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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

لبيك ّ
"تل �أبيب"

مل �أكن �أعرف ال�شاعر والناقد العربي امل�صري الأ�ستاذ خمتار عي�سى قبل �أن �أقر�أ
يحررها
مقاالته يف �صفحة "ق�ضايا عربية" التي كان ال�صديق العزيز نذير جعفر ّ
وي�شرف عليها يف �صحيفة "ت�شرين" ،على الرغم من �أمرين� :أ ّولهما �أنني متابع ،كما
�أزعم ،منذ ما يزيد على �أربعة عقود ،حلراك الثقافة العربية بتحوالتها املختلفة
ٌ
معرفة يف امل�شهد الثقايف
وتناق�ضاتها احلادة �أحيان ًا ،وثانيهما �أنّ "خمتار" نف�سه
العربي منذ مطلع الثمانينيات ال نكرة �ش�أن غري قليل من �أولئك الذين مي�ضون عقود ًا
وربا �آالف ،املقاالت ثم ال يرتكون
يفرخون ع�شرات الكتب ومئات ،مّ
من حياتهم وهم ّ
القراء ،بل املعنيني �أنف�سهم بال�ش�أن الثقايف يف هذا امل�شهد.
� ّأي �أثر يف ذاكرة ّ
كانت �صفحة "ق�ضايا عربية" نافذة �أوىل �أط��لّ منها على كتابة خمتار عي�سى،
ثم �أد�أب على متابعة هذه الكتابة التي كانت ت�ؤكّد يل ،مادة بعد �أخرى،
فرتوق يلّ ،
فرطتُ بحقّ املعرفة لأنني مل �أكن قر�أت �شيئ ًا من نتاجه� ،شاعر ًا وروائي ًا وناقد ًا
�أنني ّ
ح�سه
فرطت بحقّ قلم جدير بالإكبار والتقدير لغري �سبب ،منهاّ :
وكاتب مقال ،كما ّ
العروبي الأ�صيل ووفا�ؤه للقيم واملبادئ التي ن�ش�أ عليها ذلك اجليل الذي يكاد يكون
ا�ستثنائي ًا من الكتّاب والأدباء العرب يف تاريخ العرب احلديث ،جيل الكلمة ال�صادحة
بالق�ضايا العربية من املحيط �إىل اخلليج ،ف�أ�سلوبه الذي يكاد ينت�سب �إليه وحده يف
مقاربة املو�ضوع الذي ي�شتغل به وعليه ،ثم تلك اللغة الناب�ضة بالدفء ك�أنّها ناه�ضة
لت ّوها من �أعماق القلب.
ت�شرفت مبعرفة خمتار عن قرب ذات اجتماع للمكتب الدائم لالحتاد
وعندما ّ
ً
ت�شرفتُ ب�آن مبعرفة الإن�سان فيه ،روحا باهرة بالنبل
العام للأدباء والكتّاب العربّ ،
واللباقة واملو ّدات ،فما �إن متتد كفّه لرت ّد التحية مبثلها ،وما �إن تفتح كفّك ،حتى جتد
قلبه فيها ،ووعي ًا ي�ستعيد �إليك ما بدّ ده هذا الربيع العربي الرجيم من القيم العربية
املفعمة بثقافة احلياة ال ثقافة املوت والدمار واخلراب.
يف كتاب خمتار عي�سى ال�صادر م�ؤخر ًا بعنوان "ح�سب توجيهات ال�سيد ال�شعب" غري
مقال عن �سورية ،ومنها ما اخرتته عالمة لغوية لهذه االفتتاحية ،و"قفا ن�ضحك،
مقعد �سورية ال�شاغر!" ،و"معار�ضة نظام �أم وطن؟" ،و"هي �سورية فمن �أنتم؟" ،ولعلّ
احل�س
املقبو�س الآتي من املقال الأول يجهر بذلك الوعي احل�صيف لدى امل�ؤلف ،بل
ّ
العربي الأ�صيل الذي ال ُيباع وال ُي�شرتى ،وال يعرف املهادنة �أو املواربة يف قول احلقّ
ّ
واحلقيقة� ،أو اخلوف من اجلهر بهما(" :لبيك �سورية) �صيحة متلفزة يف (ا�ستاد)
ريا�ضي �أطلقها الرئي�س املعزول حممد مر�سي يف م�شهد كومبار�سي ذات م�ساء ت�ضامن ًا
مع ما ُ�س ّمي (ثورة) حاول فيه تقليد ت�شجيع (ال�سيما) يف �أفالم الأبي�ض والأ�سود� ،أو
يظن �أنّ احلرب التي
�صبي احلاوي يف احلارة ال�شعبية القدمية .....حتى كاد املتابع ّ
�أعلنها املخبول املعزول �سوف ت�ستعيد القد�س ال�سليبة".
بهذه الروح ،وبهذا الوعي فيما يعني ا�ستعادة البو�صلة نحو وجهتها ال�صحيحة،
ي�صدح خمتار عي�سى يف جممل مقاالته عن �سورية ،وعن �سواها من ق�ضايا وطنه و�أ ّمته،
احلر باملعنى الدقيق لل�صفة ال باملعنى الذي
احلرّ ،
مبا ي�ؤكّد �أنّ املثقّف احلقّ هو املثقّف ّ
حاول الربيع الرجيم ت�صديره �إىل الوعي العربي يف ال�سنوات الأخرية .وبهما ،الروح
والوعي ،يرغم خمتار قارئه على احرتامه وتقديره ،ويعزّ ز ثقته بطهارة امل�شهد
الثقايف العربي مهما يكن من �أمر ذلك الدن�س الذي اجتاح هذا امل�شهد ب�سبب ا�ستزالم
غري قليل من "املثقفني" وا�ستعبادهم وا�سرتقاقهم طمع ًا بحفنة من الدوالرات.
وبعدُ  ،فكيف متوت �أ ّم ٌة وفيها من املثقفني مثل خمتار عي�سى؟ وبعد �أي�ض ًا ،فلمختار
العربي النبيل� ،شكر ًا لأنك اخرتت
نف�سه :با�سم ال�سوريني جميع ًا �شكر ًا لك �أيها
ّ
االنحياز �إىل احلقيقة ال ال�ضالل وال املال املل ّوث بالدوالر.
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الت�صعيد (الأمريكي _التركي )
هل يقود للقطيعة؟

•د�.صياح عزام

م����ؤخ���راً� ،أ���ص��ب��ح اجل���و م��ت��وت��ر ًا
ب�ين ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا،
فكل منهما ميار�س ال�ضغوط على
الآخر ولكن من دون قطع العالقات
بينهما.
بطبيعة احلال ،مازالت تداعيات
املحاولة االنقالبية التي جرت يف
�شهر متوز من عام 2016م ُت�شكل مف�ص ًال
هام ًا من مفا�صل الأزمة بينهما  ،وتتخذ
�أكرث من �شكل .ف�أنقرة �أر�سلت �أكرث من
ر�سالة لوا�شنطن ب�أنها قد ُتغلق قاعدة
((�أجن��رل��ي��ك))اجل��وي��ة على �أرا�ضيها
.وكانت �صدمة وا�شنطن كبرية عندما
ه��دّ د ((حم���رم �إي��ن��ج��ه)) مر�شح حزب
ال�شعب اجلمهوري للرئا�سة والأكرث مي ًال
وت�أييد ًا لوا�شنطن ب�إغالق القاعده قبل
نهاية العام احل��ايل �إذا مل يتم ت�سليم
((غولف ))لأنقرة.
مطالب الطرفني:
والآن ،ماهي مطالب الطرفني لبع�ضهما
بع�ضا؟
�إن املطالب املعلنة من قبل وا�شنطن
تتلخ�ص بالآتي:
_تخفيف ح���دّ ة اخل��ط��اب امل��ع��ادي
للواليات املتحدة  ،وت ّوقف حزب العدالة
والتنمية عن التلميح بتو ّرط وا�شنطن يف
حماولة االنقالب يف متوز عام./2016/
_�ضرورة تهدئة الأج��واء املتوترة
مع ال��دول الأوروب��ي��ة على خلفية �أزمة
الالجئني بني الطرفني.
_الطموح الأمريكي ب�أن ُتقدّ م تركيا
م��ب��ادرة تت�ضمن خارطة طريق جد ّية
ال�ستئناف املفاو�ضات مع حزب العمال
الكرد�ستاين.
�أم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��ط��ال��ب ال�ترك��ي��ة
ف�أهمها:
_فك التحالف الأمريكي مع الكرد
يف �سورية املن�ضويني حتت لواء ماي�سمى
((قوات �سورية الدميقراطية)) وحزب
العمال الكرد�ستاين.
_ال��ت��خ�� ّل��ي ع��ن م�����س��اوم��ة وا�شنطن
لأن��ق��رة ب�����ش���أن �إمت����ام �صفقة ال�سالح
الرو�سي (منظومة �إ�س  )400للدفاعات
اجلوية.
الرجوع عن ابتزاز تركيا من خالل
�إعاقة ت�سليمها �صفقة ل�شراء املقاتالت
الأمريكية من اجليل اخلام�س (�إف35
) ،حيث ���ص��درت ت�صريحات م��ن داخ��ل
الكونغر�س الأمريكي تطالب ب�إطالة مدة
الت�سليم على خلفية اعتقال ال�سلطات
ال�ترك��ي��ة للق�س الأم�ي�رك���ي ((�أن�����درو
ب��رن�����س��ون))املُ��ت��ه��م ب���إق��ام��ة ع�لاق��ات
وثيقة مع /غ��ول��ن،/ه��ذا مع العلم ب�أن
عقد �شراء هذه املقاتالت ُو ّق��ع يف �شهر
�أيلول./2017/
وق��د ه���دّ دت تركيا ب�إمكانية �شراء
مقاتالت رو�سية من طراز �سوخوي/57/
بد ًالمن املقاتالت الأمرييكية .
_ه���ذا وق��ب��ل �أي����ام ع���دة �،أق��دم��ت
وا�شنطن على ف��ر���ض ع��ق��وب��ات مالية
على وزي��ري��ن يف احلكومة الرتكية ،يف
�سياق ت�صعيد الإج��راءات بني البلدين،
وقيام الكونغر�س مبجل�سيه قبل �أي��ام
ب�إقرار عدد من اخلطوات ملعاقبة تركيا
وت�ضمينها يف ميزانية ((قانون تفوي�ض
الدفاع الوطني لعامُ ،))2019معترب ًا
تركيا �أنها((من �أ�سو�أ الأ�صدقاء)).
العلني ،تبذل كل
ولكن مع هذا التوتر
ّ
من الواليات املتحدة وتركيا جهود ًا من
خلف الكوالي�س للتو�صل �إىل تفاهمات
�أف�ضل بينهما وتذليل العقبات.

ويف ���س��ي��اق الت�صعيد امل��ت��ب��ادل بني
ت�سربت �أنباء من داخل وزارة
البلدينّ ،
الدفاع الأمريكية ،ب�أن القيادة الع�سكرية
الأمريكية ((نقلت تر�سانتها من القنابل
ال��ن��ووي��ة يف ق��اع��دة �أجن��رل��ي��ك)) �إىل
خ��ارج الأرا���ض��ي ال�ترك��ي��ة؛ الأم��رال��ذي
يق ّو�ض الأ�س�س الع�سكرية التي ُبنيت
عليها عالقة التحالف بينهما ،وامل�ستندة
�إىل فر�ض ّية م�ساعدة الواليات املتحدة
لرتكيا �إن ه��ي تعر�ضت لهجوم رو�سي،
والإق���رار ب���أنّ تلك الفر�ضية يت�ضاءل
احتمال ح�صولها ،كما ت�ؤ�شر هذه اخلطوة
اال�سرتاتيجية على �أن الواليات املتحدة
قد ال ترغب يف الوفاء بالتزاماتها جتاه
تركيا وفق ًا لبنود وميثاق حلف الأطل�سي.
حرب اقت�صادية:
�أما فيما يتعلق باحلرب االقت�صادية
على تركيا  ،ما �أدى �إىل التدين ال�سريع
لقيمة العملة الرتكية فقد جاء التمهيد
لها من قبل وا�شنطن على خلفية �سحب
تركيا احتياطها من الذهب والعمالت
ال�صعبة من البنك االحتياطي الفيدرايل
وذل���ك
الأمريكي،2017_2016
ا�ستجابة ل��دع��وة م��ن الرئي�س الرتكي
للتخل�ص م���ن ���ض��غ��ط ���س��ع��ر ال��ع��م�لات
وا�ستخدام الذهب �ضد الدوالر ،ما يعني
�أن تركيا �صفّرت ح�ساباتها يف �أمريكا وفق
املحللني االقت�صاديني الأت��راك .وقرار
�أنقرة با�ستعادة الذهب  ،جاء خ�شية من
م�صادرة ال�سلطات الأمريكية له.
ه���ذا وات�����س��ع��ت دائ����رة الإج�����راءات
والإج����������راءات امل�������ض���ادة ب�ي�ن �أن���ق���رة
ووا�شنطن ب���إع�لان ال�سلطات الرتكية
ف��ر���ض ر���س��وم جمركية على املنتجات
الرتكية مبا يوازي الر�سوم التي فر�ضتها
الواليات املتحدة على املنتجات الرتكية
خا�صة ال�صلب والأملنيوم.
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن االج�������راءات
الأمريكية املتعاقبة �ضدّ تركيا ت�أتي
ب��ال��ت��زام��ن م��ع رف�����ض �أن��ق��رة االل��ت��زام
بتطبيق العقوبات الأمريكية على �إيران.
ماهو املُت ّوقع؟
�إنّ التوج�س الأمريكي من ا�ستدارة
الرئي�س الرتكي �شرق ًا ت�شاطره به دول
حلف الناتو ف�ض ًال عن عدم ر�ضا الطرفني
التفرد
من نزعة ((�أردوغ��ان))ب��اجت��اه
ّ
بال�سلطة وميله �إىل اال�ستبداد ،وهروب
ع��دد م��ن �ضباط اجلي�ش ال�ترك��ي �إىل
�أوروب��ا وطلبهم اللجوء ال�سيا�سي خوف ًا
على �أنف�سهم من �أردوغان وحزبه احلاكم
.كذلك ت�شهد عالقات تركيا مع اليونان
التحر�شات اجلوية
جراء
ّ
ترد ّي ًا م�ستمر ًا ّ
الرتكية ال��دائ��م��ة  ،ي�ضاف �إىل ذل��ك:
اختالف الر�ؤى بني وا�شنطن و�أنقرة فيما
يخ�ص التعامل مع امللف الكردي والدعم
الأمريكي للأكراد .
باخت�صار� ،إنّ ت�شدّ د الإدارة الأمريكية
جتاه تركيا ينطلق من �أن التقارب الرتكي
م��ع رو���س��ي��ا و�إي����ران ي���أت��ي على ح�ساب
الت�ضحية بالعالقات مع وا�شنطن وحلف
الناتو ...قد تتفاقم العالقات �أكرث� ،إ ّال
�أنّ العالقة اال�سرتاتيجية بني البلدين
ل��ن تت�أثر لت�صل �إىل درج��ة القطيعة
،لأن ك�ّل�ااّ ً منهما بحاجة �إىل الآخ���ر،
ف�أمريكا ت�ستخدم �أنقرة كمخلب قط لها
يف �صراعها مع ال�صني ويف تدخالتها يف
�سورية منذ عام/2011/وغري ذلك.

• نذير جعفر

قضايا وآراء
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ق�سم م�ؤلف رواية «ا�سم الوردة» �إمربتو «�إيكو» يف كتابه« :القارئ يف احلكاية :التعا�ضد الت�أويلي
ُي ِّ
يف الن�صو�ص احلكائية» النّ�ص �إىل نوعني :مغلق ،وهو الذي يق ّيد قارئه باجتاه واحد للت�أويل ويقلل
م�شاركته فيه ،ويبعث على امللل .ومنفتح ،وهو الذي ينفتح على �إمكانيات الت�أويل املتعدّ دة ،فيحفّز
خم ّيلة القارئ النموذجي وقدراته املو�سوع ّية ،والتنا�ص ّية ،ويدعوه �إىل امل�شاركة الف ّعالة يف ملء فجوات
وبيا�ض النّ�ص ،وترهني امل�ضمر والغام�ض وامل�سكوت عنه ،مما يحقّق له لذّ ة امل�شاركة والك�شف .وهو ي�شري
با�ستمرار �إىل م�ستويني يف النّ�ص :م�ستوى معجمي �سطحي ظاهر يحيل على داللته املبا�شرة ،وم�ستوى
عميق «ال يقال»« ،م�سكوت عنه» ينبغي �أن ُ يف ّعل عرب التعا�ضد الت�أويلي للقارئ النموذجي ال�ستنباط
دالالته .ومن هنا جاء تعريفه للت�أويل العميق ب�أنه« :التفعيل الداليل لكل ما يود النّ�ص ،من حيث
كونه �إ�سرتاتيجية� ،أن يقوله عرب تعا�ضد قارئه النموذجي» .وبتعبري �آخر ،الت�أويل هو :حوار جديل بني
القارئ والنّ�ص وت�أرجح متوا�صل بني �إ�سرتاتيجية القارئ و�إ�سرتاتيجية النّ�ص.
فالن�ص عنده لي�س �سوى ن�سيج ف�ضاءات بي�ضاء ،وفرجات ينبغي مل�ؤها� ،أو �آلة ك�سولة حتتاج �إىل قارئ
منوذجي يف ّعلها .و«بقدر ما مي�ضي النّ�ص من وظيفته التعليمية �إىل وظيفته اجلمالية ،ف�إنه يرتك للقارئ
املبادرة الت�أويل ّية».
يف ظل هذه ال�سلطة املطلقة للقارئ هل بات الن�ص يعني �أي �شيء ُيراد له؟ وهل كل قراءة تق ّو�ض ما
قبلها �إىل ما ال نهاية ،كما يذهب التفكيكيون؟ �أم �أن هناك �ضوابط ومرجعيات و�إ�سرتاتيجيات ال بدّ منها
للقارئ النموذجي كي يف ّعل النّ�ص وي�ؤّوله مبا فيه� ،أي مبا ُيظهرهُ ،وي�ضمره ،وي�شي به ،ويتيحه من دالالت
متن ّوعة يف حدود ثقافته ،وذائقته الفن ّية ،ونظرته �إىل العامل؟
القراء روايتي «�إيكو»« :ا�سم الوردة ،»1980و«بندول فوكو ،»1988مو�ضع
بعد �أن و�ضع بع�ض ّ
ولو�ضع
التلقي.
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تعبريه
حدّ
ت�أويل غري �صحيح ـ على حدّ
للت�أويالت غري امل�شروعة «اقرتح حدودا للت�أويل م�ستقاة من حقول معرفية عدّ ة ،كالذكاء اال�صطناعي،
يتحرك بالت�أويل على
وعلم النف�س املعريف ،والظاهراتية ،وعلم الداللة» ،و�سواها .وحدّ د للقارئ �أن
ّ
الإيقاع الذي يتحرك فيه الن�ص نف�سه توليدي ًا� ،أي ينظر �إليه من زاوية �إ�سرتاتيجية ت�ضمن اللقاء بني
مق�صدية الن�ص ومق�صديته .وهذه الإ�سرتاتيجية ال تعني �إال الت�أويالت امل�شروعة للن�ص� .إنها نوع من
االلتزام النّ�صي الذي يوقف زحف الت�أويالت الت�ضليلية املتعددة .فلي�س كل الت�أويالت م�شروعةـ على
حدّ تعبريه ـ وغالبا ما ي�ؤدي �إبراز وجه ن�ص ما �إىل �إهمال �أوجه �أخرى وتركها يف الظّ ل ،وقد تقب�ض
بع�ض الت�أويالت على عك�س الأخرى ببنية ن�ص ما بعمق �أكرب .ور�أى �أن الت�أويل «ال ينبغي �أن يقت�صر
على املالحظة �أو على �إيجاد �أوجه �شبه رمبا هي من قبيل امل�صادفة فح�سب ،بل ينبغي �أن تكون عملية
الت�أويل قراءة ت�ستعمل جملة املعارف التي هي بحوزة القارئ يف عالقة متما�سكة مع الن�ص» .وحدّ د
حترك امل�ؤلف توليديا بو�ساطة
لهذا القارئ النموذجي ـ القادر على �أن يتحرك بالن�ص ت�أويلي ًا كلما ّ
قدراته اخلا�صة وامتالكه ل�سنن الن�ص codesـ مرجع ّيات يتحرك من خاللها عرب ثالث ثيمات ،هي:
إي�سر� ،أي (املعارف املختزنة التي ينبغي
ال�سجل بتعبري � ّ
املو�سوعة� ،Encyclopediaأو الذخرية� ،أو ّ
(حم�صلة تخميناته وتوقعاته وا�ستنباطاته عن العامل ال�سردي،
�أن يتمتع بها) ،والعوامل املمكنة �أي
ّ
وعامل ال�شخ�صيات التي ت�سمح بها جتليات الن�ص) ،واملوقع املفرت�ض /املدار � ،topicأي (افرتا�ضاته
اخلا�صة للولوج يف عامل النّ�ص� ،أو ت�صو ّره الأ ّويل احلد�سي ملقاربة املعنى) .مركّزا يف
الأوىل تر�سيمته
ّ
كل ذلك على قدرة هذا القارئ النموذجي على حتيني (ترهني) النّ�ص بالطريقة التي كان يفكّر بها
م�ؤلفه عرب العالقة التفاعلية بني �إ�سرتاتيجيته و�إ�سرتاتيجية الن�ص .وقد بينّ «�إيكو» �أن على القارئ
النموذجي(الذي توافق كفاءته املو�سوعية الكفاءة التي يتطلبها الن�ص) �أن يجعل كل ت�أويل من
الت�أويالت املمكنة للن�ص يذكّر بالآخر ،حتى تقوم بينها عالقة من التمكني املتبادل ،ال اال�ستبعاد على
الإطالق .وهو بذلك يحاول و�ضع حدّ لرتف و�أوهام التعدّ د الت�أويلي املطلق ،غري امل�شروط ،الذي ال يقود
يف النهاية �إال �إىل التيه والعماء.
ـ ت�أويل الرواية:
يف �سياق ما تقدّ م ي�أتي ت�ص ّورنا عن :قراءة و«ت�أويل الرواية» لي�ؤكّد على ثالثة مرتكزات �أ�سا�س ّية:
فني منفتح ،متباين اللغات،
ـ املرتكز الأول :هو النظر �إىل النّ�ص الروائي متن ًا وخطاب ًا على �أنه �سرد ّ
والأ�صوات ،والنربات ،والنزعات ،واملواقع ،ووجهات النظر .يحاكي ب�أبعاده ،وف�ضاءاته الواقعية،
والتخييلية ،واحلوارية ،التن ّوع الكالمي ،االجتماعي ،ومرجعياته ،ومراميه املعلنة ،واخلف ّية ،يف �سياق
زمني /مكاين متحقّق �أو حمتمل .ويتعار�ض هذا الت�ص ّور مع ال�شكالنية ال�صرفة التي ترى يف النّ�ص(�أي
«جمرد نظام لغوي يعبرّ عن نف�سه بنف�سه»� ،أو «هو
ن�ص كان) «ظاهرة لغوية �سيمويولوجية» فح�سب� ،أو
ّ
ّ
ت�صرف يف اللغة ال متثيل للواقع».
ّ
�أما املرتكز الثاين :فهو النظر �إىل بنية النّ�ص الروائي ال�سردية عرب مك ّوناتها الكل ّية ،من :عتبات
ن�ص ّية ،وم�ستويات ،وتنويعات ،وتهجينات لغوية ،وزمان ،ومكان ،و�شخ�ص ّيات ،و�أحداث ،وحوار ،وو�صف،
ووجهة نظر .وعرب تقنياتها الفن ّية ،من� :صيغ �سرد متابينة الأ�شكال والوظائف(متكلم ،غائب،
خماطب) ،وا�سرتجاع ،وا�ستباق ،وتلخي�ص ،وحذف .وعرب تناغمها الأورك�سرتايل ،يف ت�شكيل وتوليد
الدالالت ،واال�ستجابات ،والت�أويالت املتعدّ دة امل�شروطة ب�إحاالت وف�ضاءات و�سياق النّ�ص .ويتعار�ض
هذا الت�ص ّور مع �أي حماولة ال�ستبعاد مك ّون من مك ّونات النّ�ص� ،أو تقنية من تقنياته� ،أو مرجعية من
مرجعياته ،و�إحاالته الواقعية ،والتخييلية ،التي ت�سهم يف ا�ستبطان و�إثراء نظامه العالمي واجلمايل،
ودالالته ،و�شبكة تفاعالته وتنا�صاته ومعانيه املعلنة وامل�ضمرة ،وما يعد به .كما يتعار�ض مع مفهوم
يت�صرف يف النّ�ص كما يحلو له ،و�أن يجد فيه ما
القراءات الالنهائية غري امل�شروطة التي تبيح للقارئ �أن
ّ
يريده� ،أو ما لي�س فيه!
واملرتكز الثالث :هو النظر �إىل العالقة بني امل�ؤلف والنّ�ص والقارئ ،وفعل القراءة ،من وجهة تفاعلية
ال تغ ّيب طرفا على ح�ساب الآخر .بل ترى يف النّ�ص ،ومرجعياته املو�ضوعية ،والفن ّية ،والتخييلية،
ب�ؤرة الت�أويل ،وف�ضاءه الأول والأخري .ويف القارئ النموذجي� ،أو «القارئ العليم ،املطّ لع informed
ويو�سع حدود معناه وداللته ،في�ضيئه وي�ست�ضيء به ،وينقله من الوجود
 »readerم�ؤ ِّوال يحاور النّ�صِّ ،
بالقوة �إىل الوجود بالفعل� ،أو من الكمون �إىل التحقّق ،مانح ًا �إياه �شهادة والدته .ويف امل�ؤلف عالمةً
ً
عتبة ن�ص ّي ًة مرجع ّي ًة ميكن حتييدها� ،أو تفعيلها ،بح�سب ما يقت�ضيه �سياق النّ�ص .ويف فعل القراءة
�أو
وحدود و�أ�شكال اال�ستجابة و«جماليات التلقي  »Aesthetic of Receptionحقال ُيدر�س يف نطاق
�سو�سيولوجا القراءة .ويتعار�ض هذا الت�صور مع �أي �إق�صاء مطلق للم�ؤلف� ،أو تنحية للنّ�ص� ،أو للقارئ� ،أو
لفعل القراءة واال�ستجابة.

قضايا وآراء
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واح�سرتاه
•د .علي دياب
فوجئنا ،كما فوجئ ال�شعب العربي يف �أقطاره كافة ،بزيارة نتنياهو ،رئي�س حكومة الكيان
ال�صهيوين �إىل ُعمان ،وعلى ر�أ�س وفد كبري ،ويحظى با�ستقبال ملفت لالنتباه ،ويلتقيه ال�سلطان
قابو�س؟ ال��ذي تفرد يف �سيا�سة خمتلفة ،عن بقية م�شيخات اخلليج� ،إذ بقي على عالقته
ب�إيران ،ومل يدخل يف حروب ما �سمي «بالربيع العربي» ،وخا�صة ما تعلق منها بقطرنا العربي
ال�سوري ويف القطر اليمني ال�شقيق ،وليبيا وغريها ،ونتيجة هذا املوقف اكت�سب ر�صيد ًا ال ب�أ�س
به من حمبة واحرتام الكثري من �أبناء �شعبنا العربي ،وكان التخوف من قبلنا ومن قبل بقية
�أبناء �أمتنا العربية� ،أن النظام ال�سعودي ويف ظل توجهه اجلديد ،وما قام به من عالقات �سرية
مع الكيان ال�صهيوين ،وبذرائع باطلة وما �أنزل اهلل بها من �سلطان! �أال وهي مواجهة النفوذ الإيراين
يف املنطقة!! �أن تكون هي العا�صمة العربية املر�شحة ملثل هذه الزيارة؟ ال �شك �أن �شعبنا يعرف الكثري
عن �أقطارنا العربية وال �سيما اخلليجية منها ،ورمبا �أنها مل تكن مفاجئة ومبا حتمل كلمة املفاج�أة
من معنى� ،إذ �سبق لكل من �سلطنة عمان و�إمارة قطر� ،أن افتتحت مكاتب للكيان ال�صهيوين لديهما يف
عام �ستة وت�سعني وت�سعمائة و�ألف ،وقامت با�ستقبال م�س�ؤولني �صهاينة� ،أمثال ا�سحق رابني يف م�سقط
عام �أربعة وت�سعني وت�سعمائة و�أل��ف ،وكذلك �شمعون برييز يف كل من الدوحة وم�سقط �سنة �ست
وبررتا خطوتهما يومها يف �أنها جاءت يف �إطار ت�شجيع عملية ال�سالم بني
وت�سعني وت�سعمائة و�ألفّ ،
الفل�سطينيني وال�صهاينة ،وكان ذلك بعد اخلط�أ الفادح ،الذي ال يغتفر للقيادة الفل�سطينية �أن وقعت
اتفاقية �أو�سلو عام ثالثة وت�سعني وت�سعمائة و�ألف ،هذه االتفاقية التي و�صفها القائد امل�ؤ�س�س
الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد ،يف �أن كل بند فيها يحتاج �إىل اتفاقية كاملة ،وذلك ملا ت�ضمنته من
ثغرات ،وهي �إ�سرائيلية بامتياز ،وتلتها الأردن بتوقيعها اتفاق وادي عربة ،وال تن�سى �أن حممود
عبا�س رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حالي ًا ،هو مهند�س اتفاق �أو�سلو ،وهو نف�سه الذي زار م�سقط،
قبل زيارة نتنياهو وبتقديرنا �أن امل�شكلة تكمن يف هذه القيادات الفل�سطينية ،التي خانت ق�ضيتها،
وب��د�أت تقدم التنازل تلو الآخ��ر ،وهذا ما �شجع بقية الأنظمة العربية ،لتتجر�أ يف �إقدامها على
التطبيع طاملا �أن الفل�سطينيني �أنف�سهم ط ّبعوا ّ
ووقعوا ،ون�سي ه�ؤالء �أن العرب اتفقوا على �أن الق�ضية
الفل�سطينية ،هي الق�ضية املركزية للأمة العربية ،ولي�س من حق �أحد ،ال من الفل�سطينيني وال من
غريهم التفريط فيها ،و�أكدت القمم العربية وعلى الرغم من هزالها ،على وحدة املوقف العربي،
وعلى التم�سك بال�سالم العادل وال�شامل ،وعدم التفريط بالق�ضية ،وعدم الدخول يف حلول جزئية
ومنفردة ،مما حدا فيها لأن جتمد ع�ضوية م�صر العربية يف اجلامعة العربية ،ويف م�ؤمتر بغداد
مقر اجلامعة العربية من القاهرة �إىل تون�س ،ب�سبب
عام ثمانية و�سبعني وت�سعمائة و�ألف ،ونقل ّ
توقيع ال�سادات اتفاقيات كامب ديفيد ،ومما يلفت االنتباه ت�صريح وزير اخلارجية العماين عندما
قال� :إن زيارة نتنياهو جاءت يف الإطار الثنائي و�سبقتها زيارة حممود عبا�س وبطلب منهما ،و�أنه
�أي ُعمان لي�ست و�سيطة و�إمنا الدور الأمريكي هو الرئي�س ،وفات ال�سيد يو�سف بن علوي و�سلطانه
�أن هذه الزيارة جاءت ع�شية �إقدام ال�سلطات ال�صهيونية على قتل �ستة فل�سطينيني مدنيني يف قطاع
غزة ،بالإ�ضافة �إىل حما�صرته وتعر�ض �أبنائه للموت مر�ض ًا وجوع ًا ،وجاءت �أي�ض ًا يف وقت �أن الكيان
ال�صهيوين ه ّود القد�س ،والرئي�س ترامب ينقل �سفارة بالده �إليها ،ويعرتف بها عا�صمة �أبدية لليهود،
ومبعوثه غرينبالت يتهي�أ للو�صول �إىل الأر�ض املحتلة ،لإعالن بنود �صفقة القرن ،والتي يف �إعالنها
كما يت�صورون دفن الق�ضية الفل�سطينية ،و�إنهاءها �إىل الأبد ،فواح�سرتاه �أن نتنياهو والوفد املرافق
له ومن �ضمنهم رئي�س املو�ساد الإ�سرائيلي ،يحتفى بهم يف عا�صمة عربية ،والقتل والقمع والتجويع
قائم يف الأر�ض املحتلة وكذلك ي�شارك وفد �صهيوين يف دورة ريا�ضية يف �إمارة قطر ،ووفد ريا�ضي �آخر
يف �إمارة �أبي ظبي وترت�أ�سه وزيرة الثقافة والريا�ضة ال�صهيونية ،الأكرث عن�صرية وتطرف ًا ،مريي
ريغييف ،التي �شبهت �صوت الآذان بنباح الكالب!! ويرفع العلم ال�صهيوين ،وين�شد الن�شيد ال�صهيوين
لدولة الكيان الغا�صب ،وت�صرح الوزيرة العن�صرية كما ت�شاء!! فهذا كله يح�صل يف عا�صمة الإمارات
العربية التي �أ�س�سها ال�شيخ زايد بن �سلطان املعروف مبواقفه العروبية ،فيا للعار؟ كم ي�شعر العربي
الأ�صيل وكل �شريف على امتداد �ساحة وطننا العربي الكبري ،يف �أن عدونا ال�صهيوين خا�صة ،وعدونا
الغربي عامة ،وعلى ر�أ�سه الإدارة الأمريكية ،ي�ستثمرون حالة االنهيار العربي ،وهذا التفكك وت�آمر
الأنظمة العميلة �ضد بع�ضها بع�ض ًا ،الأمر الذي يذكرنا بع�صر ملوك الطوائف يف الأندل�س ،لي�ضربوا
�ضربتهم ويظنون �أنهم بذلك �سينهون الق�ضية الفل�سطينية ومن يطالب بها ،ون�سي ه�ؤالء �أن هناك
�شعب ًا عربي ًا �أبي ًا ،وهناك دو ًال عربية وي�شكل القطر العربي ال�سوري القلب منها ،الذي يحمل لواء
املمانعة واملواجهة ،وعدم التفريط بذرة تراب عربية ،ومعه احللفاء ،و�أبناء �شعبنا العربي ومبا
فيهم ال�شعب العربي الفل�سطيني ،الذي مل ولن يقبل مبا تقوم به ال�سلطة الفل�سطينية ،و�سريف�ض
التطبيع ،كما رف�ضه وقاومه �شعبنا العربي امل�صري ،بعد اتفاقيات الكامب املذلة ،التي ال تزال �أمتنا
العربية تعاين من ويالتها حتى الآن ،ومنطق التاريخ يحتم انت�صار �شعبنا العربي وقياداته الوطنية
القومية املتم�سكة ب�أر�ضها وبعدالة ق�ضيتها ،و�ستكون �سورية العروبة حاملة اللواء ،وبثباتها وم�ض ّيها
يف الطريق ال�صحيح� ،سينعقد الن�صر على يديها ،ويندحر اخلونة واالنهزاميون وامل�ست�سلمون.

