توفر عوامل االنت�صار ،فل�سطني
يف داخ���ل���ي ه���ي وج�����دان عميق
جمعي وفردي ومن هنا فهي ت�شكل
بالن�سبة يل الدافع والأفق.
_ وم���ن خ�ل�ال ح��دي��ث��ن��ا عن
املقاومة بالن�سبة لل�شاعر والتي
ُت��ع��دُّ ال����زاد ال���ذي ي��ت��غ��ذى عليه
ويخزنه ليخاطب الآخرين قال:
ل���ق���د اخ����ت���رت ه������ذا اخل���ط
حت��دي��دا ،لأن يف م��ع��ارك امل�صري
ثمة خطني مت�صادمني ،املقاومة
واال���س��ت�����س�لام ،ف��امل��ق��اوم��ة �شرط
االنت�صار ،واال�ست�سالم ال بيئة له
هنا ،اال�ست�سالم ظاهرة مرافقة
حلركات املقاومة وم�صادقة لها يف
�آن مع ًا.
ولكنها التي تبقى وتتطور يف
م��واج��ه��ة ك��ل ع��وام��ل امل���وت على
الأر�ض العربية.
ومن هنا كان اختياري للمقاومة،
ه��و اختيار م�صري وم��ن دون ذلك
ال�سقوط احلتمي.
ولأن �إرادة احلياة ل��دي �أق��وى
من �إغ��راءات ال�سقوط ف�أنا �شاعر
مقاوم..
بيني وبينك �شفرة الن�ص املقاتل
من خميمنا �إ َّ
يل
�إين �أخاف وال �أخاف
رفرف على كتفي واحملني �إيل

�شعلة احلياة ظلت تلتهب يف �أعماقه ،وباحل�س ال�سليم عرف
كيف يكون معا�صرا ،وكيف يقول الكلمة التي تظل حية رغم
كل املالب�سات.
�أطري من ج�سدي �إليك
خ����ذين وخ��ب��ئ��ن��ي ب��ع��ي��دا عن
ب�ساتني الن�شيد.
وع���ن ر�أي����ه بامل�شهد ال��ث��ق��ايف
ال�����س��وري ،ومب���ا ي�سمى ب�شعراء
الأزم�����ة(�أو �شعراء امل��ق��اوم��ة)..
حدثنا:
امل�شهد الثقايف يف �سورية يعي�ش
حالة طبيعية ،فالطفيلية ظاهرة
م��راف��ق��ة لالقت�صاد وال�سيا�سة،
ومناحي احل��ي��اة فتقوم العوامل
الأقوى ،العوامل الأ�سا�س بطردها
من مرحلة �إىل �أخرى وهي �أ�شبه
بالفايرو�س الذي يتح�صن بذاته
ا�ستنادا �إىل حميط غري ناه�ض،
ولأن الأمر كذلك فال�صراع م�ستمر
والطفيلية عابرة ،والن�صر �أكيد.
_ يعرف عن خالد �أب��و خالد
ب���أن��ه �أي�����ض��ا ف��ن��ان ت�شكيلي فهل
اندجمت فكرة املقاومة مع اللوحة
واللون لديك �أي�ضا؟
بني الق�صيدة والت�شكيل و�شائج
ت��ت�����ش��اب��ك وت��ت��ف��ارق ول��ك��ن��ه��ا يف
املح�صلة خطّ ا تيارين ك ٌّ��ل يعرب
ع ّما يف داخ��ل الفنان وال�شاعر،
هما �شكالن من التعبري ال يتفوق
واح���ده���م���ا ع���ل���ى الآخ��������ر ،وال
يتناف�سان .لكنهما يتكامالن فتكون
ال��ن��ت��ي��ج��ة ت��ع��ب�يران ع���ن ق�ضية
واحدة بلغتني ،ومعروف �أن اللغة
الت�شكيلية ه��ي الأق���دم ،م��ن لغة
الكتابة فهي اللغة الأوىل للإن�سان
ولأنها كذلك تختلف �أدواتها.
_ وم���ن خ�ل�ال ح��دي��ث��ن��ا عن

�سورية دائما قاعدة االرتكاز
مل�ساري وم�سريتي ،حني
�أحتدث عن �سورية ال �أحدد
نقطة بداية وال �أحدد
نهاية ،امل�شروع يف �سورية هو
م�شروع هذا الوطن وهذه
الأمة.

الأزم����ة ال�����س��وري��ة م���اذا �أ�ضافت
و�أخ��ذت من ال�شاعر الإن�سان �أبو
خالد �أجاب:
الأزم�������ة يف ����س���وري���ة �أخ����ذت
م��ن��ي اال���س��ت��ق��رار ،و�أ���ض��اف��ت يل
روح��ا �إ�ضافية ،ه��ي م��ا �ساعدين
وي�ساعدين على ال�صمود واملثابرة
على املزيد من االندماج يف العمل
الن�ضايل على جميع ال�صعد� ،سوريا
ه��ي �أم���ي ،حا�ضنتي ،ومواكبتي
والتي متنحني احلياة يف كل يوم.
�سوريا لي�ست �أمي فقط� ،إنها �أم
العامل ومفجرة احل�ضارة والتقدم،
منذ �أن ن�ش�أت.
_ وع��ن امل�����ش��روع ال���ذي �سعى
ال�شاعر لبنائه يف �سورية قال:
�أنا مل �أ�س َع لبناء �أي م�شروع يف
�سورية ،و�إمنا كانت �سورية دائما
قاعدة االرتكاز مل�ساري وم�سريتي،
حني �أحتدث عن �سورية ال �أحدد
نقطة ب��داي��ة وال �أح���دد نهاية،
امل�شروع يف �سورية هو م�شروع هذا
الوطن وه��ذه الأم��ة ،و�أن��ا عن�صر
م�ساهم يف بنائه� ،إن��ه ال يبد�أ من
�سورية وال ينتهي فيها� ،أحت��دث
عن التاريخ ،ف�سوريا هي البداية
املفتوحة على بدايات جديدة يف
كل مرحلة من مراحل حياتنا.
_ ���ص��دي��ق��ي ال�����ش��اع��ر م���ا هو
ال�س�ؤال الع�صي على الإجابة ؟
�أ���س��ئ��ل��ة ك���ث�ي�رة ع�����ص��ي��ة على
الإجابة فلي�س �صحيحا �أن يزعم
الإن�سان �أن��ه ق��ادر على توفري كل
الأجوبة عن كل الت�سا�ؤالت ،ولكن
عليه �أن يعمل على ذلك و�أنا �أعمل،
ولأن الأم��ر كذلك يغدو ال�س�ؤال
ع��ن الإج��اب��ات الع�صية متوالية
ه��ن��د���س��ي��ة ت���أخ��ذ �شكلها يف كل
مرحلة ويف كلمته الأخرية قال :
�إم��ا الن�صر و�إم��ا الن�صر ،وحني
ن�ؤكد على هذا املبد�أ ،فنحن نقول:
ب�إما فل�سطني و�إما فل�سطني� ،أما
عن �سورية فهي �أمنا التي تخيم
ف��وق��ن��ا فتحمينا و�إىل جانبنا،
فتقاتل معنا ،ف�سورية لي�ست ا�سما
جم��ردا ب��دون و�صف� ،إنها �سورية
العظيمة قلب العامل.
ببليوغرافيا ال�شاعر:
ول��د خالد حممد �صالح احمد
املعروف با�سم (خالد �أبو خالد) يف

�سيلة الظهر (جنني)عام 1937م،
التحق بكلية النجاح الوطنية
بنابل�س ،ثم انقطع عن الدرا�سة،
وتنقل بني عمان و�سوريا والكويت،
وح�صل على �شهادة الثقافة العامة
من ثانوية ال�شويخ ،عمل يف �شركة
ن��ف��ط ال��ك��وي��ت ،ث��م يف الإذاع����ة
الكويتية وتلفزيون الكويت ،ثم
ذهب �إىل �سوريا،فعمل يف �إذاعتها
خ�لال العامني 1968_1966
وانتخب لأمانة �سر فرع االحتاد
ب�سوريا ،وهو حمرر جملة الكاتب
الفل�سطيني ،وعمل رئي�سا لق�سم
ال�ب�رام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�شعبية
واملنوعات يف �إذاعة دم�شق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م�ؤلفاته:
 _1فتحي_ م�سرحية_ عمان
.1969
 _2ال ��رح �ي ��ل ب ��اجت ��اه ال� �ع ��ودة_
ق�صيدة طويلة_ القاهرة .1970
 _3ق�صائد منقو�شة على م�سلة
الأ� � �ش � ��رف � �ي � ��ة_ جم� �م ��وع ��ة � �ش �ع��ري��ة
م�شرتكة_دم�شق .1971
 _4و� �س��ام ع�ل��ى � �ص��در امليل�شيا_
�شعر_ بريوت_ .1971
 _5ت�غ��ري�ب��ة خ��ال��د �أب� ��و خ��ال��د_
�شعر_ ّ.1972
 _6اجل��دل يف منت�صف الليل_
�شعر _ دم�شق .1973
� _7أغ � �ن � �ي� ��ة ح � ��ب ع ��رب� �ي ��ة �إىل
هانوي_ �شعر_ بغداد ّ.1973
 _8و�شاهرا �سال�سلي �أجئ_ �شعر
_ بريوت .
 _9بي�سان يف ال��رم��اد_ �شعر_
بريوت .1978
 _10ا�سميك ب�ح��را ،ا�سمي يدي
الرمل� ،شعر ،املغرب .1991
_ 11دم ��ي نخيل للنخيل�،شعر،
.1994
 _12فر�س لكنعان الفتي � ،شعر،
دار االداب .1995
 _13العودي�سا الفل�سطينية� ،شعر،
.2008

قضايا وآراء
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هل يتوقف مُ�سل�سل
لعنات �أو �ضحايا ترامب؟

�شيفرة دم�شق

7

•مالك عجيب

• د�.صياح عزام
لقد غدا الرئي�س الأمريكي ((دونالد ترامب )) م�شروع (( َل ْعنة )) كما ُيقال
،لي�س فقط على كثري من دول العامل حتى احلليفة لبالده تاريخي ًا ،بل على املواطنني
الأمريكيني ممن وقفوا معه يف حملته االنتخابية �ضد مناف�سته ((هيالري كلينتون))
التي جاء مبوجبها �إىل البيت الأبي�ض لينغّ�ص حياة الكثريين  ،مواطنني �أمريكيني
ودو ًال متعددة .
من هذه اللعنات �أو لنقل ال�ضحايا على ال�صعيد اخلارجي كانت جارته ((املك�سيك))
�إذ �إنه على ما يبدو ا�ستوحى من كيان االحتالل الإ�سرائيلي يف فل�سطني م�س�ألة
�إقامة جدار عازل على احلدود بني البلدين ملنع املهاجرين املك�سيك ّيني من دخول
الواليات املتحدة طلب ًا للعمل � ،أو بحث ًا عن رزق  ،علم ًا ب�أن /ترامب /يعرف متام
املعرفة �،أن معظم �صناعة وزراعة وجتارة بالده واخلدمات الدنيا �أي (التي ال يتق ّبل
الأمريكيون العمل فيها) ،يقوم بها عمال ي�أتون من دول �أمريكا الالتينية  ،ب�أجور
�أقل بكثري من �أجور الأمريكيني  ،حيث �أن هذه احلالة دفعت بالكثري من ال�شركات
الأمريكية �إىل الرحيل �إىل بلدان �أخرى تكون فيها �أجور العمل رخي�صة  .هذا �إىل
جانب �أن م�ضاربات ال�شركات الأمريكية �أفقدت العملة املك�سيكية ((البيزو)) ن�صف
قيمتها  ،بالإ�ضافة �إىل مليون فر�صة عمل.
ومن �ضحايا ترامب اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،ب��دء ًا بقيامه بان�سحاب
بالده من االتفاق النووي ،مرور ًا بالعقوبات التي يفر�ضها عليها يف حماولة خلنقها،
�إىل جانب حماوالت ا�ستخباراتية زعزعة اال�ستقرار الداخلي الإيراين ،ولدرجة
مقاطعة دول �أخرى و�شركات تتعامل مع �إيران  ،عالو ًة على الرتكيز الإعالمي عليها،
ب�أنها ُت�شجع الإهارب يف املنطقة ويف العامل.
ومن لعنات ترامب �أو �ضحاياه ،ق�ضية فل�سطني التي ُيكيل لها ال�ضربة بعد الأخرى
يف �سياق ما �أ�سماه ((�صفقة القرن)) التي تتوا�صل ف�صولها  ،ب��دء ًا من االعرتاف
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ونقل ال�سفارة الأمريكية �إليها ،مرور ًا ب�إيقاف م�ساهمة
بالده يف ميزانية وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ((الأونروا))وحماولة
�إلغاء حق الالجئني الفل�سطينيني بالعودة �إىل ديارهم ح�سب قرارات الأمم املتحدة
،ثم �إعادة تعريف الالجئ الفل�سطيني من جديد كمدخل لاللتفاف على هذا احلق ،
ّ
حتى �أن لعنته مل توفر الأردن عندما طرح �إقامة فيدرالية بينه وبني ال�ضفة الغربية
�.أما �سورية ،فكانت �أي�ض ًا من �أكرب �ضحاياه ،من خالل ا�ستمراره يف دعم الإرهابيني
وتعطيل �أو الت�شوي�ش على اجلهود الرو�سية لإيجاد حل مقبول فيها يحفظ وحدة
�أرا�ضيها ،ثم زيادة عدد القوات الأمريكية على الأرا�ضي ال�سورية ،ودعم ما ت�سمى
وحدات احلماية الكردية وغري ذلك من التهديدات ب�شن عدوان عليها.
ه��ذا كله �إىل جانب االن�سحابات الأمريكية باجلملة من امل�ؤ�س�سات الأممية
واالتفاقيات الدولية (االن�سحاب من اليون�سكو ومن جمل�س حقوق االن�سان ومن
اتفاقية املتاح)...
وجه ترامب �سهامه احلاقدة باجتاه باك�ستان ب�سبب بدء دفء
أخرية
ويف الآونة ال
ّ
العالقات بينها وبني ال�صني ،وبينها وبني رو�سيا على �أثر جناح زعيم حزب ((حركة
الإن�صاف )) (عمران �أحمد خان) الذي �أعلن باك�ستان �ستكون حليفة وا�شنطن يف
ال�سالم  ،ليزيد هذا الإعالن غ�ضب ترامب وزمرته احلاكمة على باك�ستان  ،وعلى
م�ؤ�س�ستها الع�سكرية التي بد�أت باال�ستدارة عن تبعيتها التقليدية لوا�شنطن باجتاه
رو�سيا وال�صني  .كذلك علّقت الواليات املتحدة ا�ستفادة باك�ستان من برنامج التعليم
والتدريب الع�سكري الدويل الأمريكي الذي مبوجبه تد ّرب وا�شنطن ما بني 70-60
 %من �ضباط اجلي�ش الباك�ستاين �سنوي ًا يف كلياتها .
كذلك اتّهم  /ترامب  /باك�ستان ب�أنها تو ّفر مالذات �آمنة للمقاتلني الأفغان.
�إذن يت�ضح من خالل ما تقدم عر�ضه � ،أن ترامب فتح النار على الكثري من دول العامل
ورمى �شروره هنا وهناك.
والآن ن�أتي ب�شكل �سريع �إىل «لعنات» �أو �ضحايا /ترامب /يف الداخل الأمريكي
ومنها:
�إن حماميه ال�شخ�صي ال�سابق ((مايكل كوهني)) يواجه اتهام ًا ت�صل عقوبته
بال�سجن ملدة /65 /عام ًا ُتخفّف ل�سنوات لإقراره بالذنب ،علم ًا ب�أنه كامت �أ�سراره
وكان ُيو�صف من ال�صحافة الأمريكية بالكلب ال�شر�س ل�شدة دفاعه عن �س ّيده.
�أي�ض ًا  ،املدير ال�سابق حلملته االنتخابية ((بول مانا فورن)) يواجه حكم ًا بال�سجن
من � 9-7سنوات خمفّفة من ثمانني عام ًا بالتهمة �إياها ،م�ضاف ًا �إليها تورطه بتدخل
رو�سيا يف حملة انتخاب ترامب.
من ذنوبه ولعناته �أي�ض ًا ،االحتيال امل�صريف وال�ضريبي وانتهاك قوانني متويل
االنتخابات.
ثم قيامه ب�إ�سكات /غانيتني /باملال ،حتى التعلنان عن العالقات اجلن�سية معه
ّ
�سابق ًا .
اخلال�صة � :إن هذا امل�سل�سل من لعنات ترامب الداخلية واخلارجية مل ّ
يتوقف منذ
�أن ت�سلّم الرئا�سة ر�سمي ًا ،ولن يتوقف كما ّ
يتوقع املراقبون ال�سيا�سيون ،واملالحظ �أنّ
ه ّمه الأول هو خدمة كيان االحتالل الإ�سرائيلي قبل �أن يخدم م�صالح بالده.

ق�صتهم مع هذه املدينة لي�ست جديدة ،رمبا هي قدمية ِقدم بقايا �أوابدها القابعة حتت
ّ
طبقات ترابها �أو هي قدمية ِقدم نقو�ش �أبوابها ال�سبعة �أو لعلها �أقدم من ذلك بكثري ِ ..قدم
نهر بردى وجبل قا�سيون.
م�شكلة الغزاة مع هذه املدينة الأحجية ومع �سواها من املدن العريقة �ضاربة اجلذور يف
التاريخ هي �أنهم ال يجيدون قراءة التاريخ �أو لعلهم ال يفقهون لغة التاريخ �أ�صال .
التجلي املعا�صر لق�صتهم مع دم�شق بد�أ منذ يوم مي�سلون ،يوم حار الغزاة املدججون
بال�سالح يف فهم الدافع الذي يقف وراء �إ�صرار تلك الثلة من الفدائيني �شبه العزل على خو�ض
معركة حم�سومة النتيجة �سلف ًا ،لتتفاقم حريتهم مع كل حمطة من حمطات �صدامهم مع
�أبنائها ،و�إىل اليوم مازالوا يف حريتهم يتخبطون حماولني عبث ًا املرة بعد املرة فك طال�سم هذه
الأحجية التي ا�سمها دم�شق و�أنّى لهم �أن يدركوا �سرها؟ كيف لهم �أن يفهموا ذلك امل�شهد العجيب
الذي ر�سمه �أهل دم�شق �أواخر �شهر �أيلول عام  2013حني تعالت �صرخات الغزاة مهددة بالويل
غ�صت باملتنزهني وامل�صطافني الهازئني بتهديدهم
والثبور ..م�شهد املنتزهات واحلدائق التي ّ
ووعيدهم املعزز بالأ�ساطيل وحامالت الطائرات ،م�شاهد م�شابهة تكررت مرات ومرات كلما
�س ّولت لهم نفو�سهم الأمارة بالعنجهية الإقدام على تنفيذ وعيدهم يحذوهم الوهم ب�أن تتكفل
�صواريخهم بفك �شيفرة �صمود دم�شق� ،آخر تلك امل�شاهد جتلّى بالأم�س القريب حني �ضاقوا
ذرع ًا مب�شهد تلك اجلموع الزاحفة �إىل �أطراف غوطة دم�شق لت�شهد عودة بعث معر�ض دم�شق
الدويل ف�أر�سلوا �صواريخهم ع�شية �آخر �أيام املعر�ض لتف�سد بهجة الكرنفال فتهاوت كمفرقعات
نارية �ضاعت �أ�صوات انفجاراتها يف �ضو�ضاء مواويل العتابا وامليجانا املنبعثة من م�سرح املعر�ض
وليكمل الزوار �أم�سيتهم الدم�شقية غري عابئني ب�أوهام املتوهمني  ،هذا غي�ض من في�ض م�شاهد
لطاملا ر�سمها �أهل دم�شق على مدار تاريخهم احلافل ب�أمثالها ،ال عجب �إن عجز ه�ؤالء عن فهم
�سر هذا ال�شعب العظيم الذي يع�شق مدينته حتى الثمالة  ..يحبها بطريقة ت�ستع�صي على
ّ
�إدراك �أمثالهم ممن يحاولون تف�سري القيم والعواطف الإن�سانية وفق قوانني وول �سرتيت ..
يخالون حب الوطن جمرد معادلة ريا�ضية قائمة على مفهوم الربح واخل�سارة.
�أيها اجلاهلون بدم�شق و�أهلها  ..و ّفروا على �أنف�سكم وعلى مراكز درا�ساتكم اال�سرتاتيجية
عناء البحث وخيبة الف�شل وتعالوا �أخربكم بع�ض خرب هذه املدينة و�أهلها :هم �شعب يحب
احلياة حتى الثمالة � ..شعب �إذا �أقبل ربيعهم بروائح اليا�سمني والنارجن انقلبوا عن بكرة �أبيهم
ع�شاق ًا (قبانيني) يتهادون باقات الورد اجلوري وقطفات احلبق وحفنات(العوجة) مرتمنني
فيك خب�أته) ،ف�إذا حلّ ال�صيف و�صلوا نهارهم بليلهم على �ضفاف بردى
ربيع ِ
مع فريوز( :يل ٌ
وذرا قا�سيون مدندنني (يا �شام عاد ال�صيف ) ،ف�إن هبت ن�سائم اخلريف عابقة بروائح مربى
امل�شم�ش وح�شوة املكدو�س تزاحموا على املنتزهات مت�شبثني ب�آخر ن�سمات �أيلول حتى �آخر فجر
من�شدين ( �ش�آم �أهلك �أحبابي وموعدنا �آواخر ال�صيف �آن الكرم يعت�صر ) ،ومتى حلّ ال�شتاء
وفاحت يف الأجواء رائحة ورق اجلوز املتناثر على الدروب املبلل ب�أوىل قطرات املطر خرجوا
�إىل ال�شوارع مبتهجني مرددين ( رجعت ال�شتوية ).
هذا ال�شعب العا�شق للحياة ب�أدق تفا�صيلها هو ذاته ال�شعب الذي ا�ستهان باملوت يف مي�سلون
وت�شرين  ..ال�شعب الذي يعرف كيف يدافع عن �أر�ض مدينته وهوائها ومائها عند اللزوم ..
يعرف كيف ميزج رائحة البارود بعبري اليا�سمني الذي ال �سبيل لعد�سات م�صوريهم �أن تلتقطه،
هاتف ًا من �صميم ف�ؤاده (�شام يا ذا ال�سيف مل يغب يا كالم املجد يف الكتب) �شعب يعرف كيف
يغني على �أنغام املدافع  ..كيف يرق�ص و�سط اللهيب  ....كيف ميرح على تخوم اجلحيم هازئ ًا
بنفثات ال�شياطني املرتب�صة به غدر ًا
�أيها احلائرون يف لغز دم�شق  ..هذه هي دم�شق الفيحاء التي لن تفلحوا يف فك �شيفرتها �أبداً.
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�أرتكبُ ال�صّ باحات بدمٍ بارد

