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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

�إبادة الكتب ()2
ويف الف�صل الأ ّول نف�سه ،الكتب واملكتبات ،وعلى الرغم من عدم االتفاق مع
املقدّ مات التي تنطلق "نوث" منها والنتائج التي تنتهي �إليها ،لي�س يف هذا الف�صل
وحده بل �أي�ض ًا يف غري ف�صل من ف�صول الكتاب ،ت�ؤكدّ "نوث" �أنّ �إب��ادة الكتب
"لي�ست ..حم�صلة جرائم عفوية من�ش�ؤها الغ�ضب ويرتكبها برابرة ،بل هي..
طريقة متع َّمدة ومنهجية" ،وتنقل عن الباحث الفرن�سي "�ستوب" قوله �إنّه "يف
م�ستهلّ احلرب العاملية الثانية بدا الإن�سان خملوق ًا انقلب على ذاته ،يهاجمها
ويبذل ق�صارى جهده عامد ًا لتدمري �أدوات العقل ،مبا فيها الكتب واملكتبات" .وعلى
نحو م�ضاد للحقيقة تلج�أ "نوث" ،يف غري موقع من الف�صل نف�سه� ،إىل الغمز من
التجربة ال�شيوعية يف االحتاد ال�سوفييتي وال�صني ،بل هجاء التجربة يف غري
�ش�أن ومنها ما يعني وعي القوى الكربى بالكتب واملكتبات.
ويف الف�صل الثاين ،ن�ش�أة املكتبات ووظائفها ،ترى "نوث" نق ًال عن غري م�ؤ ّرخ "�أنّ
ن�ش�أة املكتبات الر�سمية �صاحبت ظهور املدن" ،و�أنّ الكتب "�أ�سهمت ال�سيما منذ ظهور
�آلة الطباعة ،واملكتبات بدورها ،يف ت�سريع عجلة التمدّ ن ،و�أ ّثرت يف تقدّ م املعرفة"،
و�أنّه "من بني �أوائل املكتبات املعروفة تاريخي ًا املكتبة امل�صرية التي يرجع تاريخها
�إىل نحو العام  3000ق .م" ،و�أنّ "جمموعة الألواح الطينية لبالد ما بني النهرين
(�أر�ض ال�سومريني والآ�شوريني) ك�شفت النقاب عن حكاية متوا�صلة تقريب ًا لتط ّور
أهم ما يف هذا الف�صل من نتائج قول
املكتبات بدء ًا من العام  3000ق .م" ،ولعلّ � ّ
الباحثة �إنّه "مع قيام الإمرباطوريات وانهيارها ،اتبعت الظروف املحيطة بتدمري
عر�ض ًا ا يف �إطار
املكتبات يف العادة ثالثة �أمناط رئي�سة .الأول� :ضياع املكتبات َ
االجتياح العام للمدن والق�صور واملعابد التي ا�ستوىل عليها الغزاة .ووقع دمارها
يف �إطار طقو�س ُد ِّمرت فيها مدن العدو مع ا�شتداد املعركة� ،أو ثمن ًا خل�سارة العدو
احلرب .وعزَّز مثل هذا التدمري �سلطانَ املنت�صر وق َّوى قب�ضته .ومع تط ّور النظرة
�إىل الن�صو�ص بو�صفها ممتلكات قيمة برز منط ثان للتدمري� :إذ �أ�صبحت املكتبات
والكتب (غنيمة) من غنائم احلروب ،وا�ستوىل املنت�صرون عليها باعتبارها امتياز ًا
لهم� ..أ ّما النمط الثالث فت�شكّل يف ظل الأنظمة الدينية والأيديولوجية التي
�صنفت مواد معينة باعتبارها �ضارة ،و َدعت �إىل حظرها عن طريق تطهري عنيف
�أو تدمري انتقائي" ،ومثلت للنمط الأخري مبكتبة الإ�سكندرية ،ور�أت ب�أنّ "التطهري
املتعاقب الذي قامت به جماعات دينية" لهذه املكتبة " كان متكرراً ،و�أنّ التدمري
مل يح�صل يف حادث كارثي واحد� ،إنمّ ا عرب الزمن".