تعزية
رئي�س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع
الأدبي" يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من الزميل الأ�ستاذ ناظم مهنا بوفاة والده
ال�شاعر �أحمد عبا�س مهنا.
راج�ين اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذوي��ه ال�صرب
وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

نقطة على حرف

3
• مالك �صقور

مدارات
ــ  8ــ
يتابع الدكتور خلف اجلراد ق�ضية املفاو�ضات ب�ش�أن تخ�صي�ص فل�سطني وطن
قومي لليهود ،وعر�ض هرتزل و�إغراءاته بدفع ع�شرين مليون لرية من الذهب
ثمن ًا لفل�سطني .لكن جواب ال�سلطان عبد احلميد الثاين الذي نقله (نيولن�سكي)
وهو �صديق م�شرتك ،كان كالآتي:
«�إذا كان هرتزل �صديقك بقدر ما �أنت �صديقي فان�صحه �أن ال يتابع �أبد ًا هذا
الأمر .ال �أقدر �أن �أبيع ولو قدم ًا واحدة من البالد ،لأنها لي�ست يل بل ل�شعبي،
فقد ح�صل �شعبي على هذه الإمرباطورية ب�إراقة دمه وغذّ اها يف ما بعد بدمه
�أي�ض ًا ،و�سوف نعطيها بدمائنا قبل �أن ن�سمح لأحد باغت�صابها منا ،لقد حاربت
كتيبتان من �سورية وفل�سطني ،وقتل رجالنا الواحد بعد الآخر لأن �أحد ًا مل
يقبل الت�سليم ،وف�ضلوا �أن ميوتوا يف �ساحة القتال ..الإمرباطورية الرتكية
لي�ست يل و�إمنا ل�شعبي الرتكي ،ال �أ�ستطيع �أبد ًا �أن �أعطي �أحد ًا �أي جزء منها»..
كما وي�ست�شهد الدكتور الباحث خلف اجلراد مبا �أ�شار �إليه الباحث جهاد
�صالح يف معر�ض تعليقه على هذه الر�سالة باملالحظات التالية:
1ـ يَعدُّ ال�سلطان �أن فل�سطني �أر�ض تركية ،ولي�ست عربية �أو حتى عثمانية،
عندما يقول �إنها ملك ال�شعب الرتكي.
2ـ يعرتف ال�سلطان باملقاومة العنيفة التي القاها اجلي�ش الرتكي عند
احتالله فل�سطني ،هذه احلقيقة تدح�ض االفرتاء الأول.
3ـ من الوا�ضح �أن ال�سلطان ال يريد قطع عالقته مع هرتزل ،فوجه ر�سالته
على �شكل ن�صيحة وعن طريق طرف ثالث.
ولكن من ناحية �أخرى ،ت�ؤكد الوثائق الر�سمية العثمانية �أن ال�سلطان عبد
احلميد كان قد �أ�صدر يف �سنة « 1885فرمان ًا» مينع الأجانب ب�شكل عام من
ويحرم �إقامة م�ستوطنات يهودية فيها،
متلّك الأرا�ضي والعقارات يف فل�سطني،
ّ
وبدء ًا من عام � 1900أ�صبح ال يحق لليهود الأجانب البقاء يف فل�سطني �أكرث من
ثالثة �أ�شهر ،وذلك للحج فح�سب ،وكانوا ممنوعني من �شراء الأرا�ضي هناك.
ومن ثم ي�ؤكد الدكتور خلف ما جاء �أعاله ،بوثيقة �أخرى ،متنع اليهود من
الإقامة الدائمة يف فل�سطني �سنة  1900وهذا ن�ص الوثيقة« :كنا قد �شددنا
على منع دخول «الإ�سرائيليني» �إىل �أر�ض فل�سطني ،املوظفون تراخوا يف تطبيق
الأمر و�أ�سا�ؤوا ت�أويله .والإ�سرائيليني ي�أتوا بحجة الزيارة ،ي�ستوطنون ،كما
�أ�شعرنا مت�صرف القد�س� ،إن مكوثهم ال يجوز ب�أي حال من الأحوال� .إن م�أموري
الدولة م�س�ؤولون ب�شدّ ة وفوق العادة عن تنفيذ الأمر بدقة ،وحتى اليهود من
�أتباع الدولة العليا ،ال يجوز لهم الإقامة ب�صفة دائمة يف فل�سطني».
ويذكر الدكتور الباحث �أي�ض ًا �أق��وال كل من «ب��ن زف��اي» (رئي�س الكيان
ال�صهيوين فيما بعد) و«بن غوريون» (رئي�س وزراء الكيان ال�صهيوين الحق ًا)
�أنهما كانا من بني من مت �إخراجهم من فل�سطني مبوجب الأوامر ال�سلطانية.
كما ويذكر الباحث الدكتور خلف اجلراد ما كتبه حاييم وايزمن يف مذكراته
حتت عنوان :املحاولة واخلط�أ:
« ..كنا نعلم �أن �أبواب فل�سطني مو�صدة من دوننا ،وكنا نعلم �أن كل يهودي يدخل
فل�سطني ت�صدر له بطاقة حمراء عليه �أن يربزها عند الطلب .وعلى �أ�سا�س هذه
البطاقة ت�ستطيع ال�سلطات الرتكية �أن تطرده من البالد حا ًال .كما نعلم �أن
يحرم على اليهودي متلّك الأرا�ضي .ورمبا لو كنا قد نظرنا �إىل
القانون الرتكي ّ
لدب اخلوف
الأمر نظرة �سطحية �آنية� ،أو لو مت�سكنا بالنظام �أكرث مما ينبغي ّ
�إىل نفو�سنا ،ولكننا م�ضينا قدم ًا بطريقة ب�سيطة ،لكن م�صممة وحا�سمة ..فلقد
ا�ستوطن اليهود يف فل�سطني ،وا�شرتوا الأرا�ضي عن طريق الو�سطاء و�شهود الزور
�أحيان ًا� ،أو باللجوء �إىل الر�شوة يف �أحيان �أخرى».
يتبع...

4

قراءات

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1613" :الأحد2018/11/4م � 26 -صفر 1440هـ

في وداع ال�شاعر �أحمد مهنا
2018-1933

• �أمري �سماوي

يف ال��رح��ل��ة ال��ق�����ص�يرة بني
ال��ب��ي��ت ال��غ��ن��ي ب��ال��ذك��ري��ات
والآم��ال يف قرية الزيادة -
جبلة ،وب�ين ال��ق�بر :البيت
الأب�����دي جل��ث��م��ان ال�����ش��اع��ر
�أحمد عبا�س مهنا ؛ �أخ��ذت دموع
ال��وداع تنف�ض الغ�شاوة عن حبل
ال�����ص��ور ال��ط��وي��ل م��ن الأح�����داث،
ووق��ائ��ع الأي���ام التي ع�شتها على
مقربة من الزمن امل�شرتك �أنا وابنه
القا�ص املبدع ناظم مهنا حيث كان
يزورنا �إىل ق�صرنا الطيني والذي
�سماه مئات الأدب���اء الذين �أ ّم��وه
مرارا وتكرارا “ الق�صر ال�سوريايل
“  ،وثمة انفتاح من قبله على كل
ما يف احلياة من معرفة وثقافة
وعلوم  .وكذلك ثمة مواكبة للمتغريات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والدينية التي
جرت يف تاريخ جمتمعنا .وال�شاعر �صاحب جمموعات �شعرية �صدرت عام  1961بعنوان ( ثورة
النغم) وعام  1981بعنوان “ النهو�ض “ وعام  1990بعنوان “ مو�سيقا ليلية “ وم�سرحية
�صدرت عام  2004و�صاحب عدد كبري من الأعمال التي تنتظر دورها لل�صدور يف كتاب �ضخم؛
فقد منعته الظروف من طباعتها  ،ومنعه تعلقه بوجدان احلياة ،و�إخال�صه ل�صوفية �صفائه
الروحي من الذهاب بعيدا �إىل عامل الأ�ضواء لطرح نف�سه ك�شاعر له كامل احلق يف الظهور
فمر الزمن ،واغتاله املوت .دائما كنت �أعهده بر�أ�سه املرفوع وال�شامخ كقمة
و�إعالن ق�صائدهّ ،
جبل عال ،وبنظرته الهادئة والر�صينة التي تدعم ابت�سامة تغمر وجهه الذي كانت مالحمه
توحي بالأفكار التي مل يكن يخفيها ،في�صارح اجلميع بها ،وهي يف حقيقتها براءات اخرتاع
من �شخ�ص كان يعي�ش يف حالة �أ�شبه بالعزلة را�ضيا ومطمئنا  ،ولكنه كان يطلق فهمه التهكمي
وال�ساخر ملا هو به من حرمان وجحود للقيمة الإبداعية التي كان يحوزها ،وتفي�ض احلكمة
يف ق�صائده الوجدانية ،وك�أنه يرثي ويهجو احلياة الغنية بالتملق وال�صلف الب�شري  .ففي
�شعره عك�س �صورة مالحم الوطن يف املقاومة والبطولة .ويف جمموعاته املطبوعة يجد من
يتمعن النظر يف �شعريتها �أن ال�شاعر �أ�س�س لت�صورات جمالية ق ّيمة  ،وفيها تظهر فل�سفته للعقل
الإن�ساين ورهانه على طاقاته اخلالقة  ،وينظر �إىل نف�سه كراء يقوم بتوجيه �أخالقي حتققة
الف�ضيلة ال�شعرية على الرغم من تغني ال�شاعر بوداعة وبراءة و�سحر وطهر اخل�صال النبيلة :
احلقيقة احلقة التي يجب �أن حتكم �سلوك الب�شرية ؛ فرب�أيه هذا العامل املثايل الذي يت�صوره،
ويعي�شه واقعا هو الأكرث �صدقا وقربا من حقيقة احلياة الطبيعية 0وال�شاعر �أحمد عبا�س
مهنا كان متابعا للآخرين ؛ ولن �أن�سى تلك ال�ساعات الطويلة التي كانت �سهرته الأخرية معنا
حينها احتفى بعر�س ح�ضورنا على م�سرح فاعليته ،وهو يتوهج بعر�ض ثقافته املخب�أة  ،و�أفكاره
التي فا�ضت �أمامنا وك�أنها كنز دفني �أخرجه للت ّو من منجمه الغني بخامات جاهزة لتتفاعل،
وجدُ ه من �أبعده عن واجهة
مما �أخذنا لنعلم حجم خ�سارة الوطن برحيل هكذا مبدع رمبا كان ْ
العلن  ،نعم �أذكره ،وهو يلقي علينا �سيال جارفا من خربته ،ومفاهيمه لعامل نف�سه الوا�سعة،
والطاقة الإبداعية الكامنة فيه ،كان يحدثنا وك�أنه يود �أن يورثنا �أ�شياء مكنوزة يف �أعماقه،
وك�أننا كنا �أمام �شاعر كبري و�شاهق ،فيتعامل معنا بان�سجام ومودة الغيور .وداعا لل�شاعر الطيب
الذي رحل ،ومعه �أ�سراره العظيمة حول ر�ؤيته للحياة ،وحتوالتها ،فهو امل�شهود له بقوة فكره يف
االرتكاز على العمق والثقة بنف�سه حيث مل يكن للموت يف حياته وجود �أو ح�ضور ،فلم يبال به
على الرغم من علمه ب�أنه يطرق بابه ،ولكنه حني �أقعده عن التعبري ال�شعري واملعريف ،ومنعه
أح�س به م�ؤملا وثقيال وفظيعا ،ويق�ضي على كل بادرة
من القراءة ومتابعة تفا�صيل الأحداث ّ � .
�أمل يف العودة �إىل احلياة الطيبة .رحل ال�شاعر �أحمد عبا�س مهنا حماطا ب�إميان �أحيا به
احللم باجلنة الأبدية بعيدا عن الي�أ�س وال�ضعف والنكران  ،ولعله هناك يلقي ق�صائده ب�صوته
العايل ،واخلالدون مثله ين�صتون ب�إعجاب وغبطة واحرتام بعدما نزع اهلل ما يف �صدورهم من
غل ،وما على �أعناقهم من �أغالل.

تبدل الأدوار
• هنادة احل�صري
كثريا ما ينتابني ال�شعور بالقرف والغثيان لأولئك الذين تتبدل جلودهم
عندما ترتكهم ال�سلطة ..هم كرث منزرعون بيننا ال قيمة عليا تت�صدر
يافطة حياتهم  ،حتى �أنهم فقدوا احرتامهم لأنف�سهم بعد �أن فقدوا
احرتام العامل .
نذكر الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون بعد �أن ترك الرئا�سة التفت اىل
هدف �سامي وهو االهتمام ب�أطفال العامل الثالث  -ماعدا الأطفال العرب ـــ
�صحي ًا ،اجتماعي ًا ،اقت�صادي ًا عن طريق حملة جمع املال لهم  ..وال نن�سى كيف
تغريت ت�صريحاته ف�أ�صبح االن�ساين الأول و ....الخ
ي�أتي اليوم لنفاجئ برئي�س الوزراء الربيطاين طوين بلري الذي مل ي�ش�أ وحليفه
بو�ش ت�ضييع الفر�صة وذلك لفر�ض « الدميقراطية ال�شاملة مبنطقة ال�شرق
الأو�سط جت�سيدا حللم املحافظني يف الواليات املتحدة مع جعل �أمن ا�سرائيل يف
�سلم الأولويات ،بلري ميتلك قناعة را�سخة ب�أنه وحده على حق والباقون على
خط�أ و�أنه �أنقذ االن�سانية من خطر رغم �أن  52%من الربيطانيني يعتقدون
�أن بلري قد تعمد الكذب لتوريط بالده يف حرب ال ناقة لهم فيها وال جمل..
نراه يحذر الغرب من �أنه ينام فوق بركان من التطرف اال�سالمي والحظوا معي
�أنه رف�ض مقولة اال�سالم لي�س دين �سالم» وقال�« :أنه ينبغي اتاحة الفر�صة
�أمام الدين اال�سالمي لكي يتطور مثلما تطورت الديانة امل�سيحية و�أعرب عن
�أ�سفه لأن �سيا�سة مكافحة الأ�صولية التي اتبعتها حكومته �أ�صبحت غري مرغوب
فيها اليوم .وقال« :علينا �أن نقبل التطرف بقبول مقوالته واالختالف فقط مع
�أ�ساليبه العنيفة» فما هذه االزدواجية؟.
وراح بلري �إىل القول �أنه من هذا املنطق ف�إنه ب�إمكان الديانات ال�سماوية
الثالث اليهودية وامل�سيحية واال�سالم �أن تتعاي�ش من خالل ما هوم �شرتك بينها
حتى �أنه �أ�صبح يقر�أ يف الكتب ال�سماوية الثالثة مدعيا انه يريد �إغناء ثقافته
الروحية!...
وقال :انني انظر اىل القراّن ك�شخ�ص من اخلارج ،فهو يندرج �ضمن تقاليد
النبوءات العظيمة التي حتاول اعادة النا�س اىل املبادئ الأ�سا�سية للحياة
الروحية ّاخ��ذي��ن بعني االعتبار الوقت ال��ذي نزلت فيه تلك ال��دع��وة غري
العادية ،توجد فيه ا�شارات اىل مرمي �أكرث مما يف الأناجيل» .
وتظهر ازدواجية �أكرث حني يعار�ض نظرة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
جتاه اال�سالم لأنها تقوم على �أ�سا�س التعاون مع «الأ�شخا�ص الغلط « من دون
�أن يو�ضح ق�صده  ..وي�ؤكد بلري انه يقر�أ القراّن كل يوم لفهم الأمور التي حتدث
يف العامل كونه مفيد ًا جد ًا يف الدرجة الأوىل وت�أتي لورين بوث �شقيقة زوجة
طوين بلري لتقول« :توين بلري هوتوين بلري «يف ا�شارة اىل اتخاذه موقفا معاديا
من اال�سالم فما هذا التناق�ض؟...
يجدر بالذكر �أن طوين بلري فر�ض فر�ضا على الرباعية بعد �أن �أنهى رئا�سة
جمل�س الوزراء بربيطانيا ،وبعد �أن انتهى �سيا�سيا يف بلده وبعد �أن �أ�صبح عاطال
عن العمل يتقا�ضى � 150ألف دوالر �شهريا مقابل عمله �إ�ضافة اىل م�ؤ�س�سته
التجارية التي �أن�ش�أها وعن دعابة تتناقلها ال�صحافة الغربية بعد اجتماع لبلري
مع �أوباما عندما �س�ألهما �أحد ال�صحفيني ما يف القرارات التي اتخذمتوها �أثناء
اجتماعكم رد �أوباما :قررنا قتل  20مليون م�سلم وطبيب �أ�سنان واحد فقط
�س�أل ال�صحفي بده�شة ملاذا طبيب �أ�سنان واحد ابت�سم �أوباما والتفت اىل طوين
بلري �أمل �أقل لك �أن �أحد ًا لن يهتم بال 20مليون م�سلم ..هذا هو الغرب ونحن
العرب ال وقت لدينا لنفكر بخال�صنا ..
ترى ما هي املفاج�أة التي يخبئها لنا �أوباما بعد انتهاء واليته وهل �سيكون
هناك حتول جذري يف قناعاته وبالتايل �سلوكه؟!..

زوايا
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ف�ضيلة ّفتال و�صالونها الأدبي
في طرابل�س  -لبنان

•عي�سى فتوح

حني كتبت عن ال�صالونات الن�سائية الأدب��ي��ة يف كل م��ن� :سورية ولبنان وم�صر
والعراق والأردن ...فاتني �أن �أكتب عن �صالون ال�سيدة ف�ضيلة وا�صف ف ّتال الأدبي يف
وجهت
طرابل�س بلبنان ،لأنني مل �أكن قد زرته من قبل� ،أو حا�ضرت فيه...ولكن حني ّ
�صاحبته الدعوة يل يف  1994/11/5لأحا�ضر فيه عن "نه�ضة امل��ر�أة ال�سورية
منذ مطلع القرن الع�شرين"� ،أتيح يل �أن �أط ّلع على ن�شاطه الوا�سع ،و�ألتقي �صاحبته
وم�ؤ�س�سته مطو ًال ،و�أتع ّرف على رواده الكرام ،وكلهم من خرية املثقفني ،و�أعالم الأدب
والفكر والقانون وال�صحافة والفن يف طرابل�س خا�صة ولبنان عامة.
ت�أ�س�س �صالون ال�سيدة ف�ضيلة فتال الأدب��ي يف �شهر ت�شرين الأول ع��ام ،1988
ليكون ندوة �شهرية مفتوحة وحرة ،يرتادها �أهل الأدب والفكر والفن والثقافة واملعرفة
والرتبية وال�سيا�سة والقانون ،وغريهم من ال�شخ�صيات اللبنانية وال�سورية والعربية،
بغية خلق مناخ فكري مالئم ،ومنفتح على جميع التيارات واالجتاهات والطوائف ،وتعزيز
دور ال�سالم واملحبة والعدل يف لبنان ،على �أ�س�س وا�ضحة من الثقافة والفكر ،لأن الثقافة
هي التي يجب �أن ت�سود ،وهي وحدها التي ت�صنع التغيري والإ���ص�لاح ،وتغر�س الوحدة
الوطنية ،ويف التغيري تقدم الوطن والأمة ،وازدهار املجتمع.
لقد كان حلم ت�أ�سي�س �صالون �أدبي يراود ذهن الأديبة ال�سيدة ف�ضيلة ف ّتال منذ �أن
كانت يف الرابعة ع�شرة من عمرها ،فكانت وهي ال تزال طالبة على مقاعد الدرا�سة تقر�أ
مي زيادة ( )1941 – 1886يف منزلها بالقاهرة ،الذي كان يُعقد م�ساء
الكثري عن �صالون ّ
كل يوم ثالثاء ،وعن ال�صالونات الن�سائية الأدبية يف فرن�سا ،ك�صالون مدام دي �سيفينييه،
ومدام دي بومبادور وغريهما...
تر�سخ احللم يف نف�سها ترجمته �إىل واقع ،و�أفردت له مكان ًا وا�سع ًا جد ًا يف منزلها
وحني ّ
ن�صار ( )1994 – 1934والأ�ستاذين
الفخم الأنيق ،و�ساعدها فيه كل من ال�شاعرة ناديا ّ
يو�سف مارون ون�ضال �أبو َح ْلقة ،كما تعاونت فيه مع عدد من الأدباء والكتاب ال�سوريني،
بحكم قرب مدينة طرابل�س من �سورية.
يعقد ال�صالون الأدبي ندواته ولقاءاته وحما�ضراته م�ساء يوم ال�سبت الأول من كل
�شهر عدا �شهري متوز و�آب و�شهر رم�ضان ،وتدور كلها حول العلم والدين والفكر وال�سيا�سة
والفل�سفة والأدب وال�شعر والفن والبيئة وال�صحة واحلياة وامل��ر�أة وغ�يره��ا ...وبعد
االنتهاء من املحا�ضرة تدور املناق�شات املو�ضوعية بروح ريا�ضية هادئة ومتزنة.
تقول ال�سيدة ف�ضيلة فتال عن �صالونها الأدبي�" :إنه ملتقى فكري ح�ضاري� ،أو منرب ح ّر،
�أ�سعى من ورائه �إىل حتقيق بع�ض الأهداف ،من خالل اختيار بع�ض الأ�شخا�ص ليحا�ضروا
فيه ،حتى نقول ما نريد ونناق�ش ما نقول ،وليكون ذلك نقطة توا�صل وارتقاء ،وقد حققنا
بع�ض �أهدافه ،وهي االنفتاح التام ،وهذا ما كنا نفتقر �إليه يف لبنان ،على جميع التيارات
الفكرية والدينية وال�سيا�سية والثقافية ،وعلى ال�صالونات الأدبية الأخ��رى ،ك�صالون
ال�شاعرة �إن�صاف الأع��ور مع�ضا�ض يف عاليه ،و�صالون الدكتور جورج طربيه يف منطقة
جبيل ،وال�صالون اجل ّوال يف منطقة البرتون ،بالإ�ضافة �إىل ات�صاالتنا املفتوحة مع البيت
الثقايف يف زغرتا ،واللقاء يف عكار.
"ل�سنا متقوقعني �ضمن ثقافة معينة ،فال�صالون مث ًال دعم رمي��ون �أنطون وفرقته
"م�سايا" التي تقدم الأعمال الفنية الراق�صة ،ونحن م�ستعدون للوقوف �إىل جانب �أي
راق"..
عمل فني ٍ
�أما اختيار املو�ضوعات واملحا�ضرات في�أتي بعد الدر�س الدقيق واالطالع الوا�سع على
�آثار املحا�ضر واجتاهه الفكري والأيديولوجي ...وتوجه الدعوات للح�ضور عن طريق
و�سائل الإعالم ،املرئية واملقروءة وامل�سموعة ،وتغطي هذه الو�سائل ن�شاط ال�صالون على
�أكمل وج��ه ،ويقوم م�ست�شار ال�صالون الثقايف والإعالمي بتدوين كل ما يجري فيه من
وي�سجلها يف دفرت خا�ص ،ثم يز ّود بها جريدة
مناق�شات ومداوالت ومداخالت وتعقيبات،
ّ
"النهار" �أو جريدة "الأنوار" ،وقد �أ�صدر ال�صالون عدة كتب �ض ّمت كل ما �ألقي فيه من
حما�ضرات خالل ال�سنوات املا�ضية.
ا�ستهل �صالون ال�سيدة ف�ضيلة ف ّتال ن�شاطه الأدبي يف كانون الأول عام  1988مبحا�ضرة
للأ�ستاذ �أنطوان �شدياق (قا�ضي املدينة) عنوانها " امل��ر�أة الرائدة ودوره��ا يف احلياة
الأدبية" ،حتدث فيها عن �أهمية ال�صالونات الأدبية و�أهدافها ،و�أ�شهر من �أقاموها يف
التاريخ ،و�صو ًال �إىل ال�سيدة ف�ضيلة ف ّتال.
ثم تط ّرق �إىل ماري ها�سكل التي كان لها دور كبري ومهم يف حياة جربان خليل جربان
( )1931 – 1883ودعا يف ختام حما�ضرته �إىل تخ�صي�ص جائزة مالية قدرها خم�سون
�ألف لرية لبنانية لأف�ضل بحث عنها.
لقد انطلقت فكرة منح اجلوائز للمبدعني واملبدعات يف جمال الأدب والفكر والفن من
�صالون ف�ضيلة ف ّتال الأدب��ي وارتبطت به ،وهي ُتعطى �سنوي ًا للفائز الأول من املتبارين
من طالب البكالوريا اللبنانية (الق�سم الثاين) يف الثانويات الر�سمية واخلا�صة يف لبنان
ال�شمايل ،وت�ألفت جلنة لها ت�ضم كبار رجال الرتبية والتعليم والأدب يف لبنان ال�شمايل.
لقد توالت املحا�ضرات والندوات يف �صالون ف�ضيلة فتال الأدبي ،وقد بلغت منذ ت�أ�سي�سه
عام  1988حتى عام � 1994أكرث من �سبعني حما�ضرة وندوة منها" :املر�أة بني التغيري
والتطور" للدكتورة �أم��ان كبارة �شعراين ،و"املثقفون والتغيري" للدكتور ح�سن دند�شي،
و"ال�صالونات الأدبية يف فرن�سا" للدكتور حممد زيادة ،و"العلمنة" للدكتورة �صف ّية �أنطون
�سعادة ،و"حرية الإبداع" للدكتور علي عقله عر�سان رئي�س احتاد الكتاب العرب يف �سورية
�سابق ًا ،و"املر�أة واحلرية" للدكتور م�صطفى الرافعي ،و"املوارنة واحل�ضارة العربية"
للدكتور �سليم ال�ضاهر ،و"الرموز الكونية يف فكر جربان" للدكتور بول�س طوق ،و"الزواج
املدين يف الإ�سالم" للدكتورة منى حداد َي َكن ،و"الن�شاطات االجتماعية يف لبنان" لل�سيدة
الأوىل منى الهراوي ،و"فل�سفة العبث عند �ألبري كامو" للدكتورة كلوديا �أبي نادر ،و"من
هم امل�سلمون العلويون؟" لل�شيخ �أ�سد عا�صي ،و"م�ستقبل عملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط"
للدكتور جورج ديب ،و"احلركات الأ�صولية ور ّواد الإ�صالح" للدكتور م�صطفى الرافعي،
و"واقع الإن�سان العربي املعا�صر يف النظام العاملي اجلديد" للدكتور كرم احللو ،و"نه�ضة
املر�أة العربية ال�سورية يف القرن الع�شرين" للأديب والناقد عي�سى ف ّتوح وغريها...
واجلدير بالذكر �أن ل�صالون ال�سيدة ف�ضيلة ف ّتال الأدبي رواد ًا دائمني ،يرتاوح عددهم
بني اخلم�سني واملئة والع�شرين ،يق�صدونه من كل �أنحاء لبنان ،على الرغم من طول
امل�سافات و ُب ْعدها.

د.ح�ســن حميد

فالدميري نابوكوف..
احلياة ،والأدب ،والأ�سرار

ُّ
بت على قناعة ،وكلما تقدم بي العمر الأدب��ي� ،أن ما
قدمه الأدب الرو�سي للعامل من مو�ضوعات وتقنيات،
ه��و كبري وم��ه��م ون��اي��ف على كثري م��ن الآداب العاملية
ذات احلظوة واملكانة ،ففيه تربخ جماليات ،و�أ�ساليب،
والتفاتات ،وا�شتقاقات ،وبراعات فنية تكاد ال تعرفها
معظم الآداب العاملية الأخ���رى ،ولعل الأدب���اء الرو�س
الذين قدّ موا جتاربهم الأدبية منذ القرن ال�سابع ع�شر
كانوا من �أهل املواهب الثقيلة جد ًا ،وهذا يح�سب للأدبني
الرو�سي والعاملي ،ف��الآداب الرو�سية ل�شدة ال�ضبط التي
ات�صفت به من جهة� ،أعني عر�ض الن�صو�ص على مرايا
خفية /داخلية �أو ًال ،وم��ن ثم ال�سعي �إىل �إبدائها �أو
طيها ،وال�سيما �أن كتابة الن�صو�ص الأدب��ي��ة الرو�سية
ما�شتها ذائقات نقدية ذات �سطوة راعبة من حيث امتالك
الكفاءة النقدية ،والعني الرائية ،والعقل النقدي القادر
على التحليل والرتكيب ،وا�ستبطان ما يف الن�صو�ص من
جماليات قد تخطئها العني الكليلة ،والآداب العاملية،
وال�سيما يف بقعها الأرجوانية كالأملانية ،واالنكليزية،
والفرن�سية ،والإيطالية ،والإ�سبانية ،مل تتقبل �آداب ًا ،من
�أي مكان عاملي� ،إال �إذا كانت �آداب ًا مده�شة يف مو�ضوعاتها،
ومبانيها ،وغناها الفني ،واحل��ق �أن احل��ف��اوة ب��الآداب
الرو�سية داخ��ل �أوروب���ا جتلت ح�ين افتتحت الأق�سام
اجلامعية املهتمة باللغة الرو�سية والآداب الرو�سية يف
�آن داخل عوا�صم بالد الغرب ،و�أن الآداب الرو�سية عرفت
االنت�شار والت�أييد يف غري بقعة جغرافية من العامل،
ومنها اجلغرافية العربية ،حني �أُف ُتتحت مراكز كثرية
يف البلدان العربية لتعليم اللغة الرو�سية ،وال�سيما يف
فل�سطني بدء ًا من القرن ال�ساد�س ع�شر ،وذلك ب�سبب قوة
ح�ضور الكني�سة الأرثوذك�سية واهتمامها الوا�سع بالآداب
والثقافة والفنون عامة ،والآداب والثقافة والفنون
الرو�سية خا�صة.
�أمدّ هذه العتبة ،و�أنا �أهم باحلديث عن �أدي ٍ��ب رو�سي
�صاحب م��دون��ة �أدب��ي��ة هائلة يف ح�ضورها و�أهميتها،
و�صاحب �سرية ذاتية �شديدة الغنى واحلمولة ،فيها درو�س
يف الأدب والثقافة واالجتهاد واللوبان يف كل اجتاه من
�أجل خدمة املوهبة ،مثلما فيهما خال�صات عن ال�صرب وقوة
التحمل واملواجهة للظروف وق�سوتها حني تدير احلياة
وجهها وتعب�س وت�صري غري قابلة �أو حا�ضنة للآخر .هذا
الكاتب هو فالدميري نابوكوف الذي يعد واحد ًا من �أدباء
رو�سيا الكبار الذين واجهوا الأفكار اال�شرتاكية بال�صدود
وعدم الر�ضا ،بل واجهوها بالعداء املطلق ،لي�س حب ًا مبا
كانت عليه رو�سيا يف �أي��ام القيا�صرة ،و�إمن��ا لأن املجتمع
الرو�سي ،كما ر�أوا ،مل يكن م�ستعد ًا وقبو ًال لهذه الأفكار
التي غ�ّي�رّ ت نهج احلياة ر�أ���س�� ًا على عقب ،والتي ع�صفت
ب�أمالك من كان ميلك من �أجل تنفيذها ما نادت به الثورة
اال�شرتاكية� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن الكاتب الرو�سي ال�شهري
�أي�ض ًا �إيفان بونني [ ]1953-1870الذي حاز على
جائزة نوبل �سنة ( ،)1933والكاتب الرو�سي املعروف
�أي�ض ًا �ألك�سندر �سوجلن�ستني [ ]2008-1918الذي
ح��از جائزة نوبل �أي�ض ًا �سنة ( ،)1970و�ش�أن بوري�س
با�سرتناك� ،صاحب رواي���ة (ال��دك��ت��ور جيفاكو) ال��ذي
انتقد النظام اال�شرتاكي ،وحاز جائزة نوبل �أي�ض ًا �سنة
( )1958ومل يتمكن من ا�ستالمها� ،أو قل رف�ضها حتت
�ضغوط ما عادت اليوم خافية على �أحد.
يف املدونة الأدبية ،كتب نابوكوف يف جميع �أجنا�س
الأدب ،الرواية ،والق�صة الق�صرية ،وامل�سرحية ،وال�شعر،
واملقاالت ،وال�سرية الذاتية ،والنقد الأدبي ،وال�سيناريو،
بالإ�ضافة �إىل �أنه ترجم من لغات عدة �إىل لغات عدة،
و�أ ّلف الأغاين ،والألغاز ،ومل يكن �أمر مثل هذا متاح ًا لوال
الثقافة املو�سوعية التي امتلكها ،فقد �أجاد لغات عدة:
الرو�سية ،والإنكليزية ،والفرن�سية ،والأملانية ،وكان يقر�أ
ويكتب بها ،ويرتجم منها و�إليها ،وترك وراءه حوايل �سبع
ع�شرة رواية ،و�سبع جمموعات ق�ص�صية ،و�أربع م�سرحيات،
وديواين �شعر ،و�سريتني ،واحدة �أدبية ،وثانية حياتية،
ودرا�ستني يف النقد الأدب��ي واح��دة عن بو�شكني ،وثانية
عن غوغول ،وترجمات كثرية ،ور�سائل ق ّرت فيها تفا�صيل
تفا�صيل احلياة التي عا�شها والهموم التي الزمته وهو يكتب
يف جميع �أنواع الأدب يف �آن واحد ووفق مواعيد اتفق عليها
مع دور ن�شر ،و�أندية ،وجامعات ،وجتمعات �أدبية �صغرية!
وب�سبب من �أهميته الأدبية ،وح�ضور م�ؤلفاته بني القراء
والنقاد والأدباء ومراكز البحث ،تنازعت على اال�ستحواذ
عليه مدونتان �أدبيتان هما :املدونة الأدبية الأملانية،
واملدونة الأدبية الإنكليزية ،الأوىل ب�سبب عي�شه يف
مدينة برلني ،والثانية ب�سبب درا�سته يف جامعة كامربدج،
وحيازته �شهادة املاج�ستري يف الأدب الرو�سي� .أما مدونة
احلياة ،فهي مدونة ّ
�صخابة جعلته عام ًال يف ميناء مر�سيليا
الفرن�سية على الرغم من حمله ل�شهادة املاج�ستري ،وعام ًال
يف مزارع الكروم الفرن�سية ،ومغني ًا يف املطاعم والفنادق.

كان يطارد لقمة العي�ش بعد فقده لوالده الذي اغتيل يف
مدينة برلني �سنة  ،1922لأنه كان من �أ�صحاب الر�أي
امل�ضاد للثورة اال�شرتاكية ،وعدو ًا م�ستهدف ًا من قبل اليمني
املتطرف يف �أملانيا ،لذلك اغتيل يف ظروف غام�ضة ،وقد
عانت �أ�سرته من تبعات احلياة ال�صعبة وم�شاقها الأليمة،
وال�سيما حاالت االنتقال وتعدد الأمكنة التي عرفتها منذ
عام ( ،)1917حني غادرت مدينة بطر�سبورغ هروب ًا �إىل
القرم ،ومنها �إىل اليونان ،ثم �إىل لندن ،وبراغ ،ومن بعد
اال�ستقرار يف برلني لأنها كانت مركز ًا لتجمع املهاجرين
ال��رو���س ،و�سوف تنتقل الأ���س��رة �إىل �أم��اك��ن �أخ��رى منها
ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة ،و�إي��ط��ال��ي��ا ،و�سوي�سرا،
وفرن�سا.
ول��د ف�لادمي�ير نابوكوف �سنة ( )1899لأب��وي��ن من
الطبقة الغنية ،عمل الأب يف ال�سيا�سة ،والقانون ،وهذان
الأمران كانا �أ�شبه بالتقاليد لدى الأ�سر الأر�ستقراطية
الرو�سية ،ولهذا كان مع �أفراد �أ�سرته ،وعائلته الكبرية،
من املعار�ضني للثورة اال�شرتاكية التي قامت عام ،1917
وب�سبب اجلهر بهذه املعار�ضة غ��ادرت الأ���س��رة مدينة
بطر�سبورغ �إىل القرم هروب ًا حتى متكنت من الو�صول �إىل
جتمعات املهاجرين الرو�س يف �أملانيا (مدينة برلني) .ويف
برلني �أ�صدر الأب �صحيفة ا�سمها (رول) ناطقة بالرو�سية،
وتتبنى وجهات النظر املعار�ضة للنظام اال�شرتاكي يف
رو�سيا ،وب�سبب ما تن�شره ال�صحيفة اغتيل الأب �سنة
( )1922يف ظروف مل يف�صح عن حيثياتها ،ومل تعرف
اجلهة التي اغتالته ،و�إن كانت �أ�صابع االتهام �أ�شارت �إىل
جماعات اليمني الرو�سي املتطرف يف �أملانيا التي نا�صبت
املهاجرين الرو�س العداء �أو نظرات الكراهية .انت�سب
ن��اب��وك��وف �إىل جامعة ك��ام�بردج الربيطانية يف عام
( )1919دار�س ًا ل�ل�أدب الرو�سي ،وقد حاز على �شهادة
املاج�ستري ،ولكنه مل يعمل وفق ًا ملا تتيحه هذه ال�شهادة من
خربة ،ولهذا ان�صرف �إىل عامل الكتابة حتت ا�سم م�ستعار
هو (فالدميري �سريين) ،و�أوىل كتاباته يف الظهور كانت
ق�صائده التي تبنت البعد العاطفي وارتباطه بالأمكنة
وال�شخو�ص ،وال�سيما الطبيعة .بعد اغتيال والده التحق
نابوكوف بالأ�سرة يف برلني ،ويخطب فتا ًة من عائلة راقية
ا�سمها (�سفيتالنا �سييورت) ،ولكن اغتيال والده ،واحلديث
عن الأ�سباب� ،أديا �إىل ف�سخ خطوبته لأن �أهل الفتاة ما
�أرادوا االرتباط ب�أ�سرة ينا�صبها العداء بع�ض الرو�س
داخ��ل رو�سيا (االحت��اد ال�سوفييتي) وخارجها يف �أملانيا
وفرن�سا .يف تلك الفرتة ،وبعد م��رور �سنة واح��دة على
ف�سخ خطوبته ،يلتقي نابكوف بفتاة جميلة ا�سمها (فريا
�شلونيم) يف حفلة خريية تنكرية للمهاجرين الرو�س يف
مدينة برلني ،تلفت (فريا) انتباهه ،من خالل ج�سدها،
لأنها كانت تغطي وجهها بقناع ،وقد �أخفت عينيها عمد ًا
لأنها عدّ تهما �أجمل ما يف وجهها ،تاركة املجال �أمام عيني
نابوكوف لينقب عن جمالها يف ج�سدها كله كي ال ت�أ�سره
عيناها مبا�شرة ،ولأن ظروف الأ�سرة كانت �صعبة جد ًا،
بعد رحيل الأب ،ي�ضطر نابوكوف �إىل ال�سفر باجتاه
فرن�سا ،في�ستقر يف مدينة مر�سيليا عام ًال يف كروم العنب،
ثم ينتقل ليعمل يف ميناء املدينة ،وما �إن يتوافر بني يديه
بع�ض املال حتى يعود �إىل مدينة برلني وينقل �أ�سرته �إىل
مدينة براغ ،ويف عام  1925يتزوج من (فريا) التي كانت
تعاين من مر�ض نف�سي فتدخل �إىل م�صحة عقلية من �أجل
معاجلة نوبات االكتئاب والي�أ�س ونظرتها ال�سوداوية �إىل
احلياة ،و�سرعان ما ت�شفى ،فتعود ال�سعادة مثل طري غريد
�إىل �أجواء الأ�سرة ال�صغرية ،ويبد�أ نابكوف ب�إ�صدار �أعماله
الأدب��ي��ة مب�ساعدة ف�يرا ،في�صدر رواي��ت��ه (م���اري) �سنة
 ،1926ورواية (امللك وامللكة واخل�سي�س) �سنة ،1928
ويتفق مع �صحف وجمالت على ن�شر ف�صول من رواياته
اجل��دي��دة ،ومنها رواي��ت��ه (ال��دف��اع) ،وق�صته الطويلة
(العني) ،وروايته (املجد) التي لفتت االنتباه �إىل موهبته
ال�سردية ،وبات ا�سم ًا �أدبي ًا متداو ًال يف دور الن�شر الأملانية
والفرن�سية واملكتبات ،وهذا ما حفزه على �أن يكون �صاحب
�أعمال جديدة تظهر مرة كل �سنة ،وقد توالت �أعماله
الروائية والق�ص�صية ،فكانت روايته (الغرفة املظلمة)،
وروايته (الي�أ�س) رواية (عقدة �ش�ؤم) ،وخالل هذه الفرتة
املمتدة من عام  1962وحتى عام  1936مل يهد�أ نابكوف
فقد كان كثري احل�ضور �أمام اجلمهور من خالل قراءاته
الأدبيةً ،
ق�صة و�شعر ًا ،ومن خالل حما�ضراته حول الأدب
الرو�سي ،ولكنه يف الأو�ساط الفرن�سية كان يتحدث عن
�أهمية الأدب الفرن�سي من خالل �أعالمه الكبار �أمثال:
بلزاك ،وهيغو ،وفلوبري ،وموبا�سان ،كما كان يتحدث يف
الأو�ساط الأدبية الإنكليزية عن الأدب الإنكليزي من
خ�لال �أع�لام��ه �أم��ث��ال� :شك�سبري ،وديكنز ،ووردزوورث،
وبرنارد �شو ،وتوما�س ه��اردي ،و�سومر�ست موم ،كما كان
يتحدث عن جمايليه من الأدباء الإنكليز �أمثال :جوزيف
كونراد ،و.ت�.س �إيليوت ،وجيم�س جوي�س.