• �أو�س �أحمد �أ�سعد

ـ1ـ
َ
أ�سالف
ل
ا
حكمة
أحب
ِ
ال � ُّ
الدّ بقة
ً
تظلّ
عالقة
هناك يف القاع
ال تذوب
ح��ت��ى م��ع �أ����ش���دّ منظّ فات
الفكر
فتك ًا
ـ2ـ
�ساعة احلائط العتيقة
ترنّ بال انقطاع
ال ل�شيء
فقط لعادةٍ �أدمنتها
ون�سيتْ
ـ3ـ
�شجرة اللّيمون :
الرائحة
طِ ُ
يب ّ
�سخاء الثّمار
ُ
ال�سنديان :
�شجر ُة ّ
ُ
غبطة اجلذور
ُ
فخامة االنتماء
و�أظن َّك
تتلمذْ َت �أ ّيها ال�شاعر
يف كلتا املدر�ستني
ـ4ـ
�إذا �صمتَ الطّ ُ
فل فج�أة
وتعاىل بخا ُر ده�شته
ليظل َّل ناظريك
فاعلم �أنّ ع�صافري كثرية
�سقطتْ للتّو
ال�س�ؤال
يف
ِ
�شراك ّ
ـ5ـ
كلّ �أناث العامل يف مرمى قلبي
� اّإل التي �أغدقتْ تفّاحها
فلها جنّتي
وبئ�س امل�صري
َ
ـ6ـ
ُ
ليل الق�صيدة
نهار الورق
لو تعلم !
ـ7ـ
ال�صب ّية تر ّو�ض قلبي
تلك ّ
بطر
كلّ ٍ
ال�صب ّية !
تلك ّ
ـ8ـ
�أدخلني بيتَ الطّ اعة
و� َ
أقفل بالإ�سمنت املقدّ �س
ً
مق�سما بالثّالث
�أنّه يح ّبني
ـ9ـ
ال تت�أخّ ر
انطلق يف �إثرها القافلة
لن يفيدك احلداء كثري ًا
عجل
قلت ّ :
الرمل �سيمحو ُ
اخل َطا
ّ
ـ  10ـ
ح�صرم
من �أفتى ب�أنّ النّهو َد
ٌ
يف �أ ّول القطاف
أجر
له � ٌ
ومن �أ�شب َع خمرتها
�صال ًة
له �أجران
وثواب عظيم
ٌ
ـ  11ـ
ٍّ
بت�شف
�أراك ت�ضحك
و�أنت تراين
�أملأ �ساليل

مباء اليقني
ـ  12ـ
ذكاء ج�سدها
يف يقظته الدّ ائمة
ـ  13ـ
يدٌ يف الهواء
يدٌ يف �أق�صى البئر
وما بينهما
امل�سافة تغلي
كقدْ ٍر عتيق
ـ  14ـ
نب ّيان
الأ ّول يحل ُّل اخلمرة
الثّاين ينهي عنها
مه ّم َ
تك �أ ّيها ّ
ال�شاعر
تنح�صر يف
ُ
�إطالة عمر اخلالف
ت�شب الق�صيدة
حتى ُّ
ـ  15ـ
�ضحكتك
على نول
ِ
� ُ
أحيك قمي�ص الفجر
ـ  16ـ
�س� ٌ
ؤال ما زال ي�ؤ ّرقني
ُ
يعط�ش املاء !
هل
ـ  17ـ
احلبي�س
ائر
ُ
�إذا كان الطّ ُ
يغنّي للحر ّية
فما الذي يفعله
الطّ ائر الطّ ليق
ـ  18ـ
قبابك
يلزم
ما
ِ
كي تعلو �أكرث
وت�ستدير
يدي
�صالة ّ
ـ  19ـ
ّ
ال�ضوء املر�شو�ش ُ من النّافذة
ينق ُ
ّط ورد ًة ورد ًة
�سريرك
على
ِ
طاعن ًا �شرفتي
بالكثري الكثري
من العتب
ـ  20ـ
كثري ًا ما تعتنقُ ّ
م�س
ال�ش َ
ُ
وترتك الظلّ
وكالهما جناحا
ق�صيدة واحدة
ـ  21ـ
ال�صفراء
�أولئك املنقّبون يف الكتب ّ
إله عتيق
عن � ٍ
َ
ّوج�س واخلطيئة
ت
ال
آيات
�
ب
ليطعنوك
ّ
�ساكنو قباب العتمة
املت ّوجون بالطّ حالب والغبار
هلاّ فتحتَ النّافذة قلي ًال
ليكن�سهم ال�ضوء
ـ  22ـ
ذاك املا�ضي املختلف !
الرائحة
و� اّإل ما معنى تلك ّ
تغفو حتت اجللد
وت�ستيقظ كلّ مطر
ـ  23ـ
َ
بدل �أن ننظر �إىل قبحنا
نك�سر املرايا
ُ
ـ  24ـ
ّاحك
ي�ستفيقُ تف ِ
ُ
يفرك وجهه متثائب ًا
يدي
ثم يرتدي ّ
ّ
َ
بدل القمي�ص

تعتذر «الأ�سبوع الأدبي» من ال�شاعر لورود خط�أ فني يف هذه الق�صيدة �ضمن
العدد 1608
ونعيد ن�شرها بال�شكل ال�صحيح:

ُمبْدع النّ�ص ْر

• ه�شام عمران
�أطْ ���� ِل����قْ ج��ن��اح��ي َ
��ك وان ُ
���ر يف ال��ف�����ض��ا عبقا
ْ�������ش ْ
ق����ط����وف����ك �أجم�������������اد ًا وت�������ض���ح���ي ً
َ
���ة
ط����اب����ت
وم���ك���رم���ة
�أ������ض�����فْ�����تَ ن���������ص����ر ًا ع���ل���ى ن�������ص���ر
ٍ
ف�����ب�����ورك�����تْ ك�����ف َ
وط�����ن
ّ�����ك ال���ب���ي�������ض���اء يف
ٍ

ْ
واق ُ
�����ف ب���ك���فّ���ك م����ن ر�أد ال ّ
�����ط ْ
�������ض���ح���ى �أل���ق���ا
ّ
���������ش����ر وال����غ����دق����ا
ت���������زف ال����ب
وب����ال����ف����خ����ار
َ
ٌ
ّ
ال���������ش����ام وائْ���ت���ل���ق���ا
ل����ي����ل ب������أر������ض
ف����ط����اب
ت��������ر ّد ع�����ن �أر�������ض������ه الأن�������������واء وال����غ����رق����ا
ِ������م ه����� ّي������أ الأ������س�����ب�����اب وال����طّ ����رق����ا
و ُم������لْ������ه ٍ

أ�����س����د
وب����������ورك ال�����وع�����د م�����ن ح������� ٍّر وم�������ن �
ٍ
َ
ع�����ل�����وت ����س���ن���ام امل����ج����د ُم���ن���طِ ���ل���ق��� ًا
ف�����خ�����ر ًا

�����ش��م�����س وال ّ
�������ش���م���وخ ت�ل�اق���ي ال ّ
ن��ح��و ال ّ
�����ش��ف��ق��ا

ال�������س��� ْب���ق م��ن��ت�����ص��ب�� ًا
مت�������ض���ي �إىل ح���ل���ب���ات
ّ

ك���ف���ار����س ����س���لّ ���س��ي��ف ال���نّ�������ص���ر وا ْم��� َت�������ش���ق���ا
ٍ

����ة
ل������ك امل�����ط�����ال�����ع ت���������ش����دو ع����ط����ر ق����اف����ي ٍ

ت����غ����لّ����ف����ت ب���������ش����غ����اف ال����ق����ل����ب ُم�������س���ت���ب���ق���ا

������دق ال�����ض����ف����اف ل��ه��ا
ه�������ذي م�������ش���اع���ر �������ص ٍ
����م �أم�����ي�����ن����� ًا ل���������س����ور ّي����ا وم�����ؤمت����ن���� ًا
ف����ا�����س���� َل ْ
ْ

�������ن ع�����ش��ق��ا
ت���ن���م���و وت�����زه�����ر يف �أح���������ش����اء َم ْ

ً
َ
م����در�����س����ة
ف������ك������رك ل���ل���أج������ي������ال
ودام
ه������ذا ال���ق�������ص���ي���د ����ش���غ���اف ال���ق���ل���ب م��رت��ع��ه
ً
أم���ل���ا
رغ�������م اجل�����������راح ب���������س����ور ّي����ا ت�������رى �

احل�������ب ُ
واخل���� ُل����ق����ا
�����ر ف���ي���ه���ا
ت���ب���ن���ي و َت����� ْع ُ
ّ
�����م ُ
َو ُد ْم������������تَ ذخ��������ر ًا جت������وب ال����ع��ي�ن واحل����دق����ا
َ
ع����ن����ك ي����ف����وق احل���ب��ر وال�����ورق�����ا
وال������ق������ول
ب��ي�ن ال����ع����ي����ونِ ي�������ض���يء ال���������دّ رب وال���نّ���ف���ق���ا
وك����������لّ
�����ض����ي����م ت������ه������اوى دون������ه������ا مِ����زق����ا
ٍ

ف������رح
ف����ال����نّ���������ص����ر ع�������اد ب���������س����ور ّي����ا �إىل
ٍ
وع��������اد وج��������دٌ �إىل الأح�������ب�������اب ُم���ف���ت���ق���دٌ
م�����ن حل����ظ����ة ال�����ب�����دء ������س�����ور ّي�����ا حم�������ص���ن ٌ
ّ���ة

امل����������ر وال���ع���ل���ق���ا
ظ�����ل�����م �����س����ق����ان����ا
وزال
ٌ
ّ
وامل����ج����د م���ن���ه���ا وم������ن �أح�������ض���ان���ه���ا انْ��ب��ث��ق��ا

واحل�����������رف م������ن رح����م����ه����ا ك�����ان�����ت والدت�������ه

وف��������احت ال����ق����د�����س م�����ن �أب�����واب�����ه�����ا انْ���ط���ل���ق���ا

وال�����ي�����وم ج���ئ���ن���ا ث����م����ار ال���نّ�������ص���ر ن��ق��ط��ف��ه��ا

ون�����خ�����ل�����ع احل�����������زن والآالم وال����ق����ل����ق����ا
ون����ع���������ش����ق امل����������وت �إمي��������ان�������� ًا و ُم���ع���ت���ن���ق���ا

����ر
ن������ه������وى احل�������ي�������اة ب������ع������ ٍّز دومن�����������ا ع����ك ٍ
ط����ع����م ال ّ
�����������ش�����ه�����ادة ذق�����ن����� ًا م�����ن ح��ل�اوت����ه

ون����رف���������ض ال������������ذّ لّ والإذع���������������ان وامل���ل���ق���ا

م���ع���ن���ى ع���ل���ى �أر����������ض ن���ق���دّ ����س���ه���ا
ل���ل���نّ�������ص���ر
ً

وب�����ال�����طّ �����ي�����وب ����ش���م���م���ن���ا ري�����ح�����ه ع��ب��ق��ا
وال غ���ل���ب���ن���ا ب������ه الإع�������������ص������ار والأرق�����������ا

ال�����������ص�����م�����ود مل������ا ذق�����ن�����ا ح��ل�اوت����ه
ل��������وال
ّ
ف�����ب�����ارك اهلل ج���ي�������ش��� ًا ������ص�����ان م���ع���ت���ق���د ًا

ال������������روح والأك��������ب��������اد وال����ع����رق����ا
وق�����������دّ م
ّ

وب��������������ارك اهلل �������س������ور ّي������ا وح����ار�����س����ه����ا
وزاده����������������ا اهلل م�������ن ع����ل����ي����ائ����ه ن���ع���م��� ًا

����������ن يف ح���� ّب����ه����ا ����ص���دق���ا
و�أ ّي��������������د اهلل َم ْ
ت���ع���ط���ي وت����ن����ف����قُ م�����ن خ����ي����رات م�����ا رزق�����ا

الوَعد
• • �سامي �أبوبدر  -م�صر
�أُ َفت ُ
عن ذاتي
ِّ�ش ف ِ
مراء ْ
ِيك يا َ�س ُ
َ
َ
َ
وعن �أ ْحلى ِحكا َياتِي
ْ
ُتداعِ ُبني
و ُت ْله ُِب َن َ
ب�ض �أ ْوردَتي
وتحَ ِم ُلني �إىل ا َ
جل َّناتِ
يف �أ ْرجائ ِِك ا َ
حل ْ�سناءِ
ب َ
يا�ض ِك ال َغنَّاءِ ..
ني ِر ِ
ُّ
وال�شط�آنِ
�أَ ْل ُهو يف َم َرا ِبعِها بال ت َع ٍب
ْراك
ف�إنيِّ عِ �شتُ َمفتو ًنا ِبذك ِ
التي تَ�شْ فِي َعذا َباتي
ُي ِ
حا�ص ُر ُغر َبتي َو ْعدٌ َب�أن َِّك ليِ
وح
و�أَن َِّك يا َمال َذ ّ
الر ِ
ال َت َريِنَّ مِن � َأحدٍ هُ نا َغيرْ ِ ي
َّهر من ُدوين
و�أنَّ الن َ
الرائي
َ�س ٌ
راب َيخدَ ُع ّ
ولكنّي �أَت ْيت ُِك يف َجاللٍ
قو�س ال ِع�شْ ِق والإلها ِم
من ُط ِ
ُمر َتع ًِ�شا  /و ُمندَ هِ ً�شا
و ُم َّت ِه ًما َب�أن َِّك ُخنْتِ
للجان
ت�س َل ْمتِ َ
ْ
وا�س ْ
و�أَ ْب َكى َن ْه َرنا ُج ْر ٌح
َّهر َمهمو ًما
َف� َ
أم�سى الن ُ

ُيغال ُِب َد ْم َعهُ ال َقان
َغدَ ُ
وت �أُ َ�سائ ُِل املا�ضي:
�أَ ُكنتَ َح ً
قيقة ؟
�أَ ْم �أن ََّك ال َو ْه ُم
الذي َك َت َبتْ �أ َنا ِم ُلهُ
نِها َياتِي؟
َت َل ْع َ
ثم ُ ..ث َّم �أَخ َ
ربنيِ
الريح َعا ِت َي ٌة
ب�أنَّ
َ
و�أَنَّ َجمي َع ُه ْم َولىَّ
نهز ًما
و َف َّر اجل ْم ُع ُم ِ
�سِ وى َم ْن ُكنتَ َتزْ ُع ُم �أنَّها خا َنتْ
فقدْ َو َق َفتْ ..
ُتقا ِو ُم َو ْحدَ ها التَّيا َر
َما َوهَ َنتْ
و َما َ�ض ُع َفتْ  /و َما ال َنتْ
ِح�سا�س
هُ نال َِك هَ َّزنيِ �إ
ُ
َم ْن َ�ضاقتْ بهِ الدُّ نيا مبا َر ُح َبتْ
و ُر ْحتُ �أُقدِّ ُم الأعذا َر
ُقربا ًنا
َل َّ
فح َي ْ�سبقُها
ال�ص َ
عل َّ
ف َتغف َِر ليِ ..
وقدْ َغف ََرتْ

قصة
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�أبو �أحمد

• ّ
متام علي بركات

• في�صل خرت�ش

	ال �أدري مل���اذا ي��ن��ده يل هذا
ال��رج��ل ب��ـ “ �أب���و �أح��م��د “ تغيب
الأي���ام يف بطن ال�شهور وال�سنني
وك ّلما ر�آين هذا ال�شخ�ص ،حياين
باال�سم ذات��ه ،ف���أر ّد عليه التحية
مبا هو يعتقد �أنني
و�أزيد قلي ًال ...ر ّ
�أ�شبه “ قب�ضاي “ احل���ارة ،ولكن
هذا الكالم م�ضى وبلي ،ف�أنا الآن ج�سدٌ
لو توك�أت عليه النهدم� ،أيْ ج�سد فارغ من
الداخل مي�شي ويطلب ال�سرتة .ت�ستطيع
�أن تقول �إنني دماغ وقلب وق�شرة يقولون
عنها ج�سد �أم�شي بها ،حتى �إنني ال �أرى وال
�أ�سمع وال �أتكلم �إال قلي ًال.
خ�لال ثالثني ،و�أزود قلي ًال،
يراين هذا الإن�سان يف الليل �أو يف النهار،
ي�سلم علي بهذا اال�سم� ،أو اللقب ،ف���أر ّد
عليه التحية ،لمّ ْ جنل�س مع بع�ض �أو نتكلم
مع ًا ،لو �أننا جل�سنا لكنت �أفهمته ب�أنني
ل�ست �أبا الزفت هذا ،و�أن �أ�سمي احلقيقي
يدعى �أبا راكان ،ولكان انتهى املو�ضوع هنا،
و�أقفلنا عليه ،ويا دار ما دخلك �ش ّر.
ولكن �ألي�س �أبو �أحمد �أجمل
م��ن �أب��ي راك���ان ،م��اذا تعني �أب��و راك��ان؟
ال �أع���رف� .إذا قلبت الكلمة بحث ًا عن
ج��ذره��ا ،فلن �أج���ده ،بينما تظل كلمة «
�أحمد « تعني حمد ًا هلل� ،أي �شكره ،وهي
ا�سم وفعل� ،أخي �إنها �أف�ضل ،ولكنني �أف�ضل
لقبي� ،إن��ه ا�سمي احلقيقي ،ال �إن��ه ا�سم
ابني الكبري ،ترى ماذا يفعل الآن؟ لقد
�أر�سلته �إىل اخل��ارج ليدر�س هناك ،هو
�أ َّ
مت درا�سة الطب ،وتخ�ص�ص يف جراحة
العني ،وتزوج من امر�أة بلجيكية ،و�أجنب
منها فتاة ،ال �أدري ماذا �س ّماها� ،أ ّمه ت�شتاق
�إليه كثري ًا ،طيب �أنا ال �أ�شتاق �إليه ،لقد
حرق قلبي وم�ضى ،ال ،مل �أزره ،وال �أ ّمه،
ذه��ب �إليه �صديقه وع��اد ليب�شرنا ب�أنه
يعي�ش عي�شة ملوك ،مل ي��ره �إال قلي ًال،
لقد ا�ست�ضاف ابني يف الفندق ،يذهب
الولد راك��ان �صباح ًا �إىل امل�ست�شفى وال
يعود منها �إال عند امل�ساء ،مكدود القوى،
منهوك اجل�سم ،وهاتف من هنا ،وهاتف
من هناك� ،إنهم يطلبونك يف الإ�سعاف،
�أهذه عي�شة ملوك؟
عندما خطب ،ال �أدري ،هو
قال ذلك� ،أر�سل لنا �صورتها ،امر�أة �صفراء
ممطوطة ،قال �إنه يريد �أن يتزوج هذه
املر�أة� ،أنا �صمتُّ  ،بينما قالت �أمه ،الكحل
�أح�سن من العمى ،و�أجمعت العائلة على
�أن يتزوج وين�سرت ،وهذا �أف�ضل له ،فغ�سلنا
يدنا من الولد ،وقلنا ح�سبنا اهلل ونعم
الوكيل.
الولد الثاين بعك�س الأول،
�إنه خريج حبو�س ،امل ّرة الأخرية ك�سر يد
م�ساعد يف اجلنائية ،فنام عليه �سنتني،