ويف اجلزئية املو�سومة ب�شبكة �أدوار وم�س�ؤوليات من الف�صل نف�سه �أوردت ما
ا�صطلحت عليه بقائمة موجزة بالأنواع الرئي�سية للمكتبات وبيان مبهماتها،
وحددت ذلك مبا ي�أتي :مكتبات عامة ،ومكتبات املدار�س ،واملكتبات االكادميية
واملعاهد البحثية ومراكز املعلومات (التي تدعم التعليم العايل والبحث العلمي)،
واملكتبات املتخ�ص�صة (كمكتبات املتاحف والكتب النادرة) ،واملكتبات احلكومية
(املكتبات الوطنية واملكتبات الت�شريعية والق�ضائية ،وقواعد البيانات الوطنية،
و ،)..و�أخري ًا املكتبات ال�شخ�صية .وفيما اختارت عنوان ًا له "املكتبات والتاريخ
وال��ذاك��رة اجلمعية" ر�أت �أنّ "املكتبات هي احل�صون الأ�سا�سية �ضد االندثار
الثقايف" ،كما ر�أت �أنّه "يف الظروف املثلى تخدم املكتبات التاريخ الذي يدعو �إىل
التحليل والنقد .التاريخ الذي ميلكه اجلميع وال يحوزه �شخ�ص مبفرده" ،و�أنّه
"من دون ال�سجالت املكتوبة قد ت�ضطر املجتمعات التقليدية التي تفقد االت�صال
مبا�ضيها الثقايف �إىل مكابدة �إعادة ت�ش ّكلِ م�ؤملة للغاية كي ت�صوغ هويتها القومية".
وحتت ما عنونته باملكتبات و�أن�ساق املعتقدات ر�أت �أنّ الكتب واملكتبات "تنظّ م..
املعرفة وت ّي�سر عملية اتخاذ القرار وتدعم ت�صورات الأفكار الدينية وال�سيا�سية
عن العامل الطبيعي واالجتماعي" ،وتنقل عن "ماك ليت�ش" قوله �إنّ املكتبات
متثيل "لق ّوة احلقيقة و�سلطانها والتفكري احل ّ��ر وال�سلطان املطلق للعقل عند
الإن�سان"( ....يتبع).
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قضايا وآراء

من معطيات الت�صحيح

• �سليم بركات
القادة والقيادة ،الأبطال والبطوالت،
العباقرة والعبقرية ،كل هذا كان ال�شغل
ال�شاغل للب�شرية ل�ل�إح��اط��ة بحقيقة
�أ�صحابها ،كي يكون تقديرها �أو االقتداء
ب��ه��ا .ومل��ا ك��ان م��ن ال�صعوبة الإح��اط��ة
املعرفية مبثل ه��ذه امل��وا���ص��ف��ات ب�سبب
�صعوبة �أو ا�ستحالة الدخول �إىل عامل
الإن�سان �أو قيا�سه ،كونه عامل متحرك مت�شدد
فيه العواطف وامل�شاعر ،فيه املزاج واالنفعال،
فيه املعرفة والوعي ،فيه القدرات والإمكانيات،
ف��ي��ه ال��ط��م��وح��ات والأح���ل��ام ،ف��ي��ه ال��ع��ط��اء
والإب��داع ،فيه املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل...
فقد كان ملعرفة الأبطال والأف��ذاذ الكثري من
ال�����ش��روط التي حتتاج �إىل م�ستوى معني من
الدرا�سة حتى تكون الإحاطة مبزايا ه�ؤالء.
ويف كل الأحوال يحتاج هذا النوع من الدرا�سة
يف �سرب الأغ��وار �إىل �صاحب القلم املنا�ضل ،ال
املرتزق ،لأن املنا�ضل يعي�ش احلقيقة وهو ي�ضع
كلماته يف املوقع ال�صحيح ،بينما املرتزق ال يهتم
باحلقائق و�إمنا يهتم بالأ�سلوب الإن�شائي املتخم
باملبالغات.
ح�ين ن��ت��ح��دث ع��ن احل��رك��ة الت�صحيحية
نتحدث ع��ن جت��رب��ة القائد امل�ؤ�س�س حافظ
الأ�سد ،عن التجربة الرثة امل�ستمرة التي تعي�ش
فينا مبواقفها املتجددة املتطورة و�ألقها الدائم.