Hasanhamid55@yahoo.com

6

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1613" :الأحد2018/11/4م � 26 -صفر 1440هـ

الغزو الثقافي وم�شروع معالجته

• ب�سام عمران

قضايا وآراء

وعود ترامب قابلة للذوبان
في �أي لحظة

• حممود ال�شاعر

املتابع للحراك الثقايف العربي يخرج
بنتيجة م��ف��اده��ا وج���ود ح��ال��ة تالم�س
القطيعة بني الكتاب والقراء على الرغم
م��ن ك�ثرة ال���دوري���ات وامل��ج�لات والكتب
وباقات ال�شعر ،وهذا الواقع املتجمد يعود
�سببه �إىل عوامل ع��دة �أهمها ا�ستحواذ
ال�شبكة العنكبوتية وج��ه��از ال��ت��ل��ف��از على
يلبي
�أغلب اهتمامات الإن�سان العربي كونه
ِّ
جميع الرغبات ،وثاين الأ�سباب مردها عقم
طرق معاجلة �أغلب ق�ضايا �أبناء الأمة وقلة
املحاوالت اجلادة يف فتح �أبواب للتوا�صل فيما
يخ�ص احلا�ضر وتطلعات امل�ستقبل كون �أوجه
اخلالف تكاد تنح�صر بوقائع الزمن املا�ضي/
بد من فتح �أبواب تدعم وتع ّمق القوا�سم
�أي ال ّ
امل�شرتكة بو�صفها ت�شكل حماور ميكن �أن يتفق
عليها ال�سيما ما يتعلق منها بامل�ستقبل /ون�شري
هنا �إىل �أن اخل�ل�اف ح��ول وق��ائ��ع الأزم��ن��ة
املا�ضية نتج عنه واقع ملتب�س وم�شتت كر�س
م��ن خ�لال��ه ث��ق��اف��ة الأن����ا �أو ً
ال �أي الثقافة
القطرية ما عمق حدود التجزئة بني �أبناء
الوطن العربي الواحد ،وظهر تخلخل وا�ضح
بني الأجيال املتعاقبة وخا�صة يف ا�ستخدام
امل�صطلحات الثقافية املتفق عليها منذ ردح
م��ن ال��زم��ن حتى باتت حالة القطيعة هذه
والتخلخل يف التوا�صل ي�شكل واقعا معي�شا بني
�أبناء اجليل الواحد ما �أنتج حالة من الت�شتت
الفكري والثقايف ثم االجتماعي ،علم ًا �أن ع�صر
العوملة يف بعده الإيجابي يوحد التعاريف
وامل�صطلحات الثقافية لكنه يطلق على �أغلبها
ت�سميات تتباين مع �أ�صلها العربي .هذا الواقع
املرتدي بني امل�صدر واملتلقي هو حالة تراكمية
�أدت �إىل �شعور املثقف امل��ب��دع بغ�صة �سببها
جتاهل جمتمعه لإبداعاته الثقافية وغري
الثقافية �إ�ضافة �إىل حم��اوالت تهمي�ش نتاج
هذا املبدع �أو ذاك من قبل اجلهات املعنية ما
جعل املثقف ينكفئ على ذاته �..أم��ا امل�ضحك

املبكي يف ه��ذا ال��واق��ع امل���ؤمل �أن توكل مهمة
درا�سة �أح��د الإب��داع��ات الفكرية �إىل �أنا�س
ال يعرفون/اخلم�سة من الطم�سة /واملوجع
�أن يقوم هذا املدعي مبعرفة كل �شيء بانتقاد
هذه اجلملة �أو تلك وتغيري تراتبية العبارات
لين�سف امل��ح��ور املق�صود �إي�صاله للقارئ من
جذوره .
امللح �أن يعك�س احلراك الثقايف
لقد بات من ِّ
ق�ضايا الإن�سان العربي ومعاجلة �آالمه �سواء
مت اعتماد هذا احلراك الثقايف عرب الكتاب �أو
عرب �أجهزة الإع�لام �أو بو�ساطة العوملة التي
�أقحمت نف�سها على جممل اهتمامات جمتمعنا
العربي ليعود التوا�صل بني املفكر واملتلقي �إىل
�سابق عهده من املتابعة  ..ون�شري هنا �إىل �أنه
يف حياتنا العربية ال قيمة للرجال املميزين
والأفكار املميزة  ..يف هذا الواقع امل�ؤمل يحفر
الأذكياء قبورا لأفكارهم وينام غري الأذكياء
بهدوء على غبائهم وك�سلهم وجمودهم كما
تنام  ....وال�س�ؤال ال��ذي يالحقنا منذ زمن
ط��وي��ل وي��ظ��ل ي��ط��رح نف�سه  / :مل���اذا تقدم
الآخ��رون وتراجعنا نحن العرب  /فاحل�ضارة
�صناعة العقل الب�شري ،وبتحديد �أكرث� :إبداع
رجال مبدعني  ..وكم جادت منطقتنا و�أمتنا
بهم وال تزال .
�إن ط��رح �أف��ك��ار وع��ن��اوي��ن تالم�س ق�ضايا
الإن�سان العربي هي مهمة كل مثقف يعي�ش يف
جمتمع مازال ي�ستنه�ض هممه لتجاوز �صعوبات
�أملت به كنتيجة حتمية لغزو ثقايف ا�ستعماري
اخ�ترق كل ممار�سة حياتنا ب���أدق تفا�صيلها
لذلك ن�ستطيع تو�صيف الت�صدي لهذا الغزو
حتى الآن �أن��ه ال ي��زال حم���دود ًا وقا�صر ًا يف
احلد من معاجلة �أه��داف هذا الغزو ويف بناء
م�شروع بر�ؤية �شاملة لكيفية هذه املعاجلة و
الت�صدي له.

ال تريد قوى العدوان االع�تراف بحقيقة حترير اجلي�ش العربي
ال�سوري لكل اجلغرافيا ال�سورية من رج�س الإره���اب و مع اق�تراب
احل��رب على الإره��اب من نهايتها بتحقيق الن�صر امل���ؤزر ت�صاب قوى
العدوان بحالة من اله�سترييا فتحاول ا�ستخدام جميع �أوراقها عرب
جتنيد مرتزقتها و فربكة الأكاذيب وا�ستخدام لغة التهديد والوعيد
لعرقلة تقدم اجلي�ش ال�سوري نحو �إدل��ب و ثنيه عن مهمته املقد�سة
للنيل من الإره��اب��ي�ين و حتطيم حم��ور ال�شر وال ن�ستغرب اليوم ال�سعي
الأمريكي احلثيث للحفاظ على ما تبقى من املرتزقة من خالل ن�شر �صواريخ
ورادارات يف ال�شمال ال�سوري للتلويح بقدرة �أمريكا على ا�ستهداف املقاتالت
التي �ستدعم اجلي�ش ال�سوري عند عمليته يف حترير �إدلب ي�ضاف �إىل ذلك
ا�ستخدام �أمريكا ال�ستفزازات كيماوية مفربكة كذريعة لتوجيه �ضربة
مبا�شرة ل�سورية و�شعبها و لرفع معنويات الإرهابيني و �شحذ هممم املنهارة
و ِّ
مل �شملهم بعد عمليات االنق�سام والتناحر التي �شهدتها �صفوف الإرهابيني
مع �إعالن اجلي�ش ال�سوري عن بدء عملية حترير �إدلب حيث ال مفر له�ؤالء
من مواجهة اجلي�ش ال�سوري وال �إدلب �أخرى يتجهون �إليها واخلطاب ال�سوري
وا�ضح ال لب�س فيه حيث ال تنازل عن ذرة تراب واحدة يف �إدلب و يف كل �شرب
من الأر�ض ال�سورية.
�إ�سرائيل املطعونة يف هيبتها بعد حتطم �أحالمها يف اجلنوب ال�سوري حتاول
بث �سمومها جمددا عرب عدوان جديد لها ا�ستهدف مواقع ع�سكرية يف حماة
و طرطو�س لكن ر�سائلها اخلائبة مردودة �إليها فكل عدوان �إ�سرائيلي على
الأر�ض ال�سورية تقوي من عزمية ال�سوريني و�إرادة اجلي�ش العربي ال�سوري
وتزيده ت�صميم ًا على امل�ضي يف �أداء مهمته املقد�سة وما ت�ساقط ال�صواريخ
الإ�سرائيلية ذليلة يف ال�سماء ال�سورية بعد ت�صدي دفاعاتنا اجلوية لها �إال
دليل �آخر على جاهزية قواتنا وا�ستعدادها التام ملواجهة �أي عدوان مهما
بلغت قوته ،فالدفاع عن الأر�ض ال�سورية وحتريرها خيار وطني و�سيا�سي
ال تراجع عنه وجميع حماوالت العدو �ستبوء بالف�شل والقادمات من الأيام
�ستثبت ذلك .يدرك العامل جيد ًا �أن وعود ترامب قابلة للذوبان يف �أي حلظة
و�إنه ال ميكن الوثوق بكالم الرئي�س الأمريكي القادر على تغيري مواقفه
ب�سرعة ومن دون منطق يقارب العقل ،ففي الوقت الذي قدم فيه �ساكن
البيت الأبي�ض وعود ًا لرو�سيا باالن�سحاب من التنف مبا يخدم امللف ال�سوري
نراه اليوم يقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية هناك ويقوم بحمايتها عند
حما�صرتها من قبل اجلي�ش العربي ال�سوري واحلجة التي ت�س ّوغ فيها �أمريكا
بقاءها يف التنف هي حماية املنطقة من عودة داع�ش �إليها واحلر�ص على
عدم تواجد ع�سكري مزعوم لإيران يف مناطق �سورية وحماية �أمن �إ�سرائيل
الأمر الذي يعرقل العملية ال�سيا�سية و يطيل من عمر الأزمة يف �سورية و
ي�ؤخر عودة املهجرين �إىل بالدهم.
يظهر الوجه احلقيقي للرئي�س الأمريكي مع حجب التمويل عن منظمة
الأنوروا التي تغيث عائالت الالجئني الفل�سطينيني و �أطفالهم رغم االدعاء
الكاذب للأمريكيني بالإن�سانية واحلر�ص على حماية حقوق الإن�سان �إال �إن
هذا الإجراء الذي يعد انتقام ًا من �أطفال فل�سطني ي�سقط القناع الزائف
ال��ذي تخفي به �أمريكا وجهها امل�شوه احلاقد على ال�شعب الفل�سطيني
و�أطفاله ويظهر الغاية الدنيئة لهذا الفعل اخل�سي�س وهي ال�ضغط على
الفل�سطينيني للقبول ب�صفقة القرن وتغييب الق�ضية الفل�سطينية مبا يخدم
�إ�سرائيل ويثبت كيانها الغا�صب يف قلب الوطن العربي.
ينتظر العامل احلدث ال�سوري الأهم يف �إدلب مع اقرتاب �ساعة احل�سم
الع�سكري حيث القرار ال�سوري قد اتخذ ودقت �ساعة ال�صفر وما على قوى
العدوان �إال مللمة �أذي��ال خيبتها واخل��روج من الأرا�ضي ال�سورية بطريقة
حتفظ لها ماء وجهها وال�سوريون جميع ًا على موعد جديد مع الن�صر ترفرف
راياته �شاخمة يف �سماء �إدلب املحررة.

أعالم
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عبد المعين الملوحي:
ٌ
وينبوع د ّفاق بالعطاء
ت�سعون كتاب ًا ومئة مخطوطة...
«لقد ع�شت بحّ ار ًا ق�ضى العمر تائه ًا والح له �شطٌّ ف�ألقى المرا�سيا»
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ت�سعون كتاب ًا مطبوع ًا ،و�أك�ث�ر م��ن مئة
خمطوطة تراكمت تنتظر خروجها �إىل
ال��ن��ور ،وقامة مهيبة ظلت على الرغم من
ال�سنوات الثمانني منت�صبة ب�شموخ ،وذاكرة
�صافية متوهجة ،وينبوع �إبداع خيرّ  ،ما َّ
ظل
�شفاف ًا ومتدفق ًا حتى النهاية ،ومع هذا كنتَ
جتل�س �إليه فتمتلئ نف�سك مب�شاعر امل��ودة
امل�ش ّعة يف ق�سماته ،ويف حديثه اللطيف ال�شفّاف.
خية:
حمطات يف م�سرية عطاء رّ
يف �أول لقاء مع «امللوحي» �أدرت نظرتي بني
مئات الكتب التي احت ّلت رفوف ج��دران الغرفة
الأربعة ،وبني عينيه املفرتتني بب�سمة وادعة
ال تتزايل ،و�أ�صغيت �إليه يقدّ م �شريط حياته
احلافلة:
«ه��و عبد امل��ع�ين امللوحي الأدي���ب وال�شاعر
واملحقق ،ول��د ع��ام  1917مبدينة حم�ص ،يف
�أ�سرة متوا�ضعة ،ر ّباه �أبوه ال�شيخ �سعيد امللوحي
�إم���ام اجل��ام��ع ال��ن��وري ال��ك��ب�ير ،وتلقى تعليمه
االب��ت��دائ��ي وق�سم ًا م��ن التعليم ال��ث��ان��وي فيها،
ثم تابع حت�صيله الثانوي ب��دار املعلمني العليا
ّ
بدم�شق ،غادر �إىل القاهرة وح�صل على الإجازة
يف الأدب من اجلامعة امل�صرية عام  ،1945وكان
من بني �أ�ساتذته فيها :الدكتور �شوقي �ضيف
الذي ع ّلمه حب العمل وتوا�ضع العلماء ،و�أحمد
�أمني الذي �أوح��ى �إليه حمبة اجلمال واحلياة.
و�إث����ر ع��ودت��ه �إىل دم�����ش��ق ع��م��ل يف التدري�س
بثانويات القطر حتى عام  ،1960حني انتقل �إىل
وزارة الثقافة لي�صبح مدير ًا للمركز الثقايف يف كل
من حم�ص ودم�شق لأكرث من ع�شر �سنوات ،وانتهى
به املطاف يف العمل الوظيفي م�ست�شار ًا ثقافي ًا يف
الق�صر اجلمهوري ،و�شهدت م�سريته بعدها حمطة
جديدة عندما �سافر �إىل ال�صني ،ونال لقب �أ�ستاذ
وا�ضطره املر�ض
�شرف بجامعة بكني عام ،1977
ّ
للعودة �أخ�ي�ر ًا �إىل ال��وط��ن ،وال��ت��ف ّ��رغ للت�أليف
والن�شر..
ّ
عقل حر وقلب متفتح على احلياة:
بد�أ اهتمام «امللوحي» ب��الأدب منذ حداثته،
فكان يخط م�شاعره و�إح�سا�سه عن كل ما يقر�أ
يف دفاتر خا�صة به ،ويف الرابعة ع�شرة من عمره
نظم �أول ق�صائده ،ون�شرتها له جريدة «�ألف باء»
الدم�شقية عام  ،1936ومن بني العوامل الكثرية
التي ك ّونت ثقافته كما يقول« :من خالل معاي�شة
الواقع بقلب متفتّح وعيون ترى و�أيد تلم�س ،ال
يحتاج الإن�سان لأك�ثر من قلب وعقل وعينني
ليتفاعل مع الواقع� ،إ�ضافة �إىل رواف��د ثقافية
ف�سرت �أو�ضاع الإن�سان يف العامل
علمية و�إن�سانيةّ ،
من الناحية الفل�سفية والفكرية والأدبية ،كما
�أ ّث��رت احل��رب العاملية الثانية ت���أث�ير ًا كبري ًا يف
تكوين عقلي».
تزين مكتبة «امللوحي» لوحة خمطوطة فيها
عبارة «غاندي» :ال �أريد لبيتي �أن يكون م�سور ًا من
جميع اجلهات ،وال �أريد �أن تكون نوافذي مغلقة،
تهب على بيئتي ثقافات كل الأمم بكل
�أريد �أن َّ
ما �أمكن من حرية ،ولكني �أنكر على �أي منها �أن
تقتلعني من �أقدامي» ،وقد مار�س «امللوحي» ذلك
عملي ًا فهو م�ؤمن وقومي عربي وا�شرتاكي ،دار
فكره حول حماور ثالثة:
تع�صب ،الإميان
بدون
 الإمي��ان باهلل تعاىلّ

بالقومية ال��ع��رب��ي��ة ،والإمي����ان باال�شرتاكية
مبعناها ال��وا���س��ع :ال��ع��دال��ة االجتماعية لكل
الب�شر.
خي يف كل جماالت الفكر:
عطاء رّ
عط �أي مفكر �آخر يف وطننا ما �أعطاه
رمبا مل ُي ِ
«عبد املعني امللوحي» للمكتبة العربية من ثمرات
�إبداعه اخل�ّيررّ  ...فقد مار�س كل �أل��وان الفنون
الأدب��ي��ة :ال�شعر وال��ن�ثر وال�ترج��م��ة وحتقيق
الرتاث العربي ،والت�أريخ يف احلياة االجتماعية
والأدبية وكانت املح�صلة 15 :جملد ًا يف حتقيق
ال�ت�راث ،و 17جم��ل��د ًا يف الت�أليف وال��درا���س��ات
والأدب ال��ذات��ي ،و 35كتاب ًا يف تراجم الآداب
العاملية �شرق ًا وغرب ًا ،و 4دواوين �شعر.
�أ�صدر يف البداية ديوان «ديك اجلن احلم�صي»
ثم توالت حتقيقاته لديوان «ع���روة� ...شاعر
ال�صعاليك» و«احلما�سة ال�شجرية» ون�شر كتاب
«مواقف �إن�سانية يف ال�شعر العربي» عر�ض فيه
�ستني موقف ًا من روائ��ع ال�شعر العربي والعاملي،
كما روى يف جمموعته الق�ص�صية« :م��ن تاريح
فرن�سا يف �سوريا» حكايات من ن�ضال ال�شعب �ضد
اال�ستعمار الفرن�سي ،ويعترب من �أه��م �أعماله
م���ؤل��ف��ه «دف��اع�� ًا ع��ن �أب���ي ال��ع�لاء» ،وجملداته
الثالثة يف «�أ�شعار الل�صو�ص و�أخبارهم» (900
�صفحة) التي �أ�صدرها بعد جهود وبحث توا�صل
تق�صي �أخبار
لأكرث من �أربعني عام ًا� ،أم�ضاها يف ّ
ّ
ال�شعراء الل�صو�ص وجمع تراثهم ،وت�سلط هذه
املجلدات ال�ضوء على ظاهرة �شبيهة بال�صعلكة
مل ُتدَّ ر�س بعد يف الع�صر الإ�سالمي «لقد �أعجبتني
طرافة �شعر الل�صو�ص ،واندفاعاته ،وت�صويره
حلياة فئة من النا�س خ ّيل �إليها �أن الل�صو�صية
ميكن �أن حتل م�شكلة الغنى والفقر ،فثاروا على
و�سجن بع�ض،
املجتمع ثورة فردية ،ف ُقتل بع�ضُ ،
وهرب بع�ض �إىل القفار ُيعا�شر ال�ضباع والذئاب،
وق�ضى بع�ض حياته فقري ًا ...هذه الطرافة يف
�شعر الل�صو�ص وهذا الت�صوير حلياتهم دفعاين
لتت ّبع �شعرهم يف كل مظانه ،وو�صلت �إىل �صيد
ميكن �أن �أعتربه ثمين ًا.
عيون �آداب ال�شرق بالعربية:
جت ّلى اهتمام «امللوحي» بالآداب ال�شرقية» يف
ترجمته لعيون الأعمال الأدبية لكوكبة املفكرين
يف الأدب الفيتنامي ( 4جملدات) ،و«تاريخ الآدب
وال�شعر ال�صيني القدمي واحلديث» (جملدان)
«جناح جربيل» ملحمد �إقبال و«داغ�ستان بلدي»
لر�سول حمزاتوف� ،إىل جانب م�ؤلفات «غوركي»
و«لينني» و«دي�ستويف�سكي» وكان اهتمامه بهذه
الآداب عائد ًا ل�سببني ،الأول :رفع و�صاية الغرب
وحتكمه يف �أدبنا وثقافتنا والتي ت�سبب يف جهلنا
ب����آداب ال�شعوب ال�شرقية ،وال��ث��اين� :أن هذه
الآداب حتمل يف م�ضمونها الكثري من تطلعاتنا
و�أف��ك��ارن��ا ،فهي حت���ارب الرجعية واال�ستعمار
واملظامل االجتماعية� ،أي �أنها تنقل لنا جتارب
تلك ال�شعوب التي �أنقذت نف�سها ،ويذكر «امللوحي»
�أنه زار الباحث القدير الدكتور «�شوقي �ضيف»
حني حاز جائزة امللك في�صل يف الأدب ،ف�س�أله:
مل���اذا مل تر�سل يل ت��اري��خ الأدب الفيتنامي؟
ف�أجابه� :أنت عميد الأدب العربي فماذا ت�صنع
بالأدب الفيتنامي؟ رد الدكتور �ضيف« :يا عبد
املعني� ،إنك ال ميكن �أن تكون �أديب ًا عربي ًا �إن مل
تكن �أدي��ب�� ًا عاملي ًا» واه��ت ّ��م «امللوحي» من جانب

�آخر بالأدب الأوروبي والثقافة املعا�صرة ف�أ�صدر
جملد ًا �شام ًال يف الأدب ال�سويدي� ،إ�ضافة �إىل
جملدين ل�برن��اد���ش��و ،وجم��ل��دي��ن ل��ه�نري هايني
من الأدب الأمل��اين ،وجملد لكوت�ستانتون« :دور
الأفكار التقدمية يف تطوير املجتمع» وقد ُطبع
�أربع مرات متتابعة ،وكل من يقر�أ ترجمات «عبد
املعني امللوحي» لروائع الأدب العاملي ،ي�شعر ب�أنها
ُكتبت �أ�ص ًال باللغة العربية ،ويعود ذلك �إىل �أنه
يقوم بالرتجمة مرتني« :الأوىل ترجمة حرفية
يتقيد فيها بالن�ص الأ�صلي ،والثانية ترجمة
�أ�سلوبية تحُ افظ على البيان العربي امل�شرق».
�أمري �شعراء الرثاء:
م ّثل ال�شعر للملوحي عامل ًا من ال�سحر واجلمال
قائم ًا بذاته فح ّلق فيه منذ يفاعته حتليق �شاعر
ّ
جمل ،كان يف الواقع نتيجة زالزل نف�سية عاتية،
وقد �أجربته م�آ�سي حياته على �أن يكون �شاعر
رث��اء� ،إذ ذاق منذ طفولته م��رارة فقد الأخ بعد
الأخ ،ثم الزوجة والبنت ،ولعله تنب�أ بهذه امل�آ�سي
حني قال يف رثاء �صديق عام :1918
«ما فيك يا ديوان �شعري ب�سمة
بل �أنت قطر دم ونقع جهاد»
وا�ستعاد هذه الفكرة حني حتولت النبوءة �إىل
الواقع ،فردد يف رثاء ابنته «ورود»:
«يا طفلتي هذا �أبوك يظل ينعب كالغراب
�أ�شعاره �سود تع�شع�ش يف الظالم ويف اخلراب»
ورمبا مل تنل ق�صيدة رثاء عربية من ال�شهرة
واخل��ل��ود م��ا نالته ق�صيدته يف رث���اء زوجته
احلبيبة «بهرية» ،ومن بعدها ق�صيدته يف رثاء
زهرته اليانعة ابنته «ورود» ،كانت الأوىل ثمرة
هزة عاطفية عنيفة عا�شها ال�شاعر حني اختطف
املوت رفيقة عمره ،فر�سم يف  250بيت ًا من ال�شعر
الباكي لوحة فنية رائعة غنية بال�صور واللحن
ال�شجي ،عك�ست �سخط ًا ال�شاعر على احلياة:
ّ
«املوت – مات املوت – وح�ش كا�سر الأنياب قا�س
يلهو ب�أفراح احلياة فت�ستحيل �إىل م�آ�سي»
«�أبهريتي ...هذا اجلنون ،فعفو قلبك عن جنوين
مل �أ�ستطع فهم ًا ملوتك بهرية ...فاعذريني»
«بيني وبني املوت حرب مل تزل حرب ًا عوان ًا
أجرع النف�س الهوانا»
و�سقطت فيهيا فانثنيت � ّ
ولكن ال�شاعر يف ق�صيدته الثانية والتي �أفرغ
فيها ذوب جوانحه من املعاناة والعذاب لفقده
ابنته ،عاد من جديد �إىل حوزة الإميان ال�صادق
ورجاء العفو واملغفرة:
«يا رب عفوك – �إن �أ طقت العفو – عن تلك الق�صيدة
هذا اعتذاري ّ
�سطرته اليوم م�أ�ساة جديدة
علي ويوم نقمة
ج ّربتني يومني – يوم ر�ضا ّ
يف تلك �إميان العذاب ،وهذه �إميان رحمة
�آمنت ال �إين �أريد الربح� ،أو �أخ�شى اخل�سارة
�آمنت �إميان الهدى ،وتركت للنا�س التجارة»
كانت الق�صيدتان مثل �شعر «امل��ل��وح��ي» كله
م�شبعتني بالأفكار الإن�سانية والفل�سفية العميقة،
وتعك�سان امل��خ��زون ال��ل��غ��وي وال��ث��ق��ايف والفني
والفكري الكبري الذي ميتاز به.
من جانب �آخر مل ين�س ال�شاعر يف غمار م�صابه
ال�شخ�صي م�أ�ساة وطنه و�أ ّمته ،بل بقيت ت�شغله،
في�شخ�صها بدّ قة اخلبري ولوعة الغيور الذي
عر�ض حياته للمخاطر يف �سبيل حت ّ��رر وتقدّ م
ّ
بالده والإن�سانية كلها:

«م�أ�ساة �شعبي ُ
كدت �أن�سى عندها م�أ�ساة بيتي
واح�سرتا ...دهت امل�صائب �أمتي وقتلن بنتي
وطني الكبري ممزّ ق ،فلكل مزرعة حدود
�شعبي العظيم موزّع فلكل مغت�صب عبيد»
نبع رقراق من نف�س �صافية:
اعتزّ «امللوحي» بالإن�سان ،وبامل�ستقبل امل�شرق
الذي ينتظر الإن�سانية ،و ّ
خل�ص �سريته يف هذه
احلياة املليئة ب�ألوان العطاء ،والتي مل ينتظر
مقاب ًال لها ،وه��و �شعور نابع من �أ�صالة نف�سه،
وعفّته وقناعته.
«ق�صرت على ربي و�شعبي مودتي
ّ
فياليتهم يبدو لهم ما بدا ليا
وما خنت عهدي لل�شعوب ،و�إمنا
دعاين – فلبيت – الهدى �إذ دعانيا
و�آمنت بالإن�سان يبني ح�ضارة
ويهدم يف الإن�سان ما كان باليا
ومل �أترقب – حني �أعطي – عطاءهم
كفاين �أين ما حجبت عطائيا
�أ�صالة نف�سي ال ت�ضن بنف�سها
وتدفق مثل النبع رقراق �صافيا
وع�شت عفيف ًا را�ضي النف�س قانع ًا
يراين �صحابي ناعم العي�ش هانيا
لقد جتمعت ل�شعر «امل��ل��وح��ي» ك��ل عنا�صر
البالغة والف�صاحة وال�صور الفنية واملو�سيقا
ال�شفافة ،كما اجتمعت يف نف�سه مبادئ خربة
مبنية على الو�ضوح وال�صدق والإمي��ان والعمل،
وكان يف كل ما �أجنزه من �إبداع ،من�سجم ًا مع ذاته،
وطني ًا يف �سريته ،حم ّب ًا لأمته ،وبقي ير ّدد على
الدوام بتفا�ؤل �صادق:
«يقولون :يل ت�شهد الفجر �ساطعاً
بلى كنت قبل الفجر للفجر هاديا
�إذا ما طواين املوت قبل انبالجه
فح�سبي �أين كنت يف الركب حاديا
لقد ع�شت بحار ًا ق�ضى العمر تائه ًا
والح له �شط ف�ألقى املرا�سيا
ولو خيرَّ وين لثم ثغ ِر حبيبتي
ولثم ثرى �أر�ضي ل َثمتُ ترابيا
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امل�صادر:
* ل �ق��اء خ��ا���ص م��ع ال���ش��اع��ر وح� ��وار ح ��ول م�سريته
وعطائه الفكري.
* جمموعة من دواوينه وم�ؤلفاته.
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مهرة ال�شعر

• ر�ضوان احلزواين
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ال�س ُ
َوجتو ُد ّ
َ
ّ
ظِ لْتَ قلب ًا ّ
ل
ال
ق
�س
غ
يف
كال�ضوءِ
َ ِ يلِ
الر�ؤى َ ،
َ
نبيل ِّ
الطبا ِع
�شفيف ُّ
ُ
ٌ
ماحة منها
ال�س
�سرية ُ
تنبع ّ
الربا ِع
َ�سل َْ�سبي ًال على ظِ ماءِ ِّ
لي�س لهُ ٌ
برق
كال�س ِ
حاب َ
ُخ ُل ٌق ّ
َ
ال�سطّ ا ِع
 �سوى ِب ِ�شر وجهِك ّ
ٌ
املرء
من ِ�ضياءٍ
ب�سمة ْ
�إنمّ ا ُ
بال�سنا ال ّل ّما ِع
ّا�س
ن
ال
تغمر
َ
َّ
ُ
•• ••
يذكر الزّ مانُ �شِ هاب ًا
هكذا
ُ
َ
�شريط ُ�شعا ِع
جا َز يف �أفقِهِ
فار�س ًا كانَ َواملها ُر قوافيهِ
ُ
 العذارى �إىل ذرا الإبدا ِعوهج العروبةِ يف َع ْي َن ْيهِ
َح َم ُّ
وي ُ ،
طلقُ
رح ُب الذّ را ِع
،
ال�س
ماتِ
ْ
ّ
ري لقّنتْهُ بيان ًا
ورفيف اجلمال َوالنّواع ُ
َ
ُلوب َوالأ�سما ِع
ملء الق ِ
فا�ض َ
ال�صبايا
احل�س ِن يف وجو ِه ّ
َوندى ْ
هَ َّز يف ِّ
ال�شعر زهو َة الـمِـ ْبـدا ِع
َف َي ِـر ُّف الق�صيدُ حلن ًا �أ�صيالً
ُ
�شرف ّ
الـمـذا ِع
ال�ضا ِد يف الأ�صيلِ ُ
ُ
ف�صاف ط ْع َم حكايا ُه
ال�ص
يت�ش ّهى ّ
َ -و�أ�سما َر َ�صبوةٍ َو ِ�صرا ِع

ُمهر َة ِّ
عر ! هلْ �سمعتِ �سماعي؟
ال�ش ِ
تاك ك� َأ�س ال َوداع؟
هلْ ت�ش ّهى َف ِ
� ْأه َو �شيخُ
آثر كون ًا
ِ
القري�ض � َ
ّ�س ْرمد ّي ًا ؟ �أم َّ
مل دنيا اخلِدا ِع؟
فاتر َ�ض ّجتْ
�ش َه َق احل ُ
ربَ ،والدّ ُ
َ
ُ
يف ذهولٍ َ ،وهالها �صوت نا ِع
أم�س للنّدامى عميد ًا
كانَ يف ال ِ
و�أ َّ
اجتما ِع!
مل الفراق بعدَ ْ
ُ
�شاء املنايا
�أينَ من�ضي؟
واهلل َ
من دا ِع
ٍ
داعيات َويا لها ْ
ناح فيهِ علينا
يوم ُي ُ
ُر َّب ٍ
الـملْتـا ِع
َ
لي�س ندري بحرقةِ ُ
ٌ
�سراب؟
َم ْن ُترى نحنُ ؟ َو ْم�ضة يف
ٍ
ٌ
خاطر ال ْأ�صقا ِع؟
طيوف يف
�أ ْم
ِ
العمر َق ْيدٌ
نحنُ �أ�سرى الترّ ِ
ابَ ،و ُ
كوكب ُم َتدا ِع
نتداعى يف
ٍ
اخليوط ُ
وريد
�إنّ �أ ْوهى
ِ
حبل ٍ
لئن َ
طال ُمنذ ٌر بانقطا ِع
َو ْ
•• ••
ُ
احلروف ثكاىل
احلرف! َو
يا �أخا
ِ
وا ِل َه ٌ
ات على �شِ فا ِه الريا ِع
أرزاء �أنْ َتزْ َدريها
علّمت َْك ال ُ
�أ َو تر�ضى النّ�سو ُر ُذ َّل ان ِْ�صيا ِع ؟
ُ
يح
و�شموخ النّخيلِ �أقوى منَ ّ
الر ِ
ني ُّ
ال�شجا ِع
ال�س ِ
يف يف مي ِ
 منَ َّ
عربت احليا َة ورد ًا َو َ�شوكاً
قد
بظباءٍ َ�صحـــ ْبــــتـَــهـا َو�أفا ِع
اجلمر َ�صرب ًا
ال�صخو َر َو
َ
َوعجنْتَ ُّ
و َركبتَ البحا َر دونَ �شرا ِع

مواقيت التوقعات
•حنان مراد
فر ُحك هذه احلياة
ُت ِ
وتحُ ِزنُك �أي�ض ًا

�صوب رحلة الفرح البعيدة

ولغايةِ الآن

معجزات..

عادي جد ًا
كلُّ �شيء
ّ

معجزات ..