مع تبوي�س �شوارب للذي ي�سوى والذي ال
ي�ساوي �شيئ ًا ،هذا ا�سمه « خمي�س « وقد
�سميته بذلك لأن��ه ج��اء ي��وم اخلمي�س،
ف�شل يف الدرا�سة ،وا�ستلم ال�شوارع يقامر
بها ،دائم ًا �أرك�ض وراءه من دائرة ال�شرطة
�إىل الق�صر العديل� ،إىل كل مكان ي�ضعون
فيه املجرمني ،وه��ذه املخلوقة ،تبكي يف
وجهي ،وتقول �إنها �أ�ضاعت راكان ،وهذا هو
الثاين ..تق�صد خمي�س ًا ،..يكاد �أن ي�ضيع،
ف�أرتدي ثيابي م�سرع ًا �إىل �أحد ال�سجون،
�أراه ،و�أفهم م�شكلته ،و�أ�ضع يف يده كمية
من النقود ،و�أعود ،لأقول للأم� ،إنه ي�سلم
عليها ويطلب منها الدعاء ،فتدعو له �أن
يفك اهلل �سجنه ،وي�ضع �أوالد احل��رام
مكانه ،تق�صد خ�صومه.
خمي�س ه��ذا يا حبة عيني،
�أ�صغر الأوالد ،وهو �ضحية �أ ّمه ،هي التي
�أف�سدته ،بينما الولد الكبري راك��ان� ،أنا
الذي در�سته وعلمته ،وت�ستطيع �أن تقول
�إنني �أر�سلته �إىل اخلارج ليتعلم ،فقد طلب
كل ما يلزمه مني ،يف البداية حتفظت
وع�صبت ،وقلت ب�أنني �سوف �أخ�سر الولد �إن
ّ
�أر�سلته �إىل الدول املتعلمة ،لكنني ر�ضخت،
ووافقت ،وقلت ال حول وال قوة �إال باهلل،
و�أفو�ض �أمري �إىل اهلل ،و�سافر الولد ومل
يبق بيننا �سوى الر�سائل ،تبو�س يدّ هذا
وذاك كي ير�سل له ر�سالة� ،أو حتى ت�أتي
الأخت « حف�صة «� ،سميتها هكذا ،على ا�سم
�إحدى بنات النبي� ،صلى اهلل عليه و�س ّلم،
هذه البنت تزوجت يف املدينة ،لكن بعد
�شهرين ،انتقلت �إىل الريف الغربي بحجة
�أن هواءه �أنقى وطعامه �أطيب ،و�أق�سم لك
ب�أنها حني ت�أتي يومي اخلمي�س واجلمعة،
والآن �أ�ضافت �إليهما ال�سبت ،لأنه �صار يوم
عطلة ،ت�شرتي كل �شيء ،من حلم وبي�ض
و�سمن ودجاج ،كل �شيء ت�شرتيه من هنا،
هذه الفتاة حظها زفت ،لأنها �أخذت هذا
املنحو�س ال��ذي ي�س ّمى زوجها ،وال��ذي ال
�أعرف من �أين تعرف على �أحدهم ،فقال
له هذا الأح��د� ،أنا �أدبر لك �شغلة موجه
تربوي ..لكن لي�س هنا ،و�أين تريد و�ضعه
ه��ن��اك يف ال��ري��ف ،وت��ري��دين �أال �أح��زن
عندما يقول يل هذا الذي يلقي التحية،
مرحب ًا �أخي �أبو �أحمد ،ف�أر ّد عليه التحية،
و�أتغا�ضى عن كثري من فعائله� ،س�أقول لـه
م ّرة  :ولك �أنا ل�ست �أبا �أحمد ،فهمت �إال ال،
�س�أكتم �أنفا�سك� ،إن ناديتني بهذا اال�سم،
�أن��ا �أب��و راك���ان ،لت�سمع الدنيا ب�أكملها،
راك���ان ال��ذي ذه��ب �إىل العلم ،وال���ذي ال
�أقاي�ضه بكل دول �أوروبا� ،س�أفهمه يف م ّرة
قادمة� ،أ ّما الآن فال ب�أ�س �س�أبلع املو�س على
احلدين� ،س�أ�سكت ،و�أنه�ض و� ّ
أجت��ه �شما ًال
ناحية الدار ،لعل �أم الأوالد الذين مل يبق
مبا.
منهم �أحد ،بحاجة ل�شيء ...ر ّ

ق�صتان

الوحدة واجلميع واملنديل..معا

الرجل الذي مل يغري �سرواله وال قمي�صه وال حذاءه منذ
�أكرث من ع�شر �سنوات ،والذي يخرج كل يوم �صباحا من بيته
يف نف�س التوقيت ال�سابعة والربع �صباحا ،الرجل الذي �صار
حديث اجل�يران منذ ف�ترة قريبة ،ك��ان يوما ما كما يقول
اجل�يران ،مديرا حمرتما لإحدى املدار�س ،ثم توفت زوجته
فج�أة ،لكن العجيب حينها �أنه مل يبد �أي م�شاعر تدل على
حالته ،حتى �أن وجهه بقي حياديا ب�شكل غريب وك���أن من
ماتت مل تكن رفيقته لـ  45عاما� ،إال ان �أح��دا ما مل يحزر ما
املوجود خلف هذا احلياد ال�شعوري ،ذاك �أن احلياة توقفت عند
الرجل منذ ذاك الزمان ،هكذا ودون مقدمات مر�ضية نف�سية كانت
�أم فيزيولوجية ،فبقي معلقا يف حبال تلك الأي��ام ،ومل يغادرها،
حتى �أنه بقي بالثياب ذاتها التي كان يرتديها حينها ،يقوم كل
يوم بغ�سل مالب�سه ون�شرها ليال ،ويف ال�صباح يكويها ويرتديها ثم
يخرج ،حامال ع�صاه ذاتها وعلى ر�أ�سه قبعة “رو�سية” ربيعية،
ويقال �أنه مي�ضي يوميا �إىل مكان قريب من جامعة دم�شق ،يجل�س
فيه �أكرث من � 3ساعات ،ثم يعود �إىل بيته� ،إال �أنه قطع العادة هذا
ال�صباح �أي�ضا ومنذ � 7صباحات مرت ،مل تره اجلارات وحتى البقال
�أبو حممود ،الذي كان ما يزال يرد عليه ال�سالم بـ “وعليكم ال�سالم
�أ�ستاذنا املحرتم” ،ويف الوقت الذي ظن اجلميع �أنه رمبا تويف يف
بيته -هذا كان �آخر ما خطر يف بالهم -كما تقول ال�سيدة �سعاد،
لكنها قالت فيما بعد� ،أن موته وحيدا يف �سريره البارد ،هو �أكرث
ما خطر يف بالها ،حتى �أنها بكت عدة مرات وهي نائمة ،وعندما
�س�ألها زوجها ملاذا تبكني؟ �أجابته عن هواج�سها بخ�صو�ص الرجل
املحرتم ،بقيت تعاين عدة ليال طويلة بعدها من غرية زوجها
ال��ذي مل ي�صدق �أنها مل تكن واقعة يف حب املدير ال�سابق“ ،لو
ر�أيتموها تبكي بهذه احلرقة لقلتم مثلما قلت ،كانت تبكي وك�أنها
�ستموت بعد حلظة ،واهلل ا�شتهيت �أن �أموت كرمى �أن تبكي علي
بنف�س الطريقة” قال زوجها ،الذي اعتذر فيما بعد لها ،لكنها مل
تقبل اعتذاره حتى اليوم� ،إذا يف الوقت الذي ظن فيه اجلميع �أن
ال�سيد املدير ال�سابق املحرتم ،قد تويف يف �سريره البارد وحيدا �إال
من ذكرى زوجته التي رف�ض �أن يعلق لها �أي �صورة يف البيت ،فاج�أ
�صديقنا ال�صباح والطيور واجل��ارات الرثثارات والرجل الغيور
والبقال والطبيعة ذاتها تفاج�أت ،بخروجه على عادته ال�صباحية
ذاتها بنف�س التوقيت ،دون �أي تغيري يف مظهره العام� ،إال �أن ال�سيدة
�سعاد الحظت �أن ثيابه �صارت ف�ضفا�ضة جدا عليه ،لكنها مل تقل
هذا لأحد كي ال تعود للمعاناة من غرية زوجها ،الرجل كان ي�سري
ببطء �أكرث من املعتاد ،ويف يده منديل �أخ�ضر جمعد جدا ،يرفعه
بجهد �إىل م�ستوى �أنفه ،ي�شمه يقف قليال ثم يتابع �سريه� ،أما �سبب
غيابه تلك املدة فيقال �أنه كان قد ا�ست�سلم �أخريا للموت وانتظره
يف �سريره ،لكنه ا�ستيقظ ذات �صباح وهو ي�شعر بالن�شاط ،ويف يده
كان ثمة منديل �أخ�ضر مكوي جيدا ،تفوح منه رائحة بيت وعائلة
و�أوالد ومطبخ وزوجة حبيبة ،ال �أحد يعلم من �أين املنديل جاء،
لكن يتذكر ال�سيد �أبو حممود البقال� ،أن هذا املنديل غالبا هو
املنديل الذي كانت حتمله زوجة املدير املحرتم ،والتي توفيت منذ
ع�شر �سنوات ،حتى �أنه �أكد للجميع ،ب�أنه �شاهد زوجها يوم دفنها
ب�أم عينه ،ي�ضع منديل زوجته يف يدها املتيب�سة ،قبل �أن ينهال
عليها الرتاب.
--------------

ملاذا تركت “الق�صعة” وحيدة يا ّمتام؟

�سمي “ ّ
متام” �أو “�أبو ق�صعة” كما كان لقبه �أثناء اخلدمة
ّ
الع�سكرية� ،أما عن �سبب ت�سميته �أبو ق�صعة فهو عائد لق�صر قامته،
وحدث ذات جوع� ،أن �أخرب “الفدائي” ّ
متام” -هكذا تكون الرتبة”
فدائي” خالل ال��دورات التدريبية�-أحد ال�ضباط امل�شرفني على
الطعام� ،أنه ال ي�أكل جيدا فهو ق�صري جدا وال يلحق �أن ميد يده �إىل

طاولة الطعام حتى يختفي الطعام من �أمام ناظريه “�صريل يومني
ما �أكلت و�شبعت اهلل وكيلك يا �سيدي” لذا �أمر ال�ضابط بت�سليمه
ق�صعة خا�صة به ،وطلب �إليه �أن يذهب يف وقت الطعام �إىل املطبخ
لي�أخذ طعامه�“ .إياك �أن ت�ضيع الق�صعة يا �أبو ق�صعة �أنت ،رح �ضل
�أـ�سالك عنها حتى يف يوم الدين” قالها ال�ضابط ف�ضحكنا جميعا
وقمنا بعملية ته�ضيم لطيفة �صراحة بعد �أن بانت �أ�سناننا من
ال�ضحك ،وعمليه الته�ضيم الق�سري كانت عبارة عن “دعكلة”
ر�أ�سية مل�سافة واحد كلم ،جعلتنا نتقي�أ كل ما يف داخلنا� ،أي �أنه
ويف اليوم الذي �شبع فيه ّ
متام ،مل يت�سن له ال�شبع لأكرث من ن�صف
�ساعة ،بعد �أن ” تدعكل” بينما هو ي�ضحك وي�شتم حظه معا ،ومن
يومها وال�شب البدوي الظريف� ،صار ا�سمه “�أبو ق�صعة.
ّ
متام ،البدوي الطيب ،الذي مل ي�ستطع �أن ي�أخذ م�أذونية لعام
كامل  ،2003-2002ولهذا احلدث ق�صة درامية جدا ،ال حتدث
�إال يف خيال ال ُكتاب ،فهو مل يعلم �أي��ن ميكن �أن تتواجد �أ�سرته
البدوية التي تنتقل يف كل عام طيلة ذاك ال�شتاء ،وحدث �أنه ذهب
يف �أول �إجازة بعد نهاية الدورة ،كما الرفاق� ،إال �أنه عاد يف اليوم
التايل �إىل القطعة الع�سكرية وق�ضى �إجازته كلها “� 6أيام” متنقال
بني �سريره الع�سكري واملطبخ ،ميلأ ق�صعته بالطبيخ ،و�أحيانا كان
يعيد ترتيب كل �أ�سرة املهجع ثم يتنقل عليها ،ينام فوق كل �سرير
لبع�ض الوقت ،قبل �أن يعيد ترتيبه بكل جدية ،وهكذا كان “ ّ
متام”
ي�سرتيح عن اجلميع يف غيابهم.
�أما �سبب عودته ال�سريعة تلك ،فهو �أنه عندما ذهب لق�ضاء
�إجازته عند الأهل ،مل يجد م�ضاربهم وخيامهم وحتى ذكرياتهم
املتبخرة يف الهواء ،لقد رحلوا كعادة البدو الرحل هذا املو�سم ،ولن
يتمكن من ر�ؤيتهم حتى العام القادم عندما يعودون.
" ّ
متام �أبو ق�صعة” و�صلني �أنه من الذين �أخذتهم احلرب يف
تدمر ،ا�ست�شهد �أبو ق�صعة ،مات ال�شاب الظريف الطيب الذي مل
تكن كل الدنيا ت�ساوي عنده ق�شرة ب�صلة بعد �أن فقد “�سعاد”
حبيبته ،التي �صدّ ع ر�أ�سي بها طويال باعتبار �أننا كنا جريان يف
ال ّأ�سرة ،حتى �صرت �أ�شك يف كونها حقيقة ،فال�شاب كان يحكي عنها
كما يحكي العابد امل�ؤمن ،ورغم �صوته اخل�شن ،الذي ي�شبه جارو�شة
احلنطة� ،إال �أنني كنت ا�ستمتع مبواويله “ال�سبعاوية” احلزينة
وامل�سكوبة على مقام “احل�سيني” التي كان يغنيها مناجيا “�سعاده”
فيها وهو يو�شك على النوم.
البدوي ال�شهم ،ال��ذي ن��اب عني يف عقوبة ع�سكرية ،ب�سبب
ت�شابه الأ���س��م��اء ،و���ص��ار ميازحني يف تفا�صيلها ،وك���أن��ه ك��ان يف
ال�شرياتون ال غارقا حتى �أذنيه يف وحل “اجلاموقة” بينما كنت
�أنا من يجب �أن يعاقب وهو من كان يجب �أن يكون يف ال�سرير ،فقد
نادوا على اال�سم و�أنا املق�صود ،لكني مل �أكن موجودا ،فما كان ممن
�سمي “ ّ
متام” �إال �أن �صاح “حا�ضر” كي ال �أُرفع “غياب” يف التفقد
ّ
امل�سائي ،ثم حتت جنح الظالم ومن فم �صامت وبكامل الر�ضا ،ق�ضى
ّ
متام �أكرث من ع�شر �ساعات يف اجلاموقة وحيدا ،قال يل �أنها كانت
ال�ساعات الأ�صعب يف كل حياته البالغ عدد �سنيها حينها  20عاما.
"�أبو ق�صعة “ولج عتمة خياله ،و�صورته الآن تقف قبالة
نظري ،مبت�سم ًا يف كل الأوق��ات والظروف ،حتى عندما عاد من
الإج���ازة التي مل يق�ضها كما اجلميع م��ع �أه��ل��ه ،ب��ل ب�ين املهجع
وح�سرات �صدره ،قيل يل �أنه كان يحكي لل�شباب ،ق�صة عودته
ال�سريعة ،وهو ي�ضحك.
ا�ست�شهد “ ّ
متام” بعد �أن كانت احلياة تتقافز من حتت �ساقيه
الريح عندما يجري ،وك�أنه نور�س مربقع يطري على علو منخف�ض.
مل �أع��رف ماذا جرى للق�صعة بعد �أن مت فرزنا كل �إىل مكان،
ورحت �أعاتبه بعد �أن بلغني نب�أ ا�ست�شهاده بال�س�ؤال :ملاذا تركت
الق�صعة وحيدة يا ّ
متام؟ و�أي �إله طيب ،ي�سكب لك الطبيخ الآن يا
�صاحبي.
�أتخيله مي�شي بهدوء يف �سهل قمح �أخ�ضر ممتد �إىل الأب��د،
يده بيد �سعاد التي ال ريب �صارت حقيقة الآن ،وعلى خا�صرته
وب�شريط بال�ستيكي �أبي�ض ،ربط ق�صعته العزيزة وم�ضى نحو �صباح
غ�ض ،ال يخف وهج بريقه البديع.

د.جابر �سلمان ع�ضو املكتب التنفيذي الحتاد الكتّـاب العرب يعود الأديبني وفيق �صقر وعبد الكرمي البني
يف �إطار املهام الذي ت�ضطلع بها �إدارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف احتاد
الكتّـاب ق��ام الزميل الدكتور جابر �سلمان ع�ضو املكتب التنفيذي
الحتاد الكتّـاب العرب ،مدير �إدارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف االحتاد
بزيارة الأديبني وفيق �صقر وعبد الكرمي البني يف منزليهما مبحافظة
الالذقية وذلك يوم اجلمعة الواقع يف 2018/10/5م ،حيث اطم�أن
على �صحتهما ونقل �إليهما حتيات رئي�س االحت��اد د.ن�ضال ال�صالح
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي ومتنياتهم لهما بال�شفاء العاجل ،لكي يوا�صال
دوره��م��ا يف رف��د احلركة الثقافية مبزيد من عطاءاتهما الفكرية
والأدبية.
يُذكر �أنَّ الزميل جابر كان قد قام والزميلني حممد حديفي وفلك
ح�صرية ع�ضوي املكتب التنفيذي بزيارة الأديبة جنوى ح�سن التي
كانت قد تعر�ضت لوعكة �صحية ،واطم�أنوا على و�ضعها ال�صحي .ونقلوا
متنيات قيادة االحتاد لها بال�شفاء العاجل.
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• د .فايز عز الدين
ُعدْ بي � َ
غر ْب َتني زمن ًا
إليك وقد ّ
َّ
وال�شوقُ َي ْن َه ُل من د ّمي و ُي�شقيني
دهر ُغ ْر َبتِنا
َ�س ْبعونَ قد َر َح َلتْ عن ِ
ر ّويتُ فيها ،وما ارتاحتْ لرتويني
ؤو�س التي �أعليتُها َث ِم ًال
حتى الك� ُ
جفّت ،و�أفنتْ ُحباب ًا كان ير�ضيني
ما �إن م�شيتُ �إىل الإ�صباح ت�س�ألني
أباطح عن ليلٍ ُي َغ ّ�شيني
هذي ال ُ
جديب الغيثِ عا ِب ُثهُ
من ُمد َله ٍِّم
ُ
ني
يطوي �سواد ًا ب�أحال ِم املالي ِ
�ضمائر والآتونَ من َ�ص َل ٍف
غا�ضتْ
ُ
ني
رح امل�ساك ِ
َن ْه َب التغ ّولِ يف ُج ِ
ً
زندقة
النا�س
الناه�شونَ حلو َم
ِ
َ
أنياب تنّني
نه�ش
ِ
الوحو�ش ،وال � ُ
رب من �صدى �أملي
كم قد َ�ش ِجيتُ ب�ص ٍ