نتحدث عن احل��دث الأه��م يف ميادين الوطن
العربي ،وعلى م�ستوى ال�ساحة العربية ،فال
الفكر الذي �أعطاه القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد
قد ن�ضب ،وال امللحمة التي �صنعها قد انتهت
نقول ه��ذا من واق��ع التجربة وتلم�س �أثارها
بكثري من احلر�ص واالل��ت��زام .ف�سورية اليوم
هي القلب الناب�ض لل�شعب العربي ،وهي الفعل
الواعي امللتزم بق�ضايا العرب وعلى ر�أ�س ذلك
الق�ضية الفل�سطينية ،كيف ال وهي تدافع عن
العرب وتعمل من �أجل العرب ،كيف ال وهي متثل
�إرادة ال�صمود يف مواجهة هذه احلرب الكونية
الإره��اب��ي��ة ال��ذي دب��ره��ا و يقودها التحالف
االم�بري��ايل ال�صهيوين الرجعي الإ���س�لام��وي
الإرهابي؟ .وهل جنانب احلقيقة �إذا قلنا �أن
�سورية تفعل ذل��ك وه��ي التي تعي�ش من جهد
�إن�سانها يف ال�صناعة ،وال��زراع��ة ،والتجارة،
واحلرف ،ومن ميادين الوعي والعلم ومعطيات
احلداثة ،يف حني �أن �أغلب الأقطار العربية
تعي�ش من واردات النفطية.
مل ي���أت القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد �إىل
ال�سلطة بالطريقة التي �أتى بها امللوك والأمراء
ال��ع��رب ،و�إمن���ا �أت���ى ،بعد �أن �أف��رزت��ه حلبات
الن�ضال وامل�س�ؤولية ،وما عرفه ال�شعب العربي
م��ن خ�لال ال�سلطة ،و�إمن���ا ع��رف��ه يف �ساحات
املعارك امل�شرفة ،ولهذا كان ومازال موجود ًا يف
�ضمري ال�شعب العربي من املحيط �إىل اخلليج.
و�إذا كانت القيادة ترفع م��ن ���ش���أن �أ�صحابها
فالذي ال ميكن اجلحود به هو �أن القيادة قد

�إنقاذ� ،أعادت �إىل الثورة
زهت وارتفعت بالقائد
وجهها ال�صحيح و�إىل
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد،
احل��زب جماهريه ( فال
وث��م��ة �إج���م���اع ع��رب��ي
وع���امل���ي ع��ل��ى ���س��ل��وك مل تكن احلركة الت�صحيحية جن��اح �إال بال�شعب ،وال
انت�صار �إال بال�شعب ،لأن
ه��ذا القائد التاريخي
إىل
�
أعادت
�
إنقاذ،
�
حركة
�سوى
�إرادة ال�شعب هي �إرادة
ال���ع���ظ���ي���م ،ال�������ص���ادق
يف �أق����وال����ه ،ال����ويف يف الثورة وجهها ال�صحيح و�إىل
اخل��ي�ر ،و�إرادة اخل�ير
هي �إرادة اهلل ،و�إرادة
ع���ه���وده ،وال����ذي يعفو
احلزب جماهريه.
اهلل فوق كل �إرادة) كما
عند املقدرة وهو يدين
ي��ق��ول القائد امل�ؤ�س�س
الأن��ان��ي��ة ،وامل��راه��ق��ات
حافظ الأ���س��د .كما مل
ال��ف��ك��ري��ة ،وي��ح��ر���ص
تكن �سوى مطلب ًا حزبي ًا
على القيم الروحية،
ً
ً
وجماهرييا ملحا ،ونتيجة منطقية لقانون
واملبادئ الإن�سانية.