عادي
ّ
�إال �أنَّها
ُ
ُ
ُ
املحتمة
الطبيعية
الكوارث
حني
َ
تخرتقُ
زمنك ال�ساكتْ
َ
وعمرك املارقْ
َ
مثل غيمة بي�ضاء
�أم مثل غيمة �سوداء
�سوداء متام ًا َ
مثل ُحزنك
ملّا َي�س ُكنُك الغياب

•ميلينا مطانيو�س عي�سى

ُ
عنادل ُت�صغي
َوندامى العا�صي
حلروف ُق ْمر ّيةِ ال ْأ�سجا ِع
ٍ
من َ�سجايا ُه عطر ًا
وح ْ
الر ُ
ُ
تر�شح ّ
نفو�س �إىل الكمالِ �سِ را ِع
يف
ٍ
ُ
احلرف �أرهفتْهُ ُ�شعور ًا
مهنة
ِ
قلوب ال َيفا ِع
ي�س ُ
كب النّو َر يف ِ
ْ
وعدٌ
ف�إذا �أع ُ
ني الطّ فولةِ ْ
كاملجراتِ َ�ض ّو�أتْ يف ال ِبقا ِع
ّ
َوت�سا َمتْ تهوى املروء َة تاج ًا
ال�سبا ِع
عرب ّي ًا على َجب ِ
ني ّ
بلبل  ،ور ّفتْ هَ ٌ
َفزها ٌ
توف
ب�صر  ،و�س ّم َع وا ِع
َور�أى ُم ٌ
َوذراري حما َة �ش ّبتْ ُ�سيوف ًا
الرو ُع �أنّها ال ُتراعي
ي�شهَدُ ّ
•• ••
مي الأقاحي
ري ! يا ند َ
يا �أبا اخل ِ
فالأقاحي ُمهذّ ُ
بات ِّ
الطبا ِع
َ
نداماك اليو َم ُحو ٌر ف�سل�سلْ
ها
ُمطرباتِ الق�صيدِ للأ�سما ِع
هُ َّن يطْ َر ْبـنَ لل ّثناءِ  ،ويف �سِ ْح ِر
َ
قوافيك ُ
غاية الإمتا ِع
ٌ
زجنبيل
مزاجها
وك� ٍ
ؤو�س ُ
ب َ
طلق املح ّيا َ ،و�سا ِع
�ساق ِ
ني ٍ
أنفا�س عدْ نٍ  ،وط ّو ْف
فرت ّو ْح � َ
نعيم ال ِبقا ِع
حيثما �شئتَ يف ِ
كنتّ ت�سعى جلنّةِ اخل ْلدِ َ�سعي ًا
َ
فلك اهلل عن حميدِ امل�ساعي
َ
فلك اهلل عن حميدِ امل�ساعي
َ
فلك اهلل عن حميدِ امل�ساعي

البرهان ال�صادق

ناقتي عمياء
غ�صنُ الل ّو ِز عندما �أحرقوه
عقب قامتي
يف ِ
ما علموا �أنّ يف دعوتي �إىل
ال ُثغاءِ
ً
عقيمة
عباد ًة
النذو ُر لي�ستْ من �أدواتي
ُ
وتلك العنقُ
البورجوازية
ٌ
ال بدّ
خمتونة بال�صفقاتِ
يف كي�سِ هِ
ٌ
ٌ
اق
ح�سناوات
حم�شوة بال�س ّم ِ
ُ
وعالمات
ترقيم فا�سدةٍ
ٍ
و�إنّ �صدري ال
يت�سع لقبرّ ةٍ
ُ
ميتة
ٍ
أعوج
�أو
ان�سكاب � َ
ٍ
ُ
املقاتل
حنانيك �أ ّيها
ال � ُ
أمتلك من مق ّومات َِك
� اّإل ثقة ً حافية ً
راعها ما جنا ُه يهوذا
وامر�أة ً َ
•• ••

�شامتي اخلر�ساء

•مر�شدة جاوي�ش
و�أ�سراب الع�صافري املهاجرة

�أكرث مما تتوقع

ق�صيدتان

تقلب مواقيتَ التوقعات
ُ
ُ
ويحدث
�أنك التدري
�إن كنت تريد �أم التريد
�أما �آن لهذا القلب املنهك؟
ولتلك الذاكرة املتعبة
�أن َّ
تكف عن الدوران
امل�ستدمي..
فالأمنيات ..تظلُّ �أمنيات

وي�ستوطن فيك احلنني

ٌ
�صامتة
والرغبات �صو ٌر

لقلب �سكنته العوا�صف
ٍ

يف ب�ؤب�ؤ احلكاية ....

كم �أيقظني وطني
و�أنا يف �أعلى حاالت
التيه
ف�أ�سمع �أرواح ًا ت�شهق
باحلب
و�أخرى تزفر بالدم
الأ�سود
كم وطني يت�أمل من رئتيه
فمن ينقذه ؟
كم كانت �ضالعة �أك�شاك
القنوات املرئية ب�صناعة
�أب�شع ما يف املوت ....
�إين �أت�ساءل ...من �أين
وحو�ش الأر�ض �أتت
...و�ضالالت با�سم الدين
اجتمعت ؟؟
�إين لن �أعلو فوق جراحي
فحريقي يتجذر يف الأر�ض
و�إنا ...لن نت�ضور خوفا»
�إنا بجنود الرب نقاتل ...
بطيور الروح ..و�أ�شجار الدم
و�أزهار احلب نقاتل
حدثني من يف املهد
ب�أن بالدي �ستكون مقابر

للغرباء وللعمالء
و�أن ال�شم�س وما
يتبعها
من �أفالك �ست�صلي
بعد �شهور ....من هذا
العام
على كل جهات بالدي

...
فالن�صر ...هو الربهان ال�صادق
وال�صاعق
فاعت�صموا ....احلب �سالحا»
فاحلرب �ستكمل بالرعد
العا�صف دورتها
�شاء اهلل احلامي
�أن تنت�صر �...ش�آم احلق
�ش�آم ال�صرب ...
فطوبى للجي�ش ولل�شعب
ال�صامد
طوبى ملزامري الع�شق
وطوبى لل�شهداء وهم
ي�أتون مع النور
�إىل �شرفات الورد النا�صع
باحلرية

أفتح ِد ْر َج م�سمياتي
� ُ
ً
بالغة مخُ َتل ًّة
أناظر
� ُ
َ
ولوح �شوكوال ّ
معر�ضا ً
لالختال�س
ِ
ا َ
خل ْو ُخ املتبقّي يف جيوبي
ال يكفي ل�شراءِ حلظة ٍ
ملتهبة
ٍ
ن�سي لعن َتهُ
فربوميثو�س َ
يف خا�صرتي
مجُبرِ ا ً حماقتي على ابتال ِع
املع�ضلةِ
بزيف
و�أنا غلّفتُ الندى
ٍ
ُمقفّى
أحمر �شفا ٍه مت�صل ٍّب
و� َ
أنتظر
و�إنيّ � ُ
علّ زيار َتهُ الق�صري َة
تلثم ذاكر َة ال�سمراءِ
ُ
بقي من �أنينِها
ُم�سعفة ًما َ
اجلحيم
يف
ِ

قصة
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حمورابي
• حممد �إبراهيم العلي
ا�ستيقظ حمورابي جم��دد ًا وراح يتجول يف العراق
ليل عا�صف حتى و�صل �إىل برج بابل ،وجده مهدم ًا
يف ٍ
خمرب ًا بالكامل ،ف�صاح غا�ضب ًا :ملاذا هدم هذا الربج؟
ومن هدمه بعد �أربعة �آالف عام من ت�شييده؟ ،ثم طاف
يف �أرج��اء العراق حتى �أخذه امل�سري �إىل �ضفاف دجلة
والفرات� .أي�ض ًا ُده�ش من حجم التغيريات التي ح�صلت
وما و�صلت �إليه ،دفعه الف�ضول �إىل معرفة القوانني
التي �سنها وو�ضعها «د�ستور ًا للبالد والعباد» ،وما �أ�صاب
القوانني من تخريب وت�صدّ ع ،لقد فوجئ وا�ضطرب وبدا مرتكبا� ،أراد
�أن يدخل املدينة ليعرف ما �أ�صابها �أي�ض ًا فوجدها حمروقة م�سلوبة
عارية ثكلى.
�أخذه امل�سري جنوب ًا حماذي ًا لنهر دجلة ف�شاهد ج�سور ًا كبرية تغاير
الذي و�ضعه وبناه و�شاهد �أقوام ًا كثرية ال ت�شابه �أبد ًا �أقوامه� ،أحب �أن
يعرف هذه املجتمعات و�سلوكها وخرباتها وجتاربها و�سننها وقوانينها.
لقد �أعطى املر�أة حقها و�أن�صفها وجعلها �إن�سان ًا كام ًال يفكر ويقرر...
ي�أمر وينهي ...ح��ر ًا واثق ًا ق��ادر ًا على اتخاذ القرار ال�صحيح يف
الت�شريع واملرياث ويف كل �ألوان احلياة.
لقد راعه امل�شهد عندما ر�أى املر�أة وقد غطاها ال�سواد ملتف ًا حولها،
حمدد ًا حركتها ،مقيد ًا �أفكارها ،معط ًال حقوقها وواجباتها ،فتبدو
ك�أنها �سلعة يف ال�سوق.
مرجل يغلي ،من يقرتب منه يحرتق...
بدت ال�صراعات الالهبة يف
ٍ
و�شاهد الكثري الكثري ولكنه مل ييئ�س رغم كل ما �شاهده� ،أ�ص َّر �أن يعرف
�أكرث عن العباد والبالد وعن �أر�ض النخيل .لقد كان �صارم ًا يف تطبيق
قوانينه وبخا�صة على رجال الدين الذين يخالفون ما �أمر فيه ونهى.
�صاح :ما الذي يجري لقد د ّونت القوانني على الأل��واح و�أ�صبحت
د�ستور ًا للبالد واحل�ضارات منذ �أربعة �آالف عام� ،إنها بالد الرافدين
مولد احل�ضارات وبالد النخيل� ...أين ذهبت هيبة القوانني ولمِ ال
يعمل بها؟.
�سار يف الأهوار واملطر غزير والربق يغطي ال�سماء ،والرعد يزلزل
الأر�ض وال�سماء مع ًا.
جل�أ �إىل كوخ �صغري احت�ضن جمموعة من النا�س التفوا حول النار
يتبادلون احلديث وبينهم �آلة �صغرية يخرج منها ٌ
�صوت �أراد �أن يعرفها
جيد ًا .دخل عليهم وكان حليق الذقن كما ال يعرفه �أحد.
ا�ستقبله اجلميع ...بود وترحاب ،وقالوا له:
ـ حللت �أه ًال ،من �أنت؟
ـ �أنا رجل عابر طريق ...تاجر رطب ومتور!
ـ �أ�أنت تاجر رطب...
ـ �أنا تاجر رطب.
ـ ولكن تاجر الرطب ال مي�شي يف الليل.
ـ لن �أطيل عليكم احلوار وال �أريد �أن �أ�ضعكم يف ت�سا�ؤالت كثرية� .أنا
رجل من زمن بعيد...
�أنا حمورابيُ ...بعثت �إليكم من جديد كي �أ�شاهد ماذا حل يف بالد
الرافدين...
فارتاب احل�ضور وده�شوا ...وت�ساءلوا ماذا يقول هذا الرجل!
�إنه حمورابي امللك القدمي الذي ذاع �صيته منذ قدم التاريخ وملأ
وجوده البيت والق�صور وال�شوارع وال�ساحات واجلبال وال�سهول...
لكن مالحمه و�شكله ال يدالن عليه ،بل يدالن على رجل هارب من
�أحد يطارده.
بادره �أحدهم بال�س�ؤال:
ـ �أ�أنت امللك؟! لكن ملاذا تلب�س هذه الثياب البالية الرثة؟
حل بكم وماذا ّ
خرجت عليكم متنكر ًا كي �أعرف ماذا ّ
حل ببالدي،
هذه البالد التي هي احل�ضارة والثقافة والفكر والعدالة ،الآن ماذا
فعلتم بها؟ لقد خربتم كل �شيء.
نخرب �شيئ ًا ومل نعبث ب�شيء .لقد خربها ومزقها
ـ ال ...نحن مل ّ
ودفنها الرجاالت الذين جا�ؤوا بعدك الذين طغوا يف البالد و�أكرثوا
فيها الف�ساد.
�إنهم �أحفاد الذين طغوا وبغوا و�سحق بع�ضهم بع�ضا..
�أنتم �أحفادي ...ماذا فعلتم؟!
نحن مل نفعل �شيئ ًا ،نحن مغلوبون على �أمرنا ،لي�س يف �أيدينا حيلة،
كل ما يف الأمر �سماع الأوام��ر ،هذا ما فهمه �أحفادك من احلكام من
القوانني التي و�ضعتها!
و�س�أل م�ستغربا:
�شحت مياه دجلة؟
ـ ملاذا ّ
ـ لقد بنوا عليه ال�سدود� ..سد ًا �سد ًا من منبعه حتى م�صبه وغدت
ال�سدود تبع ًا للنزوات وامل�صالح.
و�أود �أن �أ�س�ألكم عن رجال الدين.
ـ كم تعرف يا �سيدي ..لقد جاءت ديانات كثرية من بعدك ،وحدث

االختالف!
ـ �أق��ول لكم يف زمني مل يخالفني رجل دين واح��د ،ومن
خالفني واجهته بالقانون!
ـ ماذا تقول يا �سيدي!
ـ لقد كانت بالدي وا�سعة ،وقد �ضمت �إليها الكثري من بالد
ال�شام وحلب وماري وتل احلرير وغريها وغريها ...فماذا
�أ�صاب هذه البالد؟!
وجزئت ،والآن يف طريقها لأن ت�صبح زواريب
ـ لقد ق�سمت و ُمزقت ُ
وحارات �ضيقة ،و�أ�صحاب النفوذ يتقا�سمون هذه البالد ،ومن يخالفهم
له عي�شة �ضنك .ولكن باهلل عليك حدثنا كيف كنت وكيف حكمت
البالد؟
هذه البالد حكمتها بامليزان والعدل ،العني بالعني وال�سن بال�سن وال
غالب وال مغلوب .ومل يخالفني �أحد �إال من ت�ضررت م�صاحلهم اخلا�صة
وعلى �ضوء ذلك كانت عقوبتهم �شديدة عند خمالفة القانون.
كنت �أظن �أن ما و�ضعته من قوانني �صاحلة لكل زمان ومكان.
و�صمت قلي ًال ،ثم �س�ألهم:
ٌ
منازل
ملاذا ت�سكنون هنا يف هذه الأك��واخ ال�صغرية� .ألي�س لديكم
تقيمون بها.
قال �أحدهم:
ـ نحن هاربون من الظلم والطغيان.
حمورابي؟ ملاذا؟! ا�شرحوا يل ما الذي حدث.
ـ يطاردنا« ..الأوغاد!
ـ منذ متى؟!
ـ منذ زمان بعيد»!
ٌ
غزاة كرث ،وعلى ر�أ�سهم (هوالكو) د ّمر البالد،
لقد هاجم البالد
وح��رق بغداد بكل ح�ضاراتها ،و�آث��اره��ا ،ونخيلها ،وح��رق قوانينها
وكتبها ،وم�ؤلفاتها ،حتى د�ساتريها �سلبت ونهبت وحرقت و�أتلفت
ورميت يف نهر دجلة حتى غدت مياهه ح�بر ًا ،وقد دمرت مدينتك
بابل مع �أ�سوارها.
ـ ثم جاء غا ٍز �آخر ُيدعى (تيمورلنك).
ه�ؤالء الغزاة الذين تواتروا على بغداد حرقوها وحرقوا قوانينها
وكتبها ،لأنهم ال يريدون معرفة الد�ساتري والنظم الإن�سانية ،لأن
قانونهم هو الهمجية والقتل والتدمري.
ـ ثم ماذا حدث؟!
ـ يف النهاية انهزم الغزاة ،عادوا مدحورين �إىل بالدهم.
فانتع�شت البالد جمدد ًا حتى جاءنا غزاة جدد.
ه���ؤالء اكت�شفوا �أن بالدنا حتتوي ث��روات ج��دي��دة .فاحتلوها
وتكالبت علينا الأمم ،وكانت الرثوات نقمة ال نعمة علينا.
لقد ت��ط��اول املتنفذون علينا وتقاطعت م�صاحلهم م��ع م�صالح
الأعداء ،فوقعنا يف حي�ص بي�ص ،وعميت الأمور علينا فما عدنا نعرف
من معنا ومن علينا .لقد عطلوا قوانينك وحاولوا بينها وبني حياة
النا�س!
فالقوانني التي تتحكم باملجتمع اليوم هي قوانني الغابات .القوي
ي�أكل ال�ضعيف ،والغني يبتلع الفقري ،والغلبة ملن ظلم� .إن املتنفذين
اليوم يقطعون الر�ؤو�س ،نحن منثل �شريحة كبرية من املجتمع ،مل
يرتك لنا �أمر اخليار يف �شيء ،ال يف املذاهب وال يف العبادات وال حتى
يف النظم ال�سيا�سية.
ـ ماذا �أ ّ
مل بالبلدان التي �ضممتها �إىل مملكتي� ،أر�ض كنعان ،و�أر�ض
ال�شام ،و�شيزر ،وتل احلرير ،والقدمو�س ،وحلبو ،وماري ،و�إيبال.
ـ لقد �أ�صابها الأعداء ب�سهامهم.
ـ بدا املطر �أقل غ��زارة من قبل ،وانق�شع ال�ضباب ،وبثت ال�شم�س
قلي ًال من �أ�شعتها فاخرتقت ال�سماء طائرة حربية كبرية ،بعد �أن
اخرتقت جدار ال�صوت .فاهتزت الأكواخ وك�أن زلزا ًال �أ�صاب الأر�ض.
�صاح حمورابي بده�شة:
ـ ما هذا الطائر الكبري العجيب الذي غطى املكان بج�سمه؟
قال �أحدهم:
* �إنه طائر يحمل املوت والدمار� ،إن احمرت عيناه من قوم �أو من
�أر�ض جعل عاليها �سافلها� ،أنه ال�ش�ؤم والعبث والتخريب ،بهذا الطائر
و�أمثاله دمروا بالد الرافدين ومزقوها!!
* ويحكم ماذا تقوالن؟ لقد تركتكم على �أ�س�س وقوانني ونظام ،لو
�أنكم عملتم بها لظفرمت بالنجاح واحل�ضارة والبناء وتقدمتهم على
باقي ح�ضارات الأر�ض جميع ًا.
و�أ�ضاف حمورابي ..و�أ�ضاف ثم راح يتال�شى ،وقبل �أن يتوارى متاماً،
قال :تعلموا ،وهبوا ،وغيرّ وا� ،إياكم والي�أ�س وال�ضعف ..قبل املوت!

لحظات في القمة

• حممد احلفري

ال��ث�لاث��ة
ك��ن��ا ن��ح��ن الأ���ص��دق��اء
الأخ�يرة
جن���ل�������س يف ال�����ص��ف��وف
يف
من تلك ال�صالة الواقعة
ال��ف��ن��دق
ال��ط��اب��ق الأر����ض���ي لذلك
دع���ي���ن���ا
ال��ذي يت�صف بفخامته،
كتاب له
�إىل هناك ،للتوقيع على
عالقة وثيقة ب�صناعة ال�سينما .كنت �أجل�س يف الو�سط بني
رفيقي ،ملت بر�أ�سي ميين ًا و�س�ألت �صديقي الطاهر عن �سبب
الدعوة وم�ضمون الكتاب ال��ذي وقعنا عليه عند ب��اب تلك
ال�صالة الوا�سعة ،فابت�سم ،فعرفت �أنه مثلي ال يعرف .ملت
بر�أ�سي ي�سار ًا وكررت ال�س�ؤال على �صديقي �سهيل فقال � :أنهم
يريدون �أن ي�أخذوا ال�سينما �إىل وزارة الإعالم .لكنني عرفت
فيما بعد �أنه ال يعرف مثلنا .فهم ال يريدون نقلها �إىل تلك
الوزارة.
بد�أ املجتمعون بتقبيل بع�ضهم ،ومل يقبلنا �أحد  ،فقبلنا
بع�ضنا نكاية مبن مل يقبلونا .ثم رحب من يقف على املن�صة
ب�أ�صدقائه ومعارفه ومن يخ�صونه ب�أ�شد عبارات الرتحيب
�صديقي �سهيل
و�أح��ره��ا ،ومل يرحب بنا �أح��د  ،ف�صافحت
ّ
والطاهر ،حماو ًال تعوي�ضهما عما حدث .كنا يف حالة تردد
وحرية  ،هل نبقى� ،أم نغادر؟ ثم ملاذا جئنا �أ�ص ًال �إىل هنا ؟
وحينما دخ��ل فرا�س اب��ن خ��ال �سهيل انتهت �أ�سئلتنا ومعها
ترددنا ،حيث عانق �صديقنا و�صافحنا بحرارة وك���أن بيننا
وبينه و�شائج طويلة من املحبة واملعرفة  ،غادر �سريع ًا كما
دخل ،ولكنه �أكد على �سهيل ب�ضرورة �أن نتبعه �إىل حيث يعمل
يف الطابق الأخري من هذا الفندق.
ووجدنا �أنف�سنا من جديد �ضمن حفلة الرتحيب واملجامالت
التي تتجدد يف كل دقيقة ،وك���أن برنامج املجتمعني يف هذا
املكان هو ترحيبي فقط  ،وحلظتها ان�سللنا مغادرين املكان
ب�صمت وك���أن اتفاق ًا �سري ًا عقد بيننا على ذل��ك ،ويف تلك
اللحظة بالذات كانت �أب�صارنا تتعلق بالأعلى وتنظر �إىل فوق
� ،إىل حيث �صاحب تلك الدعوة التي وجهت لنا قبل قليل.
�صعدنا �سريع ًا و�صرنا فوق  ،ف��وق .يف الطابق العلوي من
الفندق �أو ما يطلق عليه بالدور اخلام�س ع�شر ،ذاك الذي
يدور بحركة بطيئة ال تالحظ  ،وهناك جل�سنا حول طاولة
مل يو�ضع عليها �أي �شيء بعد ،و�صرنا نراقب دم�شق من الأعلى،
كان امل�شهد رائع ًا بحق ،بدت علينا الأبنية املحيطة القريبة
منا وكذلك البعيدة �صغرية جد ًا  ،وبدا الب�شر الذين يدبون يف
ال�شوارع مثل منل ال يكاد يرى.
قال �سهيل  :انتبهوا  ،ثمن الطلبات هنا باهظ جد ًا.
�أخذتني احلمية و�أخرجت من جيبي رزمة من النقود  ،كنت
قد ت�سلمتها يف �صباح ذلك اليوم من نقابة الفنانني ،تعوي�ض ًا
عن كتابة عمل م�سرحي  ،ق�ضيت فيه وقت ًا ع�صيبا وطوي ًال
حتى �أمتمته .وو�ضعتها على الطاولة ثم قلت :ه��ذا املبلغ
يكفينا لنحت�سي القهوة ون�شرب ع�صري ًا.
جاء النادل مبت�سم ًا ودعانا للجلو�س �إىل طاولة جماورة
عليها ما لذ وطاب من طعام و�شراب ،ثم �أبلغنا اعتذار �صاحب
الدعوة  ،فهو �سيت�أخر قلي ًال الن�شغاله ب�أمر ما خارج الفندق.
ات�سعت ابت�ساماتنا وزاد فرحنا ،ونحن ن�شري �إىل بع�ض
الأب��ن��ي��ة ال��ه��ام��ة ومنها �أب��ن��ي��ة ال����وزارات وبع�ض ال�����ش��وارع
العري�ضة ،وحني ح�ضر فرا�س قريب �صديقنا �سهيل رحب بنا
�أجمل ترحيب  ،ثم راح بنف�سه يقوم على خدمتنا بكل توا�ضع
 ،كانت تبدو عليه عالمات الرثاء ومع ذلك كان مهتم ًا بنا �أ�شد
اهتمام  ،ا�ستبدل بع�ض الأطعمة بنف�سه و�شدد على �سهيل كي
ي�شرب �أكرث ،كان رائع ًا مبا تعنيه تلك الكلمة .وحني م�ضى من
الوقت ما م�ضى وكاد الليل ي�صري من خلفنا قال �سهيل  :مللنا
من املطاعم والفنادق الفخمة.
قلت  :مللنا
كان �صديقنا الطاهر ي�ضحك ،معتقد ًا �أن �أمر ًا ما قد �أ�صاب
عقلينا.
قال �سهيل � :سنعود �إىل املطاعم ال�شعبية  .ف�أكدت حتمية
العودة �إىل القاعدة  ،ف�ضحك الطاهر �أكرث.
قال �سهيل متذمر ًا � :ست�صيبنا التخمة يا �أخي .
قلت  :ممكن �أن ت�صيبنا فلنكن على حذر.
عندها تقاودنا واجتهنا �إىل امل�صعد  .خب�أ الطاهر ابت�سامته
املاكرة و�س�أل � :إىل �أين ؟
قلنا ب�صوت واحد وك�أننا تدربنا طوي ًال على ذلك � :سنعود
�إىل ال�شعب � .إىل طبقتنا احلنونة  .وكان امل�صعد ينزل وينزل
ك�أنه يطوح بنا ويرمينا �إىل هوة �سحيقة.
كان ثمة �أ�صوات ي�صدر عنها ما ي�شبه الفرحة ال�شامتة
بعودتنا �إىل رحمنا الأول  ،وتربتنا الأوىل ،عندها بدونا
ونحن على الأر�ض وك�أننا مل منكث فوق �سوى حلظات.
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اعتذارية عن ق�صيدة لم تُكتب

• �إبراهيم عبا�س يا�سني
ت�ست�أذنك هذه الق�صيدة – يا�سيدتي -
بال�صمت
إليك عن ا�ستحالة كتابتها ..
وتعتذر � ِ
�أو – على الأقل – قبول ت�أجيل جميئها
�إىل وقت الحق ..
فجميع الطرقات امل�ؤدية �إىل مدائن
عينيك ..
مازالت مزروعة بالألغام وحمفوفة باملخاطر،
وكل ال�شوارع الذاهبة �إىل هناك مازالت مقطوعة ،
و�س�أعرتف �إليك الآن مبنتهى الب�ساطة والأمل
ف�أقول:
لغتي عاجزة عن الإف�صاح يا�سيدتي ..
و�أبجديتي غري قادرة على (البيان والتبيني) ..
�إن خم�سة �أ�صابع فقط الت�ستطيع �أن تكتبك يف
ق�صيدة ..
وال �أن تر�سم ظ ًال واحد ًا من ظالل ابت�سامتك ..
وال لون ًا واحد ًا من �ألوان قو�س قزح يف ف�ضاءات
عينيك ..
وال �صدىً واحد ًا من ترانيم �صوتك ..
�أو ينبوع ًا �صغري ًا من ينابيع �ضحكتك ..
ف�أنت ل�ست امر�أة واحدة فقط ..
بل جزيرة من ظباء وعوامل من ال�سحر..
ومنك�سر كال�صدى .
و�أنا �شاعر ُمفْردٌ كال�صوت
ٌ
اليقدر �صوتي �أن يغنيك حني تكونني �أنت الأغنية
..
وال �أن ين�شدك حني تكونني �أنت �أن�شودة الأنا�شيد ..
وخمرة الرهبان املقد�سة .
عينيك ..
الت�ستطيع مراكبي الإقالع عن �شواطئ
ِ
حيث وراء البحار بحار ..
وخلف املحيطات حميطات ،
وال �أ�ستطيع ان �أبتكر ال�صباحات ..
وعيناك حتتفالن ب�أعرا�س ليل لي�س له �آخر.
الت�ستطيع ق�صيدتي �أن تذهب وحيدة يف م�سالك
جمهولة ..

واحد من �أ�سرار البالغة
ب�سر
ٍ
وال �أن حتيط ّ
..
يف كتاب وجهك املالئكي.
�أيتها املر�أة التي ال ُتقال يف ال�شعر وال يف
النرث ..
اليف كتب الأبراج وال يف تعاويذ ال�سحرة ..
اليف بطاقات الأعياد ..
وال يف ر�سائل الهواتف املحمولة !
كيف يل �أن �أقولك يا�سيدتي ..
و�أنا �أعلم �أن كلماتي مازالت ُمق ّيدة كالعبيد ..
وم�صلوبة على �أ�سوار ال�صمت ال�شائكة؟
كيف يل �أن �أفكر ب�صوت م�سموع ..
و�أفكاري مازالت يف طور الطريان؟
كيف يل �أن �أكتبك يف جملة مفيدة « ذات معنى « ...
واملعنى ي�سكن على الدوام يف قلب ال�شاعر؟
وكيف يل �أن �أحلمك ..
و�أنا �أعلم �أن الأحالم ممنوعة من التداول ..
وم�صادرة كالب�ضائع املهربة ؟
�ساحميني �إذ ًا ..
واغفري يل كلماتي اخلر�ساء وق�صائدي امل�ؤجلة ..
« حتى �إ�شعار �آخر «
واعذريني �إن �أنا �أ�ضعت �أ�صابعي وطلّقت لغتي ..
وق�صرت يف اكت�شاف معاين روعتك ..
ّ
و�أ�سرار طفولتك الربيئة و�أنوثتك ال�صارخة ..
واعذريني �أي�ض ًا �إن �أنا خ ّب�أتك يف دفاتر القلب ..
و�أطبقت عليك جوارحي
�أو �أنا حاولت كالأطفال �أن �أنق�ش ا�سمك على جذوع
الأ�شجار ..
و�صفحات الغيوم امل�سافرة ..
رمبا تت�شكل على يديك اللغات من جديد ..
با�سمك – وعلى ا�سمك – �أجمل الأغنيات ..
وتولد
ِ
و�أروع الق�صائد ..
رمبا !! ...............

ماودعته و ماقليت

• روال عبد احلميد

على �ضفاف خابور التقيته
كان طف ًال يف الثانية
بيده �سلة ق�ش
وعلى جيده طوق عقيق
وعلى ج�سده العاري تع�ش�ش
الفرا�شات
ي�سري حافي ًا
واحل�صى تق�ضم �أ�صابعه
و غيمة من غربان تظ ِّل ُله
وعلى �صدره ينام الذُّ باب
ال�ص َّماء
ال�صخرة َّ
يغفو تارة على َّ
يتو�سدُ ج�سد التِّم�ساح
وتارة َّ
يا يده ياحجلة خائفة
مامن �أغ�صان يف هذا الزُّ قاق
••••••••••••••••••••
و�سط الأيائل ي�سري
ك�شراع ممزَّق
ال�سفينة بعيدة
َّ
التوقد النَّار
اليم
�أزهار اللُّوت�س العائمة على ِّ
الحتمل بني �أيديها �أرغفة
وعنقاء ال متطر قمح ًا
ومامن �أ�سماك يف النَّهر امل ِّيت

مامن مارين هنا
فت�أ َّبط جوعك وام�ض
�أو اربط على جوفك �صخرة
الليل بارد
وفحيح اجلليد ي�شقُّ الأرجاء
متر م�سرعة
وظالل ُّ
على وجوهها �أقنعة
وب�أيديها �سكاكني
على ر�ؤو�سها نع�ش �إن�سان
••••••••••••••••••
على �ضفاف خابور التقيته
و�أ�ضعته على �ضفاف فرات
كان جمي ًال
كان يف قلبه وردة
كانت عيناه جنمتني م�شعتني
وعلى �صفحة املاء
يطوف قلمه ودفرته
على �صفحة املاء
يطوف مهد من بنف�سج
�أ�ضعته لكنِّي
ماودعته وما قليت
لكنِّي ما ق َّبلت وجنتيه

الرزاق
• م�صطفى عبد ِّ
�سرير اخلريف
__1
ترج ُع القهقرى
ِ
�إىل ع�شها يف �أعايل اجلبال
ماء
ال�س ُ
َّ
ً
ت�ستكني على بطنها طائرا �أم حجر
-2ت�سقط النجمة
عن غ�صنها
يف �سرير اخلريف
ت�ستحم امل�سافة بالدخان
و الأكف فارغة
-3عيناك
ها هما
ِ
َ
امل�سافة
تق�سمان
قلبك
بني ِ
ظلك الأليف
و ِ
لك �أن تختاري �إذاً
ِ
قدميك
بني
ِ
و الطريق

عا�شقان

• فاديا عي�سى قراجه

ت�شتعل الو�سائد فوق
حرير خمملها
كمارج من نار
هما عا�شقان .
حي
�ضمهما ٌّ
وجاءت ر�صا�صة

د ّورها جمذوب  ..ثم م�ضى
هي ب�ستان
ال حتلو للعا�شق
للزارع  ..للقاطف ..
لل�سارق
�إال هالهيل الر ّمان ..
ال يطفئ ظم�أ الروح
�إال حلمات جتري من حتتها �أنهار
الزمرد واملرجان
ّ
هي رق�صة مولوي ..
جتلّى
حتلّى
تخلّى
فغ ّيبه الدوران
ال �أن�س ّية  ..وال جن ّية ..
�سورة رتلها دروي�ش ..
حمرقة كتبها ديك اجلن
فكرة داعبها بهلول  ..وق ّبلها ثم
تو�سد حلمه
ّ
ونام
هي ت�ستقبل زوارها ككني�سة ..
كمعبد  ..كمئذنة
وتقول للنا�سك
اخلع نعليك
فرتابي خدّ �سجادة
ثغر عا�شقة بعد الذوبان
يقول الناظر �إليها
�أبد ًا يطري احلمام

�أ�سالت
دم الر ّمان
يقول بهلول
ثم ينطوي على �شغفه ويهمهم
�أنا وهي
تراب
ماء
هواء
نار
يطري احلمام
ثم يغفو فوق وجع اجللنار
كغيمة مزن جاءها خما�ض
الر ّمان
�أنا وهي عا�شقان
يف ال�شارع ..عند ال�ساقية
فوق زفاف الورد
وموا�سم الأكفان
تراب
ماء
هواء
نار
�أنا وحم�ص عا�شقان

ق�صائد
« �سالل الهواء»
�سِ ُ
الل الهواء
ت�سيل على ق�سمات وجهي
كما �شجرةٍ تن�سدل على �أغ�صانها
ال �أحد..
ال �أحد يرى الهواء
الذي
البلدي
بو�سامة املوت يف وجهي
ِّ
جليته من الرثثرات و ال َّرتابة ..
ال �أحد
يرى كيف تتقي�أ الأر�ض �أح�شاءها
على كربياء ال�سماء
***
�سِ ٌ
الل
توقظ
من وداعة احلجر َّ
املهذب
قهقهاتي
حني يراها الأمري ال َّرفيع
تتدىل
من جبهتي الناتئة

�إىل �آخر الوقت
و هي فارغة ...
« لون الفرا�شة »
دم
ٌ
لها �أم َد ٌم م ِْن َلدُ نْها ؟! ..
هل َينْحِ تُ الأمري ال َّرهيف
من دم الذبيحة لون ًا للفرا�شةِ ؟!..
كي ت�صنع َ
املوت من جتهمه
و احلياة من حم َّياه
�أم �أنَّه
دم يت�س َّرى
ٌ
من حتت ُ�س َّر ِت َها
نمَ ِري ًا ؟! ..
ين�ضج ال�صيف يف اختالجاته
كي
َ
ناهد ًا
َّ
م�س و امل�شم�ش و احلليب ..
بال�ش ِ

قصة
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�إن�سان رمادي

الجحيم
• قتيبة العلي

• حممد علي علي
مل ي����ك����ن م��ا
ح�صل �أم��را عاديا،
ك��ان �أم���را خميفا
وفظيعا ومرعبا.
املر�أة وبناتها
يعي�شون يف منزل
���ص��غ�ير م�����س��ت���أج��ر ،يف
مدينة �ساحلية �صغرية ال تعرف
�إال اال�ستقرار واحلياة الهادئة،
ولكن املر�أة حزينة جد ًا ،وقلقة
جد ًا ،وم�ضطربة جد ًا .
**** ****
الأ���س��رة ال تتمتع ب���أي �شيء
م��ن ال��غ��ن��ى ،ف���الأب ع��ام��ل عند
رج��ل ميتلك الأخ�شاب ،ويعمل
لدى متعهد للأعمال الإن�شائية
...ال��ع��م��ل ج��ي��د وم��ث��م��ر ،لأن
املدينة الناه�ضة كثرية البناء،
واملتعهدون للبناء بحاجة له�ؤالء
الرجال الذين يطلق عليهم ا�سم
(الباطنجيه) ،لأن��ه��م يعملون
يف م���ادة البيتون (الإ�سمنت)
وملعلمي البيتون ه�ؤالء �أعداد
من العمال الأ�شداء (�أمثال رب
الأ�سرة التي نحن ب�صدد احلديث
ع��ن��ه��ا) امل��ت��م��ر���س�ين يف حمل
(ج��واالت) الإ�سمنت ،والتعامل
م��ع ال��رم��ل واحل�����ص��ى ومزجها
ورف��ع��ه��ا ل��ت��ت��ح��ول �إىل �أ���س�����س
و�أعمدة و�أ�سقف للبنايات التي
تبنى ب�إ�شراف املتعهد واملهند�س
اللذين ميتلكان الأموال والأرباح
وينفقان على ه����ؤالء العمال
الذين هم اليد القوية لتحويل
ه��ذه امل��واد الأول��ي��ة �إىل �أبنية
�صاحلة لل�سكن.
لدى الأب والأم ثالث بنات
وابنان  ...البنتان مل تتعلما يف
املدار�س كثريا ،فكرباهن حا�صلة
على ال�شهادة الإعدادية فقط،
�أما الثانية فقد تركت املدر�سة
يف نهاية التعليم االب��ت��دائ��ي،
واالث���ن���ت���ان ت��ع��م�لان يف �أح���د
املعامل ل�صنع احللويات املغلفة
التي يحبها الأطفال وي�شرتونها،
�أم���ا ال��ث��ال��ث��ة ف�لا ت���زال طفلة
دون �سن التعليم االبتدائي ...
االب��ن��ان غ�ير منتجني ،فاالبن
الأك�ب�ر (�أح��م��د) ي����ؤدي خدمة
ال��ع��ل��م يف ج��ي�����ش ال���وط���ن� ،أم��ا
�أخوه (ابراهيم) ف�إنه طالب يف
مرحلة التعليم الثانوي .
���س��رت ���ش��ائ��ع��ات ك��ث�يرة ،ب���أن
�أم��ورا �سوف حت�صل ،ويف �إحدى
الليايل �سمعت �أ���ص��وات �إط�لاق
الر�صا�ص يف ظاهر املدينة .
 ما هذا الذي يح�صل ؟!.ت�ساءل النا�س!! ..وانت�شرت
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ال�������ش���ائ���ع���ات ك��م��ا
ال���ن���ار يف ال��ه�����ش��ي��م،
ويف ال���ي���وم ال��ت��ايل
ف���وج���ئ���ت امل��دي��ن��ة
ب�����رج�����ال ون�������س���اء
و�أط�����ف�����ال و���ش��ب��ان
و�����ش����اب����ات غ���رب���اء
وغ�ير غرباء عن املدينة مل�ؤوا
الدروب والأماكن  ...يتحدثون
وي�صيحون ،و�ساد اال�ضطراب،
وانت�شر رج��ال ال�شرطة يف كل
الأرج��اء ،ويف كل حارة وزاوية،
ودرب وا�سع �أو �ضيق ،وحتركت
ال�����ش��وارع ب�أنا�سها  ...بع�ضهم
يت�ساءل ،وبع�ضهم حائر وبع�ضهم
ي�صمت.
م�ضى النهار وال ح َّ��ل ملا حل،
وبدت الأمور م�ستع�صية ...
 ما هذا الذي يح�صل ؟!... .ت�ساءل النا�س جمددا .
غ��اب��ت �شم�س ذل���ك ال��ن��ه��ار،
وغاب معها االطمئنان ،وع�ش�ش
اخل���وف يف النفو�س وال��ق��ل��وب،
وبدا النا�س م�ضطربني وخائفني
 ...م�ضى وقت من الليل ،وفج�أة
�سمعت �أ���ص��وات الر�صا�ص ت�صم
الآذان ،وخ���اف ال��ن��ا���س �أك�ث�ر،
وا�ضطربوا �أكرث وانت�شر الرعب
يف النفو�س �أك�ثر ،وب��دا ذل��ك يف
�أو�صال النا�س اخلائفني � ...صار
الر�صا�ص يطلق على البنايات
امل�����س��ك��ون��ة ب���أن��ا���س��ه��ا الآم��ن�ين،
وانت�شرت احل��رائ��ق يف املدينة
التي بدت وك�أنها ت�شتعل ،وفاحت
رائحة الر�صا�ص والبارود واملوت
يف كل الأرجاء .
�إذا �إنها احلرب !! ،..ولكن �أي
حرب ؟!.
���ش��ب��ان ح��م��ل��وا ال��ب��ن��ادق
يرتاك�ضون يف الدروب ،ويطلقون
ال��ن��ار ،و�أخ����ذت ق��ذائ��ف نارية
�أ�شد فتكا تنهمر على املدينة من
�أماكن بعيدة �أخرى و�ساد النا�س
اخل��وف وعمت الفو�ضى يف كل
زاوية .
ه��اج��ت امل��دي��ن��ة وم��اج��ت،
وغرقت يف النار � ...أم��ا �أ�سرة
عبد البا�سط العامل يف حمل
ج���واالت الإ�سمنت ،فما عليها
�إال الهرب ،ولكن �إىل �أين الهرب
؟! .وبدت ال�شوارع مملوءة ب�أنني
اجل���رح���ى ،واجل��ث��ث الب�شرية
م��ل��ق��اة يف ال����دروب  ...العامل
عبد البا�سط خف وجميع �أفراد
�أ���س��رت��ه ه��ارب��ا خ���ارج املدينة
التي �ساد فيها القتال والدمار
واجلنون ،ولكن �إىل �أين ؟!.
رجال منعوه وعليه �أن يحمل