عُ ـــدْ بـــي
وال�شجو ي�أخذ من �صربي ويعطيني
ْ
اخلطب والأغيا ُر يف بلدي
حتى د ََجا
ُ
وهم ًا بال عقلٍ  ،وال دين
يع�شونَ ْ
للدين فيهم ما نرفّعهُ
َم ْن قال
ِ
�إن كان َو ْح َي هَ دَ ىً � ،أو بالرباهني؟
�ساموا العبا َد – وما هلل عندَ هُ ُم -
أباح َع َ
فاف ُ
اخل ّر ِد العِني
َخ ْ�سف ًا � َ
ماذا ي�ؤ ّم ُل من �شر ٍع لذي َع َمهٍ
ب�شر ِع القتلِ ُيدميني
َ�ش ْر ِع الظال ِم ْ
نازح الدا ِر َم ْن � َ
مكر َم ًة
يا َ
أوفاك ُ
ني
ُع ْه ُر الأ�ضاليلِ يف َحدّ ِّي �س ّك ِ
وبالتاريخ �صور ُتنا
�إنّا َ�ص َن ْعنا،
ِ
توحي ،وتُ�شْ ِرقُ بني احلني واحلني
ن�شكو ملن ُظ ْل َمنا ،وا َ
خللْقُ تعر ُفه
تغطر�س يف َ�صدْ ِر ال�شياطني؟
مما
َ

ويح�صدُ �أعناقَ الورى د ََغ ٌل
ُعنْف ًا
ُ
ُ
ني
َيبلو،
وميكث يف �سِ ف ِْر املجان ِ
�إين �أح ّيي �شهيد ًا يف ثرى وطني
العناوين
ي�سمو وين َع ُم يف �أبهى
ِ
�إ ْذ ما ُيطلُّ على الأحياءِ من َ�ش َر ٍف
رمز ًا ليحيا ويف الآماد ُي ْحييني
حلنَ
الطروب على قيثارةٍ َ�صدَ َحتْ
ِ
لون ًا تندّ ى خ�ضي ًال يف �شراييني
ني َغدَ تْ �أ�سرا ُرنا نُذر ًا
يف امل�شرق ِ
ُ
وتك�شف يف
تومي
تاريخ مكنونِ
ِ
ما عاد ُيغري وقد �أوهتْ طوا ِل ُعه
أحقاب
ما كان ُحلْم ًا على ال
ِ
ُيغريني
نكبو ونعطِ ُف عن تاريخنا َوهَ ًال
ني
ال�سالط ِ
َو ْه َل اجلهالةِ يف هَ ذْ ِر ّ

مراثٍ
لأيام
هاربة

�أم�شي بال ظلٍ

• علو�ش ع�ساف

•حيان حممد احل�سن

لغتي وقيثا ُر الهـوى انك�ســـــرا
لـــــم يتــركا حلْــــــن ًا وال وتـــــــــرا
ٌ
غارقة
احلبـــــر
و�أناملي يف
ِ
ُ
و�صوت مالحمي اندثرا
�صربي
�أم�شــــــــي بال ظـــــلٍ يرافقني
�أم�ضيتُ عمري يف الهوى َ�سف ََرا
رح نافذتي
قدْ زارين من ُج ِ
ٌ
طيف لها يف غفوتي َح َ�ضـــرا
ال�ش ُ
ملا تداعى ّ
ال عن َ�شف ٍَق
َ
اء ف�أ�شْ رقتْ َق َمرا
�سال ال�ض ّي ُ

غليون الزمن

أججتْ َ�ش َغبي
هَ َم َ�سا ُتها كم � ّ
وجــــــنونُها كــــم ر ّو َ
�ض اخلـــــطرا
ثروتِها تحُ ا�صــــ ُِرين
وكنــو ُز ْ
ولهيب وجدٍ يف احل�شا ا�ســتعرا
ُ
ريحــانُها فيــــرو ُز ب�ســــ ْ َمتها
مرجانُ لهفتها الذي ان�صــــهرا
ونُثا ُر �أوردتي على �شفتي
ُ
�شــاب واعتـربا
و�سليل ٍ
�شوق َ
ٌ
ٌ
قاتلة
العــــ�شق
غجرية يف
ِ
كـــــم بدّ لتْ �أهــــــــــــــدا ُبها َقدَ را
ن َ
ُ
رث ّ
ياقـــوت خمْ ملِها
ال�شذا
وعــــقيقُ وجدٍ يف اللّمــى اختمرا
هَ دَ متْ خيا َم
احلب وارحتلتْ
ّ
�سراب ِو َ�صــــالِها �أ َثرا
تركتْ
َ
َّ
كـــــــل �أ�سلحــــتي
اليو َم �أُلقـــي
حج واعتمرا
فكـ�أنّ
قلبـــي َّ
َ

• �أمين �أبو ال�شعر
طاب
َ
طاب ُ
طعم املُ ِّر ْ
يف ال َع�ش ّياتِ ال َوطيئةْ
ني َ
ح َ
الدمع مِن ك� ِأ�س
فا�ض
ُ
ال�شراب
ْ
هلل ت�صوي
و�سهامٌ من حدو ِد ا ِ
كاملَ�شيئةْ
عندما قلبي َدريئةْ
ِتاب
ها �أنا �أدنو �إىل مهدِ الع ْ
���ع ال��ب�رقَ املُ�����ص��فّ��ى مِ��ن
�أج���م ُ
ال�سحاب
خمداتِ
ْ
الغياب
مثلما بعد
ْ
يج َم ُع الع�شاقُ �شعراتٍ ن�ستهُنَّ
ال�ضفري ْة
من و�سادٍ فار ٍغ بعدَ الظهري ْة
خلطوط ِّ
الكف توحي
كر�سوم
ِ
ٍ
إياب
بال ْ
َ
ال���وم�������ض ِب���ري���ق
أع�����ج�����نُ
� ُ
الذكرياتْ
بعد
جتفيف النداءاتِ
ِ
اخلبيئةْ

���ل�������ص���ق��� ًا
ُم ِ
فخّ ا َر ُه املحقونَ
بالآهاتِ
العذاب
كالكربيتِ يف ن�صلِ
ْ
اغرتاب
عندما تبغي
ْ
ُ
نفثة ال��دخّ ��انِ ت�سري مثلما
�أفعى اخلطيئةْ
ح َ
ال�ضباب
ين�ساب
ني
ُ
ُ
الرهيب
من كِوى الليلِ
ْ
ال�صليب
القلب
�أ ُّيها
ُ
ْ
نداء
لي�س يف ال ِ
َ
أفق ْ
ال�سماء
لي�س حتى يف
ْ
ُ
أحالم بريئةْ
وم�ض � ٍ
جيب
من �سي�صغي �أو ُي ْ
ٌ
ُ
ه�شا�ش للحريقْ
التبغ
دونك
ٌ
غابة � ُ
أوراق��ه��ا زُلفى ل�شاراتِ
الطريقْ
االغرتاب
عر�ش
نح َو ِ
ْ
���س��وف �أ���س��ت��ج��دي ب����أن ي���أت��ي

ال�صديقْ
َّ
الكف نحوي مثلما متتدُّ
ويمَ دُّ
ن ُعمى للغريقْ
عله يف�ضي �إىل بيتي املُعنّى
بال�شرور
ي��ف��ت��ح ال�����ش�� ّب��اك ي��ن��ئ��ي عنه
�أطياف البخو ْر
َ
وتعاويذ اللحى والعاهراتْ
ال�ضياء
�شاخم ًا مثل
ْ
وادع ًا مثل احلبو ْر
الوفاء
يا لإعجا ِز
ْ
ج��ئ�� َت��ن��ي م��ن ق��ب��لِ �أن ت���أت��ي
أ�شالئي الن�سو ْر
ل
ْ
��ب يل ي��ا ���ص��اح��ب��ي ك���أ� َ��س
���ص َّ
التال�شي يف احل�ضو ْر
ها �أنا �أ�شرق حتى يف الغياب
طاب طعم املر طاب
ال�سراب
هاتِ غليونَ
ْ
ُ
الثقاب
أعددت �أعوا َد
�إنني �
ْ

زمنٌ �صامت….
ُ
ت�سكنهُ
املخاوف
والأوجاع
رياح الي�أ�س
تحُ ا�صر ُه ُ
ُ
�سياط الندم
جتلد ُه
جترد ُه من مفاهيمهِ
ّ
الرديئة
زمنٌ م�سلوب الإرادة هزيل
تعرتيه �سخرية بدائية
َ
ُ
ب�سمة ال�شفا ِه
يقتات
العط�شى
وت�ستهويه…….
دمو ُع ال�شوق املنهمرة
النعا�س
من عيونٍ هدَّ ها
ُ
والأرق
زمنٌ مقيت…..
يلوكنا كما يريد
يرمينا كالفتاتِ
على �أر�صفة القهر
�سني العمر
يحرقُ َّ
ب�سكونٍ رهيب
ين ُ
رث غبا َر الأمل
فوقَ �ضجيج الروح
يغر�س �أ�صاب َع الغدر
ُ
يف �صد ِر الأمنيات
ُ
ُ
املطر
تت�ساقط
قطرات ِ
لينبتَ ال�ضياع واخلوف
الدروب الظم�أى
على
ِ
زمنٌ �أليم……
يغلقْ �أمامنا �أبواب الفرح
وي�ستلُّ بوجهنا �سيوف ًا
ماحلة الطعنات
يدمي قلوبنا باالنك�سار
يرق�ص الدّ ُم يف العروق
ُ
ي�شهقُ اخلافقُ
ب َ
ني ال�ضلوع
يغاد ُر اجل�سد حنينهُ
ُ
ُ
الرغبة
ومتوت
�صقيع
يفاجئها
ُ
الوهم
يت�س َّيد الذات
�ضيا ٌع مزمن
ُ
والرحمة…… ..
َ
واحة ال�صمت
هاجرت
�إىل منفى الذاكرة
ُ
حيث انك�سار الأحالم
فوقَ عتبات الهجري !

قصة
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�سمك ..يا �سمك

كان يوم جمعة قبل �سنوات.
وكان املطر قد بد�أ ينهمر .رحت
�أراق���ب �شالل املطر م��ن �شرفة
منزيل عندما توقفت �شاحنة
�صغرية يف ال�شارع وراح �سائقها
ي��ط��ل��ق ن����داءات����ه ع�ب�ر مكرب
لل�صوت مثبت على مقدمتها (�سمك ..
يا �سمك  ..طازج يا �سمك .)..
كان �سائق ال�شاحنة ،بائع ال�سمك ،رجال ً �ضخم اجلثة
�أق��در �أن��ه يف عقده اخلام�س ،يرتدي بزة كحلية اللون،
علي متتعي مبنظر املطر املن�سكب.
�أف�سد بائع ال�سمك ّ
اندفعت م��ن داخ��ل امل��ن��زل �إىل ال�شرفة وفاج�أتني
بالقول:
( منذ زمن مل نتناول ال�سمك  ..ما ر�أيك �أن يكون غدا�ؤنا
�سمكا ًهذا اليوم ..؟! ) .
كانت لهجتها �آم��رة ً  ،كعادتها  ..ا�ستح�سنت الفكرة
 ،ونزلت �إىل ال�شارع  ..وراح البائع يريني �أ�صنافا ً من
ال�سمك:
( ه��ذا �شبوط  ..وه��ذا م�شط � ..أم��ا ه��ذا فهو �سمك
ن��ا���ص��ري وال����ذي يليه �سمك ت��روي��ت ب��ح��ري . ) !!..
وعندما الحظ �أنني على و�شك �أن �أختار �سمك امل�شط ،
قال يل ( :يا �أ�ستاذ  ..يبدو �أنك ذواقة لل�سمك  ..و�أنا
�أن�صحك بالرتويت البحري  ..فهو لذيذ جدا ً  ..و�سوف
تدعو يل بالتوفيق عندما تتلذذ بطعمه  !!..لكن تبقى
م�شكلة واحدة هي �أنك ،بعدما تتناوله ،لن تختار �سمكا ً
�آخر غريه  ...ويف املرات القادمة �ستقول يل بلهفة  ..ال
�أريد �سوى الرتويت يا �أبا �أحمد  ...وامل�شكلة �أن الرتويت
البحري قليل جدا. ) !!..
وبعد �صمت ق�صري تابع يقول:
( ون�صيحتي لك �أن تنتبه ،يا �أ�ستاذ ،لأ�صابعك و�أنت
تلتهم الرتويت .)!!..
�ضحكت لهذه الفكرة الأخ�يرة ،وطلبت منه بع�ضا ً من
�سمك الرتويت ،وب�سرعة كان كي�س ال�سمك على امليزان ...
(ثالثة كيلو غ��رام��ات ومائة غ��رام � ..ساحمك اهلل
باملائة غرام  . )..قال ب�صوته اجلهوري .
مددت يدي �إىل جيبي لأخرج النقود و�س�ألته:
(ماذا تريد ..؟! )
فكر قليال ً قبل �أن يقول:
( واهلل �أنت ابن حالل ..وتبدو رجال ً مرموقا ً  ..هذا
�سعر خا�ص لك � ..أربعة �آالف لرية . )!!...
�شعرت بال�صدمة.
( �أربعة �آالف لرية  ..هذا ن�صف راتبي ..؟! ) قلت
بعفوية.
�أجابني:
( يا �أ�ستاذ  ..هذا ال�سمك ال يتناوله �إال قلة من النا�س
� ..إنه الرتويت  ..الرتويت البحري يا �أ�ستاذ  ..هل تعلم،
امل�س�ؤولون الكبار  ..يو�صونني �أن �أجلب لهم منه � ..سوف لن
تن�سى طعمه . )..
�أعطيته املبلغ ،وحملت كي�س ال�سمك و�صعدت �إىل
املنزل ،بد�أت زوجتي تنظفه  ..وبعد قليل جاء اقرتاحها
�أن ندعو �شقيقها �إىل الغداء لأنه وحده يف البيت ،بعدما
�سافرت زوجته مع �أوالدها �إىل القرية . )..
وافقت على مقرتحها وقلت لها �أن تت�صل به وتلح يف
دعوته.
بعد �ساعات بد�أت تقلي ال�سمك  ..وثمة رائحة مزعجة
حادة ملأت املنزل  ..وجاءت لتقول لنا� ،شقيقها و�أنا:
( ما هذا ال�سمك � ..إنه يتفتت �إىل قطع �صغرية عندما
�أ�ضعه يف الزيت � ..أه��و فا�سد ؟! ثم ما ه��ذه الرائحة
الكريهة جدا ً التي تنبعث منه ؟!! ) .
متتمت:
( لقد فعلها �أبو �أحمد . ) !..
(ماذا تقول ؟!) �س�ألتني.

ق�ص�ص ق�صيره جد ًا
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• حممد علي علي
(ال  ..ال�شيء  ).قلت.
بعدما تناولت قطعة �صغرية من ال�سمك مل �أج��د �أي
طعم لها !!..
�أ���ص��ر �شقيق زوج��ت��ي ال���ذي يعمل �سائقا ل��دى �أح��د
املديرين ،على معرفة تفا�صيل �شرائي لل�سمك  ..بعدما
عاينه و�أكد يل �أنه فا�سد وغري �صالح للأكل  ...ورويت له
ما ح�صل ،فوجدته يقف ويقول يل:
( هيا  ..طاملا �أنك تعرف ا�سمه وا�سم قريته فلنذهبون�سرتد ثمن ال�سمك ) !!..
 ( م�������اذا ت����ق����ول ي����ا رج������ل ..؟!!) �أج���ب���ت���هب��ا���س��ت��ن��ك��ار ،ل��ك��ن��ه �أ����ص���ر ع��ل��ى ال���ذه���اب  ...وق����ال:
(�سيارتي جاهزة ) !..
وبالفعل كانت �سيارته جاهزة ،وعليها لوحة خ�ضراء
لأنها حكومية.
ب��ع��د حل��ظ��ات ك��ن��ا خ���ارج امل��دي��ن��ة ،يف ال��ط��ري��ق �إىل
(املعمورة ) القرية التي منها بائع ال�سمك ،وكانت �سيارة
الدفع الرباعي ،بزجاجها الأ�سود الداكن تلتهم الطريق ..
وكنا �صامتني طوال الطريق.
( هذه هي �أنا �أعرفها  ) ...قطع ال�صمت معلنا ً و�صولنا.
والتفت نحوي وقال:
( ال تكلمه �أبدا ً � ..أنا الذي �س�أحتدث �إليه ) !!..
هززت ر�أ�سي باملوافقة.
�س�ألنا رجال ً عن منزل �أبي �أحمد بائع ال�سمك الذي
ميتلك �شاحنة �صغرية  ..ف�أ�شار لنا �أن من�ضي �إىل نهاية
الطريق الذي يق�سم القرية �إىل ق�سمني ...
(قف  ..هذه هي ال�سيارة  ...وهذا هو البيت) ..قلت له
و�أنا �أرى ال�شاحنة متوقفة �أمام بيت ريفي كبري.
نزلنا من ال�سيارة  ،طرق على الباب طرقات عدة.
فتح الباب و�أطل منه فتى ً� ،س�أله على الفور:
(�ألي�س هذا بيت �أبي �أحمد بائع ال�سمك ؟! )
(نعم � ..إنه هو  ..تف�ضال ) !!..
( لو �سمحت  ..نريد �أبا �أحمد )!!..
�أطل �أبو �أحمد بعدما �سمع حوارنا مع ابنه  ..وقع ب�صره
علي وقال بكلمات متعرثة:
ّ
( �أهال ً بالأ�ستاذ )!!..
قال له �شقيق زوجتي:
( ا�سمع يا �أب��ا �أحمد  ...ا�سمي �صخر  ...وه��ذا زوج
�أختي � ...أن��ت بعت هذا الرجل �سمكا ً فا�سدا ً  ..وكان
من بني املدعوين عنده لتناول الغداء رئي�س ال�شرطة ..
وقد ت�سمم جميع من تذوق ال�سمك  ..ومعي �أمر �شفهي
ب�إح�ضارك موجودا ً للتحقيق بالأمر ..؟!!) .
نظرت �إىل �صخر منده�شا ً من �أي��ن جاء بهذا الكالم
وكدت �أقول له (ال تكذب) لكنني تذكرت �أنه طلب مني
ع��دم التكلم� .صعق الرجل  ..راح يتكلم بعبارات غري
مرتابطة ويحلف الإمي��ان املغلظة ب���أن ال�سمك ط��ازج ..
والبد �أن خط�أ ً ما غري مق�صود قد ح�صل  !!..ومد ّ يده �إىل
جيبه و�أخرج رزمة نقود  ..عدّ منها �أربعة �آالف  ..ناولني
�إياها وهو يقول:
(يعو�ض اهلل  ..من �أجل اهلل قل له �أن يتدبر الأمر
عندي �أوالد  ..وال معيل لهم �سواي ..؟! )
قال �صخر بعدما رمق �أبا �أحمد بنظرة ذات معنى:
(هذه املرة � ..س�أقول �إنني مل �أجدك  ..ولكن �إياك �أن
تقدم على الغ�ش مرة �أخرى .)!!...
ق��ال �صخر ك�أمنا يحدث نف�سه ،ونحن ع��ائ��دان �إىل
املدينة:
(رجل حمتال � ..أربعة �آالف لرية ثمنا ً ل�سمك فا�سد
)!!..
قلت جمامال ً:
( �أي واهلل حمتال  ...ولكن من هو املحتال ؟!!)
�س�ألته فج�أة.
فهم ما �أرمي �إليه ،ف�ضحك وتابعت �أقول( :بالت�أكيد
ل�ست �أنت املق�صود !! )

م�آ�س
ه��رب النا�س من �أت��ون احل��رب امل�ستعرة يف ب�لاده��م� ..سافروا �إىل كل
الأرجاء ،وركبوا البحر اجلميل الهادئ ،ولكن البحر ما لبث �أن �أ�ضرم غ�ضبه،
وارتفعت �أمواجه ،فاهتزت الزوارق ال�صغرية الغا�صة بالنا�س الهاربني من
املوت و�سقطوا يف جلة املاء امل�ضطرب ،ومل ينج �إال العدد القليل منهم ،دون �أن
يدرك العامل حجم امل�أ�ساة التي حلت بهم.
•••••••••••
تقاتل
تقاتل الإخوة يف املنزل اجلميل الرائع ،حتى ارتفع �صراخهم ثم تعاركوا حتى
�أدمى بع�ضهم بع�ضا ،وبدال من تدخل احلكماء لف�ض اخلالف ،ا�ستغلت قوى �شريرة
تقاتل الإخوة طمعا باملنزل اجلميل ،وعملت بالإخوة �ضربا وتقتيال.
•••••••••
حزن
حزنت ال�سيده ال�شابه حزنا �شديدا على فراق زوجها الذي ق�ضى �أجله يف
احلرب امل�ستعرة يف بالدها ،وعندما ذهبت لتودعه �إىل مثواه الأخ�ير� ،شاهدت
�أعدادا من الن�سوة اللواتي فقدن ابناءهن و�أزواجهن ،فعرفت �أنها لي�ست الوحيده
يف امل�صاب ،و�أن �أع��دادا ال ح�صر لها من الن�سوة ترملن ،و�أطفاال كثريين ُيتِّموا،
و�آباء و�أمهات فقدوا فلذة �أكبادهن؛ ف�أدركت حجم امل�أ�ساة التي حلت ب�أبناء بلدها.
••••••••••
وداع
عندما فارقها لآخر مرة� ،أح�ست �أنه يفارقها �إىل الأبد ،وبينما هو يلوح لها من
�أمام دارتها ،وتلوح له بيدها من غرفتها يف الطابق الثاين� ،شعرت ولأول مرة� ،أنها
�أ�صبحت وحيدة ،و�أن الطائر الذي كان يغرد يف قف�صها ،قد طار �إىل ف�ضاء حريته،
و�أن �أياما ثقيلة عليها البد �آتية.
••••••
�أيام
دخل مكتبه الفخم باعتزازه املعتاد ،فلم يجد فيه �أحدا ،فال�سكرتريه يف �إجازة،
وبقية العاملني يف العطلة ،وعندما �أغم�ض عينيه املتعبتني من �سهر ليل الأم�س من
�أجل �صفقة املال التي ربحها ،ن�سي �أيام فقره يف القرية النائية التي ن�ش�أ فيها ،ومل
يتذكر �إال مكتبه الفخم و�سيارته الفارهة ،والفيال الوا�سعة التي ي�سكنها.
•••••••••
مفاج�أه
وقف م�شدوها من املفاج�أة ،فقد بلغ مبرتبته ودرجته من ي�ستحق رئي�س دائرة
يف املديرية التي يعمل فيها ،وعندما ذهب �إىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية ،ال�ستالم
قرار تعيينه رئي�سا لدائرة ،فوجئ ب�شاب ال عالقة له بالعمل الإداري ،وقد �أم�سك
ب�إحدى يديه قرار تعيينه بدال منه ،وباليد الأخرى �أم�سك ب�آلة تكبري ال�صوت
وبد�أ يدعو املوظفني الجتماع طارئ ،وهو يلقي خطابا بالوطنية.
•••••••
ال�صديقات الثالث
عجزت ال�شابات ال�صديقات الثالث واملتخرجات من اجلامعة بدرجات التفوق
من التعيني ب���أي عمل �إداري �أو غري �إداري يف بلدهن ،عندئذ عمدت ال�شابات
املتفوقات الثالث� ،إىل الرحيل �آ�سفات �إىل بلد �آخر بحثا عن عمل ،تاركات بلدهن
�إىل من يتمكن من العمل فيه.
•••••••
هجرة
هجر الفالح �أر�ضه بعد �أن تعب من حراثتها وزراعتها و�سقايتها ،وهاجر حزينا
عليها �إىل بالد الغربة� ،سعيا وراء الرزق ،لأن املكاف�أة التي تعطى له بدال لتعبه ال
ت�سد الرمق� ،أما الأر�ض فلتبقى للح�شائ�ش والريح ،والغربان تنعب فيها.
•••••
كرامة
كان �صاحب العمل يريدها دائما ،ولكن لي�س للعمل فقط و�إمنا لأمور �أخرى
�أي�ضا ،عانت الفقر ،ولكنها مل تفرط بكرامتها ،وعندما مل تتمكن من اجلمع بني
الكرامة والعمل ،تركت املعمل واحتفظت بكرامتها نظيفة نقية؛ لأن لقيمات
قليالت بكرامة وافرة خري من طعام كثري مغم�س بالذل.
••••••••
�أمل مفقود
كانت تنظر يف الأفق البعيد �آملة عودته ،ولكن انتظارها طال ،وغابت ال�شم�س
يف الأفق ،ثم غابت النجوم من ال�سماء ،وتكرر غيابها مرات ومرات ومرات ،من
دون �أن ي�صلها �أي خرب منه ،عندئذ عادت �إىل غرفتها الباردة ،وتدثرت بغطاء
�سريرها اجلاف ،وغابت يف �أحالم �سوداء حزينة ،وهي تدرك �أال عودة له بعدها
�أبدا.

12

قراءات

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1610" :الأحد2018/10/14م � 5 -صفر 1440هـ

مختارات من ق�صائد �إدغار �أالن بو

•ت :كنعان الفهد(•)

�إدغار �أالن بو(�Edgar Allan Poe )1أحد �أ�شهر
ال�شعراء يف �أمريكا ،ومبدع برع يف �شتى الأنواع الأدبية:
النقد ،واملقالة ،والرواية ،والرواية البولي�سية� ،إ�ضافة �إىل
الكتابات الفل�سفية.
كان �إدغار �أالن بو يعترب نف�سه �شاعرا بالدرجة االوىل.
ف�صب معظم �إهتمامه على ال�شعر .وكان ي�ضطر �إىل الكتابات
الأدبية الأخرى يف املجالت وال�صحف ،ل�سد حاجات معي�شة
اليومية.
و�أجمع كثري من النقاد على �أن �أ�شعاره تبحث عن املطلق عن
احلقائق العليا .ومتتاز �أي�ض ًا بالعمق الفكري وبنزعتها االن�سانية
ال�صافية.
عا�ش حياة م�أ�ساوية ،وكان منبوذ َا من املجتمع .وغادر حياته
الق�صرية مبيتة م�أ�ساوية �أي�ض َا.
و�أ�شهر ق�صائدة( ،)2هي :حلم داخل حلمDream 1827.
 Within A Dreamتيمورلنك  1827.الأعراف 1829.
�إ�سرافيل� . 1831إىل �ساكن اجلنان 1834.الدودة املنت�صرة -يف
بع�ض امل�صادر :الدودة الفاحتة 1837. -الغرابThe 1845.
� Ravenإلدورادو � . Eldorado1849أنابيل يل Annabel
 ،Lee 1849وهي �آخر ق�صيدة كتبها قبل مماته.
�إلـى هـيـلـيـن
To Helen
كان ع�شقه جلني كريغ �ستاندر �أول ع�شق لإم��ر�أة يف حياته
الق�صرية .كانت �أك�بر منه بكثري ،ام��ر�أة يف الثالثني من عمرها
ذات جمال نادر .لها عينني �سوداواين وا�سعتني ،و�شفتني ممتلئتني
�شهوانيتني.
�ألهمته �أوىل ق�صائده ،و�أن يرتلها وك�أنها �إح��دى الطقو�س
الإغريقية يف الإلياذة .و�أح��ت له بالق�صيدة التي �أطلق عليها
(�إىل هيلني).
�سرعان ما ماتت ع�شيقته وهي يف ريعان ال�شباب .فظل بعدها
لفرتة طويلة يرتاد املقربة لي ًال ليناجيها �أم��ام �ضريحها بتلك
الق�صيدة.
هيلني ،جمالك عندي
مثل تلك القوارب النيقية()3يف الزمن الغابر،
التي بلطف ،تتهادى يف البحر املعطر،
حتمل املرهق التائه،
�إىل �شاطىء وطنه الأ�صلي.
•••••
تعود الطواف طويال يف بحار تبعث الي�أ�س،
�شعرك الياقوتي ،وجهك الكال�سيكي،
ن�سيمك الرقيق �أعادين �إىل وطني
�إىل جمد الإغريق
وعظمة روما.
•••••
عجب ًا! هنالك يف �شرفة نافذتك املتلألئة
�أراك كيف تقفني كتمثال،
بني يديك م�صباح عقيقي!
�آ ِه� ،أيها الروح ،من الأقطار
التي هي �أر�ض مقد�سة!
 حلم �ضمن حلم()4
A Dream Within a Dream
لتنعم بهذه القبلة على اجلبني!
ِ
أفارقك الآن،
و�أنا� ،
ِ
ثم دعيني �أعرتف-
اعتقدت،
مل تخطىء حني
ِ
�أن �أيامي كانت حلم ًا؛
�إذ اليزال الأمل يطري بعيد ًا
يف الليل ،والنهار،
�سواء �أكان يف ا لر�ؤية �أو يف الوهم،
هل لذا ابتعد قلي ًال؟
كل ما ندركه �أو يرتاءى لنا
لي�س �إال حلم �ضمن حلم.
•••••
�أقف يف خ�ضم هدير
�أمواج تعذب ال�شاطىء،
و�أقب�ض �ضمن كفي
على حبيبات الرمال الذهبية-
كم هي قليلة! كيف تت�سلل
من بني �أ�صابعي �إىل الهاوية،
بينما �أبكي -بينما �أبكي!
�أيا اهلل! �أال �أ�ستطيع ام�ساكها
بقب�ضة �أ�شد؟
ي����������ا رب! ه����������ل ال �أ�������س������ت������ط������ي������ع �إن��������ق��������اذ
حبة من املوجة الغا�شمة؟

كل ما ندركه �أو ما يرتاءى لنا
لي�س �إال حلم �ضمن حلم.
�إلدورادو Eldorado
�أطلق الكثريون على املدينة املفقودة ا�سم �إلدورادو التي تعني
(الرجل املُذهّ ب) ،بينما يعتقد �آخرون �أ ّنه ا�سم لرجل .ويعتقد
�سكان �أمريكا اجلنوب ّية �أنّ �إلدورادو هو �أحد ملوك موي�سكا ،كان
يك�سو نف�سه مب�سحوق الذهب من ر�أ�سه حتى �أخم�ص قدميه �أثناء
املهرجانات ،ثم يغو�ص ويقوم بنف�ض الذهب يف بحرية جوتافيتا.
يبدو ببزته املزخرفة الزاهية،
فار�س نبيل،
حتت ال�شم�س ال�ساطعة ويف الظل،
رحل طويال،
ي�شدو ب�أغنية،
وهو يفت�ش عن �إلدورادو.
•••••
لكنه كرب و�شاخ-
هذا الفار�س اجل�سور جد ًا-
ويف قلبه ح�سرة
هلك حني عرف
�أن ال بقعة �أر�ض
تبدو مثل �إلدورادو.
•••••
و حني خذلته
قوته ،ف�شل يف النهاية،
�صادف طيف حاج –
�س�أل «الطيف»,
�أين ميكن �أن تكون-
�أر�ض �إلدورادو؟»
•••••
«عرب جبال
القمر،
�أ�سفل وادي الظلمة،
امتط ،بجر�أة �إركب،
ر َّد الطيف-،
“�إذا كنت تن�شد �إلدورادو”
-------------------------•• هــوامــ�ش
(•) كاتب و�شاعر و�صحفي� -سوري
�إ�شارات املرتجم
( )1ولد يف والية ما�سا�شو�ست�س مبدينة بو�سطن عام  1809يف 19
كانون الثاين  -يناير – وتويف .1849
( )2ثمة عدة ترجمات عربية ل�شعر (بو) .منها هذه الق�صائد املختارة.
غالباً ما حاولت يف ترجمتي لهذه الق�صائد املختارة� ،أن �أتوخى للكلمة
الإجنليزية مقابلها املبا�شر يف العربية ،كي �أتدارك ال�شطط الذي ينجم عن
حم��اوالت اختيار مقابل للمعنى من م��رادف��ات عديدة ،بل �أحيانا �صياغة
جملة بالعربية مقابل كلمة ،وبالتايل يبتعد املرتجم م�سافة ما عن الدقة
التي انتقى بها ال�شاعر كلماته �أو عباراته ،وعن الروح الذي بثه بها موقعها
يف ن�صه.
واعتمدت �أي�ضاَ (عالمات الرتقيم) ،كما ر�سمت يف الن�ص الإجنليزي.
حماوال عدم االبتعاد كثرياً عن الرتتيب الذي �أراده ال�شاعر لكلماته وجمله
ومعانيها املتتالية .ذلك ،مع مراعات مواقع هذه العالمات يف ما يقابلها يف
الرتجمة العربية ،قدر الإمكان.
( )3نيقية �أو نيكيا م��ن م��دن امل�ستعمرات الإغ��ري�ق�ي��ة يف الأن��ا��ض��ول
القريبة من اليونان.
جتد عدد منها ،يف املراجع التالية:
( )4ثمة ع��دة ترجمات خمتلفة للق�صيدة ،مثل كل ترجمات ق�صائد
ال�شاعر .ومثال ذلك ترجمة العنوان:
حلم �ضمن حلم -حلم داخ��ل حلم -حلم يف ثنايا حلمA Dream.
Within a Dream
املراجع
الأع�م��ال الكاملة لل�شاعر « �إدج��ار الآن ب��و» -ترجمة غ��ادة احل�ل��واين -
�سل�سلة ال�شعر  -عن املركز القومي للرتجمة -القاهرة،
 موقع ويكيبيديا – املو�سوعة احلرة.- Peeples, Scott. Edgar Allan Poe Revisited.
New York: Twayne Publishers, 1998.
- Philadelphia Maga- zine. 31 October 2011.
Retrieved 30 January 2014. [23] Adams, 53
[24] Jeremiah 8:22 [25].
-Sova,
Dawn
B. Edgar Allan Poe
A to Z: The Essential Reference and Life .
New York: Facts on File, 2001.

�أرجوحة الغ�سق
التكثيف هو الأ�سا�س

• حممد احلفري

�سارت املجموعة التي حتمل ا�سم «�أرجوحة الغ�سق»
مل�ؤلفتها �آم��ال �شلهوب على درب تتعالق فيه مع الواقع
يف خطوط كثرية ،ونذكر هنا ق�صتها الأوىل املو�سومة
أخرت كثرياً» والتي ت�ستطيع بطلتها امل�سافرة �أن
بـ « ت� ِ
ت�ستح�ضر �صورة والدتها وك�أنها م��وج��ودة ومل تغادر
هذه احلياة ،وحني ت�صل املنزل جتد الن�ساء املت�شحات
��رت كثري ًا يا
بال�سواد ،وتخاطبها خالتها قائلة :ت���أخ ِ
ابنتي .وقد جاءت �إليها من دروب ال�سفر البعيدة لرتاها
ولكن الكاتبة تنهي الق�صة بنهاية �صادمة ،ا�شتغلت عليها
من خالل جمل مقت�صدة �إىل �أبعد احلدود «�أت�أملها يف �أوقات
ال�شدة� ،أرى زندها ي�سند اجلبال ،وعندما رق �أح�س�ست ب�أنني
�أنهار �شيئ ًا ف�شيئ ًا �أمام نحول ج�سدها »..وعن طريق مثل هذه
الكلمات املتالحقة ت�صل �إىل نهايات م�شغولة بعناية ،وترتيب
مدرو�س من قبلها ،وهذا ما نلحظه يف الق�ص�ص الآتية ،ففي
ق�صتها ا�شتعال احلنني ت�شتغل يف منت حكايتها على �أ�سلوب
�ساخر من املوت والدمار واحلرب التي �شنت علينا» وقبل �أن
ن�ست�سلم للنوم قال عمر :لقد ن�سيت ال�سقف .قلت �سقفنا تلك
ال�سماء التي ال ت�ستطيع �أ�شر�س القذائف الو�صول �إليها».
لت�صل بنا �إىل نهاية رمزية ميكن لنا �أن نف�سرها كما نريد فهي
مفتوحة على احتماالت احلياة واملوت يف �آن مع ًا « عند طلوع
الفجر حترك عمر ميين ًا ،ي�ساراً ،يج�س بيديه لزوجة الدم
املرتقرق بني احل�صى» ولو حتدثنا عن ق�صة الأمانة �سنجد
تلك البطلة امل�شغولة بتو�صيل �أمانتها حتى حلظتها الأخرية.
لقد �أول��ت الكاتبة �آم��ال �شلهوب التكثيف يف ق�صها �أهمية
خا�صة نالحظ ذلك يف الق�ص�صالآتية« :الدمية ـ ال�صمت
اجلارح ـ بيت العنكبوت ـ ت�س�ألني امل�ستحيل ـ رقد بعيد ًا ـ رميا�س
ـ �صداع ـ ظنون جارحة ـ يف وقت قادم ـ قبلتها الأخرية ـ حماه
ال�سكون ـ لهفة موجعة ـ ليلة ل�ؤل�ؤية ـ مرت �سنوات ـ ن�صف روحي
ـ �أرجوحة الغ�سق « و�إذ ذكرنا كل هذه العناوين التي حوتها
املجموعة ،فمن �أجل �أن نقول �إن �أي ن�ص من هذه الن�صو�ص مل
يتجاوز ثالث �صفحات من القطع املتو�سط  ،وهي غالب ًا �أقل من
ذلك ،وهذا دليل اقت�صادية الكاتبة والتكثيف الذي جعلته
هدف ًا من �أهداف ن�صها .ومن بداية ق�صة «رميا�س» ن�أخذ هذه
الكلمات « :رميا�س ابنة ال�سنة ،تركها والدها ،ورحل مع �أول
�صيحة لل�شم�س ،حيث لبى نداء ال�شعاع من دون متهيد .رميا�س
جوهرتي الوحيدة  ،قالدتي الثمينة التي علقها يف �أح�شائي
ومل ينتظر لرياها على �صدري» لنقول بعدها �إن هذه البداية
وحدها تكفي لتكون ق�صة يف حد ذاتها .وهذه الق�ص�ص ت�شبه
«�أرجوحة الغ�سق» الق�صة التي حملت عنوان املجموعة ،ت�سرح
مع املا�ضي البعيد ،وتعود �سريع ًا �إىل بحرية احلا�ضر ،الذي
ترمي يف مياهه احل�صى لي�شكل تلك الدوائر التي تتو�سع ثم
تتال�شى ،وذلك حني �ضمت �شقيقها �إىل �صدرها ،وعلى ر�أ�سه
تتالت �شهقاتها لتملأ �صدرها برائحة العنرب « وهي ترتقب
فجر ًا قادم ًا من بني حبال الأرجوحة»
ومل تكتف القا�صة بهذا النوع من التكثيف بل زادت عليه يف
نهاية هذه املجموعة بعدد غري قليل من الق�ص�ص التي تنتمي
�إىل الــ (ق ق ج) �أو ما يطلق عليه بالق�صة الق�صرية جداً،
لتجعل من املجموعة مرج �أزهار تهفهف روائحها على النف�س
وت�سر الناظرين �إليها ،ونذكر من هذه الق�ص�ص «تذكرـ زفرات
الريح ـ �صمت ـ �شهيد ـ مع ًا ـ الدقيقة الأخرية ـ رحلة ـ من �أجلك
ـ مهاجرة ـ عابر ـ �شوق ـ رحيل ـ الروائح ال�شهية ـ �شارة العبور
ـ حلم» ون�ستعر�ض هنا الن�ص الأخري من هذه املجموعة الذي
تقول فيه:
« ذلك احللم املرتب�ص بي  ،ير�سم يف الهواء �ألوان ًا قزحية
كلما ا�شتد الليل .وعندما حذرته من تلك الر�سومات ،ر�شق
وجهي بالألوان واختب�أ « وهي بذلك حتقق �شروط ذلك الق�ص
الق�صري جد ًا من �إدها�ش ومفارقة ،و�إ�ضمار وتلغيز وغري ذلك
من تلك ال�شروط التي ي�ستلزمها اقرتاف هذا الفن .وقد �سعت
الكاتبة �آمال �شلهوب منذ طرقاتها الأوىل لهذه الن�صو�ص التي
�أطلقت عليها ا�سم «�أرجوحة الغ�سق» كي تقدم فن ًا ق�ص�صي ًا
متوازن ًا مع ذاتها ورائ��ق�� ًا �ضمت بني دفتيه ع�صارة فكرها
وجمموعة من الأزاهري التي قطفتها من مرج �أزهارها لتقدمها
بكل وجل ووقار لقارئ مفرت�ض �سيقدر جيد ًا �أهمية ما خطته
الكاتبة بني �سطورها.