ال�����س�لاح ،ف��احل��رب ه��ي احل��رب،
و�إال فب�سهولة �شديدة يخرتق
الر�صا�ص ر�أ�سه .
هربت الأ�سرة خ��ارج املدينة
يف الظالم من دون عائلها الذي
احتجز �إما احلرب و�إما املوت .
مت��ك��ن��ت الأم وب��ن��ات��ه��ا من
ال���ف���رار م���ن اجل��ح��ي��م ،ولكنها
عندما نظرت يف بقية �أبنائها،
ك��ان االب��ن ابراهيم الطالب يف
مرحلة التعليم الثانوي غائبا
ع��ن الأ���س��رة التي هربت ب��دون
ابنها �أي�ضا ؛ لأنها مل جتد بدا من
ذلك ؛ فقد �أدركت الأم �أن ابنها
ابراهيم م�شارك يف اال�ضطرابات
؛ لأن��ه��ا �أث��ن��اء ت��ن��اول م�صاغها
من الذهب الذي كان زوجها قد
�أهداها �إياه يوم عر�سها ،وجدت
ابنها يتناول بندقية من خزانة
ال��ث��ي��اب ،وي��ذه��ب ب�ين اجل��م��وع
املائجة ،ومل ي�ستجب لطلب �أمه
يف البقاء معها .
�ضاعت الأ�سرة يف الليل ...
ابنتان وطفله وامر�أة يف الأربعني
يف برية موح�شة �سوداء هربا من
مدينة �سادها املوت واجلنون .
فوجئت املر�أة وبناتها ب�أنا�س
م��ن ال��ب��دو ي��ب��ح��ث��ون يف الليل
عن الفارين لإيوائهم  ...الأم
وبناتها ال��ت��ج���ؤوا �إىل الأ���س��رة
البدوية الكرمية التي حمتهم
و�أطعمتهم .
الأم وبناتها يعي�شون اليوم
يف املدينة ال�ساحلية الهادئة
 ...االب��ن ابراهيم الطالب يف
التعليم الثانوي� ،أ�صيب بجرح
بليغ �أدى �إىل برت �أح��د طرفيه
ال�سفليني ،فبحث ع��ن �أ�سرته
وان�ضم �إىل �أمه و�شقيقاته ،ولكن
بعدما حل به ما حل  ....قال
االبن املنكوب لأمه :
�إن �أباه قد فر �إىل �أملانيا عرب
تركيا ،وهو يف طريقه عرب بحر
ايجه الفا�صل بني تركيا وبالد
اليونان ،غرق القارب الذي كان
يحمل �أع��دادا كبرية من النا�س
الفارين من جحيم امل��وت ،قرب
�إح��دى اجل��زر املتناثرة يف ذلك
البحر ...جن��ا بع�ضهم �أم��ا �أبوه
عبد البا�سط فقد ق�ضى نحبه
غرقا .
االب��ن الأك�بر �أحمد ال يزال
ي����ؤدي خ��دم��ة العلم يف جي�ش
الوطن ،وال تزال الأ�سرة تعي�ش
يف املدينة ال�ساحلية حزينة
ج��دّ ًا و وقلقة ج��دّ ا ً وم�ضطربة
جدّ ًا ،لأن ما ح�صل ويح�صل �أمر
خميف وفظيع ومرعب.

هو ذات��ه .ال�س�ؤال ال�صعب ال��ذي ال
�أعرف متى �أجد له جوابا" .
�أبي قال :ال ت�ستعجل على الأجوبة
،الأيام كفيلة ب�إيجاد اجلواب املنا�سب
يف ال��وق��ت املنا�سب ،لكنه ا�ستدرك
قائال"� ،أح��ي��ان��ا يق�ضي امل���رء عمره
بحثاعن اجلواب" ..هكذا على الإن�سان
ان يكد�س الأ�سئلة يف ذاكرته  .لكني هنا الآن
..يف مطار بوداب�ست .حيث �س�أنتقل بعد قليل
�إىل قلب العا�صمة التي در���س فيها والدي
حني كان طالبا" وكانت املجر يف جمموعة
ال���دول التقدمية امل��ع��ادي��ة للإمربيالية
الغربية ..ال �أع��رف م��اذا بقي من حكايات
�أب��ي �.أ�شعر باجلوع .لكني �أق��ف منتظرا"
�صديقي زياد .اللغة غريبة والوجوه غريبة
علي �إذا ما �صرخت ب�أعلى
ولن يفهم �أح��د ّ
�صوتي ( ملاذا �أنا هنا ؟ ) �أم�سح عيني املتعبتني
و�أكرر ال�س�ؤال (ماذا �أريد ؟)
حقا "ماذا تريد يا خالد؟ ملاذا �أنت هنا
بني هذه اجلموع املتجهة �إىل �أ�صقاع الدنيا
.كم يحلو يل �أن �أعرف ماذا يريد كل م�سافر
و�إىل �أين وجهته �.أمدّ يدي �إىل جيب �سرتتي
و�آخذ حبة جوز كانت �أمي قد ق�شرتها يل
وهي تهم�س (هذه من �شجرة احلديقة).
�أ�صابتني رع�شة الغربة و�أنا �أق�ضم اجلوز
الياب�س ..تذكرت زميلتي �شم�س التي كنت
�أه��رب منها ..لكنها مل تتعب من مطاردتي
و�أنا �أت�سلق �شجرة اجلوز ..كنت �أجتاهلها مع
�شعوري بالزهو و�أنا �أبرز مهاراتي الريا�ضية
�أمامها .زي��اد ق��ال يل ( �أن��ت معجب بها يف
�أعماقك ) �ضحكت ورف�ضت نظرياته التي
اكت�شفت �صحتها عندما ت��زوج��ت �شم�س
باكرا"�..شعرت �أين ف��ق��دت ���ش��ج��رة من
حديقتي ..وعندما ر�أيتها تعود من اخلليج
وبيدها ابنتها ت�أثرت ..وقفت �أت�أملها وهي
تعرب �ساحة احلجاز باجتاه الربيد .
ما زلت �أت�أمل العابرين يف �صالة الو�صول
باحثا" عن زي��اد  .لكن مل��اذا تنفل�ش ذاكرة
طفولتي ومدينتي و�أنا هنا (بردان) وغريب
وال �أعرف �سوى زياد الذي وعدين �أن ي�أتي
وي���أخ��ذين �إىل بيته .ي��ب��دو اننا يف حالة
ال�ضياع نحتمي بالذاكرة ؟
......................................
ما زالت يدا �أمي عالقتني على ظهري وهي
ت�ضمني �إىل �صدرها وتبكي .كانت تريد ان
علي لتمنعني من ال�سفر
تفتح قلبها وتغلقه ّ
.ه���ذا ال�شعور ال يعرفه الآب����اء لأن��ه��م ال
يحملون �أكبادهم ( التي مت�شي على الأر�ض
) يف �أح�شائهم .
ه���ذا ه��و زي���اد .ي��ق�ترب .ي��رت��دي كنزة
رم��ادي��ة �.أرج���و �أن ال يكون قد حت��ول �إىل
�إن�سان رم��ادي ..قيل يل ( الذين يغرتبون
عليهم �إن يتحولوا �إىل رماديني ) لأن الألوان
خطر عليهم  .للأ�سف مل يكن زي��اد الذي
يتقدم نحوي �.إن��ه �شخ�ص �آخ��ر �..شخ�ص
ي�����ش��ب��ه ���ص��دي��ق��ي .احل���ي���اة جم��م��وع��ة من
امل�صادفات .ابت�سمت له .ابت�سم يل وم�ضى
عابرا" غريبا" مثلي .خيل �إ ّ
يل �أن �أرك�ض
خلفه و�أ�س�أله عن زياد ..وعندما مرت فتاة
غجرية ب�شعرها املموج وعينيها امللونتني،
خطر يل �أن �أ�س�ألها ( �أتعرفني �صديقي زياد
؟ الذي مل �أره منذ �سبع �سنوات ..هو مثلي

طويل �..شعره بني .ويحب املتنبي بينما
�أحب ّ �أنا (�أبو فرا�س احلمداين) .تراجعت
قليال" باجتاه مقعد بعيد عن الباب ..يبدو
�أن �صديقي �سيت�أخر ..ويبدو �أين مللت .ولكن
ال بد من ال�صرب ..ف�أنا هنا �صرت �شخ�صا"
�آخ���ر �سي�شرب م��ن م��ي��اه ال��دان��وب وي���أك��ل
ال�سمك النهري الذي ال �أحبه .لكن �س�أكون
دائما" هذا الرمادي الغريب .
....................................
يحق يل �أن �أقلق .زياد مل ي�صل و�أنا �أحاول
االت�صال ب��ه ..خ��ط��ه مغلق ..خ��ط��ه ال��ذي
م��ن املفرت�ض �أن يكون مفتوحا" لطفولة
وذكريات متتد ل�سنوات يف حارة �ضيقة تعرف
بع�ضها ..اقرتب مني رجل م�صري وقال ( هل
�أنت عربي ؟ )
�أجل .ابت�سمت .كانت الكلمة الأوىل التي
�أحكيها بالعربية منذ ال�صباح �.شعرت �أن
اللغة العربية جميلة وتذكرت بيت ال�شعر
(�أنا البحر يف �أعماقه الدر) ل�شاعر النيل (.
عاوز حاجة؟)
�س�ألني الرجل وم�ضى .متددت على املقعد
متعبا" � ،شعرت بالنعا�س لكن ال�س�ؤال عاد �إ ّ
يل
من جديد ( ماذا تريد )؟
طفرت دمعتي ..كدت �أقول (�أريد �أمي)
ر ّد ت امل���ر�أة العجوز التي جتل�س قربي
(كلنا نبحث عن �أمهاتنا �أثناء ال�ضياع)
تطلعت �إىل املر�أة بغ�ضب ..كيف �سمعتني
.ت�أهبت لأن ا�س�ألها ..لكن زي��اد كان ورائي
..ربت على كتفي وقال (�أهال" خالد)
كررت بربود (�أهال زياد ).
مل ي�س�ألني عن �سوريا ،وال عن احلارة  .وال
عن الأحوال .زبل قال يل ( ماذا تريد ؟)
قلت �أريد فقط �أن �أنام ؟ نظر �إ ّ
يل باندها�ش
وهزّ ر�أ�سه �..شعرت �أن طفولتي ت�ساقطت من
ر�أ�سه ..و�أن زياد الذي يف ذاكرتي غري هذا
( �أل زياد )  .قدم يل احل�ساء وطلبت �شايا"
�ساخنا ..مل يكمل فنجانه ..قال ( اعذرين
�..س�أنام لأين متعب .ثم تلفت باجتاه الباب
حيث تتمدد ( طراحة ) �سيارة مع و�سادة
وبطانية عتيقة وقال ( ب�إمكانك �أن ترتاح
هنا ) نظرت �إىل حيث �أ�شار ..بلعت ال�شاي
كما لو �أين �أبتلع �شوكا" ،همهمت و�أنا �أ�ستلقي
على �أر�ض خ�شبية قا�سية .تكورت مثل جرو
خائف  ،متلملت حماوال" النوم ..لكني مل
�أقدر ..رحت �أ�ستعيد ما كان يحكيه يل عن
�أوروبا والرفاهية والبيوت اجلميلة و  .غفا
زي��اد ب�سرعة ..راح ي�شخر  .بينما فتحت
حقيبتي ورح���ت �أب��ح��ث ع��ن �صاحب هذه
الثياب التي رتبتها �أم��ه يف حقيبة ال�سفر
وهي تبكي .
م�سحت وجهي بقمي�ص تفوح منه رائحة
غ�سيل �أمي ثم �أخرجت كل الثياب ..و�ضعتها
فوقي ومن��ت على تلك الطراحة املمدودة
قرب نهر الدانوب �..سمعت مو�سيقا الدانوب
الأزرق تن�ساب حويل ،بينما يف تلك اللحظة
كان رجل ما يف بلدي يقطعون ر�أ�سه وامر�أة
ت�شبه �أمي تبكي على ولدها ..وبيت مثل بيت
جرياننا ينهار وي�صري تلّة من الأ�سئلة
�أهي الأيام فعال" �ستجيب عن الأ�سئلة ؟.

12
الأغنية العربية
�إلى �أين ..؟.
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• �سهري العلي
لح معاجلة �ش�ؤون الأغنية العربية وال�سيما
بات من املُ ِّ
التي تركز على اجلن�س وت��رف اللبا�س ومباهج العني
واملده�ش اليوم وجود �أ�صوات عدد كبري ممن يغنون الآن
خا�صة املطربات ال تخرج من �أفواههن ولكن من �أي منطقة
فيها مفاتن ميتلكونها ولهذا ت��وارى ط��رب الأذن ونب�ض
�إح�سا�س الكلمة ق�سرا ما حدا ب�أغلب امللحنني لين�ساقوا
وراء املو�ضة مبظاهرها متعددة الأل��وان والأ�شكال علما �أن
اختيار الكلمة املعربة اليحتاج �إىل كبري عناء لتتناغم مع
اللحن وال�صوت � ..إذن واقع الأغنية احلالية لي�س معربا عما
يريده اجلمهور بدليل ن�سيانها بال�سرعة ذاتها التي وجدت يف
احلقل الفني �أي لي�س لها عمر ك�أغاين �أيام زمان  ..واملالحظ
�أن �أغلب �شبابنا يدمنون الغناء الهابط وي�ستمتعون ب�صور
الفيديو كليب رغم فجاجة بع�ضها.
وه��ذا ما يثري ت�سا�ؤالت متعددة الأ�شكال والأل��وان تطرح
اليوم ب�إحلاح غري م�سبوق حول واقع الأغنية العربية عامة
وال�سورية خا�صة وال�سيما بظل ال��ظ��روف التي ت�ستهدف
وجودنا ك�أمة لها خ�صو�صيتها احل�ضارية والفنية فتاريخ
الأغنية العربية مدون يف لوحات الزمن الميكن �إنكاره رغم
ه��ذا الهبوط احلا�صل ب�أغلب الأغ��اين التي مازالت تتغنى
باحلبيب احلا�ضر الغائب وك�أن الواقع اليهم �أحدا من املطربني
 ..واملده�ش هنا عندما ي�أتي اجل��واب عن ه��ذه الت�سا�ؤالت
ومن بع�ض �أ�صحاب االخت�صا�ص قائال / :مل يحن الأوان بعد
فاملطرب �أو املغني يهمه �أوال ترتيب و�ضعه االقت�صادي ومظهره
االجتماعي /علما �أن معظم �أدبائنا ونقادنا كتبوا عن الأغنية
بجميع مالحمها و�أ�شكالها متناولني الكلمة واللحن والأداء،
وم��ع ذل��ك مازالت ال تعرب عن رغبات املجتمع ون�شري هنا يف
مقارنة ما بني الأغنية التي ي�صفونها بالقدمية �أنها كانت
تعنى وبدرجة كبرية بالكلمة واللحن �أم��ا اليوم فال عناية
�سوى بالطبل والزمر والرق�ص ما �أدى �إىل ا�ستمرار الهبوط
والتدهور ب�سبب الأغنيات ال�سوقية املبتذلة وما �أكرثها لدى
بائعي /ال�سيديات/
نحن ال نطالب جميع مطربينا وملحنينا �أن يكونوا  /حممد
عبد الوهاب �أو �سيد دروي�ش �أو �سهيل عرفة  /وال �شعراء
الأغنية �أن يكونوا ف�صحاء زمانهم بقدر ما نطالبهم �أن يحافظوا
على �سمعة الأغنية العربية وتاريخها وان يتلقفوا الكلمة التي
تعرب ب�صدق عن حبنا املمزوج بهمومنا وم�شكالتنا وتطلعاتنا
امل�ؤطرة ب�أكاليل �صمودنا وب�شعارات انت�صاراتنا � ..أن ير�سموا
بالكلمة حدودا النهاية لها من الأمل و�أن يحيلوها �إىل �ضمة
يا�سمني وبندقية مقاوم  ..حتى يقول �أوالدنا يف امل�ستقبل ب�أن
هذا الزمن العربي كان زمن ن�ضال حقا  ..وكان �آبا�ؤنا يخو�ضون
معركة �ضارية �ضد اال�ستعمار و�أذرعه الإرهابية و�ضد التخلف
والتكفري و�ضد الأطماع التي تهدد م�ستقبل �أطفالنا
يف كل مرة تعلو فيها الأحلان الن�ضالية ت�شاهد القب�ضات
امل�ضمومة ترتفع بقوة معربة عن الزهو بانت�صارات رجال اهلل
يف امليدان /اجلي�ش العربي ال�سوري /لذا يجب على الفنانني
عموما واملطربني خ�صو�صا �أن يقدموا �أغانيهم كتقارير فنية
يف�ضحون بها كل املت�آمرين على وم�ضات الإن�سانية يف بلد
مهد احل�ضارات  ..ف�إىل متى �ستبقى �أغانينا العربية تتالعب
بالكلمات وتتغنى باحلبيب احلا�ضر الغائب وجترت الأحلان
اململة وهكذا يبقى ال�س�ؤال مطروحا �أغنيتنا العربية �إىل
�أين..؟.

زوايا

اغتيال العلماء العرب
هل يمنع العرب من االنت�صار على �إ�سرائيل
• عبد احلكيم مرزوق
كلية هند�سة العمارة ووكيلها العلمي ،كما مت اغتيال
ماذا ي�شكل اغتيال العلماء والباحثني واملفكرين
والفنانني عند ال��دول الراعية للإرهاب وعلى
جمموعة من الطيارين ال�سوريني املدربني على �أحدث
ر�أ�سهم الإدارة الأمريكية والكيان الإ�سرائيلي
الطائرات يف ريف حم�ص ال�شرقي ،وا�ستهدفت �سيارة
،هل هو العجز �أم��ام تلك العقول املبدعة ،وهل
تقل جمموعة من الباحثني يف مركز البحث العلمي
ت�شعر تلك القوى بال�ضعف �أمامها كونها ت�شكل
يف منطقة التل ريف دم�شق واغتيل اللواء عبداهلل
خطر ًا حقيقي ًا لوجودها وكون احلروب احلديثة
اخلالدي واللواء نبيل زغيب امل�س�ؤول عن تطوير
يف العامل مل تعد ع�سكرية بل هي حروب الأدمغة،
برنامج ال�صواريخ ال�سورية .كما �شهدت حلب اغتيال
ومن ينت�صر يف �أي حرب هي الأدمغة والعقول التي
الدكتور �سمري رقية املتخ�ص�ص يف هند�سة الطريان
تدير احلروب بعقولها وبفكرها وهي التي ترى ماال
بعد اغتياله م��ن قبل �إره��اب��ي��ي جبهة الن�صرة،
يراه الآخرون.
واغتيل الدكتور حممد عمر �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة
�إن تلك احل��روب الدنيئة على العقول العربية
ايبال اخلا�صة .و�أخ�ير ًا مت اغتيال الدكتور عزيز
تعك�س حالة الهي�سترييا التي يعي�شها الغرب من
�إ�سرب رئي�س مركز البحوث العلمية يف م�صياف ،حيث
ال��ت��ط��ور ال���ذي ق��د حتققه ال���دول العربية على
ذكرت �صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية �أن جهاز
الأ�صعدة كافة ،ولذلك لي�س غريب ًا �أن نرى �أن تلك
اال�ستخبارات الإ�سرائيلي وراء اغتيال رئي�س مركز
ال��دول ال تكتفي باحلروب الع�سكرية والإعالمية
البحوث العلمية وهو �أحد �أهم علماء ال�صواريخ يف
واالقت�صادية والثقافية بل �إنها تعمد �إىل قتل تلك
�سورية وقد ا�ستبعد حمللون �إ�سرائيليون �أن تكون
العقول ملنع الدول العربية من امتالك �أ�سباب قوتها
�إحدى املجموعات امل�سلحة ال�سورية وراء االغتيال
وتطورها .وقد قالت وزيرة اخلارجية الأمريكية
قبل �إن يتم الك�شف عن تورط املو�ساد الإ�سرائيلي
ال�سابقة مادلني �أولربايت �إبان
بعملية االغتيال.
احتالل العراق :ماذا ن�ستطيع
�إن هذا يعني مبا ال يقبل ال�شك
�أن نفعل مع العراق غري تدمري
�أن الكيان الإ�سرائيلي هو من
عقوله التي ال ت�ستطيع القنابل لقد �أثبتت احلرب الكونية على
يقف وراء كل تلك االغتياالت
�أن تدمرها حيث قامت الإدارة
�سورية �أن الب�صمة الإ�سرائيلية كانت التي جرت يف �سورية ويف بع�ض
الأمريكية �إثر احتاللها للعراق
وا�ضحة خالل احلرب على �سورية �أج��زاء الوطن العربي والعامل
ع���ام  2003بتهجري العقول
يف �أعمال القتل والتدمري املمنهجة ف��ال��ك��ي��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي يعي�ش
والأدم���غ���ة ال��ع��راق��ي��ة وقتل
ح��ال��ة رع��ب حقيقية م��ن تلك
من تبقى منهم داخ��ل العراق التي ارتكبتها الع�صابات الإرهابية
العقول التي يعني بقا�ؤها زوال
م��ن خ�لال �أذرع��ه��ا ال��ت��ي كانت
املجرمة التي كانت عبارة عن �أفراخ الكيان املحتل ولذلك ف�إن الكيان
منت�شرة داخل القطر العراقي
الكيان الإ�سرائيلي
الإ�سرائيلي ي�سعى �إىل الق�ضاء
ال�شقيق .
على هذه العقول والأدمغة التي
يك�شف كتاب «انه�ض واقتل
كانت �سبب ًا يف انت�صار �سورية يف
�أو ً
ال « للكاتب ال�صهيوين روبني
احل��رب الكونية التي تعر�ضت
بريغمان تاريخ االغتياالت التي ق��ام بها الكيان
لها منذ �أكرث من �سبع �سنوات وكذلك انت�صار حزب
ال�صهيوين �أن املو�ساد اغتال منذ اخلم�سينيات �أكرث
اهلل يف عام  2006يف عدوان متوز �إ�ضافة �إىل �سعي
من  2700من العلماء وال�سيا�سيني يف الوطن العربي،
الأعداء �إىل �إف�شال �أي تقدم علمي ي�ؤدي �إىل امتالك
حيث مت��ت ت�صفية علماء ع��رب ك�ثر و�شخ�صيات
دول حمور املقاومة للخربات العلمية انطالق ًا من
بارزة يف ظروف غام�ضة حملت ب�صمات جهاز املو�ساد
حر�ص االحتالل على توطيد تقدمه الع�سكري ومنع
الإ�سرائيلي ومن بينهم الفنان ناجي العلي الذي
دول حمور املقاومة من التطور الع�سكري .
كان يرعب ال�صهاينة بر�سومه الكاريكاتورية التي
لقد �أثبتت احلرب الكونية على �سورية �أن الب�صمة
تك�شف جرائمهم الب�شعة واملجازر التي كان الكيان
الإ�سرائيلية كانت وا�ضحة خالل احلرب على �سورية
الإ�سرائيلي يرتكبها يومي ًا يف فل�سطني املحتلة،
يف �أعمال القتل والتدمري املمنهجة التي ارتكبتها
�إ�ضافة �إىل اغتيال املقاومني عماد مغنية و�سمري
الع�صابات الإرهابية املجرمة التي كانت عبارة عن
القنطار ومن العلماء :اللبنانيان ح�سن كامل ال�صباح
�أف��راخ الكيان الإ�سرائيلي الذي هزم من الأرا�ضي
ورمال ح�سن ،وامل�صريان نبيل القليني ورفعت همام ،
ال�سورية ول��ن تنفع تلك الأع��م��ال الإجرامية من
والفل�سطيني نبيل �أحمد فليفل وغريهم �ضمن قائمة
منع الإع�ل�ان النهائي للن�صر على الإره���اب وعلى
طويلة.
الع�صابات الإرهابية املجرمة .
ويف �سورية ومع بداية احلرب الكونية امتدت يد
اغتيال العقول والأدم��غ��ة العربية ل��ن يوقف
الغدر �إىل العديد من العلماء والباحثني واملخرتعني
م�سرية �سورية وم�سرية حم��ور املقاومة يف حربه
حيث مت يف ع��ام  2011اغتيال امل��خ�ترع ال�شاب
�ضد الإره���اب لأنهما ق��ادران على امتالك �أ�سباب
عي�سى ع��ب��ود على �أي���دي املجموعات الإره��اب��ي��ة
القوة و�أ�سباب ال�صمود وحتقيق الن�صر على الكيان
امل�سلحة يف حم�ص كما اغتيل كل من الدكتور ح�سن
الإ�سرائيلي الزائل لي�س اليوم فقط و�إمن��ا اليوم
عيد رئي�س ق�سم جراحة ال�صدر يف امل�شفى الوطني
بحم�ص واملهند�س �أو���س عبد الكرمي خليل اخلبري
وغد ًا  ،ويف امل�ستقبل وب�شائر الن�صر باتت تلوح يف
يف الهند�سة النووية والقائم بالأعمال يف جامعة
الأفق ومن على عينه غ�شاوة او بع�ض الغب�ش فليدقق
البعث وكذلك الدكتور حممد علي عقيل نائب عميد
النظر ويدرك احلقيقة التي ال مهرب منها.

فنون

•رمي احلم�ش
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مفيدة ديوب وحيوية الإبداع ال�صافي
بين الر�سم والنحت

ت�����ض��م��ن امل���ع���ر����ض ال��ف��ن��ي ال���ذي
ا�ست�ضافته القاعة ال�شامية يف املتحف
الوطني بدم�شق م�ؤخر ًا
بعنوان «�سورية ج�سر املحبة» لأعمال
ملتقى ال��ت�����ص��وي��ر ال��زي��ت��ي ال�����س��اد���س
الذي نظمته مديرية الفنون اجلميلة
برعاية وزارة الثقافة على مدار ع�شرة
�أي���ام بحديقة املتحف  20لوحة لع�شرة
فنانني هم :خليل عكاري ،موفق ال�سيد ،بديع
جحجاح ،ح�لا �صابوين ،جمعة النزهان،
حممد البدوي ،جان حنا ،عبري الأ�سد ،نهى
جبارة ،مفيدة دي��وب� ،أ�سامة احل�سني ،د.
حممد �صالح ب���دوي .ب��واق��ع لوحتني لكل
فنان من خمتلف املدار�س الفنية الرمزية
وال��واق��ع��ي��ة واالنطباعية والتجريدية،
وكان لنا اللقاء الآتي مع الفنانة الت�شكيلية
مفيدة ديوب.
ال��ف��ن��ان��ة م��ف��ي��دة دي���وب ف��ن��ان��ة مثقفة،
�صافية الذهن ،متوقدة امل�شاعر ،متتلك ر�ؤية
خمتلفة تتج�سد فيها ر�سالة الفن الإن�سانية
�...إن ر�سمت لوحة تعزف ل�ل�أل��وان حلن ًا
لرتاق�صها تنب�ض بخفقان الري�شة فتعك�س
تعبري ًا �صادق ًا ملعاناة وحلم ر�سامة ونحاتة
مبدعة.
بخطوات واثقة تقدم الت�شكيلية مفيدة
ديوب �أعمالها بني الت�صوير الزيتي والنحت
م�ؤكدة �أن املوهبة والدرا�سة الأكادميية
فتحت لها ميادين العمل الفني الرحبة
ودفعتها �إىل موا�صلة عملها ب�إتقان �إىل
تلك احلدود العذبة يف عامل اللون الدافئ
واخلط الر�شيق.
خرجت الفنانة مفيدة ديوب من منطية
الأعمال الفنية امل�شهدية املعرو�ضة ،معمقة
البحث اجلمايل عن دوائر الفرح وم�سارات
االب��ت��ه��اج ب��الإن�����س��ان��ي��ة ،الطبيعة ،احل��ب
واجلمال هذا ما يف�سر متاهي الأج�ساد مع
الطبيعة يف لوحاتها ومنحوتاتها وكلها
�أج�ساد حنينية �إىل زم��ن الطفولة امل�لازم
لأي كائن بو�صفها مرجعيتها الوجودية التي
ت�ستعيد من خاللها وعربها عاملها املفقود
علها تتغلب على وط�أة الراهن الثقيلة.
ال��ف��ن��ان��ة م��ف��ي��دة ت��رغ��ب يف ال��ب��ح��ث عن
الت�شكيل ال�صايف املتحرر من �أعباء و �ضغوط
الواقع فكل �أعمالها دليل وا�ضح على مدى
ان�شغالها بالتقاط اجل��وه��ري يف الأ�شياء
امل��رئ��ي��ة ،مفتونة بعمقها الذهني املجرد
يف زمننا امل��ع��ريف اال�ستهالكي ال���ذي يعد
�سيد غرائز الت�سلية واللعب على ح�ساب
ق�ضايانا ال��وج��ودي��ة واملعرفية ال��ك�برى.
لقد تفوقت الفنانة مفيدة يف �صناعة الذات
الت�شكيلية خ���ارج ك��ل الأق��ن��ع��ة والأوه���ام
امل�صطنعة ،فقناعتها احلية وامتداداتها
التعبريية �أر���ض��ي��ة خا�صة ل��ول��وج عاملها
الب�صري الذي حافظ على ثابت الإبداع من
دون ال�سقوط يف متاهة الإنتاج.
الر�سم بالن�سبة �إليها غ��ذاء للروح فهو
يحقق لها ت��وازن�� ًا نف�سي ًا من خ�لال تقدمي
�أج��وب��ة ول��و وقتية لفهم وج���ود الإن�سان
ومنزلته يف الكون وتخ ّيل عوامل تخرج به
عن امل�ألوف واملتعارف عليه.
ت�صف مفيدة عالقتها بالفن الت�شكيلي
ب�أنها مبا�شرة ،فعندما تر�سم تكون قد عربت
ع ّما يف خيالها و�إح�سا�سها ،م�شرية �إىل �أنها
حتاور اللوحة وحتاكيها قبل ر�سمها ،وتقوم

بعمل sketch
خمططات كثرية لها �إىل �أن حت�س بالر�ضا
عن الفكرة ،مو�ضحة �أن��ه ال يوجد لديها
�أ�سلوب معني �أو مدر�سة خا�صة تتبعها يف
الر�سم ،فهي حتب �أن جترب جميع الأل��وان
واخل��ام��ات والأ���س��ال��ي��ب ،لتقدم فن ًا منوع ًا
يعجب كل من يراه ،وقد تنقّلت بني الواقعية
وال��ت��ع��ب�يري��ة وال��ت��ج��ري��دي��ة وال��رم��زي��ة
وال�شاعرية التي يطغى فيها ال��ل��ون على
امل�ضمون� ،ساعية من خالل ذلك �إىل جذب
املتلقي ليعي�ش التجربة اجلمالية بد ًال من
االكتفاء مب�شاهدتها �أو ت�أملها من اخلارج
وذل��ك من خ�لال املمار�سة احلرك َّية �أثناء
قراءتها من الداخل.
وعن جتربتها يف النحت تقول الت�شكيلية
م��ف��ي��دة :خ�لال درا���س��ت��ي يف كلية الفنون
اجلميلة تعلمت �أ���ص��ول النحت وت�شريح
تفا�صيل ج�سم الإن�سان ،و�شعرت كيف �أن
الإن�سان هو �إن�سان خ ّ
�لاق ومبدع من خالل
النحت والر�سم ،ووجدت قدراتي تظهر و�أنا
�أ�صنع �شيئ ًا جمي ًال ،من هنا �أقول :بد�أت �أنظر
بعني واعية للأ�شياء ،حيث �أخذت الألوان
واخل��ط��وط تت�شابك والأ���ش��ك��ال تتج�سد
�أمامي ،وات�سعت دائ��رة معاريف بف�ضل هذه
القراءات واحل��وارات ،ومن ثم بد�أت �أتعلق
بالنحت و�أح�س ب�أ�صابعي كيف ت�ستطيع خلق
تفا�صيل الإن�سان .كل �شيء كان بالن�سبة
�إ ّ
يل والدة جديدة واكت�شاف املوجود عندي
وبامل�صادفة ولأن املنحوتة هي يف النهاية
كائن بني يديك يخرج للحياة وفيه من روحي
و�إح�سا�سي ،فالنحت فن يفي�ض بالكثري ورياح
التجديد فيه ال تهد�أ وال ت�ستكني ،وبالت�أكيد
�أن��ه باملعرفة واملمار�سة واكت�ساب اخلربة
�ستندثر ال�صعوبة من قامو�س �إبداعنا.
وعن جتاربها مع الر�سم تقول:
ن��ع��م�..أت��ق��ن الر�سم ال��زي��ت��ي ،لكن يبقى
النحت ه��و ال��ف��ن ال���ذي �أج���د نف�سي فيه،
مع اعتزازي بالأ�شكال الفنية الت�شكيلية
الأخرى ،وحني �أنفذ عم ًال بالر�سم بالري�شة
�أجد روحانية العمل والأ�سلوب يطغى عليها
طابع النحت و�ألوانه ،وال �أنكر ب�أنني ما زلت
�أحنّ �إىل الري�شة والنحت.
�أما عن الألوان فتقول الت�شكيلية مفيدة:
يف نظري الألوان هي روح العمل الت�صويري
وقلبه هي ما يجعل العمل ينب�ض باحلياة
واحليوية� ،إذ ي�شكل اللون ل��دي الأهمية
الق�صوى بني �أدوات��ي الفنية وركيزة لعملي
�أعتمد عليه يف رفع لغتي التعبريية ،فب�إمكاين
خلق ال�شكل من اللون لكن لي�س ب�إمكاين خلق
اللون من ال�شكل �أو اخل��ط ،فباللون �أملك
ال��ق��درة على عك�س م��ا يجول بداخلي من
م�شاعر خمتلطة و�أحا�سي�س خا�صة وحاالت