أعالم
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•�أحمد �سعيد هوا�ش
ي��ح��ار امل���رء ع��ن��د ال��ك��ت��اب��ة ع��ن �شخ�صية
مرموقة مثل الدكتور عبد اللطيف ق�صاب،
مب���اذا ي��ب��د�أ وم����اذا ي��ق��ول ،ه��ل ن��ت��ح��دث عن
�أخالقه ال�سامية� ،أم عن علمه الرث املتنوع يف
الطب والعلوم ،والتاريخ وال�تراث وال�سيا�سة
والأدب� ،أم عن �إن�سانيته يف معاملته جلميع
النا�س وخا�صة الفقراء منهم� ،إين لأتهيب
من الكتابة عن هذه ال�شخ�صية املميزة التي انعك�س
حب النا�س لها يف ذلك احل�شد املتمثل يف احل�ضور
الالفت للنظر يف تلك الأم�سية اجلميلة من يوم
2006/9/12م من حمبي الدكتور عبد اللطيف
يا�سني ق�صاب ،الذين توافدوا �إليها من دم�شق ومن
حمافظات القطر العربي ال�سوري ليح�ضروا التكرمي
الذي دعا �إليه احتاد الكتاب العرب بدم�شق ...حيث
غ�صت قاعة مكتبة الأ�سد الوطنية – على رحابتها
– باحل�ضور املت�شوق ملا �سيقوله حمبي املُك َّر ْم بامل َك َّر ْم:
نقول ذلك مبنا�سبة �صدور كتابه الأخري :مذكرات
طبيب – �سرية ذاتية – د .عبد اللطيف يا�سني
ق�صاب الطبعة الأوىل 2017م – دم�شق.
وق��د ج��اءت امل��ذك��رات يف ثالثمئة �صفحة من
القطع الكبري مع ملحق ل�صور تذكارية جتمع امل�ؤلف
مع �أفراد �أ�سرته ووالديه الكرميني رحمهما اهلل.
وقد افتتح امل�ؤلف مذكراته بالإهداء:
والدي الكرميني رحمهما اهلل
�إىل ..
َّ
�إىل زوجتي التي رعتني طوال حياتي
والدي و�أبنائي
مثلما رعت
َّ
ثم افتتحت املذكرات بـ «ا�ستهالل» بثالث ع�شرة
�صفحة دون فيه امل�ؤلف ق�صة كتابته لهذه ال�سرية
الذاتية« .املذكرات» فيقول متوا�ضع ًا:
«ما كان ليخطر ببايل �أن �أكتب �سريتي الذاتية،
وذل���ك لقناعتي ب���أن��ن��ي ل�ست م��ن �أه���ل ال�شهرة،
واملقامات الرفيعة ،والنفوذ ،فما �أنا �إال طبيب نال
حظ ًا من املعرفة ،وخدمة مهنته ،فتميز بها من
�أقرانه الأطباء ،و�صاحب مودة ع َّر�شت يف �صدور
الأ�صدقاء الذين كانوا يل خري معني على احلياة
التي خططت لها وم�شيتُ يف دربها وع�شتها».
ويرجع امل�ؤلف جناحه يف مهنته كطبيب ن�سائي
حاذق بقوله:
«وك��ن��ت �أع��ي��د جن��اح��ي دائ��م�� ًا لر�ضى وال���دي،
و�صدقي ،وحمبتي للآخر».
ثم يذكر امل�ؤلف �سرية حياته كطبيب وما تعر�ض
له من �إغراءات يف �سبيل تغري �سلوكه وحياته التي
تربى عليها فرف�ضها فقال:
«كثرية هي الدروب ،واملزالق ،واالنعطافات التي
اعرت�ضتني لكي �أغ�ير الأخ�لاق التي تربيت عليها
أبوي ،لكي �أ�صبح من �أهل املنا�صب ،واجلاه،
يف بيت � ّ
والنفوذ ،واملال ،لكنني مل �أغري �سلوكي ،ومل �أترك
�أخالقي �أو �أحتيدها ،ومل �أف��ارق ه��ديف احلقيقي،
علي �ضمريي».
�أعني خدمة وطني مبا ميليه َّ
وحتت عنوان :البيئة والن�ش�أة ،حتدث �صاحب
املذكرات عن احلي الذي ن�ش�أ فيه« ،ال�شحادين» يف
منطقة ال�صليبة يف مدينة الالذقية ،هذا احلي الذي
�ضم عائالت غنية مي�سورة مثل عائلة �آل هارون التي
يت�صف �أهلها بالكرم واملحبة ،وطيبة النف�س ،وهي
عائلة كبرية يف مدينة الالذقية و�أبنا�ؤها متعلمون
و�أهل نخوة و�شجاعة يحبون الفقراء وي�ساعدونهم،
وعائلة �شريتح التي كانت تقيم يف حي جماور وهم
من �أكابر النا�س و�أف�ضلهم �أخالق ًا.
ثم يتكلم �صاحب املذكرات عن عائلته الكبرية،
يا�سني ق�صاب ح�سن فيقول �إنها من العائالت الكبرية
يف الالذقية ،وه��ي عائلة ذات �سمعة اجتماعية
وعلمية رائعة ،و�أخالق ي�ضرب بها املثل ،وذات تاريخ
من الوفاء والإخال�ص وااللتزام بالقيم والعقائد،
ثم يعدد �أفراد عائلته – وم�ؤهالت كل واحد منهم،
ث��م يتكلم ع��ن �أ���س��رت��ه ال�صغرية وامل���ؤه�لات التي
اكت�سبوها حتت رعايته لهم ،وعن زوجته الأوىل
الربيطانية وزوجته الثانية ال�سورية ،وال ين�س
ذكره بره لوالديه وال�سيما وهما يف �أواخر حياتهما
حيث املر�ض والوفاة رحمهما اهلل.
وحت��ت عنوان :علمتني احلياة :يقول �صاحب
املذكرات:
«�إن معنى «علمتني احلياة» تعني العلم والتعلم

هو يف كتابته ،كما هو يف �سلوكه
وفيما تتحلى به �شخ�صيته عند من
يعرفه عن كثب ،يجمع بني دفة
املعرفة وثرائها وعلو املهارة مما
�أغنى جتربته.
وال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ج��رب��ة ...والعلم �أن�����واع ...وقد
علمتني مدر�سة احلياة �ضرورة االن�شغال احلقيقي
بالعلم مبعناه الكبري املعا�صر وتكثيف الوعي
ب�أهميته من �أجل الو�صول �إىل لبه وجوهره وجتاوز
ق�شوره ومظاهره».
وحتت عنوان :علمتني احلياة ال�سليمة ،وتربيتي
الأ�سرية� ،أن ال �أقع يف الأخطاء املتعلقة بالوطن
وال��ك��رام��ة وال�����ش��رف ،فما نفع الإن�����س��ان �أن يربح
العامل ويخ�سر نف�سه ووطنه وقوميته .ثم يتحدث
عن ر�سالتني وردتا �إليه من جهات �أجنبية تطلبان
منه التعاون معهما لقاء مبالغ مادية كبرية مغرية،
فرف�ضهما و�أخ�بر اجلهات امل�س�ؤولة عنهما ،ويدون
ن�ص هاتني الر�سالتني يف مذكراته مع ترجمتهما
للعربية.
وحتت عنوان :علمتني احلياة يقول �أي�ض ًا:
«�أن��ا ال �أ�ؤم���ن �إال بالوطن ال��ذي �أجنبنا وال��ذي
ي�ؤوينا ف�لا ع��زة وال م�ستقبل �إ َّ
ال ب��ه ،مهما مرت
الأحداث ال�صعبة والظروف ال�سلبية القا�سية ،وهذا
ال يعني �أال �أت�أمل عندما �أ�سمع �أن �أحد امل�س�ؤولني �أو
املثقفني �أو غريهم ذهب مع زوجته احلامل لأمريكا
لت�ضع وليدها هناك بهدف ح�صوله على اجلن�سية
الأمريكية .ف�أين االنتماء �إىل التاريخ والوطن
العريق».
ثم ي�ستعر�ض ما ح�صل له من م�ضايقات يف امل�شايف
الربيطانية �أثناء درا�سته فيها وخا�صة من الأطباء
اليهود.
وقد ج��اءت �صفحات علمتني احلياة بـ «�أربعني
�صفحة من املذكرات».
ومن ثم ي�ستعر�ض ما جاء بالكلمات التي �ألقيت
يف حفل تكرميه بتاريخ 2006/9/12م يف مكتبة
الأ�سد الوطنية نذكر مقتطفات من بع�ضها مبا يت�سع
له املجال:
وحتت عنوان :التكرمي  ..عافية ووعي ووفاء،
يقول الباحث حممد رات��ب احل�لاق« :لي�س �أحلى
على القلب من �شعور املرء باالنتماء :االنتماء �إىل
ال��وط��ن ..واالنتماء �إىل املجتمع ،واالنتماء �إىل
النا�س الطيبني يف الوطن والعامل� ،أعني االنتماء �إىل
الإن�سان مبا هو �إن�سان ..والتكرمي ،فيما �أزعم ،ت�أكيد
لهذا االنتماء ،والتفاعل بني املبدع وحميطه ...وال
يعرف هذا ال�شعور النبيل باالنتماء �إ َّ
ال اململوئني
باحلب والطيبة والنقاء � ،أولئك امل�شغولون بهموم
مك�سب
من�صب �أو
الوطن واملواطن ،والذين ال يلهيهم
ٌ
ٌ
�أو عر�ض من �أعرا�ض ال�سيا�سة �أو الدنيا عن ق�ضايا
الوطن والإن�سان :همهم احلق واخلري واجلمال».
وق��د �أ���ص��اب الباحث حممد رات��ب احل�لاق كبد
احلقيقة فعرب عن �أخالقية املكرم خري تعبري.
�أما الكاتب الق�ص�صي حممد قرانيا في�ستعر�ض
لنا ما جاء ببع�ض كتب الدكتور عبد اللطيف يا�سني
فيقول عن كتاب «تنظيم الأ�سرة»:
«يعد كتاب تنظيم �أ�سرة �أم حتديد ن�سل» لون ًا
فريد ًا يف فنه ،ال�شتماله على ق�ضايا متعددة امل�شارب،
تعيد �إىل الأذهان منهج القدماء يف الت�أليف ،حيث
اال�ستقرار يغلب على الت�صانيف الأدبية والعلمية،
كما يف «بخالء اجلاحظ وحيوانه ،ويف �أم��ايل �أبي
علي القايل ،وعقد ابن عبد ربه الفريد.»...
وي�ستطرد الأ�ستاذ حممد قرانيا فيقول:
«ي��ت��ج��ول ق���ارئ ال��ك��ت��اب يف رو���ض��ة ن��ا���ض��رة من

ال��ت��اري��خ واجل��غ��راف��ي��ة ،والأدب وال��ع��ل��م ،وت��ل��وث
البيئة ،واالقت�صاد وال�سيا�سة ،والعالقات اجلن�سية
ال�شاذة».
ثم ينهي الأ�ستاذ قرانيا بحثه القيم بقوله�« :إن
الباحث الذي نحتفي به اليوم ال ميكن لعجالة �أن
ن�أتي على كثري من �أفكاره و�أبحاثه ،ولكن يكفي �أن
نرثنا حفنة من هذه الأفكار يف وادٍ ذي زر ٍع لعلها
ت�ؤتي �أكلها .و�إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب �أو
�ألقى ال�سمع وهو �شديد».
والدكتور ح�سن حميد يلخ�ص لنا مناقب امل َك َّرم
ب�أ�سطر تغنينا عن �صفحات �إذ قال حتت عنوان:
(�أ�سرار اخلوابي):
«�إن العني الرائية �إىل جتربة الدكتور عبد
ُ
توقف املرء
اللطيف يا�سني ق�صاب ،حياة وعلم ًا،
عند انتباهةٍ بادية فحواها� :أن ال�صفاء ،والعطاء،
والطموح ،والتوا�ضع ،والتوا ّد ،واحلبُ ..
علة النبالء،
و�أن ال��ذواك��ر ال حتتفي �إال بالنفو�س الكبار ،و�أن
ت�صيب �إال من م�ستهُ ع�صا
النجاح خطوة ن��ادرة ،ال
ُ
ال�سماء النورانية ب�سحرها احل�لال ،و�أن التعب
وحده ،عنيتُ العمل باليدين ،هو الذي ميلأ الكتب
رتب الأنهار
باملعرفة ويرتبها هنا وهناك مثلما ُت ُ
�أ�شجارها وطيورها وقراها على ال�ضفتني».
والدكتور عبد الغني عرفة ،من الأ�سرة الطبية
التي ينتمي �إليها ،املُ��كَّ�� َّرم الدكتور عبد اللطيف
يا�سني ق�صاب ،وهو الأج��در مبعرفة ال�شيء الكثري
عن مكونات نف�سه لأنه الأق��رب �إليه� ،إذ قال حتت
عنوان :الطبيب العامل:
يقول الدكتور عبد الغني عرفة عن كتب الدكتور
عبد اللطيف يا�سني ق�صاب:
«ت��ع��ت�بر كتبه م��ث��ا ًال ل��ل��ع��امل وامل��ب��دع وامل��ت��اب��ع
املو�سوعي الذي يعتمد وب�إ�صرار على املرجعية �ش�أنه
يف ذلك �ش�أن م��دوين احلديث ،من �أمثال البخاري
وم�سلم ،ومدوين التاريخ الآخرين.
و�أ�ستاذنا مع كل هذا الر�صيد العلمي الكبري يتمتع
بدرجة كبرية من التوا�ضع والب�ساطة ،وح�لاوة
املع�شر ،وهي �صفات العامل الناجح مما يجعله يتمتع
ب�شخ�صية �ساحرة وجذابة».
وج����اءت كلمة ال��ب��اح��ث زب�ي�ر �سلطان ق���دوري
يف حفل تكرمي الدكتور حتت ع��ن��وان« :الثقافة
املو�سوعية والك�شف العلمي» فقال« :لهذا جند عبد
اللطيف يا�سني يف بحوثه الداعية كافة العامل
واملنا�ضل من �أجل بناء �أمة عربية و�إ�سالمية قوية
متينة يف بنيانها االجتماعي والثقايف واالقت�صادي
وال�سيا�سي ،ق���ادرة على ال�صمود والت�صدي لكل
التحديات الداخلية واخلارجية ،وركز �أن ي�ستند
على م�شروع النه�ضة للأمة العربية والإ�سالمية على
تراثها القيمي ،الذي تكون عرب التاريخ ،ويف مقدمته
الرتاث الإ�سالمي الذي ي�ؤ�س�س املجتمع على الأخالق
والقيم العليا وال�شفافية واحلق والعدل وامل�ساواة
والتكافل االجتماعي ،مع الأخ��ذ بالتطور العلمي
والتكنولوجي ،وكل م�ستلزمات القوة ،من منطق �أننا
�أمة «اقر�أ».
�أم���ا ال��ع�لام��ة امل��رح��وم وه��ب��ة الزحيلي فيديل
بدلوه اململوء باملعرفة ،وي�سرد لنا بع�ض ما يعرفه
عن امل َك َّرم �صاحب املذكرات فيقول :حتت عنوان
«الطبيب اجلامع»:
«�إن��ه الطبيب الأمل��ع��ي املثقف ،واخلبري اجلامع

ال ي�ؤمن �إال بالوطن الذي �أجنبنا
والذي ي�ؤوينا فال عزة وال م�ستقبل
�إ َّ
ال به ،مهما مرت الأحداث ال�صعبة
والظروف ال�سلبية القا�سية.

بني تفوقه يف اخت�صا�صه احل�سا�س «طبيب ن�سائي
وتوليد» وب�ين االل��ت��زام ب�أ�صول العقيدة والدين
ومقت�ضيات الأخ�لاق والآداب الإن�سانية الكرمية،
مما يدل على �أنه طبيب م�ؤمن متدين و�صاحب خلق
رفيع».
ويف كلمة جامعة ب��ع��ن��وان« :طبيب ي�شخ�ص
�أدواء املجتمع والأمة وي�صف العالج لها» ،ي�ستفي�ض
الباحث �إ�سماعيل امللحم مبا ج��اء يف كتب امل َك َّرم
الدكتور عبد اللطيف يا�سني ق�صاب ويلخ�ص ذلك
بقوله:
«ال ي�سع املرء وهو يجول يف عامل عبد اللطيف
يا�سني �إال ان تده�شه املو�سوعية التي يتمتع بها،
فهو ي�أخذ قارئه يف رحالت متتالية متداخلة بني
املقاربات العلمية وامل�شاهدات احل�سية واملمار�سة».
فهو يف كتابته ،كما هو يف �سلوكه وفيما تتحلى به
�شخ�صيته عند من يعرفه عن كثب ،يجمع بني دفة
املعرفة وثرائها وعلو املهارة مما �أغنى جتربته.
ذلك غي�ض من في�ض مما جاء يف كلمات املكرمني
للمك َّرم الدكتور عبد اللطيف يا�سني ق�صاب ال يت�سع
املجال ال�ستعرا�ضها .نختمها بقول الدكتور عبد
الغني عرفة ،عن الدكتور الق�صاب:
«�إن��ه واح��د من جيل الأط��ب��اء العظماء الذين
ق��ر�أت لهم �أمثال ال��رازي وابن �سينا ،وابن الهيثم،
ويذكرين بالأ�ساتذة الكبار الأوائ��ل الذين �أ�س�سوا
كلية طب دم�شق و�أ�صروا على تعليم الطب باللغة
العربية وعلى ر�أ�سهم املرحوم الدكتور ر�ضا �سعيد،
جميل اخلاين ،طاهر اجلزائري ،عبد القادر �سري،
�سامي ال�ساطي� ،إبراهيم ال�ساطي ،مي�شيل �شمندي،
حممد حمرم ،م�صطفى �شوقي ،مر�شد خاطر� ،أحمد
حمدي اخل��ي��اط ،عبد ال��وه��اب القنواتي ،ح�سني
�سبح ،منيف العائدي ،نظمي القباين ،ب�شري العظمة،
عزت مريدن ،مدين اخليمي ،منري �شورى� ،إ�سماعيل
عزت ،وغريهم الذين دخلوا الطب بقلبهم وروحهم،
و�أعطوا كل ذرة من ذرات طاقاتهم الهائلة ،لتحقيق
هدفهم الكبري ،وه��و نقل كل علمهم �إىل قرائهم
وتالميذهم الأعزاء».
وب��ع��د ..قيل �إنَّ املعا�صرة ح��ج��اب� ،أي حتجب
عظمة العظيم �أثناء حياته ،ولكن الدكتور عبد
اللطيف يا�سني ك�سر هذه املقولة فظهر عظيم ًا يف
حياته فهنيئ ًا له.
وكانت ق�صيدة ال�شاعر الأملعي حممد منذر لطفي
جامعة جلل �صفات الطبيب املك َّرم عبد اللطيف
يا�سني ق�صاب ،نذكر �أبيات ًا منها �إذ قال:
� ِأج��لُّ َ�س َ
ناك ..ط َّب ًا� ..أو كتاب ًا /فقد �أم�سيتَ يف
وطني �شهابا
َ
وكيف �أر ُّد ُ�ص ْن َعك ...والأي��ادي /ملأى “دم�شق”
�أن�سام ًا رطابا
�ضياء /وكنت بقحطها الداجي
طل ْعتَ على ليالينا
ً
�سحابا
�أخي “عبد اللطيف” و�أنت فينا /منا ٌر ..قد �أ�ضاء
لنا العبابا
مد اهلل بعمر الدكتور عبدا للطيف يا�سني ق�صاب
ال��ذي �أ���ض��اء لنا وللأجيال الالحقة طريق احلق
واخلري واجلمال.
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�أحمد عبد المعطي حجازي� ..شاعر الوجدان وااللتزام

( 2من )2

•جميل ح�سن
وه��و قد ذك��ر �شهر (ف�براي��ر) �شباط
احلزين الذي اغتاله (�سبتمرب) �أيلول،
وجنب النا�س يومها فلم يدافعوا عنه.
فقال مبرارة:
�أين انتهت �أ�صداء �أغنياتنا
حني �أتانا قبل �أعوام ق�صار
حني حتلقنا عليه مثل �أطفال �صغار
ي�ستطلعون وجه مولود جديد
هل تذكرون يومها ماذا فعلت؟.
لقد رق�صت
يف �شارع ال رق�ص فيه
مهرج �صفيق
�إال ل�سكّري تعي�س �أو ّ
لقد حتدّ يت قوانني املرور
وكيف يا عالمة حمراء يف وجه الطريق
ال�سرور؟.
�أن توقفي بحر ّ
ويف ال�صباح حني �سدّ ت خيلهم باب املكان
وجاء يطلب احل�صان
�أنكر ُته �أنا اجلبان
وحني جاء يف م�ساء اليوم يطلب الأمان
هل تذكرين يا دم�شق ما فعلت؟.
لقد بكيت.
وق��د ح��دا ال�شاعر بجوارحه كلها ركب
القائد الفذّ امل��رح��وم جمال عبد النا�صر
فجاءت كلماته حارة مثل الدم املتدفق من
�شرايني متوهجة ،فقال:
فلتكتبوا يا �شعراء �أنني هنا
�أ�شاهد الزعيم يجمع العرب
ويهتف احلرية ...العدالة ...ال�سالم
فتلمع الدموع يف مقاطع الكالم
وتختفي وراءه احلوائط احلجر
الرخاميان ي�ضمران
حتى العمودان ّ
وال�شرفات تختفي
الزخرف
ومتّحي تعرجات
ِ
ليظهر الإن�سان فوق قمة املكان
ويفتح الكوى ل�صحبنا
يا �شعراء يا م�ؤرخي الزمان
فلتكتبوا عن �شاعر كان هنا
يف عهد عبد النا�صر العظيم.
فلنالحظ �أن ال�����ش��اع��ر م��ا ك���ان يتملق
الزعيم؛ ولكنه هتف له و�أحبه ور�آه عظيما
لأنه ج�سد قيم ًا وحمل مبادئ كان ال�شاعر
ي�ؤمن بها وينا�ضل من �أجلها ...احلرية...
العدالة ...ال�سالم ...الوحدة العربية.
ثم الوقفة ال�شجاعة التي رافقت م�سرية
الزعيم وحياته كلها.
مع الإ���ش��ارة �إىل �أن عبد النا�صر نف�سه
مل ي�سلم م��ن غمز ال�شاعر ونقمته يوم
االنف�صال .ولعل من قر�أ املقطع ال�سابق يف
ذك��رى االنف�صال يلم�س ذل��ك وال �س ّيما يف
قوله:
ويف ال�صباح حني �سدّ ت خيلهم باب املكان
وجاء يطلب احل�صان
�أنكرته �أنا اجلبان
فكم هي قا�سية كلمة� :أنا اجلبان .وكلمته
التي جاءت بعدها:
لعل تذكرين يا دم�شق ما فعلت؟.
لقد بكيت..
وه���ذا ي���دل دالل���ة ق��اط��ع��ة ع��ل��ى �صدق
ال�شاعر و�شجاعته وان�سجامه مع نف�سه ،ومع
القيم التي حمل مبادئها ورفع �شعاراتها.
مل يدع �أحمد حجازي ق�ضية من ق�ضايا

ال��ع��رب احلديثة مل يغم�س فيها ري�شته،
ويطلق بها �أحلانه باكية حين ًا� ..ضاحكة
حين ًا� ..صاخبة حين ًا ..ه��ادئ��ة حين ًا..
عاب�سة حين ًا..با�شة حين ًا ..بائ�سة حين ًا..
متفائلة حين ًا.
ويف �أحواله جميع ًا كان �صادق ًا لأنه كان
متفاع ًال مع �أحداث وطنه ،متعلق ًا ب�أهداب
ق�ضاياه ال��ك�برى .كيف وال؟ .وه��و �شاعر
الوجدان وااللتزام معا؟.
غنى بغداد فرح ًا ،وغناها حزين ًا غا�ضباً.
غناها يف ثورتها ،وغناها يف نك�ستها .كذلك
غنى دم�شق يف يقظتها وحركتها الثورية؛
و�أ�صفى الوحدة �أحر ما حتمله الكلمات من
عواطف الفرح وال�سعادة؛ ثم ع��اد فرثى
دم�����ش��ق ،ورث���ى ل��ه��ا ،وح��م��ل امل�س�ؤولية من
اعتربهم م�س�ؤولني عن نك�سة االنف�صال.
وغ��ن��ى م��ع��ارك ال��ع��رب ال���ك�ب�رى ،وح��دا
مواكب املنا�ضلني واملقاتلني يف بور �سعيد .يف
اجلزائر .يف كل بقعة عربية .ويف اجلزائر
تتجلى عبقرية خا�صة عند ال�شاعر؛ وال
�س ّيما يف ق�صيدة «�أورا����س» الطويلة التي
�سمى با�سمها دي��وان��ا م�ستقال ح��وى ع��دد ًا
قلي ًال من الق�صائد غريها.
نعم جتلت يف ق�صيدة « �أورا�س» عبقرية
خ��ا���ص��ة .لأن ال�����ش��اع��ر ج�سد فيها حلم ًا
عربي ًا ...ح�ضور ًا عربي ًا؛ وا�ست�شرف فيها
�أف��ق�� ًا عربي ًا ف���ر�أى امل��غ��رب كله يقاتل يف
�أورا�س .ور�أى �أورا�س جت�سد �أحالم العرب.
ت��ب��ع��ث م��ا���ض��ي ال���ع���رب ...وت��ب��ل��ور مالمح
م�ستقبل عربي ماجد:
زلزال يف مدن املغرب
مل يهد�أ منذ �سنني مئةْ
مل يرتك يف جفن �أم ًال لنعا�س
ي�أتي املولود على �صوت الزلزال
وميوت رجال
فيودعهم �صوت الزلزال
جيل عن جيل� ...أجيال
عا�شت ...ماتت يف الزلزال
�إذاً ،ه��ي ال��ث��ورة ،وك��م يتمنى على ن�سر
ال��ث��ورة املحلق ك��ب�ير ًا ف��وق امل��غ��رب العربي
لو ميد بجناحه نحو امل�شرق ليمتد اللهب
ويتعاظم احلريق.
�شعبي يف ال�شط الأبي�ض ثار
�ضربات جناحك يا ن�سري
يف املغرب نار
�آه
لو �أن جناحك يف امل�شرق طار
�آه
لو �أن النار �سرت يف باقي الدار
الثورة يف اجلزائر ملحمة� .إنها مطهر� ،إنها
�صوت �صويف يقول للمجاهد:
حتي
متْ يف الدُّ نيا َ
غب ت�شهد وجه الرحمن
ْ
�أين العرب ي�شهدون معركة التحرر؟� .أين
العرب ي�شاركون يف معركة التحرير؟� .أين
العرب يخو�ضون معركة التحرير؟ .ال يف
املغرب فقط .بل يف يافا .يف فل�سطني .ها �أنت
يا �أورا�س تقولني وتت�ساءلني
ما زالت يف تيه النقب
احلب
بنت ترثي وقت
ِ
ملا كانت يافا ...يافا

و�أخريا ...ماذا بعدك يا يافا؟.
كم عام ،ثم ن�صري نب�أ
ويقول التاريخ :العرب انقر�ضوا
يف القرن الع�شرين انقر�ضوا
�أنكون �شهود امل�أ�ساة
�أ�أكون �أنا �آخر �أبناء �أبي
�أ�أموت بال ولد يتلو �شعر العرب
احلقيقة كانت ملحمة �أورا����س ت�ستحق
�أن تفرد لها وحدها هذه املقالة� ،أو يفرد
لها مقالة م�ستقلة توفيها حقها من جوانبها
كلها ،لوال �أن الكتابة عن �أحمد مغرية من
�أي جوانب �شعره .
�إن الر�ؤية يف هذه الق�صيدة ر�ؤية متميزة.
�سما بها �صاحبها �إىل �آفاق ي�شتاقها كل من
�أخذ ق�ضية العرب من جوانبها ب�شغف املحب
املتلفّع بلهيبها املتجلبب بدخانها.
فاملغرب الآن يثور ،وامل�شرق يف خما�ض .لكن
ثورة املغرب الآن مربوطة بتاريخ امل�شرق...
بخيول املحررين الأوائ��ل ،الفاحتني الذين
حملوا ال��ق��ر�آن وراي���ة الإ���س�لام .و�أ�شعلوا
جذوة احلرية يف ربوعه فلم تنطفئ و�إن هي
خمدت فرتة� .إنها الآن تتلهب جذوتها من
جديد ،وتنب�ض فيها عروق امل�شرق:
ما زال ال�صوت على القمة
فوق الثلج البارد
ما زال �صدى اخليل ال�شارد
عرب الغابات ينادي يف القمة
ما زالت يف الغيم النجمة
متدثرة تتذكر رحلتها
عرب الآفاق من امل�شرق.
والأمل عند ال�شاعر �أن تنعطف الرحلة
هذه املرة ،فينه�ض املغرب ب�أعباء التحرير:
يا مغرب! ..يا مغرب!..
من �أين �أتيت بكل �ضحاياك؟.
هل �أنت معني رجال ال ين�ضب
لك مني ملحمة كربى
يا من �ستكون �إىل يافا �أول عائد
ويتعاظم الن�شيد هنا وي��ت��ع��اظ��م معه
�إح�سا�س البلوى ،وتكرب الكلمات لتكرب معها
امل�أ�ساة:
وا معت�صماه!..
يا فار�سنا!� .أدركنا!� .أدركنا
الروم �أتوا ...دخلوا .
دخلوا يا معت�صمي عمورية
�شربوا ب�شوارعها �أنخاب هزميتنا
كانت ت�سقيهم وتغنّيهم ...وياله
بنت يا فاوية
كانت ت�سقي وتنادي:
وا معت�صماه!.
يا فار�سنا الآتي من �أورا�س
يا �صوتا دامت هجرته �ألفا وثالثمئة
و�أطل �أخري ًا يحدونا
باحلرية
بال�شعب ال��واح��د م��ن ب��غ��داد �إىل ال��دار
البي�ضاء
بالأر�ض لأبناء الأر�ض الفقراء.
�إن��ه ي�ست�شرف �آف��ات العرب كلها! ويبلغ
ق��م��ة االل���ت���زام ال���ث���وري ح�ين ي��وح��د بني
�أه���داف العرب الكربى ال��وح��دة واحلرية
واال�شرتاكية فثورة اجلزائر ث��ورة حرية
��وح��ده��م ،وجت��ل��و
ل��ك��ل ال���ع���رب ،وه���ي ���س��ت ّ

وجه ال�شعب الواحد من بغداد �إىل الدار
البي�ضاء .ولكنها �أي�ض ًا ،وبامل�ستوى نف�سه،
ثورة الفقراء لأنّ وطن العرب وطن الفقراء
الذين يخو�ضون ثورة التحرير ليبنوا غدهم
احلر املوحد.
الأمثل فوق تراب وطنهم ّ
�إنّ ملحمة �أورا�س �شال ٌّل متدفق من لهيب
ال��ث��ورة ال��ع��ارم .ت��وات��ي ال�شاعر فيه من
ال�سبك وق ّوة الأداء،
�سال�سة اللفظ ،ومتانة ّ
وروع��ة الت�صوير وح��رارة العاطفة .وكم
يجهد الناقد لي�ستطيع �أن يوقف تيارها
الد ّفاق فيقتطع م�شهد ًا من هنا ،وم�شهد ًا من
هناك ليقدم للقارئ بني يدي ما يحكيه عن
ال�شاعر وملحمته.
ّ
ال�صف الأ ّول
مات
ا�صعد
ْ
ا�صعد ال ترت ّدد
ْ
ال�صف الثاين
مت ّ
ا�صعد
ْ
د�س فوق وجوه �أح ّبائك
ْ
واذكرهم بعد النّ�صر
�إين لأ�شعر بق�شعريرة تهزّ كياين كلّه،
(د�س فوق
وجتتاحه كلّها ،و�أنا �أقر�أ كلماته ْ
وجوه �أح ّبائك ،واذكرهم بعد النّ�صر) و�أراها
أح�سها تت�شامخ0
تتواثب ف��وق ال���ورق ،و� ّ
بتعانق املثل الأعلى يف الإن�سان ،لتتق ّم�ص
يح�سه �إن�سان،وك�أنّ كل كلمة كائن
�أنبل ما ّ
يتوهج وج��ه��ه ب��ال��دم ال��ق��اين� ،أح�����س لفح
حرارتها ت�سري يف �أع�صابي.
يحاول الناقد �أن يكون حمايد ًا �إزاء الأثر
ال���ذي يكتب ع��ن��ه .لكنّي  -ق��د و�صلت مع
ال�شاعر يف رحلتي عرب ديوانه �إىل �أ�صداء
كنت �أبحث عنها عند غريه من ال�شعراء  -مل
�أعد �أملك �أن �أك��ون حمايداً ،ف�ألفيتني �أدع
القلم مرات ومرات لأ�صفق حين ًا� ،أو لأم�سح
دموعي �أحيان ًا.
ويف جميع الأح��ي��ان لأرف���ع ل��ه يف �سري
ومن �أعماقي حتيات الإكبار والإعجاب فهو
ال�شاعر العربي الذي كنت �أفتقده و�أبحث
ع��ن��ه ،وق��د وج��دت��ه .و�أرج����و �أن ال تكون
رحلتي هذه �آخر رحلة معه .كما �أرج��و �أن
ال يظل يتيما يف نف�سي ،لأن معركة العرب
الكربى ملا تزل يف بدايتها ،وهي بحاجة �إىل
الكثري من املن�شدين.

نافذة على العالم

الإرث الإيطالي la HerenciaItaliana

�أدب الأطفال الرو�سي المعا�صر:

ورثة �صنّاع الحكاية ال�شعبية

•عباده تقال

ت�ستمر �أ�سماء جديدة يف دعم م�سرية �أدب الأطفال الرو�سي ،و يبدو حملها ثقي ًال ،كونها
تتابع م�سرية �أدب غني� ،شاركت يف بنائه �أ�سماء مهمة� ،ضمنت له مكانته املميزة يف قلوب
وعقول الكبار وال�صغار� .أدب �أغنى الروائي ال�شهري ليف تول�ستوي مكتبته ،من خالل كتب
ملختلف الأعمار ،كانت عبارة عن حكايات �شعبية وق�ص�ص ،علمت احلب ،اللطف ،ال�شجاعة
و العدالة.
و قبل ذلك عرفت البالد الوا�سعة �ساحر ًا للحكايات ،ال تذكر احلكاية ال�شعبية يف
رو�سيا� ،إال مقرونة با�سمه ،و نعني به �إيفان كريلوف ،املولود يف مو�سكو عام  ،1769الذي متيزت
حكاياته بكونها موجهة للجميع بغ�ض النظر عن ثقافتهم و م�ستواهم التعليمي ،و اجلدير
بالذكر �أن ثمانني �ألف ن�سخة من �إنتاجات كريلوف ،بيعت يف حياته ،و قد عدّ الأمر ظاهرة
غري م�سبوقة يف رو�سيا ،و و�صلت �شعبية الرجل الذي تويف يف عام � 1844إىل �أق�صى� ،إىل درجة
�أن كثريين قارنوا تلك ال�شعبية ،ب�شعبية �أمري ال�شعر الرو�سي بو�شكني ،و الكاتب الكبري نيكوالي
غوغول.
�أما ال�شعر الق�ص�صي ،فله هرم ا�سمه دانييل خارم�س ،ال�شاعر �صاحب الإيقاع اخلا�ص يف �شعر
الأطفال ،و التجربة القا�سية يف حياة مل متنحه �أكرث من �سبع و ثالثني �سنة.
كل هذه الأ�سماء ،و كثري غريها ،ت�ص ّعب من مهمة الأقالم اجلديدة ،التي ن�ستعر�ض هنا بع�ض ًا
منها.

جنوم جديدة يف �سماء احلكاية

ما يلفت النظر �أن �أغلب الأ�سماء ،احلا�ضرة بقوة حالي ًا ،هي �أ�سماء �أنثوية ،دخلت عامل
الكتابة من �أبواب خمتلفة ،و فر�ضت �صوتها اخلا�ص ،لكن ذلك ال مينع �أن يلمع بينها جنم �أكرب
�سن ًا و جتربة ،و نق�صد به �سريغي �سيدوف ،من مواليد  ،1954الذي عمل مد ّر�س ًا يف مو�سكو قبل
�أن يتفرغ نهائي ًا للأدب ،و يقدم �إبداعاته ،امل�شبعة بروح طفولية جد ًا ،و خيال حر ،و طريقة
كتابة �سهلة.
« كيف ظهر بابا نويل على الكوكب؟» واحد من �أكرث �أعمال �سيدوف �شهرة ،و حمبة من قبل
الأطفال ،و يبقى قلق هذا الكاتب الأكرب ،متمث ًال يف البحث عن ر�سام لكتبه ،ر�سام ي�شبهه يف
الروح قبل كل �شيء.
الكاتبة ال�شابة نينا دا�شيف�سكايا  ،ولدت يف عام  1979يف مدينة تفري الرو�سية ،القريبة من
مو�سكو ،و �أنهت درا�ستها املو�سيقية يف كون�سرفتوار مو�سكو ،و بعد فرتة طويلة من العزف على �آلة
الكمان ،بد�أت عزفها يف حقل �أدب االطفال ،مقدمة �أول كتبها حتت عنوان» قرب املو�سيقا» ،و هو
عمل يتحدث عن التغيري الكبري الذي من املمكن للمو�سيقا �أن حتدثه يف حياة الطفل.
نالت دا�شيف�سكايا يف عام  2011جائزة �أدبية مهمة عن �أول رواياتها الق�صرية ،و يالحظ �أن
املو�سيقا هي الثيمة الغالبة على �أعمالها ،و حتظى هذه الكاتبة التي تكتب للأطفال و املراهقني،
ب�شعبية كبرية عند ال�صغار و الكبار على حد �سواء.
�أما الكاتبة متارا ميخيفا ،فتبدو خمت�صة بكتب احليوانات و ق�ص�ص املراهقني ،و يعدّ كتابها»
�أطفال الدلفني» ،واحد ًا من الكتب الرائجة و ال�شعبية جد ًا يف رو�سيا.
حتلم متارا ،املولودة يف عام � ،1979أن تهدي الأطفال خا�صة ،و القراء عموم ًا ،مكتبة تفي�ض
بالكتب الطيبة و امل�شرقة.
من الأ�شياء املميزة عند هذه الكاتبة� ،أنها حتافظ على الطريقة القدمية يف الكتابة ،فت�ضع
�أفكارها على الورق �أو ًال ،و ال تنقلها �إىل الكمبيوتر� ،إىل عند تثبيتها جيد ًا ،وقناعتها �أنها
�أ�صبحت ق�ص�ص ًا مكتملة تقريب ًا.
و من عوامل ال�سينما ،تطل الكاتبة ماريا بري�شاد�سكايا ،التي �أن �أنهت درا�ستها لل�سيناريو يف
�أحد معاهد ال�سينما يف مو�سكو ،يف عام  ،1995ثم عملت كاتبة �سيناريو يف عدة �أفالم وثائقية،
لتبد�أ بعد ذلك جتربتها يف كتابة م�سل�سالت الأطفال ،و حتقق جناحات كبرية ،و ميكن عدّ ها
الآن واحدة من �أف�ضل العامالت يف هذا املجال ،و عملها» فتاة �صغرية كبرية» ،ي�ؤكد مدى متكنها
من �أدواتها ،ودخولها يف �أعماق عامل الطفل.