�أعمالها دليل وا�ضح على مدى
ان�شغالها بالتقاط اجلوهري يف
الأ�شياء املرئية ،مفتونة بعمقها
الذهني املجرد يف زمننا املعريف
اال�ستهالكي.
�إن�سانية .اللون وحده القادر على ت�صويرها
وترجمتها مبا هي عليه يف داخلي ومن هنا
�أخذ اللون عندي مكان ًا خا�ص ًا للبحث فيه
والك�شف عن �أ�سراره  ،وطبع ًا ال �أف�ضل لون ًا
عن �أخ��ر� ،إمن��ا هناك ف�ترات ت�سيطر فيها
م�شاعر قد تكون مرتبطة بحالة نف�سية
معينة فتعك�س تلك احلالة بع�ض املجموعات
اللونية كما لو قلنا �إن العمل يت�سم ب�ألوان
مفرحة �أو �ألوان كئيبة �أو حزينة وغام�ضة
وغريها.
�أم���ا ع��ن م��دى م��واك��ب��ة ال��ل��وح��ة للواقع
الذي نعي�ش قالت :هناك نظريتان يف الفن
تقوالن :هل الفن الت�شكيلي للفن �أو �أن الفن
الت�شكيلي لل�شعب �أو للمجتمع؟ �أق��ول �إن
�أعمايل الفنية جميعها مبنية على النظرية
التي تقول �إن الفن لل�شعب لأنني �أعي�ش مع
�إرها�صات ال�شعب و�آماله و�أفراحه و�أحزانه
و�أمتثل تراثه وتقاليده و�أفكاره ،فالفنان
ب�شكل عام يتعامل مع الإح�سا�س والذائقة
الفنية ،وعندما تتوالد فكرة ما يف خميلته
يبد�أ بتوظيفها بلم�سات فنية يجعلها حتاكي
معاناة الإن�سان �ضمن ر�ؤى جديدة ورم��وز
فنية خ ّالقة وب�أ�سلوب فني راق ي�ستحوذ على
�إعجاب الإن�سان واملجمتع ب�أطيافه كافة،
و�إن �أك�ثر ما حتتاجه احلركة الت�شكيلية
ال�سورية يف ه��ذه املرحلة ه��و العمل على
ترويج اللوحة الت�شكيلية وجعلها �أقرب من

الألوان هي روح العمل الت�صويري
وقلبه هي ما يجعل العمل ينب�ض
باحلياة واحليوية� ،إذ ي�شكل اللون
الأهمية الق�صوى بني �أدواتها الفنية.
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ال�شارع واجلمهور حتى ال تقت�صر فقط على
النخبة املتخ�ص�صة ،يجب �أن يكون العمل
الفني �أكرث �شيوع ًا وتداو ًال وحتى ي�ستطيع
العمل الفني التعبري ب�صدقية تلك امل�شاعر
واحلاالت الإن�سانية فيكون ترجمانا ً �صادقا
و�صريح ًا لها ،ثم ت�أتي م�س�ألة الت�أويل فلي�س
بال�ضرورة �أن يحكي الفنان ق�ص�ص ًا وحكايات،
فالفنان يعرب ب�صدق وينقل �شعور ًا عام ًا
ومطلق ًا حلالة ما انتابته بعدها من اجليد
�أن يحمل العمل الفني العديد من الت�أويالت
ال��ت��ي ���س��وف ت���دور يف ف��ل��ك ح��ال��ة الفنان
الأ�سا�سية وهذا �أعتربه �إ�شارة لنجاح العمل
الفني .من هنا ،ومن خالل الأح��داث التي
نعي�شها يف ظل احلروب والنزاعات الفردية
لي�س �أمامنا �سوى الإب��داع ب�أجنا�سه كافة،
فاللوحة الفنية ا�ستطاعت بكل ما حتمله
من �أفكار ور�ؤى �أن تعرب ع ّما بداخل الإن�سان
املعذب على هذه الأر�ض.
وفيما �إذا كانت الوظيفة حتدّ من �إنتاج
الت�شكيلية ال�سورية ،تقول الت�شكيلية مفيدة
 :نعم الوظيفة حتد من الإنتاج و لكن على
الفنانة التن�سيق بني طموحها وموهبتها،
وح�����ض��ور امل��ع��ار���ض م��ه��م ج���د ًا ح��ت��ى ل��و مل
ت�شارك الفنانة� ،أو الفنان يجب �أن حت�ضر
الرغم من الأزم��ة
وتواكب احلركة وعلى ّ
كل �أ�سبوع كان هناك معر�ضان على الأقل،
وهذا الإ�صرار الذي يقدمه الفنانون مثله
مثل اجلندي الذي يحارب بري�شتهم يوثقون
الأزمة ّ
بكل طاقتهم ،هذه الري�شة مثل القلم
الذي يكتب به ال�صحفي والإعالمي ويقدم
مادة تغني هذه الفرتة ال�صعبة.
رحلة الت�شكيلية مفيدة ديوب مع الر�سم
والنحت رحلة بحث عن احلقيقة املغايرة
وامل��ت��ج��اوزة حل���دود العقل ،ت�شق طريقها
بثبات عرب اخلطوط والأل���وان واخلامات
وال��ف��راغ والف�ضاء…وكل ما من �ش�أنه �أن
يدفع بالذهني قدم ًا نحو متثل املعنى� ،آثار
فنية تتخد �أ���ش��ك��ا ًال خمتلفة تتنا�سل من
الر�سمة لتعانق الف�ضاء.
مفيدة ديوب من مواليد حم�ص عام ،1981
خريجة كلية الفنون اجلميلة�،أقامت العديد
من املعار�ض الفردية وامل�شرتكة ،كما �شاركت
يف عدة معار�ض خارج �سورية وداخلها.
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• معني حمد العماطوري

قضايا وآراء

مارغريت وايز براون
مُبدعة �أدب الأطفال المتمردة
• �إيلني كركو

بعد �أك�ثر من اثنتي ع�شرة حلقة على قناة
امليادين �ضمن برنامج /الرجل الذي مل يوقع/
ا�سئلة ت��ط��رح يف خلد ال��ع��دي��د م��ن ت��اب��ع هذا
الربنامج...
�أول تلك الأ�سئلة كيف كانت �سورية قبل
حرب ت�شرين وكيف بعدها؟
ثاني ًا �أ�سلوب التفاو�ض والوثائق هل جت�سد برجل
الوطن �أم بتاريخ وطن؟
ثالث ًا القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد من خالل
فكره وا�ساليب حواره ومتيز ر�ؤيته وموقفه والهدوء
ال�سيا�سي ،وتكوين ر�ؤي��ة الغرب لتمو�ضع �سورية
ال��دويل� ،أفر�ضتها حرب ت�شرين ونتائجها ام قوة
املفاو�ضات؟
رابع ًا قراءة جذب الأطراف ال�سيا�سية وحماولة
�ضعف القوة املركزية من خالل اتفاقية كامب ديفد
...وغريها من اتفاقيات حتت الطاولة للأنظمة
العربية البرتودوالر ،اين العروبة والعربية منها؟
خ��ام�����س�� ًا جم��ري��ات احل��ل��ق��ات وت��ك��وي��ن ثقافة
الكوالي�س من االحداث وقدرة �سورية قائد ًا و�شعب ًا
�ألي�ست مثار للدرا�سة؟
�ساد�س ًا هل ما تركه القائد امل�ؤ�س�س هو نهج ،ام
ر�ؤية ،وهل كان �سبب ًا يف جتاوز التحديات املا�ضية
واحلا�ضرة؟
عر�ضت ال��ي��وم ق��ن��اة امل��ي��ادي��ن �آخ���ر حلقة من
حلقات برناجمها الوثائقي /ال��رج��ل ال���ذي مل
ي��وق��ع ،/ولأن��ن��ي تابعت ه��ذا ال�برن��ام��ج بحلقاته
التوثيقية التدوينية ،ومعا�صرتنا لكثري من تلك
الأحداث ،انعك�ست حلظات ال�شجن على داخلي �أن
رج ًال كالقائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد �أر�سى دعائم
احلوار والتفاو�ض وفر�ض على العدو قبل ال�صديق
احرتامه ،وو�ضع �سورية على اخلارطة الدولية،
مناء وعطاء و�سيا�سة ومنو ًا و�صناعة ،والأهم �أنه مل
يوقع على �أب�سط جزئيات احلقوق ،ولو �أراد ل�سجل
التاريخ �أنه وقع كما �شهدت �إحدى احللقات ب�إحدى
الإغراءات التي قدمت له ،بو�ضع �صورته على كربى
ال�صحف والقنوات الإعالمية العاملية والعربية
والأجنبية ،لكن جوابه �أن حاجبه �سيقتله على
هكذا توقيع لأنه تنازل عن جزء من حقه امل�شروع،
ولكنه ظل وفي ًا ل�شعبه ووطنه وفكره وقناعته ومل
يوقع...
ال �أ�ستطيع �إخفاء �أن الربنامج �أ�ضاف لنا معلومات
هامة يف التاريخ ال�سيا�سي ل�سورية ،حينما �أثبت
�أن العمل ال��ذي قدمه القائد امل�ؤ�س�س حفظ فيه
ال�شخ�صية ال�سورية وال���دم ال�����س��وري والكرامة
ال�سورية والنهج ال�سوري والتاريخ ال�سوري ،و�أجزم
�أن ما عر�ض من معلومات وح��وارات يجعل العامل

ب�أ�سره و�أن مل يعرتف بحقنا لكنه �أيقن ذاك العامل
ونحن نعي�ش �أي���ام ت�شرين التحرير كيف كانت
معركة الن�صر الع�سكري وامل��ف��او���ض��ات م��ع �أعتى
دهاء �أمثال /كي�سنجر ،ثعلب
�شخ�صيات ال�سيا�سية
ً
ال�سيا�سة الأمريكية ،/وكانت الريادة ال�سورية مع
كرب حجم ال�ضغط ال��دويل واالجنبي ،والتخاذل
العربي و�سقوط �أقنعة الأنظمة العربية �أم��ام
الغطر�سة ال�صهيو�أمريكية ،حماولة الفر�ض على
�سورية االلتزام والتوقيع ،ولكنه مل يوقع...
اثنتا ع�شرة حلقة وثائقية حملت مب�ضمونها
الكثري من االح��داث والوقائع ،جعلتنا نقف امام
عزة النف�س والهوية والكرامة ال�سورية...ولعمري
ما يجب �أن يكتب عن هذا الربنامج �أكرث مما يجب
التحدث فيه ،مع الإعجاب ب�أمانة وذاكرة وتوثيق
الدكتورة بثينة �شعبان تلك القامة الوطنية التي ما
زالت �إىل يومنا �أيقونة الإنتماء للوطن الأم ،ولعمري
دموعها يف �آخر حلقات الربنامج جلعتنا ندمع معها
على رحيل قائد ظل الرجل التاريخي املقاوم ،وما
قدمت و�أو�ضحت وبينت �شيء يجعنا نعي�ش بلحظة
�سعادة بهويتنا ال�سورية وانتمائنا ال�سوري ،وعي�شنا
ال�سوري امل�شرتك...قد يعرت�ض بع�ض ليقول ع�شنا
ف��ق��راً ،نعم ع�شنا فقر ًا ولكن بكرامتنا العربية،
وع�شنا احلاجة بعزة و�إب��اء وطنية ،وكنا �سوريني
�شرفاء لأر�ضنا ووطننا ومل ن��زل ،ولو عاد القائد
امل�ؤ�س�س ور�أى اخليانة العربية ،وما يحدث بالوطن
العربي عامة و�سورية خا�صة ،ليقول ما قاله يف
خطبه/ :ال�شهادة �أو الن�صر� ،/إذ ًا هذا الربنامج
ينبيك عن �شعب �صمد وق��اوم ونا�ضل وع��ن قائد
�أثبت م�صداقية ر�سالته وفكره وموقفه ،وعن جي�ش
عقائدي حمل الر�سالة ال�ستمرار النهج...ورغم
ظلمة الزمن والليل احلالك وم��ا �أح��اط بوطننا
من م�ؤامرات داخلية وخارجية ظل الدكتور ب�شار
الأ�سد رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية حمافظ ًا
على نهج والده و�سريته وموقفه ،وحمل قلمه الذي
مل ي�شوه به حربه �إال باحلق والإن�سانية ،ولعمري
نعتز ب�أنف�سنا �أننا كنا يف زمن الرجل الذي مل يوقع.
�أخري ًا ما تركه هذا الربنامج من انطباع يف خلدي
�أك�ثر مما ر�أيته يف عيني و�سمعته يف �أذين ،ولهذا
اعتربه �أنه من املفيد �أن يعلم اجليل �أنه يف وطن مل
ي�ساوم...ومع قائد مل يوقع....لأن رهانه كان على
الأجيال ...رحل القائد اخلالد ومل يوقع ..وبقي
قلمه بحربه ...بني �أيدي من حفظ عهده ونهجه
..ومل يوقع هو الآخر ...بوركت يا وطن ...ان �ضم
ثراك ذاك الرجل الذي مل يوقع ....

ال �شك يف �أن كتاب الأطفال «ت�صبح على خري يا قمر» قد حظي ب�شهرة عاملية
ا�ستثنائية� ،إال �أن قلة من النا�س تعرف ا�سم م�ؤلفته احلقيقية ((مارغريت
وايز براون)).
ولدت مارغريت وايز براون يف نيويورك عام � .1910أنهت درا�ستها اجلامعية
عام  ،1932وعملت كمدر�سة وكان احتكاكها مع الأطفال م�صدر �إلهام كبري لها.
ن�شرت كتابها الأول للأطفال عام  1937حتت عنوان «عندما ه ّبت الريح»،
لتط ّور �أدواتها فيما بعد وت�صدر املزيد من الكتب امل�صورة التي تخاطب الطفل
ب�أ�سلوب غنائي ممتع ،وتنا�سب ذهنيته مثل «الأرنب الهارب» و»اجلزيرة ال�صغرية»
و»عائلة الفرو ال�صغرية» و»احلظرية احلمراء ال�صغرية» و»الطائر امليت» و»ت�صبح
على خري يا قمر» الذي ي�شكل نقلة نوعية يف عامل الكتابة للطفل ،وهو عبارة عن
ق�صيدة غنائية رائعة ت�ضع الأطفال يف �أجواء طقو�س النوم على ل�سان جمموعة
من الأرانب ال�صغرية ،ويعترب هذا الكتاب من كال�سيكيات �أدب الأطفال ونقطة عالم
بارزة يف م�سرية تطوره.
يف بداياتها كانت تن�شر كتبها ب�أ�سماء م�ستعارة كثرية ،وعندما القت كتابها
جناحات هائلة تفرغت ب�شكل تام للكتابة للأطفال.
خالل عمرها الق�صري الذي مل يتجاوز  42عام ًا ،تركت مارغريت وايز براون ما
يزيد على مئة كتاب للأطفال ،معظم �شخ�صياتها من احليوانات.
لكتاباتها التي تنوعت بني الق�صائد والق�ص�ص الق�صرية �إيقاع حمبب خا�ص ،وهي
تفتح املجال �أمام الطفل للتفكري و�إعمال اخليال ،وقد حاولت �أن تكتب للطفل كما
يرغب �أن ي�سمع الق�صة ال كما يرغب الكبار يف
ق�صها له.
ّ
كانت على قناعة تامة ب�أن الق�صة �أو الق�صيدة
يجب �أن تكون مرفقة ب�صور مميزة فالطفل يقر�أ
وي�سمع ويرى ،وخياله ال يتحفز من خالل ال�سرد
فقط بل من خالل املزاوجة بني الفكرة وال�صورة
املعربة.
وكانت تتابع ب�شكل �شخ�صي ول�صيق الفنان
ال��ذي تكلفه بر�سم �شخ�صيات �إح��دى ق�ص�صها،
لدرجة دفعتها لإح�ضار حيوانات حقيقة من
وج���راء وغ�يره��ا �إىل حم�ترف��ات الفنانني
�أران���ب ِ
ليعي�شوا احلالة ب�شكل واقعي ميكنهم من �إبداع الر�سوم الأمثل والأكرث تعبرياً.
�صرحت مرة ب�أنها ترى بع�ض الق�ص�ص يف �أحالمها،
كانت تكتب لي ًال ونهاراً ،وقد ّ
فت�ستيقظ ب�سرعة وتدون ما ر�أته على عجل ،لتعيد كتابته يف ال�صباح رغبة منها يف
التقاط كل فكرة وكل تف�صيل قد يكون مثري ًا الهتمام الطفل وم�صدر فائدة له يف
مرحلة بناء ال�شخ�صية.
كانت تع�شق الطبيعة والنزهات الربية ،وكانت حتب التعامل مع احليوانات
الأليفة ،والأ�شجار والنباتات ،وقد انعك�س هذا على ق�ص�صها التي كانت بعيدة عن
اخلطاب والوعظ  ،قريبة من كل ما يخاطب الطفل ويبهجه ويدخله �إىل عوامل
الب�ساطة واخلري واجلمال.
تعترب طريقة مارغريت واي��ز ب��راون يف الكتابة للأطفال ثورية وجاحمة
ومتمردة� ،سواء من حيث الفكرة �أو الأ�سلوب �أو الر�سوم .فقد جتاوزت حكايات
اجل��دات واخلرافات التي كانت ت�شكل العمود الفقري لق�ص�ص الأطفال يف تلك
احلقبة وراحت تخرب الطفل عن احليوانات الأليفة وعن املركبات واملدن والأحداث
اليومية الب�سيطة امل�ألوفة من منظور طفويل عفوي ميزج بني الواقعية واخليال.
تركت مارغريت وايز براون ما يزيد على �سبعني خمطوط ًا للأطفال موزعة على
�أكرث من � 500صفحة ،وقد حافظت �أختها «روبرتا» على هذه املخطوطات لعقود،
�إىل �أن �أعيد اكت�شافها عام  1991فا�ستقطبت الكثري من دور الن�شر.
�أعيدت طباعة كتبها مل��رات ال ُتعدّ  ،وقد زودتها بع�ض دور الن�شر بر�سومات
جديدة� ،إال �أن الن�سخ التي حتمل الر�سوم الأ�سا�سية التي اختارتها مارغريت بقيت
مرغوبة ب�شكل كبري.
تباع كتبها حتى يومنا هذا ،وحتظى ب�شعبية كبرية ،وقد ترجمت �إىل عدد كبري
من اللغات.
رغ��م الفرح ال��ع��ارم ال��ذي قدمته للأطفال من خ�لال كتاباتها امل��رح��ة ،كانت
مارغريت وايز براون خملوقة حزينة عاثرة احلظ ،بحثت عن ال�سعادة واحلب
ومل جتدهما يف حياتها ال�شخ�صية التي كانت م�ضطربة �إىل �أبعد احلدود.
توفيت مارغريت وايز براون يف فرن�سا عام  1952ب�شكل مفاجئ �إثر ان�سداد
وعائي حاد �أطف�أ �شعلة عمرها الق�صري الذي نذرته للكتابة للأطفال رغبة منها يف
منحهم ال�سعادة التي مل جتدها رغم بحثها احلثيث عنها.

قضايا وآراء
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تركيا �أردوغان
من �صفر م�شكالت �إلى �صفر �إنجازات
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•د�.سليم بركات
تعد تركيا نف�سها على �أن��ه��ا القوة
الع�سكرية االقت�صادية اجليو�سيا�سية
الأوىل ،مقارنة بغريها على م�ستوى
املنطقة ،الأم��ر ال��ذي يجعلها العن�صر
الأه���م يف ال��ت��وازن��ات الإقليمية من
وجهة نظرها ،لكنها ومنذ قيامها يف عام
 ،1923مل تتوافر لها الفر�ص لت�صريف
ف��ائ�����ض ق��وت��ه��ا خ���ارج ح��دوده��ا لأ���س��ب��اب
متعددة ،ي�أتي يف طليعتها �أن احلرب الباردة
التي تلت احلرب العاملية الثانية قد ر�سمت
لها اخلطوط احلمراء ،ومنعت خروجها من
حدودها اجلغرافية ،هذا بالإ�ضافة �إىل
منعها من قبل رو�سيا االحتادية من �أن تيمم
�شطر القوقاز ،و�آ�سيا الو�سطى ،وكبح �أوروبا
لها من التوجه نحو البلقان .ولقد بقيت
على هذه احلالة �إىل �أن هي�أت لها الظروف
التدخل يف �ش�ؤون الوطن العربي ،من خالل
هبات ما ي�سمى بالربيع العربي ،وب�ضوء
�أخ�ضر �أمريكي ت��راف��ق م��ع ف��راغ �إقليمي
ع��رب��ي ق���لّ ن��ظ�يره ،وم���ع و���ص��ول جماعة
الإخوان امل�سلمني �إىل ال�سلطة يف م�صر.
ه���ي����أت احل����رب ال��ك��ون��ي��ة الإره���اب���ي���ة
التي ا�ستهدفت �سورية ب���آل��ي��ات الإ���س�لام
ال�سيا�سي الإره���اب���ي وم���ن خ�ل�ال ال��دع��م
االم�بري��ايل ال�صهيوين ال��رج��ع��ي ،هي�أت
لرتكيا الظروف لأن تكون حمط الأنظار
الدولية والإقليمية ،كي تلعب دور ًا قيادي ًا
على م�ستوى املنطقة� ،إال �أن عوامل متعددة
داخلية� ،إقليمية ،ودولية� ،أ�ضاعت هذه
الفر�صة عليها ،وبالتايل تدهور �أمرها مع
مرور الوقت ،لت�صبح طرف ًا خا�سر ًا بتوافق
دويل جعل من الطموح الرتكي حم�صور ًا
ب��زع��ام��ات م��ا ي�سمى ب��ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي،
وال�سيما بعد ف��ق��دان جماعات الإخ���وان
امل�سلمني لل�سلطة يف م�صر ،وقتها متحور
الطموح ال�ترك��ي ح��ول �سورية امل��ج��اورة،
ليكون قوي ًا يف البداية من خ�لال الدعم
الأمريكي الإ�سرائيلي الرجعي الإرهابي،
لكنه عاد �إىل حالة الت�أرجح نتيجة �صمود
���س��وري��ة وحلفائها ال���ذي حطم الطموح
ال�ترك��ي ،ومنعه م��ن حتقيق رغباته على
الأر�ض ال�سورية.
م��ع م���رور ال��وق��ت ا���ض��ط��رت تركيا �إىل
�إب��رام حتالف ا�سرتاتيجي مع ال�سعودية
وب��اق��ي دول اخلليج ويف الطليعة قطر،
ممن ي��دورون يف فلك التحالف االمربيايل
ال�صهيوين ،حتالف تخلت تركيا من خالله
ع��ن من��وذج��ه��ا الإ���س�لام��ي امل��ع��دّ للت�صدير
مقابل البقاء يف امللعب ال�سوري �سيا�سي ًا
وع�����س��ك��ري�� ًا بتغطية ���س��ع��ودي��ة قطرية،
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

وبالتايل ح�صد ه��ذا التحالف اخلليجي
الرتكي اهتمام ًا �إعالمي ًا �ضخم ًا يف البداية،
لكنه ومع غياب �أدجل��ة املع وال�ضد ،حول
تركيا من طامح �إىل الزعامة �إىل مرجح
لإحدى الأطراف الداخلية لهذا التحالف،
�إىل �أن ك��ان احل�ضور الع�سكري الرو�سي
يف ���س��وري��ة مب��واف��ق��ة ال�سلطة ال�شرعية
ال�سورية ،ال��ذي جلم كل هذه التحالفات،
وغ�ير االجت��اه��ات امل�ستهدفة ل�سورية مبا
فيها الرهان ال�سعودي على تركيا كحليف
ي�ستطيع تغيري موازين القوى على الأر�ض
ال�سورية ،الأمر الذي جعل من تركيا �أبرز
اخل��ا���س��ري��ن ،وال�سيما بعد �إط�ل�اق امل�سار
ال�سيا�سي التفاو�ضي يف الأزم��ة ال�سورية،
وعرب م�سارات متعددة( ،م�سار جنيف ،فيينا،
�أ�ستانة� ،سوت�شي )...م�سارات جعلت من
االجتاهات ال�سعودية حم�صورة يف الت�صعيد
مب��واج��ه��ة �إي����ران ،وا���س��ت��ب��دال ال��ن��ظ��ام يف
�سورية بنظام �آخر موال لها ،بينما جعل من
االجتاهات الرتكية باجتاه اللعب بالورقة
ال��ك��ردي��ة م��ن �أج���ل الهيمنة اجلغرافية
وال��دمي��غ��راف��ي��ة على �شمال ���س��وري��ة ،كي
يجعل منه قاعدة خلفية لو�صول الإ�سالم
ال�سيا�سي الإرهابي املوايل لها �إىل ال�سلطة،
ومع حاجة تركيا �إىل االي��داع��ات املالية
ال�سعودية ق�صرية الأج���ل يف م�صارفها،
و�إىل اال�ستثمار اخلليجي العقاري لكبح
�سقوط اللرية الرتكية ،وكذلك حاجتها �إىل
املبادالت التجارية مع �إيران ،فقد حتولت
�إىل املوازنة بني ال�سعودية و�إي��ران ،لتكون
نتيجة هذا التحول ،عدم اال�صطفاف مع
�أح��د الطرفني يف مواجهة الآخ���ر ،الأم��ر
الذي �أدى �إىل خروجها من معادالت النفوذ
لتدخل يف معادالت احلياد.
مل يحقق رجب طيب �أردوغ��ان �أي اجناز
نهائي يف �سورية� ،سوى مذهبيته الإ�سالموية
الإرهابية ،ورمبا لأ�سباب منها عدم امتالك
�أم��ري��ك��ا لأي���ة ا�سرتاتيجية وا���ض��ح��ة يف
معاجلة الأزم���ة ال�سورية امل�شتعلة ،التي
راه����ن عليها �أردوغ�������ان ،وم��ن��ه��ا ام��ت�لاك
رو���س��ي��ا ،و�إي����ران ،و���س��وري��ة ،وب��اق��ي حمور
املقاومة ال�سرتاتيجية وا�ضحة يف مواجهة
الإره���اب ،ال ي�ستطيع �أردوغ���ان اخرتاقها
رغ���م حم���اوالت���ه ،وم��ن��ه��ا ت��راخ��ي �أوروب����ا
وعدم قدرتها القيام ب�أي دور� ،إذا مل تكن
�أمريكا بجانبها ،ومنها ال�ضغوط الداخلية
للمعار�ضة الرتكية التي حتمل �أردوغ��ان
وحزبه م�س�ؤولية تردي الأو�ضاع يف �سورية
وامل��ن��ط��ق��ة ،ب�سبب ع��ن��اده ،وان��ف��ع��االت��ه،
وال�سعي ال�ستعادة �أجم��اد �سلطة �أج��داده،

وجتاهله نقاط ال�ضعف امل��وج��ودة داخل
بالده ،والتي يفرت�ض �أن تدفعه نحو التعقل
بعد خ�سارة ر�صيده الرتكي ،والعربي ،وحتى
الإ�سالمي نظر ًا لنفاقه وعدم وفائه .الأمر
الذي حول �أردوغان �إىل قائد فا�شل ،نتيجة
ما تتعر�ض له تركيا من خماطر ،وخ�سائر،
ب�سبب �سيا�سته اخلاطئة يف �سورية ،ويف
الوقت الذي ي�شهد فيه االقت�صاد الرتكي
مالمح �ضعف من النوع اخلطر ،يف �سعر �صرف
ال��ل�يرة ال�ترك��ي��ة ،وتقلي�ص اال�ستثمارات
اخل��ارج��ي��ة ،زد على ذل��ك الو�ضع الأمني
ال��رديء وال��ذي ب��د�أ ينعك�س على قطاعها
ال�سياحي بكل ما حتمل الكلمة من معنى.
لقد جاء �أردوغان �إىل ال�سلطة بعد نحو
قرن من الزمن على قيام الدولة احلديثة
بنظام علماين� ،أر�سى ركائزه م�صطفى كمال
�أتاتورك ،وبعد نحو ن�صف قرن من حماوالت
تركيا ال��دخ��ول �إىل االحت���اد الأوروب����ي،
جاء ليدخل تركيا يف مدار �أنظمة احلكم
ال�سلطوية ،وتقوي�ض العلمانية ،وال�سري
مب�شروع �إ�سالموي بقدر ما ت�سمح له موازين
ال��ق��وى ب�ين احلكم واملعار�ضة يف الداخل
ال�ت�رك���ي ،وب��ق��در م��ا ت�سمح ل��ه ال��ظ��روف
ال�سيا�سية املحلية والعاملية ،لتكون املح�صلة
�أنه مل يرتك �صاحب ًا له ال داخل تركيا وال
خارجها.
�إن الثابت الوحيد يف املواقف الرتكية
م��ن الأزم����ة ال�����س��وري��ة ه��و ال��ت��غ�ّيررّ ال��دائ��م
على م��دى ثمان �سنوات ،تغيرّ مبني على
تفاعل عوامل متعددة ،ي�أتي يف طليعتها
الواقع امليداين وامل�شهد الداخلي الرتكي،
واملوقف ال��دويل من ه��ذه الأزم���ة ،تفاعل
كانت نتيجته تطور املوقف الرتكي �سلب ًا
م��ن �إج���راء �إ���ص�لاح��ات ج��ذري��ة �إىل دعم
املعار�ضة ،الإرهابية ،واملطالبة با�سقاط
ال��ن��ظ��ام� ،إىل ال��ق��ب��ول ب��احل��ل ال�سيا�سي
للأزمة ب�شرط رحيل الرئي�س الأ�سد� ،إىل
القبول ال�ضمني ب�إبقائه لفرتة انتقالية
�إىل التدخل الع�سكري املبا�شر على الأر�ض
ال�سورية ع�بر عملية درع ال��ف��رات ،حتت
�شعار و�أد فكرة الدولة الكردية ،وكل ذلك
ي���أت��ي ب�سبب الإخ��ف��اق يف ب��ل��ورة ال��ر�ؤي��ة
الرتكية جتاه �سورية اجلوار ولعدة �أ�سباب
ي�أتي يف طليعتها الدعم الرتكي للمعار�ضة
الإره��اب��ي��ة �إىل �أن ك��ان التدخل الرو�سي
املبا�شر الذي دفع القناعة لدى �صناع القرار
الرتكي ب�ضرورة التعاون والتفاهم مع رو�سيا
االحتادية ب��د ًال من مواجهتها ،ورمب��ا كان
هذا القرار ناجت ًا عن عجز تركيا يف �أن تنقذ
نف�سها والإره���اب مع ًا ،فاختارت �أن تنقذ

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

نف�سها بالتقرب من الر�ؤية الرو�سية حلل
الأزمة ال�سورية ،ولذلك جندها وهي تراهن
على تهدئة الأو�ضاع يف �إدلب ال�سورية ،بعد
�أن عر�ضتها مواقفها ال�سابقة لل�ضغوط
اخلارجية واال�ستهداف ،وبعد �أن �سادت
حالة الفو�ضى ،وتفاقمت خماطر داع�ش،
واملجموعات الكردية امل�سلطة عليها� ،إنها
تتجه نحو حالة التفاهم مع مو�سكو ملوازنة
التوتر يف عالقاتها الأمريكية الأوروبية،
ولأنها ال متلك تغري ًا مقنع ًا لها يف ال�سيا�سة
الأمريكية جتاه الأزم��ة ال�سورية يتوافق
مع م�صاحلها يف عهد ترامب ،ولذلك حتاول
الت�أخري يف معركة �إدلب القادمة ال حمالة،
لتكون املعركة الأخرية يف مواجهة الإرهاب.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هل �سيو�ضع
البي�ض الرتكي يف �سلة رو�سيا ليكون احلل
ال�سيا�سي بالتعاون معها؟ ويف الإج��اب��ة
عن ه��ذا ال�س�ؤال من قبل �أردوغ���ان يكون
االم��ت��ح��ان للموقف ال�ترك��ي م��ن الإره���اب
واملحدد بخيارين� ،إما �أن يتخلى �أردوغ��ان
عن مواقفه يف دعم هذا الإره��اب ،و�إما �أن
يتحول مبواقفه �إىل �إرهاب ،وهذا هو اخليار
املتوقع.
بقي �أن نقول� :أن التوجه الإ�سالموي
لأردوغ����ان ،وت���أي��ي��ده ل�ل�إخ��وان امل�سلمني،
ودعمه للمعار�ضة ال�سورية الإرهابية هو
ما يجب �أن يتخلى عنه ،وال�سيما بعد �أن
�أ�صبحت ا�صطنبول عا�صمة لهذه املعار�ضة،
وبعد �أن حول املنطقة احلدودية بني تركيا
و�سورية ممر ًا �آمن ًا للإرهاب ،وذهب بعيد ًا
يف �صدامه مع �شعبه ،ومع ال�شعب العربي،
و�شعوب العامل املواجهة للإرهاب ،عليه �أن
يدرك �أنه ال ي�ستطيع اجتياح �سورية ،و�أنه
لي�س با�ستطاعته ومن يغرد يف �سربه البقاء
فوق ترابها ،لأن �شعبها وجي�شها ال يقبل
وج��وده وال ب���أي �شكل من الأ���ش��ك��ال ،مهما
كانت اخل�سائر ،ومهما بلغت الت�ضحيات،
كما عليه �أن يدرك ومن لف لفه� ،أن �أوراقه
ب��ات��ت مك�شوفة ،وه��ي تلقى ال��رف�����ض من
ال�شعبني الرتكي ،والعربي� ،صاحبي امل�صلحة
يف اال���س��ت��ق��رار ال�سيا�سي ،واالق��ت�����ص��ادي،
والأم��ن��ي ،ويف معاملة ح�سن اجل���وار ،كما
عليه �أن يدرك �أن ال�شعب الرتكي لن يرتك
له احلبل على اجلرار ،حتى ينتقل برتكيا
م��ن نظرية �صفر م�شكالت� ،إىل نظرية
�صفر اجنازات ،وب�سرعة قيا�سية ،و�إن غد ًا
لناظره قريب.

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

زبري �سلطان قدوري

باحث ،و�أديب
ع�ضو احتاد الك ّتـاب العرب
�إجازة يف التاريخ
مواليد 1946
امل�ؤلفات:
 1ـ حزيران والثورة والنفط
ـ الفرات ـ دير الزور ـ  1982ـ
درا�سة.
 2ـ بغداد على خط ال�صفر ـ دار
ال�شادي ـ دم�شق ـ  1993ـ درا�سة.
 3ـ الق�ضية الكردية ـ دار ال�شادي
ـ دم�شق ـ  1994ـ درا�سة.
 4ـ الثورة املن�سية ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  2000ـ درا�سة
تاريخية.
 5ـ دير الزور ما�ض عريق
(م�شاركة) حمافظة دير الزور ـ
دير الزور ـ  2000ـ درا�سة.
 6ـ ال�سالم يف امل�شروع ال�صهيوين
ـ احتاد الكتاب العرب ـ دم�شق ـ
" 2001ـ درا�سة.
 7ـ الدعاء من القر�آن الكرمي ـ
مطبعة املالح ـ دم�شق ـ  2002ـ
درا�سة.
 8ـ الإ�سالم و�أحداث 9/11
ـ احتاد الكتاب العرب ـ دم�شق ـ
" 2003ـ درا�سة.
 9ـ الدميوقراطية يف الفكر
الإ�سالمي ـ دار الفرقد ـ دم�شق ـ
 2008ـ درا�سة.

أخبار

•�أ.حممد حديفي

الوقت ..وو�صية ماركيز
�أت�ساءل الآن وبكث ٍري من احل�سرة والأمل :ملاذا مير الوقت
ويهرب من بني �أ�صابعنا ،دون �أن نعطي لهذا الوقت الأهمية
التي ي�ستحقها؟! وكيف ال ندرك �أن لكل خملوق على وجه هذه
الأر�ض نهاية حمتومة �ستوافيه �آج ًال �أم عاجالً؟ ملاذا من�ضي
�أوقاتنا ون�صرفها على ال�ضغائن التي ال ت�ؤدي �إال �إىل املزيد من
احلقد والتفرقة؟ وملاذا ندع احل�سد والغرية مي�سكان بتالبيب
يومنا ،فنزرع الكراهية ونح�صد اخليبات؟ كل هذه الأ�سئلة
التي تتزاحم يف الذهن مت�ضي دون �أجوبةٍ ؛ لأننا عودنا �أنف�سنا
ب�أال ن�ستثمر الوقت باملحبة والت�سامح ،ومد اجل�سور مع الآخر
لردم الهوة بيننا وبني من و�ضعتهم الأيام �صدفةً يف طريقنا
الذي ر�سمته لنا احلياة ،ورتبه لنا القدر؛ �إذ �شاء لنا �أن نكون
يف ذات املكان ويف ذات الوقت راغبني �أو كارهني.
الأي��ام مت�ضي مت�شابهةً ال جديد فيها ،و�إن كان هنالك من
�شيء نعتربه جديداً ،فهو الأنباء التي تردنا من هنا وهناك
عن رحيل عزيزٍ على قلوبنا جمعتنا به �أيام من العمر م�ضت،
لكنها كانت طافحةً بالنقاء واملحبة والت�سامح� ،أو �شهيدٍ �أ�سلم
الروح دفاع ًا عن حيا�ض الوطن� ،أو طامعٍ ب�أر�ض الغري ،وطامحٍ
ال�ستالبها م�ستغ ًال ظروف احلرب التي ع�شناها بكل �أوزارها
الثقيلة التي حطت على �صدورنا؛ لت�سلبنا ال�سكينة والهدوء
واال���س��ت��ق��رار ،وحت��ول �أي��ام��ن��ا �إىل خ��وف يف الليل ،وترقب
بعد �شروق الفجر ملا قد يحمله يومنا اجلديد من امل�صائب
والويالت..
�أمام ذلك كله جند �أنف�سنا يف املكان الذي ال ي�شتهيه القلب،
وال تطمح لبلوغه الروح �إذ نرى �أن احلياة حتولت جلحيمٍ ال
منلك ال�صرب الكايف ملجابهته ،وال القدرة الالزمة لدرئه عن
قلوبنا املثخنة باجلراح واخليبات..
م��ن هنا ت���أت��ي ال�����ض��رورة امللحة ل��زرع ال��ت��ف��ا�ؤل ،وا�ستثمار
الوقت مبا ي�ؤدي �إىل �إ�شاعة الفرح و�إ�شعال الرغبة با�ستمرار
احلياة ،وا�ستثمار كل حلظة فيها لزرع الأمل؛ كي نقنع �أنف�سنا
�أن احلياة جميلة وج��دي��رة ب���أن يعي�شها امل��رء بكل ما فيها
من طاقات �إيجابية ،فيما لو عرف كيف ي�ستغل كل حلظة
فيها ،ويحولها �إىل مهرجان من الفرح الداخلي ي�شكل املهماز
ال�ضروري للم�ضي واال�ستمرار.
ولنا يف تاريخ الب�شرية املعا�صر �أبلغ الأمثلة على ذلك ،فها
هو «غابرييل غار�سيا ماركيز» الكاتب الكولومبي ال�شهري الذي
عا�ش عمر ًا مديد ًا ناهز ال�سابَع والثمانني عام ًا ما بني عامي
� 2014 ،1927أم�ضاه يف الكتابة والرتحال ،وح�صد خالل
ذل��ك العديد من اجل��وائ��ز ،وه��ا هي يطلق و�صاياه ال�شهرية
يف مقابلة �أجرتها معه �إح��دى ال�صحف وه��و يقاوم مر�ض
ال�سرطان الذي �أ�صاب غدده اللمفاوية ،فكان ال�سبب الرئي�س
الذي �أدى �إىل رحيله؛ بعد �أن خلف ع�شرات امل�ؤلفات ومئات
املقاالت يف ال�صحف التي ا�ستهوته الكتابة فيها ،ولكن العمل
ال��ذي �أح��دث دوي�� ًا كبري ًا يف ع��امل الكتابة هو روايته «مئة
عام من العزلة» التي طُ بعت عدة طبعات ،وبيع منها قرابة
 25مليون ن�سخة بعد �أن تُرجمت �إىل  37لغة ،وقد وُ�صفت
ب�أنها القنبلة التي �أحدثت انت�شار ًا وا�سع ًا يف العامل �إذ ر�سخت

نهج ًا جديد ًا يف كتابة الرواية �سار عليه وانتهجه كثري من
الروائيني يف العامل..
لكن ال��ذي يهمنا الآن هو و�صية الكاتب التي قد يرفد ما
جاء فيها ما كنت دعوت �إليه يف بداية هذه املقالة ،وهو نبذ
التفرقة وال�ضغينة ،وا�ستثمار كل حلظة من حلظات احلياة
لإ�شاعة الفرح يف قلوب الآخ��ري��ن ،وع��دم �صرف اللحظات
املتبقية من عمر الإن�سان يف تر�سيخ احلقد ،ون�صب املكائد..
و�صية ماركيز كتبها و�أر�سلها جلميع �أ�صدقائه الذين تربطه
بهم �صلة امل���ودة واملحبة والت�سامح ،وي�ضمر لهم يف قلبه
الكثري من حب اخلري ،وميلك الرغبة يف �أن يدر�أ ال�شر عنهم،
وميحو من �أعماقهم ما ي�ؤدي بهم �إىل العزلة والتهلكة ،فكانت
الر�سالة تذكري ًا بقوة احلياة وروعتها التي ن�ساها �أ�صحاب
ال�ضغائن و�صرفوا �أوقاتهم يف ن�صب املكائد للآخرين..
يرى ماركيز :لو �أنه وُهب حفنةً من حياة �أخرى ف�سوف لن
ي�صرفها يف احلقد وال�ضغائن ويقول :لو �شاء الرب �أن يهبني
حفنةً من حياة �أخ��رى؛ �سوف �أ�ستغلها بكل ق��واي ..رمبا لن
�أقول كل ما �أفكر فيه ،لكنني حتم ًا �س�أفكر يف كل ما �س�أقوله..
�س�أمنح للأ�شياء قيمتها؛ ال كما متثله ،بل ملا تعنيه� ..س�أغفو
قلي ًال و�أحلم بال ح��دود؛ مدرك ًا �أن كل �إغ��ف��اءة هي خ�سارة
ل�ستني ثانية من النور ..و�سوف �أ�سري فيما يتوقف الآخرون،
و�س�أ�صحو فيما الكل ينام ..لو �شاء الرب �أن مينحني حفنة
من حياة �أخرى� ،س�أرتدي مالب�س ب�سيطة ،و�أ�ستلقي على وجه
الأر�ض عارياً ،لي�س من ج�سدي فقط ،ولكن من روحي �أي�ضاً..
ومي�ضي ماركيز يف ر�سالته التي كانت مبثابة و�صية للأجيال
فيقول:
لو قدر يل �أن �أعي�ش وقت ًا �أطول ..لن �أترك يوم ًا واحد ًا مير
دون �أن �أقول للنا�س ..كم �أحبكم� ..أحبكم جميعاً ..ولأقنعت
اجلميع رجا ًال ون�ساءً �أن ال �شيء �أثمن من احلب ..و�س�أبرهن
لهم جميع ًا كم هم خمطئون حينما يعتقدون �أنهم مل يكونوا
حمبني متى �شاخوا ..ال ي��درون �أنهم ي�شيخون بفعل غياب
احلب!!..
ويف مكان �آخر من هذه الو�صية يقول� :س�أمنح الطفل �أجنحةً
ليطري ..لكنني �س�أدعه يتعلم التحليق وحده..
ثم مي�ضي يف كتابة و�صيته فيقول :تعلمت �أن اجلميع يريدون
العي�ش يف القمة غري مدركني �أن �سر ال�سعادة احلقيقية هي يف
كيفية معاناة ال�صعود ،وتعلمت �أن املولود اجلديد حني ي�شد
على �أ�صبع �أبيه للمرة الأوىل ،يعني �أنه �أم�سك بها للأبد..
ث��م يختم ب��ال��ق��ول ..ال تبقوا حبكم ل�ل�آخ��ري��ن ���س��ر ًا يف
�أعماقكم ..برهنوا لهم مدى حمبتكم للآخر..
بعد هذا الذي اقتطفناه من و�صية ماركيز ،وكان يف جممله
يدعو �إىل نبذ ال�ضغينة والكره واحل�سد ،ويدعو لل�شروع يف
حب احلياة وا�ستثمارها حب ًا حتى ال�شهقة الأخرية نت�ساءل:
ترى �ألي�س من الأجمل والأق��وم والأ�صلح �أن تنحي احلقد
والكره وال�ضغينة جانباً ،ونعلن عن كل من حولنا احلب ،والود،
كي ت�سود املحبة ،ويعم ال�سالم؟
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�صدر للم�ؤلف ح�سن حردان كتاب
حت��ت ع��ن��وان« :ع�����ص��ر امل��ق��اوم��ة..
�صناعة الن�صر »2017-1982
�صدر عن دار بالل للطباعة والن�شر،
ق��دّ م ل��ه :العماد �إميل حل��ود رئي�س
اجل��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال�����س��اب��ق،
و�سماحة ال�شيخ نعيم قا�سم نائب
الأمني العام حلزب اهلل.
ومما جاء يف الكتاب نقطتف:
«�سورية �سوف ت�صبح �أك�ثر قوة
ومناعة ووحدة عما كانت عليه قبل
احل��رب ،ف���إع��ادة البناء من املرجح

ع�صر املقاومة� ..صناعة الن�صر
�أن��ه��ا �ستجري ع��ل��ى ق��اع��دة ح�سم
خياراتها ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والعروبية والقومية،
املنت�صرة ،بحيث ت�صبح �أكرث جذرية
يف التزام الثوابت الوطنية والقومية
والعروبية وانتهاج خ��ط التنمية
امل�ستقلة وال��ع��دال��ة االجتماعية
باعتبارها هي الأ�سا�س الذي يحفظ
ال���وح���دة واال����س���ت���ق���رار ،ويح�صن
ا�ستقالل �سورية وق��راره��ا الوطني
املعرب عن تطلعات �شعبها وثوابتها.
م��ا يقطع الطريق على املخططات

ال��غ��رب��ي��ة ال�صهيونية ،وم���ن ي��دور
يف فلكها ،يف العمل على ا�ستغالل
الثغرات الداخلية ل�ضرب اال�ستقرار
و�إثارة الفنت ..كما �أن انت�صار �سورية
���س��وف ي�����ؤدي �إىل حت����والت ك�برى
يف البيئتني العربية والإقليمية
والدولية.
�إن �صمود �سورية وانت�صارها بدعم
من �أط���راف حلف املقاومة ورو�سيا
وال�صني وغريهما من الدول الراف�ضة
للهيمنية الأم�يرك��ي��ة� ،أدى عملي ًا
�إىل دف��ن نظام الهيمنة الأمريكية

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

الأح������ادي ال��ق��ط��ب ع��ل��ى املنطقة
وال��ع��امل ،وتد�شني ب��دء م�سار والدة
نظام دويل و�إقليمي جديد ،كما �أدى
�إىل ن�شوء بيئة �إ�سرتاتيجية جديدة
يف املنطقة يف م�صلحة حمور املقاومة
وخ��ط اال�ستقالل الوطني ،وه��و ما
ي�صب يف م�صلحة ال�شعب العربي
الفل�سطيني ومقاومته �ضد االحتالل
ال�صهيوين».
ج����اء ال��ك��ت��اب يف ح����دود 446
�صفحة من احلجم الكبري.
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الأر�ض بيتنا الكبري
• ح�سان اجلودي

اجلمال الداخلي
• حممود امل�صري

ُ
�ير
ال
أر���������������ض ب����ي����تُ����ن����ا ال��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب ْ
�أ������ش�����ـ�����ـ�����ج�����ا ُره�����ا �أن����ه����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ا ُره����ا،
ج���ـ���ـ���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ُل���ه���ا ودي���انُ���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا،
���ر
وق���ـ���ل���ـ��� ُب���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ل����ن����ا ����س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ري ْ
����ر يف �أع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���م���اق���ه���ا،
َن ْ
����ح����ـ����ف����ـ����ـُ����ـ����ـ����ـ ُ
����ر يف م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ي���اه���ه���ا،
نُ���� ْب����حِ ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ ُ
��ي�ر
ويف ����س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���م���ائ���ه���ا ن����ط ْ
َي��� ْل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ َ
���ز ُم �أنْ ن���ح��� َّب���ه���ا،
���ب �أُ َّم�������ن�������ا ال��ط��ب��ي��ع��ه
ن���ح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ َّ
لأنّ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه���ا ج����م����ي����ل ٌ
����ة ب���دي���ع���ه
ف���ل���ا نُ���� َل����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ِّو ُث امل�������ي�������ا ْه،
اب
وال
ال���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���واء وال�������ّت������رّ ْ
َ
ون�����ح�����نُ �أط���ف���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ُ
���ال احل�����ي�����اةْ،
وال���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���خ���راب،
������ض�����دُّ ال����ف���������س����ا ِد
ْ
ُ
َ
أر������������������ض ودي�����ع�����ه
����س���ـ���ـ���ـ���ـ���ن���ح���ف���ظ ال

ّثقْبُ الباب
• جليل خزعل

��ب م�����س��ا ع��دة
م�صطفى ول���دٌ ج��م��ي ٌ��ل ج���د ًا ي��ح ُّ
ا لآخرين وعمل اخلري ..كان ودود ًا وحمب ًا جلميع
النا�س ،و ذكي ًا جمد ًا يف درا�سته ،ودائم ًا ي�ساعد
رفاقه يف درا�ستهم.
ً
كان مهذب ًا جد ًا ومطيعا لوالديه ،ي�ساعد �أمه
يف �أعمال البيت ،ال يرف�ض لأمه وال لوالده طلب ًا ،
يلعب مع �أخته ال�صغرية ملك ،حينما تكون �أمه
تعمل يف ا مل��ن��زل ،وال ت�ستطيع رعايتها ب�سبب
�أعباء العمل اليومي.
ذات م���رة يف ب��ا ح��ة ا مل��در���س��ة ،و ج���د �أ ط��ف��ا ً
ال
يقومون باالعتداء على طفل �صغري بال�ضرب،
فهرول م�سرع ًا باجتاه ا لأطفال ،وحاول �إبعادهم
عن هذا الطفل ،فنجح يف �إبعادهم عن الطفل،
و �أعانه على الوقوف ،ونف�ض عن ثيابه الغبار،
ثم قام بتوبيخ ا لأطفال ،وقال لهم� :أنتم جميع ًا
�أخوة وقد �أتيتم �إىل املدر�سة بهدف العلم ،ولي�س
بهدف امل�شاغبات ،ك��ان ودود ًا ج��د ًا مع الطفل،
و �أ�صبح يالزمه يف كل فر�صة حتى ال يعتدي عليه
�أحد.
و ك���ان م�صطفى ح�ين مي��ر يف ا ل��ط��ر ي��ق ويجد
حجر ًا يف و�سطه ،يبعده وي�ضعه جانب ًا  ،حتى ال
يتعرث به �أحد من املارة.
وك����ان ي��ذه��ب ك���ث�ي�ر ًا �إىل احل��دي��ق��ة ليلعب
با لألعاب اجلميلة ،وي�ستمتع مبنظر الزهور ذات
ا لألوان املختلفة ،وي�ستمتع بوقته ويلهو وميرح
مع رفاقه ا لأطفال.
ويف �أحد ا لأ ي��ام وهو يف احلديقة� ،شاهد �أحد

الطبيب

• قحطان بريقدار
ال َت ْ�س َم ُح �أ ّمي
�أَنْ �أَخْ ِر َج
حاب
اء الأَ ْ�ص ْ
وتمَ ان ُِع ل ْو َج َ
و َتق ُ
ْعاب
ُول َلدَ ْي َك الأل ْ
ف َ�أ َظ ُّل َو ِحيدً ا يف ال َب ْيتِ
الباب
�أَ َت َطلَّ ُع م ِْن َثق ِْب
ْ
�ص م ِْن �أُ ّمي
هَ لْ هذا ِح ْر ٌ
قاب؟
نا�س عِ ْ
�أَ ْم هذا يا ُ

ركن بعيد من احلديقة،
ا لأطفال ،يقف جانب ًا يف ٍ
توجه �إليه لأنه كان وحيد اً ،وال يلعب با لألعاب،
ويبتعد عن اجلميع..
اقرتب منه فر�آه يبكي� ،س�ألهَ :
مل �أنتَ بعيدٌ عن
ا لأ ط��ف��ال و ع��ن ا لأ ل��ع��اب ..فقال ل��ه :ابتعد عني
وال تقرتب مني ،اجلميع ينبذين لقبح �شكلي..
ل�ست جمي ً
قبيح جد اً ،وا لأطفال
ال ،ووجهي
�إنني ُ
ٌ
يهربون من �شكلي،
قال لهَ :
مل تقول هذا الكالم يا �صديقي� ،إنك
جميل ،فال تهتم باجلمال اخلارجي ،لأن اجلمال
ٌ
جميل
الداخلي يبقى ا لأه��م ،و �أ ن��ت يا �صديقي
م��ن ال��داخ��ل� ،أ ن���ت �إ ن�����س��ان لطيف وم��ه��ذب ،وال
ت�ؤذي �أحد اً ..دعنا نذهب ون�ستمتع باحلياة وال
حتزن ،فاهلل خلق ا لإن�سان يف �أح�سن حال ،وبثَّ
فيه ال�صفاء والنقاء ،متتع بجمال روحك ونبل
�أخالقك ،وهيا يا �صديقي لنذهب ونرى العامل،
ودع ا ل��ع��امل ي���رى ج��م��ا ل��ك ب���أخ�لا ق��ك اجلميلة
وطيبتك الكبرية.
�أ م�����س��ك « م�����ص��ط��ف��ى» ب��ي��ده و�أخ����ذه ليلعب مع
ا لأطفال وميرح معهم ،وعندما ر �آه ا لأطفال مقب ً
ال
عليهم ،مل يقرتبوا منه يف البداية ،ولكن عندما
ر�أوه مي��رح ويلهو م��ع «م�صطفى» اق�تر ب��وا �شيئ ًا
ف�شيئ ًا منه ،و ب��د �ؤوا باللهو واللعب معه ،اقرتب
منه «م�صطفى» و ق��ال له �أمل �أ ق��ل لك دع العامل
يرى جمالك ..؟!

ـيــب ُكلُّـــــــــــهُ ِرف ٌ
ـــــــر َ�ضـــــــا ُه
َطـــبـ ِ ٌ
ْـــــــق وال َيــنــْ�ســـا ُه َم ْ
َر�ؤُ ٌ
وف ِح َ
ِـــم و�صـــــايــــــــا ُه
ني َيف َْح ُ
ـــــــــم و ُي ْعـــطِ يــه ْ
ـــــ�ص ُه ْ
•••
ـــه ُم ْ
ــر ِق ال َب ْـ�ســ َمــهْ
ـــــــ�صنِي ِبـــ َو ْج ٍ
ـــ�ش ِ
ُيعــــــــــا ِي ُننِي ،و َيف َْح ُ
ِـــح َو ْجهِهِ َر ْح َمــــهْ
و َيكْــــت ُُب لِـــي الـــدَّ َ
واء ،وفــي َمـــــــــالم ِ
•••
ب�صــــــ ْو ٍت ُكلُّـــهُ لُــــطْ ُ
راجـــ َعـــــهُ
ــــــف
و َيطْ ــــــــ ُل ُب �أنْ �أُ ِ
َ
ـــــــــاق نَظْ َرتِهِ �أ َمـــــانٌ َ ،ر�أْ َف ٌ
ــــةَ ،عــــطْ ُ
ــــف
وفـــــي � ْأع َم
ِ
•••
ــــــام � ُأعــــــو ُد �إليـــــــــهِ َ ،يف َْح ُ�صنِي
ــــرو ِر �أ َّي ٍ
و َب ْعـــــــدَ ُم ُ
و َي ْ�ســــــــ�أ ُلهُ �أ ِبي َعـــــــــنِّيُ ،ي َطــــ ْمــئـِنُــــهُ ُ ،ي َطـ ْمـئِــــــ ُننِي
•••
ــــــب ا َ
ــــي وال َعــــ َمال
يب
َطــــــــ ِب ٌ
خل رْ َ
ٌ
مـــــــــاهر ح ّق ًا يُحِ ُّ
ُي َخف ُ
ِّف َلــــ ْو َع َة املَ ْر�ضــــى و َيـــزْ َر ُع فِــــــ ْيه ُِم الأ َمـــــال
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البيئة

• �صالح هواري

ال�شتاء

•جمانة طه

• �أ�سعد الديري

ُ
نعـيــــــ�ش مع ًا
لأنّـــــا

أر�ضنا الغالية
عـــلى � ِ

الــــ�شــتـاء
قــــد جاءنا
ْ

َ
وتــعــزف الأطــيــا ْر

بـيـئـــة
لنا احلــــقُّ يف
ٍ

تــــر ُّد لــنا الـعـافــية

فال يعــــرتيها دخــــانٌ

�ضــــج ٌة عــالية
وال
ّ

َ
الــرداء
أجــــمـــل
مـــــا �
ْ

�أنغــا َمها ...

ُ
و�
أجــمـل ما يف املكانِ

ال�صافية
ُ
نـ�ســــــائمه ّ

ْ
الـجـمـيـلــــة
�ألـــوانـــُـه

ُ
فــــينه�ض الــ�صغـا ْر

ْ
الف�ضيلة
تــــدعـــو �إلـى

نومهم
من
ْ

•••
ال�شجر
هـــناك عـــلى املنحد ْر �سمعتُ غ�صونَ
ْ

•••

ويف عـــيــونهــم � ْ
أمـــــــل
ْ
ْ
الك�سل
فقل لهم  :ما �أب�ش َع

ُ
هـــــــــواء نق ّيا
تقــــــــول ملن زارها  :نــريدُ
ً

الــ�شـتـاء
يــا �أيـّهــا
ْ

لنُعـطــي � َّ
الثمر
ألـــــــذ
ْ

الـنـقـاء
يــا مــبــد َع
ْ

ُ
ُ
ُ
�سمعتُ
وت�صرخ مثلي
تقـــول
الفــرا�شة حويل

ها َ
بالربوق  ...والرعو ْد
جئت
ِ

ُ
َ
ووح�ش الدخانِ بحقـلي
ري
ري ...
وكيف �أطــ ُ
�أط ُ

أفراح  ...والوعو ْد
كي تن�ش َر ال َ

�أقــ ْ ْ
ــبـــل ...

والثلوج
فهب لنا الأمطا َر ...
ْ
ْ

َ
�ســــخـاء
لـديـــك يف
وهات ما
ِ
ْ

َ
واملروج
ال�سهول ...
وعانق
ِ
ْ

َ
الـ�سـمـاء
هــديـة
وكـــــنْ لــنــا
ْ

لـتـفـرح الأ�شــــجـا ْر
َ

الـــ�شــتــاء
�صــديـ َقـنـا
ْ

وتــرقــ�ص الأزهــا ْر
َ

الــعـــطـاء
مــــا �أروع
ْ

ُ
بال�سم قـــــــتلي
يحاول
ِّ
•••
َ
تعال �إذ ًا يا رفــــــــيقْ

سري مع ًا يف الطريقْ
نـ� ُ

لنحمي غـــابـــــــــاتِنا
َ

ونــــدْ ف َع عنها احلريقْ

• زين علي

ْ
الـــعــمـــل
هـــيــّـا �إلــــى
•••
ال�شتاء ...
يا �أ ّيها
ْ

املر�آة العجيبة

بينما كنا جال�سني
نت�سامر �أن���ا و�أ���س��رت��ي
ق����رر وال������دي �أخ���ذن���ا
�إىل بيت خالتي ،لكي
نزورها ونطمئن عليها،
واف������ق اجل���م���ي���ع ع��ل��ى
ه��ذا االق��ت�راح ،وفع ً
ال
ارتدينا ثيابنا ،كانت
توجد مر�آة كبرية عند
باب املنزل نت�أكد خاللها
م���ن رت���اب���ة ه��ن��دام��ن��ا
قبل ذهابنا من املنزل،
كانت هذه املر�آة مزخرفة بالف�سيف�ساء ،خرج
ووال��دي وبقيت �أرت��دي حذائي و�إذ
�أخوتي
ّ
�سمعت �صوت ًا يكلمني ،رحت �أبحث عن م�صدر
ال�صوت فلم �أجده ،كرر ال�صوت مرة �أخرى �أنا
�أنا امل��ر�آة التي �أكلمك ،التفت خلفي و�إذ �أرى
املر�آة فع ً
ال تتكلم معي� ،أ�صغيت �إليها وقلت ماذا
تريدين �أيتها املر�آة ،قالت� :أل�ست �صديقي يا
زين ه ّ
ال بقيت معي نت�سلّى مع ًا ،فقلت لها :بلى
�أنا �صديقك ،ولكن كيف نت�سلى �أنا و�أنتِ  ،قالت:
�أ�ستطيع �أن �آخذك �إىل عامل �آخر ،تطلع على
�أمور ال تعرفها �أو ع�صور مل ترها ،فقلت لها:
هل ت�ستطيعني فعل ذلك حق ًا ،قالت� :أجل،
��دي �أنني �س�أبقى
�إذ ًا انتظريني كي �أخرب وال ّ
باملنزل ،فع ً
ال �أخ��ذت املوافقة وبقيت معها،
�س�ألتني املر�آة ماذا تريد �أن ترى ،فكرت ملي ًا
وقلت لها ه��ل �أ�ستطيع ال��ذه��اب �إىل ع�صر
الدينا�صورات ،قالت امل��ر�آة :ح�سن ًا� ،أ�صدرت
امل���ر�آة �أ�شعة ك�أنها مم��ر ع��ب��ور ،قالت امل��ر�آة
ادخل من هذا املمر و�سوف جتد يف نهايته ما
تريد �أن تراه ،دخلت �إىل املمر و�إذا �أرى عامل ًا

غريب ًا ع��ن ع��امل��ي ،هو
ع�صر الدينا�صورات،
انده�شت مما ر�أيت� ،إنه
منظر رائ��ع ،ر�أي��ت كل
�أ�شكال الدينا�صورات،
م��ن��ه��ا ال��ك��ب�يرة ومنها
ال�����ص��غ�يرة ،وم��ن��ه��ا ما
ي��ط�ير ول���ه ج��ن��اح��ان،
ومنها من ي�أكل الع�شب
ويزحف ببطء �شديد،
ومنه من ي�أكل اللحوم،
وم����ن����ه م����ن ي��رك�����ض
ً
غريبة،
ويالحق الأرانب ،وهي ت�صدر �أ�صوات ًا
كنت �أم�شي بينها وك�أنها ال ت��راين لذلك مل
�أخف منهم ،فت�سلقت الدينا�صور �آكل الع�شب
الكبري وجل�ست على ظهره ،ورح��ت �أراقبه
و�أراق���ب جميع الدينا�صورات الباقية ،ويف
�أثناء ذلك تزحلقت قدمي ووقعت من فوق
ظهر الدينا�صور �إىل الأر���ض فخيل �إيل �أن
علي ،وخلته �سوف
الدينا�صور �سوف يهجم ّ
يلتهمني وب��د�أت �أ�صرخ �أنقذيني �أيتها املر�آة
العجيبة� ،ضحكت امل��ر�آة من ت�صريف وقالت
ح�سن ًا ���س��وف �أف��ت��ح ل��ك مم���ر ًا لتعرب ،وفع ً
ال
فتحت يل املمر وب�سرعة رك�ضت �إليه ف�أعادين
�إىل البيت ،عندها تنف�ست ب��راح��ة ،وقلت
ل�صديقتي املر�آة� ،شكر ًا لك على �إنقاذي و�شكر ًا
لك على ه��ذه الرحلة اجلميلة ،لن �أن�ساها
�أب��داً ،فقالت يل :ال تخرب �أح��د ًا بهذا ال�سر،
�إن��ه بيني وبينك فقط ،ووافقت على ذلك،
وكلما �أح�س�ست بامللل وال�ضجر رحت �أطلب
من �صديقتي املر�آة العجيبة �أن ت�أخذين �إىل
�أماكن جديدة.

حبُّ الوطن

َّ - 1
والريح
ائر
ُ
الط ُ

����رت ال��ري ُ��ح غ�ضب ًا  ،لأنَّ����هُ لمَ ْ
َزمجْ َ ِ
�ير ًة منهُ لأنَّ لهُ وطن ًا
غ
و
ها،
جب َل َ ِ َ
َي ْ�س َت ْ
وهي ال وطنَ َلها .فلفَّتْ َع َباء َتها َح َ
ول
�سدهَ ا ،وتركته م�سرعة �إىل وجه ِت َها
َج ِ
اجلديد ِة .

ٌ
عاتية يف �صحراءِ جَ ْ
ندْ ،
ريح
هَ َّبتْ ٌ
غي ْت �أَ َ
�شكال
َق َّ�صفتْ ُ�ش َج رْي ِ
ال�ص َّبارَ ،و رَّ
ات َّ
ال ُك ْث َبان و�أَ ْح َجا َم َها.
ي��ح يف َ
تلك
يف �أث��ن��اءِ تجَ ْ ����والِ ِّ
ال��ر ِ
 - 2ال ُب ْل ُبل
ال�شا�سعة�َ ،شاهدَ ْت طائر ًا
امل�ساحات
ِ
ِ
���ص��غ�ير ًا خمتبئ ًا َخ�� ْل َ
�ير،
��ف َح َ
��ج ٍ��ر َك��ب ٍ
َف ْ
اقترَ َ بَتْ ِمنْهُ َ ،و َ�س�أَ َلتْهُ َ :ما َذا َت ْف َع ُل هُ َنا
ُي ْح َكى �أَنَّ ُبلبلاً ُو ِلدَ يف �أَ ْج َم ِة َ�ش ْو ٍك،
َو َ
�أَ ُّي َها ال�صغري؟.
وم كان �أَحدُ
عا�ش َ�سعيدً ا ُم َغ ِّردًاَ .ذ ِ
ات َي ٍ
 �أَ ْحمِي َنف ِْ�سي ِمنْك!.ف�س ِم َع
ال�صيادينَ َي َت َج َّو ُل يف املَن ِْط َق ِةَ ،
َّ
عوك �أَنْ َت َ
 َما ا َّل ِذي يَدْ َعي�ش َوحيد ًا َت ْغ ِر َيد ال ُبلبلِ َف�أُ ِع ِج َب ب�صوته َو َق َّر َر �أنْ
َي َ
اح َل ِة؟.
ليه.
يف هَ ِذ ِه ال�صحراءِ ال َق ِ
ح�صل َع ِ
ال�صيا ِدَ ،
يه � ُ
أموت.
وق َع
يه ُولِدْ ُتَ ،و ِف ِ
 هُ َنا َو َط ِنيِ .ف ٍِ
بعدَ ِعدَّ ِة محُ
اوالت مِنَ َّ
البلبل يف الفَخِّ ا َّلذي َن َ�ص َبهُ َلهُ � .أَ َ
ُ
 َب ْعدَ َطريانٍ َق�ص ٍري ،يمُ ْ ِكن َُك �أَنْ ُت ْ�ص ِب َحخذ ُه
البيت َ
يف مَكانٍ �أَ ْكثرَ َ �أَ ْم َن ًا َو َج َما ًال.
�ص ُم َزخْ َر ٍف،
�إىل
ِ
وو�ض َعهُ يف َق َف ٍ
 �أَ ْع���� ِر ُف َذ ِل َوماء �صاف ًيا لي� ُأك َل
���كَ .لكنِّي ال �أُري���دُ �أنْ َو َقدَّ َم لهُ َجو ًزا َ
وح ًّبا ً
�أُ َغا ِد َر ُه.
و َي ْ�ش َر َب و ُيغنِّي.
رف�ض ال َ
َ
البلبل َ
��ت ال��ري ُ��ح �أنْ ُت��غ��ري الطائ َر
َح��اول ِ
لكنّ
أكل َو َت َو َّق َف عنْ
ٌ
بمِ ُ را َف َق ِت َها �إىل َح ُ
ذاهبة:
يث هي
الغناءِ ُ ،حز ًنا البتعاد ِه َعنْ وط ِن ِه.
َ
 َت َُ
فهناك َخ ٌري
اليمن،
عال َمعي �إىل
ينظف
مرة وحني كانَ ال�صيا ُد
ِ
ذات ٍ
ُ
ُ
و�شجر.
وماء
املاءَ ،غا َف َلهُ
البلبل َو َف َّر
القف�ص
ٌ
ٌ
َ
ويبدل َ
َ
طائرا �إىل �أَ َج َم ِة َّ
وقال
الطائر على َك َر ِم َها،
َ�ش َك َرهَ ا
وك .وهناك َوبعدَ
ال�ش ِ
ُ
ً
ح�س بالأمانِ يف ِّ
َل َها:
الع�ش الذي َن�سجهُ
�أن �أَ َّ
أ�ستطيع مبنقار ِه م��ن َق ٍّ
معت ال �
�����ش َو ِع��ي��دانٍ  ،ع��ا َد �إىل
 ال �أُريدُ َ .ف�أ َنا كما َ�س ُِ
�أنْ � َ
ري وطني.
التغريد َف َر ًحا بهواءِ وطنهِ .
أعي�ش يف َغ ِ

�أخي ال�صغري يو�سف
• موفق نادر
ُ
���وم�ي�ن و�أك�ث�ر
م��ن��ذ ي
ِ
ت��ب��دو م��اي��ا م�����ش��غ��ول ً��ة
تفك ُّر ب�شيء ٍ م��ا  ،تعو ُد
من الرو�ضةِ فال ت�سر ُع
للجلو�س �أم����ا َم �شا�شةِ
ِ
���ر ما
التلفا ِز
ُ
تتابع �آخ َ
ف��ع��ل��هُ �أ���ص��دق��ا�ؤه��ا من
��ب
ال
أران������ب وال�����س��ن��اج ِ
ِ
���ي��ره������م م�����ن ه���ذه
وغ ُ
امل��خ��ل��وق��اتِ اجل��م��ي��ل��ةِ
املل ّونةِ
ُ����د �أخ��� َت���ه���ا
ومل ت����ق ْ
ال�����ص��غ��رى م���ن ي���دِ ه���ا ،
املطبخ
ني نح َو
م�سرع َت ِ
ِ
لتذ ّو ِق ما �أعدّ تهُ �أ ُّمهما
من طعام ٍ ط ّي ٍب للغداءِ ،
لتمر َغ وج َهها على �صد ِر
وال �أ�سرعتْ يف امل�ساءِ ِّ ،
كتاب  ،كما ُ
تفعل
�أبيها  ،وهو يقر�أُ يف �صحيفةٍ �أو ٍ
ً
دائم ًا  ،بل �أ�صبحتْ مايا فج�أ ًة �شخ�صا �آخ َ��ر
خمتلف ًا ؛ ف�إذا ما دعتها �أختُها مار ّيا �إىل لعبتهما
ّ
املف�ضلةِ ؛
القفز ف��وقَ و�سائدِ الأريكةِ �أفلتتْ
ِ
جواب !
يدَ ها منها دون
ٍ
تهم�س لأبيها  :هل
وال��ي��و َم �سمعتْ �أ َّم��ه��ا
ُ
ً
حزينة جد ًا !!
الحظتَ مايا ؟ �إنّها تبدو
أتفاهم معها .
ـ دعيها يل  ،الآنَ �س�
ُ
 كيف ؟ قلْ يل .ٌ
قال ال ُأب  :الآنَ �سرتينَ  ،مايا ٌ
ذكية
بنت
ومهذّ ٌ
وتفهم ب�سرعةٍ ما نعل ُّمها � ،أ ْ
مل تالحظي
بة
ُ
ٌ
لطيفة وذك��ي ٌ��ة ؟ �إ ّن��ه��ا �أك ُ
ذك��اء من
�ثر
كم هي
ً
جاءنا منذ
الذي
هذا
ومن
ا
ي
مار
�أختِها
الولدِ
ّ
َ
أيام .
ثالثةِ � ٍ

ق������ال������تِ الأ ُّم
���ض��اح��ك ً��ة  :تق�صدُ
َ
يو�سف طبع ًا ؟
ـ وم������ن غ���ي��ره ؟
ُ
��و���س��ف ي��ظ��ن ّ�أنّ��ن��ا
ي
نح ّبه �أك َ
�ثر من مايا
ُ
يعرف
! يبدو �أنّه ال
 ،لأنّه ال يزال �صغري ًا
ج��د ًا  ،لكنّه �سرعان
ُ
�سيكت�شف ذلك .
ما
اق�ترب��تْ م��اي��ا من
�أب��وي��ه��ا  ..ف�سكتا
فج�أ ًة.
�أم�سكتْ ي��دَ �أبيها
وق���ادت���ه ن��ح�� َو م��ه��دِ
ري فابت�سم َلها .
�أخيهاَ ،
ملحها ال�صغ ُ
�ضحكتْ مايا وهي تقول  :بابا بابا � ...إنّه
يبت�سم يل � ،إنّه يعرفني!
ـ طبع ًا يعرفك �..إنّك �أختُه الكبرية  !.وقريب ًا
�سوف تعلمينه كلَّ الأنا�شيدِ التي تعل ْمتها يف
الرو�ضةِ .
َ
احلروف والأرقا َم
قالتْ مايا  :و�أعلّمه
ـ �أجلْ
 و�أد ّربه على امل�شيـ �أنتِ �أختُه الكبرية .
ـ بابا  ..دعني �أحملهُ قلي ً
ال .
َ
ح�ضنك .
و�سوف �أ�ضعهُ يف
ـ تعاليَ ..اجل�سي ،
ِ
ظلّ
ُ
يبت�سم لها  ،بينما كانت
ري
ُ
يو�سف ال�صغ ُ
مايا تقهقهُ ب�أعلى �صوتِها
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امل َْ�صي َُف حُ ْل ٌو يَا �أَبَتِ ي
• عبا�س حريوقة
ا َ
جل ُّو الآنَ هُ نَا َح َ�سنٌ
َ
اح ُك ل ْه َف َتنَا
اء ُي َ�ض ِ
فاملَ ُ
َو ِّ
الظلُّ َينَا ُم َع َلى ظِ ٍّل
�أَ ْنع ِْم َيا طِ ف ُْل ِب ِر ْح َل ِتنَا
اعدَ نا
ال�صايف َو َ
ال َّن ْب ُع َّ
ِب َع َطاءٍ يمَ ْ لأُ َج ْع َب َتنا
•••
َو ِّ
الط ْف َل ُة فيِ َف َر ٍح َقا َلتْ :
َ
العي�ش بذا املَطْ َر ْح
ما �أحلى
ـ َوال َبطّ ُة ما َف ِت َئتْ َت ْ�س َب ْح ـ
املَ ْ�ص َي ُف ُح ٌلو يا �أَ َبتِي
َع ْن هذا املَ ْ�ص َي ِف
َل ْن �أّ ْب َر ْح
اير َح ْا ِم َل ًة
َر َك َ�ضتْ َت َّط ُ
ُع ْ�صفُ و َر ًا يف
�ص َي ْ�صدَ ْح
َق َف ٍ
•••
َقا َلتْ َو ُ
احلزْ نُ ِب َع ْي ِن ْي َها