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية
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• خابيريماريّا�س(javier Marias )1

• ت .علي �إبراهيم �أ�شقر

يل �صديقتان �إيطاليتان تعي�شان يف باري�س .حتى �سنتني خلتا مل يكن يعرف بع�ضهما بع�ض ًا� ،إ ْذ ما كانتا
تلتقيان ،فقدّ متهما لبع�ضهما ذات �صيف .و�أنا �صلة الو�صل و�أخ�شى �أن �أظل كذلك ،و�إن مل تلتقيا م ّرة
�أخرى .ومنذ �أن تعارفا� ،أو باحلرا ،منذ �أن التقتا ،وكلتاهما تعلم �أين �أعرفهما كلتيهما ،تغيرّ ت حياتهما
ب�سرعة زائدة ولي�س بالتوازي و�إمنا على التوايل .وال �أدري �إن كنت �أقطع مع الأوىل لأح ّرر الأخرى� ،أو
�أغيرّ قطع عالقتي مع الأخرى لكي تختفي الأوىل من حياة تلك .ول�ست �أدري ما العمل ،وال �أدري �إن كنت
�أتكلم.
مبدئي ًا ال يوجد �شيء يجمع بينهما ما عدا اهتمامهما امل�شرتك والكبري بالكتب ،وبالتايل مبكتبتيهما اللتني
�أن�ش�أتاهما ب�صرب و�إخال�ص ود�أب .ومع ذلك ،كانت جيوليا وهي �أقدم ال�صديقتني ،هاوية :فهي ابنة �سفري قدمي
فا�شي جديد) .وكانت متزوجة ولها ابنان وت� ّؤجر بع�ض ال�شقق التي متلكها يف روما .وكانت تعي�ش
م ّي�سينو (�أي ّ
منها ،وما كانت تعمل ،وكانت تت�ص ّرف بوقتها كله تقريب ًا يف رعاية هواها والقراءة ،ويف احلدّ الأق�صى ممار�سة
احلياة االجتماعية؛ وكانت ت�ستقبل كتّاب ًا يف م�ضاهة باهتة لن�ساء ال�صالونات يف فرن�سا يف القرن الثامن ع�شر
(والأزمنة ال ت�سمح ب�أكرث من ذلك)� .أ ّما �سيلفيا ،وهي ال�صديقة الأح��دث ،فقد كانت يف املقابل حمرتفة:
فكانت ُت�شرف على طبع �سل�سلة كتب ،وهي كانت �أحدث �س ّن ًا �شيئ ًا ما وعازبة ومن غري �إرث عائلي؛ وكانت تعي�ش
ب�شيء من ال�ضيق ،من مقابالت ومقاالت �أدب ّية من �أجل �صحافة بلدها .وما كانت ت�ستقبل �أحد ًا ،و�إمنا كانت
تخرج للقاء كتّاب يف املقاهي ويف ال�سينما وربمّ ا للع�شاء� .أنا و�إن كنتُ �أجنب ّي ًا بالن�سبة �إليهما ،و�أجنب ّي ًا بالن�سبة
للمدينة ،فقد كانت �سيلفيا تخرج للقائي وجيوليا كانت ت�ستقبلني .وحني كانت ت�ستقبلني جيوليا ،كان زوجها
يخرج يف العادة �إ ّبان تلك ال�ساعات لأنه كان يكره ّ
كل ما هو �إ�سباين .كان رج ًال كبري ًا يف ال�سن .وكان يكرب
امر�أته ع�شرين عام ًا وهو كاتب �أي�ض ًا( ،لكنه كان يكتب بحوث ًا يف الهند�سة) ،وكان ميلك ثروة م�ضطربة كانت
ُ
وا�ضط ّر الزوج ذات �صيف للغياب مدّ ة �أطول لأ�سباب مهن ّية ،فكانت جيوليا تث ّبت
جيوليا تفيد منها باعتدال.
ً
ً
النظر من نافذة املطبخ على �شاب يقطن الطابق الأدنى .كانت تراه دائما جال�سا ونظارته على عينيه ومن غري
ثم التقته يف وقت الحق على الدرج ،و�أ�صبحا حم ّبني قبل �أن يعود الزوج ،وكان
قمي�ص متظاهر ًا ب�أنه يدر�سّ .
يكتب بع�ضهما �إىل بع�ض ر�سائل من �صندوق �إىل �صندوق ومن غري و�سيط .وما هو غري �شهر بعد ذلك حتى طلب
الزوج الطالق وهجر البيت .وكان اجلار ي�صعد لعندها وينزل.
كان ذلك ملّا �أعلمتني حينئذ ال�صديقة الأخرى �سيلفيا �أنها �سوف تتزوج .وهو �أحد �أولئك الكّتاب الكبار يف
ال�سنّ الذين كانت تخرج معهم �إىل املقهى �أو �إىل ال�سينما جعلها ت�ألفه �إلفة مفرطة حتى ال ت�ستغني عنه .كان
رج ًال يكربها ع�شرين عام ًا ،وذك ّي ًا جد ًا (ح�سب قولها) .وكان يكتب بحوث ًا حول الإ�سالم ويتمتّع ب�شهرة وثروة
�شخ�صية ورثها من زوجته الأوىل التي توف ّيت منذ ع�شر �سنوات خلت� .أ ّما ال�شيء الوحيد الذي جعلني على
علي �سيلفيا وهي ت�ضحك ،يبغ�ض ّ
كل ما هو �إ�سباين .لذلك كان عليها
حذر منه حينئذ ،هو �أنه كان ح�سبما ّ
ق�صت ّ
تظل على عهدها بلقائي يف املقاهي �أو ال�سينما �إذا كنتُ يف باري�س .وفك ُ
�أن ّ
ّرت �أن ذلك البغ�ض ربمّ ا كان �إ�سالم ّي ًا.
وان�صب اهتمام ال�صديقة الأوىل جيوليا على �أن تعي�ش مع ال�شاب الزائف (كانت النظارة جتعله �أحدث �س ّن ًا،
ّ
وكان رج ًال يف الثالثني �أو تزيد� ،أي يف مثل �سنّها ،وله عمل ج ّيد :حملل نف�سي يف �شركة متعدّ دة اجلن�سيات)،
تعي�ش معه �أ�سلوب حياة ما كان زوجها يريد وال ي�ستطيع �أن يعي�شها ب�سبب فارق ال�سن والطبع� .أ�سلوب حياة ال
يقت�صر على ال�صيف فقط كما يفعل ق�سم كبري من �سكان العامل ،بل كانا يقومان يف فرتات العطل كلها ب�أ�سفار
معقدة �إىل �أماكن بعيدة .فقد زارا يف مدّ ة ت�سعة �أ�شهر بايل وماليزيا و�أخري ًا تايالند .ويف تايالند وقع املحلل
النف�سي �أو الطالب املز ّيف مري�ض ًا مبر�ض �أ�سبابه غري معروفة .ف�أيقظت حالته اهتمام ًا كبري ًا و�سط �أط ّباء
مما به .لكنه � ّ
أبل من مر�ضه
امل�شفى حتى �أن طبيب امللكة جاء �إىل هناك ل ُيلقي عليه نظرة ومل ُيعرف �أيّ �شيء ّ
يف نهاية خم�سة ع�شر يوم ًا ُمقلقة ،وا�ستطاعا العودة �إىل باري�س.
كان ذلك تقريب ًا ملّا تع ّرفت �سيلفيا على غري ّ
توقع� ،إ ّبان فرتة قعود زوجها الإ�سالمي �إثر �سقطة على درج
�شاب يف مثل �سنّهايف ال�سينما التي �أ�صبحت تذهب �إليها الآن وحيدة ،وبعد �أ�سابيع عدّ ة من
البيت
الزوجي� ،إىل ّ
ّ
الرت ّدد الكثري على ال�سينما واملقاهي وطول قعود زوجها� ،شعرى بهوى جدّ قويّ مل جتد له عالج ًا �إال �أن تد ّبر
طالق ًا �سريع ًا وملّا ينق�ض ِ على الزواج غري �أ�شهر ولي�س �سنني ،وتعرتف بخط�أها ( �أي فراغ �صربها� ،أو خ�ضوعها
للعادة �أو ا�ست�سالمها).
ال�شاب �أكرث ثراء كثري ًا من الكاتب العجوز .يعني �أنه كان نائب مدير معمل لتعليب املحار والتونة.
وكان
ّ
وكان عليه �أن ي�سافر با�ستمرار �إىل بلدان بعيدة ليك�سب ُزبن ًا �أو ينجز �صفقات غام�ضة .ومعه ذهبت �سيلفيا �إىل
ثم �إىل كوريا ،ويف وقت الحق �إىل فيتنام .ويف هذا البلد �سقط نائب املدير مري�ض ًا مر�ض ًا خطري ًا لأ�سباب
ال�صني ّ
جمهولة .وا�ضط ّر �إىل ت�أجيل مبيعاته العديدة مدّ ة �أ�سبوعني غري متوقعني ق�ضاهما حتى يعود.
مل �أحت��دّ ث ّ
قط عن �سيلفيا �إىل جيوليا وال عن جيوليا �إىل �سيلفيا ،لأن �أ ّي�� ًا منهما لي�س مهتم ًا بحياة
أق�ص على م�سامع �آخرين ما ّ
�صك م�سمعي يف البداية فح�سب.
�
أن
�
الرتبية
ح�سن
من
يل
يبدو
الآخرين .وما كان
ّ
ً
ً
ً
ومع ذلك �صار لديّ الآن �شكوك لأنني زرت هذا ال�صيف جيوليا يف باري�س .وكان و�ضعها حرجا �شيئا قليال .فمنذ
�أن ق ّررا �أن يكون لهما �شقة واحدة منذ ثالثة �أ�شهر ،تبينّ �أن الطالب املز ّيف �أو املحلل النف�سي �أنّه رجل ذو
طبع رديء جدّ ًا :فالآن �أ�صبح يبغ�ض الكتب ،و�أرغم جيوليا على �أن تتخ ّل�ص من مكتبتها ،وكان ي�ضربها ،وكان
عنيف ًا؛ و�أخري ًا ،ر�أته مرتني ،بينما كانت تتظاهر بالنوم ،يداعب مو�سى حالقة عند قدم ال�سرير( ،وتقول �إنه
يف �إحداهما كان ي�سنّه كما يفعل ح ّالق قدمي) .وكانت جيوليا تعتقد �أن ذلك قد يكون �شيئ ًا عار�ض ًا؛ �أو هو من
عقابيل مر�ضه التايالندي الغام�ض� ،أو هو ا�ضطراب يعود �إىل حرارة هذا ال�صيف الطويل .وع�سى �أن يكون
الأمر كذلك .لكني �إذ علمت �أن �سيلفيا وزوجها تاج َر املع ّلبات يفكّران يف �أن تكون لهما �شقة واحدة فقط ،فربمّ ا
علي �أن �أك ّلمها ل ُتنقذ املكتبة على ال ّ
أقل وحتاول �إقناع زوجها ب�أن ي�ستعمل �آلة حالقة.
وجب ّ
 - 1روائي وقا�ص وناقد و�أ�ستاذ جامعي �إ�سباين ،ولد يف مدريد عام  ، 1950ترجمنا له روايتني هما :ف ّكر ّيف �أثناء
املعركة ،وقلب �أبي�ض جداً ،وبع�ض الق�ص�ص ن�شرت يف الدوريات .املرتجم.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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�أعالم

�إبراهيم عبا�س يا�سني

�شاعر
ع�ضو احتاد الك ّتـاب العرب
ع�ضو جمعية ال�شعر
فازت ق�صائده بجوائز عدة منها:
ـ جائزة د� .سعاد ال�صباح
ـ جائزة ـ مدحت عكا�ش
ـ جائزة ـ �أجنال ال�شيخ هزاع بن
زايد �آل نهيان لثقافة الطفل
العربي
امل�ؤلفات:
(�شعر)
ـ �أنا�شيد ال مر�آة ا�سمها العا�صفة ـ
1985م
ـ ابتهاالت �سرية لأعرا�س املطر ـ
1989م
ـ �شمو�س يف املنفى ـ 1991م
ـ اخلروج يف الزمن امليت ـ 1999م
ـ الغناء يف موا�سم احلداد ـ 1993م
ـ وقت لأحالم العا�شق ـ 1994م
ـ للبنف�سج �أ�سراره ولقلبي الغناء ـ
1998م
ـ منازل القمر ـ 2000م
ـ �أبجدية القلب ـ 2002م
ـ ك�أنك �أنثى النهار الأخري ـ 2004م
ـ بي�ضاء من غري �سوء ـ 2008م
(�شعر للأطفال)
ـ ماذا قال املطر للع�صافري ـ 1992م
ـ �أغنيات لعر�س الطفولة ـ 1999م
ـ براءات ـ 2003م
(نرث)
ـ ر�سائل احلب والوح�شية ـ 1995م

أخبار

•�أ.حممد حديفي

كيف ن�ستعيد �أطفال الوطن
غارقون يف تفا�صيل �أيامنا ..نن�سى بع�ض وج��ع ا�ستبد
بالروح والقلب ،الوجع الذي حفرته ظروف احلرب �إذ كادت
ت�أتي على كل �شي ..فالإرهاب مر من هنا ..ترك خلفه دمار ًا
طال الب�شر واحلجر ..وترك يف �أوردة الروح ندوب ًا ننتظر
مرور الزمن عله ي�شفي ما خلفته احلرب يوم حفرت عميق ًا
يف ثنايا الروح..
الأم��ل �سراج ي�شعله القلب يف حماولة الندحار العتم..
وانق�شاع الطريق ..ينع�شنا منظر الأطفال الذاهبني �إىل
مدار�سهم يف ال�صباح ..فتعود بنا الذاكرة �إىل �سنوات خلت
ح�ين ك��ان ال��رع��ب �سيد امل��وق��ف ..ف��الإره��اب �ضرب يف كل
مكان ..والإرهابيون مل يراعوا قلوب الأطفال البي�ضاء التي
ال تعرف احلقد وال حتمل ال�ضغينة لأحد ..و�إمنا مار�سوا
�أب�شع ما ميكن �أن يت�صوره عقل ..وارتكبوا �أب�شع الفظائع
بحق الأطفال الذين كثري ًا ما ت�ساءلوا :ملاذا يحملون �ضدنا
كل هذا احلقد؟ ومل��اذا ميار�سون �ضدنا كل هذه الب�شاعة؟
عقولهم الغ�ضة مل جتد تف�سري ًا لكل هذه الرغبة اجلاحمة
لدى الإرهابيني لقتلهم ،وقلوبهم النقية البي�ضاء مل حتتمل
مناظر املجازر حيث ي�سيل الدم وتتقطع الأو�صال وتتناثر
الأ�شالء..
والأده��ى من ذلك كله �أن الإره��اب �سطا على براءتهم..
وراح يزرع يف عقولهم احلقد على كل ما هو �إن�ساين ..فلج�أ
�إىل �سيا�سة م�سح العقول لل�سيطرة عليها وا�ستالبها..
وتوجيهها �إىل حيث ال ترغب الإن�سانية �أو ير�ضاه العقل..
جندوا الأط��ف��ال ..لقنوهم درو�س ًا يف الق�سوة ..ومنّ��وا يف
قلوبهم وعقولهم الرغبة �إىل �إزهاق الأرواح ..وعملوا على
�أن تتحجر قلوبهم لإفراغها من العاطفة الأ�سرية ..ف�سمعنا
عن طفلٍ يقتل �أمه ب�إيحاء من الإرهابيني الوحو�ش بحجة
�أنها ال تقيم �شعائر الدين يف بيتها وتطبق تعليماته..
وقد وعدوه بجنةٍ جتري من حتتها الأنهار!! و�سمعنا �أي�ض ًا
�أن طف ًال قتل �أب��اه بعد �أن �أقنعوه �أن هذا الأب يقف �ضد
الدين ..و�أن قتله حالل ..وجزاء قاتل �أبيه [الكافر]
�سيكون �أنهار ًا من اخلمر والع�سل ينعم بها يوم القيامة ..وكل
ذلك بعد �أن دمروا املدار�س و�أحرقوها ومنعوا الأطفال من
ارتيادها ..وال�س�ؤال الذي يتبادر �إىل الذهن ..ترى كم من
الوقت يلزم لن�ستعيد ه�ؤالء الأطفال �إىل �إن�سانيتهم؟ وكم
من اجلهد علينا �أن نبذل لنم�سح من ذاكرتهم الرغبة يف
القتل التي ت�أ�صلت يف نفو�سهم ليعودوا �أ�سوياء �أ�صحاء القلب
والعقل؟ وهنا �أقول �إن الأمر على الرغم من �صعوبته ..لكنه
لي�س م�ستحيالً ،وها هي م�ؤ�س�سات الدولة املخت�صة واملعنية
بالأمر قد با�شرت القيام مبهماتها على �أكمل وجه ..فرممت
امل��دار���س ..وجهزتها بكل ما يحتاجه التالميذ من راحة

ورعاية وعناية من �أجل تر�سيخ الهدوء النف�سي املطلوب يف
العملية التعليمية ..ومع مرور الأيام �سيتكفل الزمن مبداواة
كل �شيء ..علَّ الذي ح�صل كله وكان الأطفال �شهود ًا عليه
يراكم يف �أعماقهم جتارب ملنع الإره��اب من الت�سل�سل �إىل
ال�صفوف كما ح�صل خالل ال�سنوات الثمان التي انق�ضت..
ونحن ال منلك �إال العمل على ثبات الإميان بالوطن وقد�سية
ترابه ..وب�سبب ذلك كله ا�ستطاع الوطن �أن ينت�صر ..وكل
ذلك عائد ل�صمود هذا ال�شعب الأبي والتفافه حول جي�شه
الثابت واملتجذر بالأر�ض ..وامل�ؤمن ب�أن كل ذرة تراب من
ترابها يجب �أن يُغ�سل بالدم لكي يبقى نقي ًا طاهر ًا ال مكان
فوقه لغا�صب حمتل ..وال دور يف ر�سم م�ستقبله ملن باعه
ب�أبخ�س الأثمان� ..أو ا�ستدرج �أعداءه املرتبطني وال�ضالعني
باخليانة ..و�إمن��ا احل��ق كل احل��ق يف العي�ش بكرامة فوق
هذا الرتاب للذين و�ضعوا دماءهم فوق �أكفهم ..وواجهوا
الأع��داء الكرث الذين تكالبوا عليه لكنهم ع��ادوا خائبني
منك�سرين مندحرين ..وقد نالوا الدر�س الذي ي�ستحقونه..
ثم اقتنعوا �أن هذه الأر�ض التي ا�سرتخ�ص �أهلها دماءهم يف
�سبيل الدفاع عنها ال ميكن �أن تكون �إال لأ�صحاب الأر�ض..
وهنا ن�ستذكر وبكثري من االعتزاز �أرواح ال�شهداء الذين
�أيقنوا �أن دماءهم مل تذهب هدراً ..و�إمنا �أزهرت انت�صارات
و�شقائق..
م��ن ميعن النظر بامل�شهد الإقليمي وال��ع��رب��ي وال���دويل
يدرك وبكثري من الثقة والطم�أنينة واالعتداد بالنف�س..
�أن �أيام الإرهاب يف �سورية �أ�صبحت معدودة ..و�أن �سورية
ما�ضية �إىل الن�صر ..وما هي �إال �شهور قليلة حتى تعود
جميع املناطق ال�سورية التي �ضربها الإره��اب وع�ش�ش بها
�إىل رعاية الدولة ال�سورية التي �شرعت تعد العدة لإعادة
البناء والذهاب ب�سورية �إىل م�صاف الدولة املتقدمة ..ويف
حقيقة الأمر �أن �سورية التي واجهت �أعتى و�أ�شر�س حملة
عرفها التاريخ ت�ستحق املكانة التي ت�سعى �إليها ..والتي تليق
ببلد �صمد ثمان �سنوات ودفع الكثري من الأثمان ..و�أهمها
�أرواح كثريين من �أبنائه الذين �أرخ�صوها كرمى لعيون
الوطن..
والالفت يف الأمر �أن العرب الذين حاولوا عزل �سورية،
�لا يف انهيارها و�سقوطها ،نراهم
و�ضيقوا اخلناق عليها �أم ً
الآن وبعد �أن �أيقنوا �أن �أحالمهم تبددت وذهبت �أدراج
الرياح يعملون جاهدين لطلب ود �سورية ،لأنهم �أدركوا �أن
ال هيبة للجامعة العربية� ،أو لأي جتمع عربي تغيب عنه
�سورية ..ف�سورية كانت وما زال��ت و�ستبقى قلب العروبة
الناب�ض وامل�ستقبل القريب �سيو�ضح ذلك حينما ي�صبح الأمر
وا�ضح ًا جلي ًا �أمام �أعني اجلميع.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

�أ.د.ن�ضــال ال�صـــالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد
هيئـة التحريـر:
�سليمان ال�سلمان  ،عدنان كنفاين
د .عي�سى ال�شما�س  ،فادية غيبور
نبيل نوفل  ،د .نزار بني املرجة

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

جديد الآداب الأجنبية ك�شكول �ساراماغو الأخري و�صموئيل بيكيت
�صدر العدد اجلديد من جملة «الآداب العاملية»
الف�صلية ال�صادرة عن احت��اد الكتّـاب العرب،
و�ضمّت �صفحاتها ق�ص�ص ًا وق�صائد ودرا���س��ات
متنوعة من الآداب الأجنبية.
رئي�س التحرير الأدي���ب ب��دي��ع �صقور كتب
االفتتاحية بعنوان «مطر يف البعيد» .نختار
منها:
«عندما تكون على القمة ي�سهل عليك الكالم..
عندما تكون
يف الأ�سفل حتتاج �إىل �شجاعة �أكرث
�أكرث الذين ينعقون على القمم ،يظنون �أنهم
بالبل تُغرد..
نحن الذين يف الأ�سفل ،متى منتلك ال�شجاعة
لنزجر تلك الغربان ال�سوداء ،ونبعدها عن

�سماء قممنا
البي�ضاء اجلميلة؟!»
درا�سات العدد للأدباء والكتّاب :د.عادل داود
«الرتحال والكتابة :ت�صور الأدب بوجه �آخر»،
د.غ�سان ال�سيد «البعد ووجهة النظر ،حماولة
ت�صنيف» ،د.حممد �أحمد طجو «ترجمة ال�شعر
والعقلية القومية لكل من ال�شاعر واملرتجم»،
د.ممدوح �أبو الوي «م�صادر الرواية ذات الطابع
امل�أ�ساوي ـ كريبوتني.
�أما ال�شعر فكان للأديبني� :أحمد نا�صر «قتل
ال�شاعر ـ ل�يرم��ن��ت��وف»� ،أح��م��د ك��ام��ل اخلطيب
«�شاعر من ت�شيلي ـ �إيفرايني باركريو ترجمة
الأديب بديع �صقور».
ق�صة من ترجمة د .فريد ال�شحف بعنوان

«�شجرة عيد امليالد والعر�س ،لـ دو�ستويف�سكي».
وال�سرية للأديبني د .زبيدة القا�ضي و�صفوان
�صفر «مرحلة ال�صبا ـ �آرتور �أداموف».
�أم��ا املراجعات فهي للأديبني د.ح�سن حميد
«الأدب ال��رع��وي ،وع��دن��ان جامو�س «يوميات
دو�ستويف�سكي ـ يف مقدمتني»
نوافذ على الأدب والثقافة يف العامل للأديب
منري الرفاعي حتت عنوان «احل�شرة التي غريت
وجه لأدب العاملي.
وال��ن��اف��ذة الأخ�ي�رة كانت للدكتور د.طالب
عمران «يف مدينة فا�س..مغامرة بطعم �آخر».