ليِ عِ نْدِ َك َيا �أَ َبتِي َط َل ُب
ُع ْ�ص ُفو ِري ف
َ�ش َج ٍن َغنّى
فَترَ َ ا َك َم ف
َقلْبي ال َغ َ�ض ُب
�آَفاقُ اهلل َلهُ ُخ ِل َقت
َ�أطْ ِلقْهُ الآنَ ..
َلهُ َ�س َب ُب
•••
ن
َطا َر ال ُع ْ�صفُ و ُر �إِىل َف نَ ٍ
َو َ�شدَ ا ِب ُّ
ال�شك ِْر لِطِ ْف َل ِتنَا
ال�شك ُْر ا َ
َو ُّ
رب ِل ْل َباري
لأ ْك ُ
ُط ْو َبى ل ِّ
ِلطفْلةِ ُقدْ و ِتنَا
الأَ ْر ُ
�ض ُتنَادِي فيِ َف َر ٍح :
ا َ
ي �شِ َعا ُر محَ َ َّب ِتنَا
خل رْ ُ

�صديقُ الغابة
• �أميمة ابراهيم ابراهيم
نوبر
ّوط
كن ُْت و�أهلي يف غابةٍ جميلةٍ ممتلئةٍ ب�أ�شجا ِر البل ِ
وال�ص ِ
ّ
واملناظر البديعةِ  ...عندما ر�أ ْي ُت
ّقي
ِ
والأَر ِز ،منت ُّع ال ّنف َ
ْ�س بالهواءِ الن ّ
حيوان ًا �صغري ًا جمي ً
غ�صن �أعلى،
غ�صن �إىل
ال .كانَ ي�صعد الهي ًا من
ٍ
ٍ
ينظر ب�شقاوةٍ �أو ُ
أر�ض ويقفز بني ال�شّ جريات.
أرجح �أو
يهبط �إىل ال ِ
يت� ُ
ُ
ٌ
ُ
كثيف َّ
ُ
مييل �إىل
عر
طويل
ذنب
ي�شرئب نحو الأعلى ...لونُهُ
ال�ش ِ
له ٌ
ُّ
الرمادي ...عينا ُه �صغريتان متتلِئان �شغب ًا و�شقاو ًة.
اقرتبت بهدوءٍ
ُ
ّ
أ�شر ُت �إليهِ قائ ً
انظر يا جاد ما � َ
أجمل هذا احليوان
ال :
ْ
من �أخي و� ْ
ال�صغري.
ّ

ثم َ
نظر �أخي ُ
نجاب يا فار�س  ،أ�َلمَ ْ
ال�س ُ
َ
أنظر ّ
حيث � ُ
قال يل � :إنّه ّ

تعرفْهُ ؟!.
املر ُة الأوىل التّي
قل ُْت لهُ  :ربمّ ا ر� ُ
أيت �صور َتهُ يف مكانٍ ما ...لكنّها ّ
�أرا ُه ماث ً
مقربَةٍ منّي ...ما �أجمله! �أرج َ
��وك يا جاد
ال �أمامي وعلى ُ
حاول �أن تمُ �سِ ك به � ،أري��د �أن �آخ َ
احلي ،
���ذ ُه� ...س�أريه لرفاقي يف
ّ
طعام.
ي�شاء من
أح�ض ُر لهُ ما
أفتخر �أنّهُ �صا َر ملكي  ،و�س� ِ
ٍ
و�س� ُ
ُ
أح�ضره َ
�أجاب جاد :ال يا فار�س لن �
لك  ،فمكانُه هنا يف الغابةِ
َ
ُ
البندق...
وغ��ذا ُ�ؤه موجودٌ فيها� .إنّه
��د ّوا ِم وح ّباتِ
يقتات ثما َر ال ّ
ِ
انظر �إليهِ َ
غذاء
كيف
أر�ض ...يخ ِّبئُها لتكونَ
يطمر تلك الثّما َر يف ال ِ
ً
ُ
ْ
له فيما بعد .لكنّه ين�سى �أين و�ض َعها!.
وت�صبح �أ�شجار ًا
تنبت
ُ
هذه الثّما ُر يا فار�س وبفعلِ عواملِ الطّ بيعةِ
ُ
ً
رائعة
ت�ساهم يف تو�سي ِع الغابةِ  ...فهل �أدركْتَ مدى فائدتِهِ للغاباتِ
ُ

أطرقت خج ً
ال ،وحزن ُْت لأنيّ لن � َ
أمتلك
؟ وهل تريدُ ا�صطيا َده الآن؟! �
ُ
َ
الغابة ...و�أمتنّى
أحب
فرح ُت يف الوقتِ ذاتِه...ف�أنا � ُّ
�سنجاب ًا  ،لكنّي ْ
�أن تزدا َد ن�ضار ًة وجما ً
ال و�أن
تتكاثر �أ�شجا ُرها ...و�س�أكتفي بر�ؤيةِ
َ
ال�سنجاب م ِْن بعيدٍ  ،كلّما جئ ُْت زائر ًا لهذه الغابةِ اجلميلةِ .
�صديقي ّ

الدع�سوقة( زازا)

 /جتمعوا...فالربد قادم /

• رامز حاج ح�سني

ع�����ا������ش�����تْ
جم��م��وع ٌ��ة من
ال��دع��ا���س��ي��ق
ري
يف ب��ي ٍ
��ت كب ٍ
َ
و�سط
حفرتهُ
���س��اق ���ش��ج��ر ِة
ِ
العو�سج ..ِ.
تلعب
كانتْ
ُ
َ
ط��وال
ومت���رح
ُ
��ف ويف
ال�����ص��ي ِ
َ
وتغلقُ
الباب
عليها
ال�شتاءِ تتج ّم ُع داخل البيتِ
َ
َ
ُ
بع�ضنا
اجلد ُة دع�سوقة
البع�ض يف ف�صلِ
قرب ِ
كانتِ
ّ
لهم � :إنّ جت ّمعنا َ
تقول ْ
كلّ
الدفء جلارتِها.
تعطي
ّا
ن
م
ل
ِ...
د
الرب
من
يقينا
ال�شتاءِ
واحدةٍ
أنّ
َ
َ
ري ،
اعرت�ضتْ (زازا) وقالتْ � :أنا مل � ْ
أعد �أطيقُ العي�ش يف هذا املنزلِ ال�صغ ِ
جنب...
ن�صطف
ني متالحق َ
مرتا�ص َ
ُّ
أكاد �أختنقُ كلّ �شتاءٍ ونحنُ
� ُ
ني جنب ًا �إىل ٍ
ّ
ُ
ر
و
الته
من
زازا
حفيدتها
دع�سوقة
ة
اجلد
واخلروج �إىل الب�ستانِ
حذرتِ
ّ
ِ
ّ
ِ
ُ
اقرتب
فال�شتاء
والعوا�صف بد�أتْ تنذ ُر بالرب ِد ال�شّ ديدِ
َ
ُ
َ
منزل عائلةِ الدعا�سيق  ...وذهبتْ
خرجتْ زازا �إىل الب�ستانِ وتركتْ
َ
لتبحث لها عن مكانٍ ي�أويها يف هذا ال�شتاء
ُ
ُ
ال�برد وزازا
احل�شرات قد دخلتْ
تبحث عن مكانٍ دافئ...كانتِ
ا�شتدَّ
ُ
أبواب وال يوجدُ مكانٌ ت�أوي زازا �إليهِ ..
مناز َلها و�أو�صدتِ ال َ
َ
اللبالب...لكنّها مل ت�ستط ْع حت ّم َل
و�سط جذ ِع
جل�ستْ يف حفرةٍ �صغريةٍ
ِ
القار�س  ...فعادتْ �إىل منزلِها..
ل�سعاتِ الرب ِد
ِ
اجلد ِة ووعدتْها � ْأن تلتز َم بالن�صيحةِ وحتت�ضنَ �شقيقاتِها
اعتذرتْ زازا من ّ
ُ
الدفئ يف �أجنحةِ اجلمي ِع
ينت�شر
لكي
َ

•�سراج جراد

اليع�سوب
املخرتع
• مهند العاقو�ص
الغاب
يع�سوب
يحـــكى عن
ِ
ْ
غـــــــاب
طا َر �صباحا حتى
ْ
العجب
�أبدع �شــــــــــي ًئا فيه
ُ
و�صاح  :ه ّيا اقرتبوا
عا َد ..
َ
ٌ
ذيل ر� ٌأ�س وجــــــــــناحانْ
وعــــــــــيونٌ ميل�ؤها النو ْر
ٌ
مــــــــروحة ت�صد ُر �أحلانْ
ري َ
َ
�سوف تدو ْر
�سوف تطــــ ُ
يع�سوب اخــــرت َع الـط ّيارة
ُ
انت�شرتْ يف الغــابة �أخبار ْه
َ
� ُ
أهل
الغابـــــــــة والإن�سانْ
هتفوا :
�شــــــــكرا يا فنانْ
ً

الببغاء الويف

دخل �أبي ـ َ
َ
طائر
ذات م�ساءٍ ـ البيتَ حام ًال معه قف�ص ًا فيه
ٌ
ٌ
َ
جميل  ،كانتْ �ألوا ُنه الز َ
َّ
إعجاب اجلمي ِع ،
حمط �
املده�شة
َّاهية
ِ
ا�سم هذا َّ
ألتهُ
الطائر
عن
س�
�
وعندما
ِ
طائر � ٌ
قال � :إنَّهُ
أليف
بني � ،إنَّه
ي�ستطيع تقليدَ
ُ
ٌ
ُ
الببغاء يا َّ
أ�صوات  ،ولهُ القدر ُة على تع ّل ِم الأ�سماء ب�شكلٍ ج ّي ٍد ومنادا ِة
ال
ِ
ّ
ظننتُ
بداية الأم ِر ،
ميزح يف
والدي
،
با�سمه
ّا
ن
م
واحد
كل
ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
ً
أمر كان واقع ّيا عندما بد�أ �أبي ينادينا ب�أ�سمائنا �أما َمه
لكنَّ ال َ
 :عبوووود  ،مي�سون � ،أ�سامة
��ات حتّى ب���د�أَ
وم��ا ه��ي �إال حل��ظ ٌ
أ�سماء
الببغاء ي��ك ّ��ر ُر ال َ
ُ
َ
ُ
ا�سمك من
والفرحة متلأُ قلو َبنا لقد كان �شيئ ًا رائع ًا �أن ت�سم َع
نطلب
طائر جميلٍ �أليف  ،ومن �شدَّ ة فرحتنا وابتهاجنا كنّا
ٍ
ُ
ُ
ً
قلْ
منه مرارا �أن ير ّد َد �أ�سماءنا ونحن نقول له  .. :عبوووود،
ً
ُ
ُ
قل  ..مي�سون  ،وهو ُّ
بهلوانية
حركات
ويتحرك
ويقفز
ينط
ٍ
باح
ال�ص
منذ
أ�صبح
�
و
،
عليها
د
اعتا
ّى
وير ّد ُدها با�ستمرا ٍر حت
َ
َ
َّ ِ
لنلعب معه  ،وكنّا نتحلَّ ُق
الباك ِر يوقظنا  ،وك���أ ّن��ه ينادينا
َ
حو َلهُ معجب َ
درجة �أنّنا اعتدنا على وجود ِه بيننا
ني به �إىل
ِ
ُ
ونحن نتف َّر ُج على التلفاز  ،ونحن
نتناول الغداء  ،وكان يق ِّلدُ
أ�صوات التي ي�سم ُعها ب�شكلٍ م�ستم ٍّر� .أ�صبحت للببغاء
جمي َع ال
ِ
ٌ
كبرية لي�س يف بيتنا وح�سب  ،بل يف احلار ِة �أي�ض ًا فقد
�شعب ّي ٌة
أقارب حتّى يتع َّرفوا �إىل �صديقنا
كثرُ َ ز ّوارنا من اجلريانِ وال ِ
اجلديد  ،وكان ينادي َّ
ي�صعب عليه
با�سمه دون �أن
ِ
ِ
كل واحد ٍ
َ
أحد.
ا�سم � ٍ
ترديدُ ِ
َ
ً
يوم  ،وذات م�ساءٍ
كان اهتما ُمنا بالببغاءِ يزيدُ يوما بعدَ ٍ
اجلميع متابعني
نتابع التلفاز  ،وك��ان
�شتوي وبينما كنا
ّ
ُ
ُ
وم�شغولني  ،ال��ت��فَ��تَ �أب���ي �إىل الببغاءِ ف��وج��دَ ُه �ساكن ًا ال
َ
ي�ستجب
وحاول مالطف َتهُ لكنَّهُ مل
فاقرتب منه
يتح َّرك!..
َ
ْ
ً
ُ
َّ
بقي
َّه
ن
ولك
معنا
يتفاعل
ه
ل
ع
ملداعبته
ا
�سريع
والدي
 ،نادانا
ِ
َ
ٌ
وا�ضحة عليه فق َّر َر والدي �أن ي�أخذ ُهَ
ُ
املر�ض
�صامت ًا ،وعالمات
ِ

جميع �أف��را ِد
ملعاجلته  .نا َم
البيطري
الطبيب
�صباح ًا �إىل
ِ
ّ
ُ
ِ
العائلة وهم قلقونَ على �صديقهم الببغاء الذي ا�ست�أن�سوا
ِ
بوجوده بينهم  ،فقد كان ي�س ّليهم ويوقظهم �صباح ًا � ،أما الآنَ
ٌ
مري�ض .
فهو
باح �إىل َّ
بيب البيطريِّ خوف ًا من �أن
الط ِ
م�ضى �أبي يف َّ
ال�ص ِ
عودته  . .كانت
أخر يف
ِ
َ
ي�صيب الببغاء � ُّأي مكرو ٍه  ،ومل يت� ْ
العائلة .
تلهج بالدعاءِ للببغاءِ كونه �أ�صبح �أحدَ �أفرا ِد
ِ
�أل�سنتنا ُ
ُ
ح�ضن �أ ّمي وبد�أتْ
اللهم
تقول:
مي�سونُ ال�صغري ُة جل�ستْ يف
ِ
َّ
ً
ُ
ا�ستجب
رب
يا
له
ا
فراق
نطيق
ال
إننا
ا�شف �صدي َقنا الببغاء �...
ِ
ْ
ٌ
دعاءنا  ...وما هي �إال ٌ
الزمن حتّى عا َد �أبي
وجيزة من
فرتة
ِ
َ
مملوء ب��ال��دواءِ وق َ
��ال  :ال
كي�س
ومعه الببغاء وب�ين
ِ
يديه ٌ
ٌ
الببغاء � ُّأي مكرو ٍه  ،يومٌ �أو
ي�صيب
تخافوا يا �أحبابي  . .لن
َ
َ
ون�شاط . .
يومان ويعو ُد على ما كان عليه من حيو َّية
ٍ
وفع ًال يف اليو ِم ال ّثاين �سمعنا باكر ًا وكالعادة َ
�صوت �صديقنا
الببغاء وهو ينادينا كعادته  :عبوووود  . .مي�سون ،..كان
وال�سعاد ِة وك�أنَّهُ يريدُ �أن
مليئة
ينظر �إلينا بعيونٍ
ٍ
ُ
بالفرح َّ
ِ
َ
يقول لنا � :أح ّبكم جميع ًا .
ً
ب�صوت ل�س ّيار ِة
نائمة لي ًال  ،و�إذا
كانت الأ�سر ُة
ومر ًة  ،وبينما ِ
ٍ
و�صياح ملأ �أرج��اء البيتَ  ،فا�ستيقظنا جميع ًا  ،و�إذا
�إطفاء
ٍ
َ
و�سك َب
بالنَّا ِر تت�صاعدُ من مطبخنا  ،ف�أ�سر َع والدي مبا�شرة َ
امل�شتعلة فخمدتْ
ب�سرعة  ،لقد ن�سيتْ �أ ّمي
��اء فوق النَّا ِر
ِ
ٍ
امل َ
الكهربائي م�شتع ًال ونامتْ  ،مما �أ ّدى �إىل ا�شتعالِ النا ِر
الفرنَ
ّ
َ
تكن موجود ًة ،
 ،ولكنَّ
املده�ش يف الأم ِر �أنَّ �سيار َة الإطفاءِ مل ْ
وت  ،علمنا �أن �صديقنا الببغاء
ال�ص ِ
وعندما بحثنا عن م�صد ِر َّ
إ�سعاف و� َ
َ
أيقظنا خوف ًا علينا ،
هو الذي �أ�صد َر
�صوت �س ّيارة ال ِ
ينظر �إلينا وك�أنَّهُ يريدُ �أن َ
يقول � :إنَّني � ُ
أخاف �أن ي�صي َبكم
كان
ُ
ببغاء لي�س �أليف ًا وح�سب  ،بل
مكرو ٌه يا �أ�صدقائي  ،لقد كانَ
ً
كان وف ّي ًا �أي�ض ًا .
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• نبوغ حممد �أ�سعد

تعلّمتُ در�س ًا

ٌ
غريبة
قلقتِ الأ ُّم على ولدِ ها همام  ،الذي كانتْ تراو ُده �أفكا ٌر
ُ
وت�شو�ش ذهنهُ ..
ؤثر على م�ستقبلهِ ..
� ،سوف ت� ُ
ٌ
ِّ
ال�صف
�صديق يف
ومن خ�لالِ حوا ِرها معهُ  ،علمتْ �أن لديهِ
َ
ُ
ِّ
ال�صف
طالب
ن�صف
يعادل
اليومي
غني جد ًا  ،م�صرو ُفه
م�صروف ِ
ِ
ٌّ
ّ
ً
ُ
فارهة تو�صلهُ �إىل املدر�سةِ ،
ميتلك �سيار ًة
،
ومالب�س من �شركاتٍ
َ
�أجنبيةٍ  ،وي� ُ
أكل ما َّ
تقت�صر على الله ِو
وطاب له  ..وحيا ُته
لذ
َ
ُ
ُ
آخر
واللعب وال�سخر ّيةِ من الآخرين � ..أما
ِ
املدر�سة فقدْ كانتْ � َ
اهتماماتِه  ،وهذا ما َ
همام  ،ورمبا غريه من رفاقهِ ينظرونَ
جعل ُ
�إىل احليا ِة من زاويةٍ �أخرى
ُ
كان هما ُم ي�أتي �إىل البيتِ متذمر ًا  ،غا�ضب ًا ،
يت�صرف بع�صب ّيةٍ
َ
يحب
جمال�سة �أح��دٍ من �أف��را ِد �أ�سرتهِ  ،يقو ُم بواجباتهِ
 ،وال ُّ
ويجل�س وحيد ًا يف غرفتهِ ..
املدر�س ّيةِ ،
ُ
وغالب ًا ما ير ّد ُد على م�سام ِع والديهِ ..
منتلك َ
ُ
ري كغرينا  ،و�إن كنتم غري
فقراء وال
ـ ملاذا نحنُ
املال الوف َ
ٌ
قادرين على تلبيةِ متطلباتنا ملاذا �أجنبتمونا ..؟؟
َ
ح�ساب
ري
ي�شاء بغ ِ
ٍ
قالتِ الأ ّم  :يا ولدي �إن اهلل يرزقُ من ُ
ُ
ف�يردف قائ ًال  :ومل ّ
أغنياء ونحن
لهم علينا ؟؟ ..هم �
ٌ
ف�ض ْ
فقراء!!
�أجابتِ الأ ّم ُ :
اهلل مل ّ
يف�ضلْ �أح��د ًا على �أح��دٍ �إال بالتقوى
وق�س َم الأرزاقَ بني عباد ِه كي يح�سنوا
والإميانِ  ..والعملِ
ال�صالح ّ
ِ
بني �أنّ َ
املال ال
الت�صر َف بها والت�صدّ قَ بها ليخت َ
ّ
ربهم  ..وت�أكّد يا ّ
النا�س  ..لأنّ َ
ً
اهلل قد ي� ُ
مكانة بني
مينح �صاح َبه
أخذ منه كلّ �شيءٍ
ِ
ْ
والظروف التي و�ضعنا اهلل بها َ
ُ
�سوف
جحيم ،
ويح ّو ُل حياته �إىل
ٍ
تنتهي وكل ما بني على باطلٍ فهو ٌ
زائل
َ
قال همام ٍ � :أف ٍ �..أف �سئمتُ هذه التربيراتِ التي ال جتدي
نفع ًا  ..وال تقنعني

• مها مارديني

َ
الدرا�سي  ،وتقدّ َم
انت�صف العا ُم
الطالب لالمتحانِ  ،وطلبتْ
ُ
ّ
نتائج �أبنائهم
الطالب �إح�ضا َر ذويهم  ،لي�ستلموا
�إدار ُة املدر�سةِ من
َ
ِ
وح�ضر ال ُ
املدير بالأهايل
رح َب
،
أهل يف � ِ
آخر ٍ
َ
يوم يف الأ�سبو ِع ّ ،
ُ
 ،و�أثنى كثري ًا على همام  ،و�أخالقهِ  ،وح�سنَ معاملتهِ لرفاقهِ ،
وح ّبهِ واحرتامهِ للمدر�سني ً
بنجاح
كافة  ..ثم هن�أ والدَ ه ووالدته
ِ
ولدهما
َ
َ
ٌ
بورك لكما فيه
وخلوق ،
وقال  :هما ُم ولدٌ مهذّ ٌب
والفخر متلأُ قلبيهما
و�شعر بال�سعاد ِة
نظر هما ُم �إىل والديهِ
ِ
َ
َ
َ
وقال له  :ت�ؤ�سفني هذه النتيجة
تقدّ َم
املدير من والدِ ميانٍ
ُ
و�صل �إليها ولدُ كم  ،ولكن �أنا � َ
َ
ألومك �أنتَ ووالدتهِ  ..لقد
التي
و�ضعتما َ
املال بني يديهِ دونَ �أن تدركا ب�أنّكما ت�ؤذيانهِ ُ ..
املال
َ
م�ستقبل �أوالدِنا .
نبني
وحده ال يكفي لكي َ
وقل ُّة االهتما ِم قد �أو�صلتْ ولدكم �إىل هذه النتيجةِ  ،ط�أط�أَ
َ
وان�صرف دون �أن ي�ستطي َع الر َّد
والدُ ميانٍ ر�أ�سهُ خج ًال
َ
وقال لهما  :الآن �أدركتُ معنى كالمكما
همام �إىل والديهِ
نظر ُ
َ
ٌ
ُ ،
الدرو�س  ،وال
أهم
ويذهب واحليا ُة
املال ي�أتي
ِ
ُ
كفيلة ب�أن تعلمنا � ّ
� ُّ
أ�شك ب�أنّ �صديقي ميان كانَ يح�سدُ الآخرين على �أ�شياء ب�سيطةٍ
النا�س
مل نكن نعلم قيمتها  ،لذلك كان يتع ّمد �إهانة
ِ
َ
النا�س ُ ،
ت�صل �إىل �أعلى
وحب
بني باجلدِّ والعملِ
ِ
ِّ
قال ال ُأب  :يا ّ
املراتب  ،مرفو َع الر� ِأ�س
ِ
ُ
املوقف قد
نعم يا �أبي � ،أمتنى �أن يكونَ هذا
�أجابه هما ُم ْ :
بالرغم من مواقفهِ
عل َّم ميان در�س ًا �أي�ض ًا ..لأنني حزنتُ لأجلهِ
ِ
ري ..و� َ
أم�سك بيدِ والدتهِ
ال�س ّيئةِ معنا �إال �أنّني �أمتنّى له كل اخل ِ
ووال��د ِه وقبلهما قائ ًال  :بكما حتلو احليا ُة  ،ومن �أجلكما و�أجلِ
�صرح م�ستقبلنا لنواجه به كل التحد ّياتِ
ِ
الوطن �سنبني َ

حكاية القطّ ة والبطّ ة

ُيحكى �أنّ قطّ ًة �شق ّي ًة
ك���ان���ت ت��ع��ي�����ش يف �أح���د
تكن حيواناتِ
الأحياء  ،مل ْ
ٌ
قذرة
احلي حت ُّبها  ،لأنّها
ِّ
ٌ
وغيورة  ،ويف �أحدِ الأيا ِم
ذه��ب��تْ �إىل احل��دي��ق��ةِ ،
ٌ
بحرية
وكانتْ يف احلديقةِ
بي�ضاء
��وم فيها ب��طّ ��ة
ت��ع ُ
ُ
ٌ
ٌ
جميلة ونظيفة  ،كانتِ
ت�سبح ب�سرعةٍ ال
البطّ ة
ُ
َ
مثيل لها يف املاءِ ؛ �أعجبتْ
بها القطّ ة و�شعرتْ بالغري ِة
منها ومن جمالِها ونظافتِها
و���س��رع��تِ��ه��ا  ،ف��اق�ترب��تْ
م��ن البحري ِة و�أل��ق��تْ على
َ
التحية ثم قالتْ
البطّ ةِ
اال�ستخفاف:
لها ب�شيءٍ منَ
ِ
منك .
ـ �أتدرينَ ب�أنّني �أ�سر ُع ِ
ٌ
م�ستحيل هذا
قالتِ البطّ ُة  :ال  ..ال ..
ال�سباقَ حيواناتُ
..
إذن ..
فلنت�سابقْ
ولت�شهدِ
قالتِ القطّ ُة ْ � :
ّ
الع�شب ،
ني يف املاءِ و�أنا �أعدو على
احلي جميعها � ،أنتِ ت�سبح َ
ِ
ِّ
آخرها و�س�أجري �أنا
و�سيكونُ ال�سباقُ من �أ ّولِ البحري ِة �إىل � ِ
مبحاذا ِة البحري ِة .
بدء ال�سباقِ ؟
�أجابتِ البطّ ُة  :ح�سن ًا موافقة ْ
ولكن من �سيعلنُ َ
ي�سمع احلوا َر الذي يدو ُر
كانَ الع�صفو ُر واقف ًا على ال�شجر ِة ،
ُ
اقرتح � ْأن
بني البطّ ةِ والقطّ ةِ  ،لهذا
يعلنَ
بدء ال�سباقِ ب�صوتهِ
َ
َ
وافقت البطّ ُة والقطّ ُة على ً
ذلك  ،وما � ْأن اجتمعتْ حيواناتُ
حول البحري ِة لت�شهدَ ال�سباقَ حتّى َ
َ
قال لهما الع�صفو ُر :
احلي
ِّ
ه ّيا ا�ستعدا  ..واحد  ...اثنان  ..انطالق
انطلقتِ املت�سابقتان ب�أق�صى �سرعة
ت�سبح ب�سرعةٍ يف امل��اءِ والقطّ ُة جتري على
كانتِ البطّ ُة
ُ
َ
�سوف
الع�شب مبحاذا ِة البحري ِة ؛ وحني ر�أتِ القطّ ُة �أنّ البطّ َة
ِ
ت�سبقُها قالتْ لنف�سِ ها َ
��اء
مل ال �أقفزُ �إىل امل��اءِ  ،يبدو �أن امل َ

�سي�ساعدين يف اجلري
ب�سرعةٍ  ،رم��ت القطّ ُة
بنف�سِ ها دونَ �أن تفك َّر
َ
ُ
ال�سباحة
تعرف
ب�أنّها ال
ث��م راح���تْ ت�صرخُ :
�أنقذوين � ..ساعدوين
ط���ا َر الع�صفو ُر �إىل
الكلب م�ستنجد ًا :
ِ
ت��ع��ال � ..أرج����وكَ
َ
ـ
َ
تعال معي
الكلب ،
�أ ّيها
ُ
لت�ساعدَ القطّ َة � ،إنّها
تغرقُ
الكلب � :أنا ال
��اب
ج
�أ َ
ُ
�أح ّبها ولن �أ�ساعدَ ها
َ
ق����ال ل���ه ال��ع�����ص��ف��و ُر
الط ّي ُب � :أرج َ
���وك �إنّها
ٌ
م�سكينة
�أ�سر َع
تكاد تغرقُ  ،وت�ستنجدُ
الكلب �إىل البحري ِة فر�أى القطّ َة ُ
ُ
ريها املحتو َم  ،فقفزَ �إىل
م�ص
تلقى
يرتكها
أن
�
ع
ي�ستط
مل
 ،عندها
َ
ْ
َ
ثم رماها على
ة
البحري
إىل
�
ها
ب
وجذ
بها
أم�سك
امل��اءِ و�
حافةِ
َ
ِ ّ
الع�شب.
ِ
ٌ
ٌ
وقذرة وقد الت�صقتْ بها بع�ض
مبتلة
منظرها ب�شع ًا � ،إنّها
كانَ
ُ
�سطح البحري ِة  ،فزا َد َ
ذلك من
أع�شاب التي كانت تطفو فوق
ال
ِ
ِ
َ
جعل احليواناتُ التي كانتْ ت�شهدُ ال�سباقَ
منظرها  ،مما
�سوءِ
ِ
تنفر منها .
ُ
ني احليواناتِ مط� ً
امل�سكينة َ
ُ
أطئة
ذيل اخليبةِ  ،وم�شتْ ب َ
جرتِ
ّ
ثم ذهبتْ �إىل �أ ّمها  ،وعندما ر�أتها
ر�أ�سها من فعلتِها ال�شنيعةِ ّ ،
�أ ّمها �صارتْ تعنّفُ ها وت�ؤ ّن ُبها على فعلتِها القبيحةِ  ،وبعدَ � ْأن قامتْ
بتنظيفِها � ،أجل�ستها حتتَ
َّ
لتجف وقالتْ لها � :إذا ر�أيتك
ال�شم�س
ِ
ً
أ�ساحمك .
ني منّي عقاب ًا �شديد ًا ولن �
مت�سخة مر ًة �أخرى �ستنال َ
َ
ُ
القطّ
نف�سها و�شعرتْ بالند ِم على كل �أفعالِها  ،ثم
ة
المتِ
َ
ً
لطيفة � ً
ً
نظيفة ؛ ومنذ َ
قررتْ
ذلك اليو ِم
أليفة
ت�صبح قطّ ًة
أن
�
َ
اجلميع يح ّبونها ويلعبونَ معها .
أ�صبح
� َ
ُ

�شهد تقر�أ ..مثلنا..

• حممد حممود ق�شمر
عاد �أبي اليوم ويف يده كي�س قد
و�ضع بداخله بع�ض الأ�شياء..
انق�ضت �شهد عليه وخلّ�صته �إياه
وفتحته وهي تقول بلهفة:
ـ ماذا ا�شرتيت يل هذا اليوم..؟!!
قالت لها �أمي منبهة:
ـ مل��اذا مل ت�صافحي �أب��اك قبل �أن
تنهبي ما بيده..؟!!
ا�ستحيت �شهد ..ف�صافحت �أبي،
وقبلت يده وو�ضعتها على جبينها..
ثم ان�صرفت على عجل �إىل الطاولة
ال��ق��ري��ب��ة فو�ضعت عليها الكي�س
وبد�أت تخرج حمتوياته..
قالت وهي تنظر بتعجب:
ـ يا �إلهي� ..إنها كتب ملونة!!..
وراح���ت تقلّبها وه��ي تت�أمل كل
واح��د منها قلي ًال ثم ت�ضعه جانب ًا
وهي تقول:
ـ ليتها كانت ب�سكويت فهي �أطيب..
�ضحكنا جميع ًا لقولها ..بينما قال
لها �أبي با�سم ًا:
ـ وم��ا ي��دري��ك �أن��ه��ا لي�ست طيبة
كالطعام..؟!
فقالت �شهد م�ستنكرة:
ـ وهل ت�أكل حتى نعرف �أنها طيبة
كالطعام.؟!! مل �أر �أحد ًا ي�أكل كتب ًا
حتى الآن!!..
والتفتت �إىل �أح��م��د وق��ال��ت له
هازئة:
ـ ُكلّ منها يا �أحمد ..و�أخربين عن
طعمها..
ف�ضحكنا جم���دد ًا لقولها ..بعد
ذلك قال �أبي:
ـ هل تعلمني �أن الطعام الذي ن�أكله
يكون غ��ذاء للج�سد ،بينما الكتب
التي نقر�ؤها غذاء للعقل..؟
مل تفهم �شهد ما قاله �أبي فقالت
وهي ت�شري �إىل ر�أ�سها:
ـ وه���ل ه��ن��اك ب��ط��ن يف ال��ر�أ���س
ته�ضم الكتب كما عندنا بطن ته�ضم
الطعام..؟!!
وم��ن جديد �ضحكنا مل��ا قالته..
واحلقيقة �أن ال�صيغة اجلدية التي
تتكلم ب��ه��ا ،ودف��اع��ه��ا احل����ازم عن
ر�أيها �أ�ضفت مزيد ًا من ال�سرور على
نقا�شها..
قال �أبي:
ـ يف ط��ري��ق��ي ���ص��ادف��ت م��ع��ر���ض�� ًا
لكتب الأط��ف��ال ..فوجدتها فر�صة
وا���ش�تري��ت بع�ض ًا منها ل��ك��ي ي��ق��ر�أ
�إخوتك في�ستمتعوا وي�ستفيدوا مبا
فيها..
فقلت لأبي �شاكرة:
ـ �شكر ًا لك يا �أبي فنحن قد قر�أنا
جميع كتب وق�ص�ص الأطفال التي
�أح�ضرتها لنا �سابق ًا ..بل وقد �أعدنا
قراءتها ملرات عدة..
وهنا غ�ضبت �شهد وقالت:
ـ و�أن��ا م��اذا �أح�ضرت يل..؟!! كل
�شيء حت�ضره لأحمد و�سلوى �أما �أنا
فال �شيء يل �أبداً..
فقالت لها �أمي:
ـ ال��ب��ارح��ة ا���ش�ترى ل��ك وال���دك
احللوى ،وبالون ًا طوي ًال مثل الأفعى..
وقبل �أن تقول �شهد �شيئ ًا قال
�أبي:
ـ ال ..مل �أن�سك هذا اليوم ..فقد
ا�شرتيت لك..

وم��د ي��ده وت��ن��اول بع�ض الكتب
وقال مبت�سم ًا:
ـ انظري كتب التلوين هذه لك..
وظننا �أن �شهد �ست�سر ،لكن على
عك�س املتوقع مل يرق لها ذلك فقالت
بنزق:
ـ يف ك��ل م��رة ت�شرتون يل الكتب
نف�سها� ..أريد كتب ًا وق�ص�ص ًا كق�ص�ص
�إخوتي..
نظر �إليها �أبي وقال بح�سرة:
ـ �إنك ما زلت ال حت�سنني القراءة..
وكتب الأل��وان والأ�شكال والأح��رف
تفيدك �أكرث..
وبعد �أن �صمت �أبي تابعت �أمي:
ـ �إنها �ست�ساعدك على تعلم كيفية
�إم�����س��اك ال��ق��ل��م ،ور���س��م احل����روف،
ومعرفة �أ�سماء احليوانات ،وتلوين
الأ�شكال ..وغري ذلك..
فقالت �شهد ب�إ�صرار:
ـ �أن��ا �أع���رف ال��ق��راءة ..و�س�آخذ
كتابني من هذه الق�ص�ص لأقراها..
و�أخ����ذت كتابني وم�ضت واثقة
بنف�سها وظفريتها تنو�س على ظهرها
على وقع خطوات �إ�صرارها..
بعد �أن تناولنا طعام ال��غ��داء..
انتقى ك��ل منا ق�صة و���ش��رع يقر�أ
فيها ..نظرت فج�أة فر�أيت �شهد قد
فتحت �أمامها ق�صة وراح��ت حترك
�شفتيها وتبدو ك�أنها ت��ق��ر�أ ..كانت
�شهد تقلدنا وحت�سن التقليد..
ر�أتها �أمي بعد قليل من�سجمة مع
قراءتها فقالت لها:
ـ ماذا تقرئني يا �شهد..؟
فقالت �شهد:
ـ ق�صة يا �أمي..
فقالت لها:
ـ �أرف��ع��ي �صوتك وا�سمعيني ماذا
تقرئني..؟!!
فقالت �شهد بعد �أن فكرت قليالً:
ـ ومل����اذا ال ي�سمعك �إخ���وت���ي ما
يقر�ؤون..؟
فقالت �أمي:
ـ �أريد �أن �أ�سمع منك..
اح��ت��ارت �شهد م��اذا تفعل فطوت
الق�صة وقالت وهي تقدمها لأمي:
ـ ل��ق��د ان��ت��ه��ي��ت م���ن ق��راءت��ه��ا..
ب�إمكانك �أن تقرئيها الآن..
�أعجبت �أمي بجواب �شهد وقالت
لها:
ـ �إنك ذكية يا �شهد ..ال تخايف..
فعندما تنتهي العطلة ال�صيفية
���س���أ���س��ج��ل��ك يف ال��رو���ض��ة لتعلمك
القراءة والكتابة..
فقلت لأمي باندفاع:
ـ ب��ل نحن �سنبد�أ بتعليمها منذ
الآن..
ف��اب��ت�����س��م��ت ل��ن��ا ���ش��ه��د ب��رق��ة..
وقالت:
ً
ـ �أنا ذاهبة لأح�ضر دفرت ًا وقلما..