مل يكن الت�صحيح الذي قاده القائد امل�ؤ�س�س اجلدلية الثورية مبحتواها القومي العربي،
حافظ الأ���س��د� ،سوى فعل ث��وري يف مواجهة وكيف ال تكون هذه النتيجة املنطقية ،وثورة
الرتدي وال�ضياع ومن واقع ال�شعور بامل�س�ؤولية� ،آذار كانت جزءا من الفعل الثوري الذي جاء
واحلر�ص على احلزب والثورة يف مرحلة دقيقة بديال انقالبيا و�ضرورة حتمية لفعل االنف�صال
من تاريخ الأمة العربية ،وهل جنانب احلقيقة املتخلف  ،كيف ال يكون واحلركة الت�صحيحية
�إذا قلنا �أن جميع املقدمات التي �سبقت ال�ساد�س قد ج��اءت ا�ستمرار ًا لوهج ث��ورة �آذار بعد �أن
ع�شر من ت�شرين الت�صحيح  1970كانت تهيء �شوهته حركة �شباط �إيديولوجي ًا وا�سرتاتيجي ًا
لهذا احل��دث العظيم ،كما كانت تدفع باجتاه ودميقراطي ًا .وبعد �أن �أزي��ل هذا الت�شويه من
بلورة واقع جديد يتعامل مع املعطيات وتطورات خالل بيان القيادة القطرية امل�ؤقتة الذي �أعلن
الأحداث بعقالنية بعيدة عن املتاهات الفكرية يف �صبيحة ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين وهو ير�سم
واملمار�سات الع�شوائية ،وهل جنانب احلقيقة وقائع الأح��داث وت�سل�سلها ب�أن ( حزب البعث
�أي�ض ًا �إذا قلنا �أن نتائج حرب حزيران عام  1967العربي اال�شرتاكي هو �أحد الف�صائل الأهم من
ف�صائل الثورة العربية
م��ع ال��ع��دو ال�صهيوين
ال������ذي ج�������س���ده ن����زوع
كانت كارثية ،وقيادة
الإن�سان العربي املعا�صر
احل���زب ذات العقلية
نحو حتقيق ر�سالة �أمته
اجلامدة كانت عاجزة
يف ال��وح��دة واحلربية
عن اتخاذ الإج��راءات
ال�����ص��ح��ي��ح��ة �أو و���ض��ع مل ي�أت القائد امل�ؤ�س�س حافظ واال�شرتاكية ،وذلك من
اخلطط املتالحمة مع الأ�سد �إىل ال�سلطة بالطريقة خالل منطلقات احلزب
اجلماهري و تعبئتها يف التي �أتى بها امللوك والأمراء ال��ن��ظ��ري��ة وم���ق���ررات
م����ؤمت���رات���ه ال��ق��وم��ي��ة
مواجهة الهزمية على
م�ستوى الوطن العربي ،العرب ،و�إمنا �أتى ،بعد �أن �أفرزته وممار�ساته الن�ضالية،
لقد �أ�صبح وا�ضحا �أن حلبات الن�ضال وامل�س�ؤولية.
وم����ن خ��ل�ال تنظيمه
ال��ق��وم��ي ال���ذي يج�سد
اال�ستمرار على النهج
ع��م��ل��ي��ا وح�����دة الأم����ة
الذي كانت ت�سري عليه
العربية.)...
ال���ق���ي���ادة يف ���س��وري��ة
مل ي����ك����ن ال���ق���ائ���د
�آن�����ذاك ���س��ي���ؤدي �إىل
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد
طريق م�سدود ،وال�سيما
بعد مقاطعة القيادة ال�سورية مل�ؤمتر اخلرطوم جمهو ًال قبل احلركة الت�صحيحية ،بدليل خروج
يف �أواخر �آب  ،1967م�ؤمتر اللآت الثالث التي ال�شعب العربي ال�سوري يف كل حمافظات القطر
�أعلنها الرئي�س جمال عبد النا�صر يف مواجهة العربي ال�سوري ت�أييد ًا له منذ اليوم الأول لقيام
�إ�سرائيل ،ال لل�صلح ،ال لالعرتاف ،ال للتفاو�ض هذه احلركة ،بل �أ�صبح �أكرث ح�ضور ًا يف م�سريته
م��ع ال��ع��دو ال�����ص��ه��ي��وين ق��ب��ل �أن ي��ع��ود احل��ق الن�ضالية ،والتي هي م�سرية �سورية يف ت�شكيل
لأ�صحابه .و�إذا كانت قيادة احلزب لق�صور يف التاريخ العربي املعا�صر ،وملا كان من امل�ستحيل
فهمها اال�سرتاتيجي قد �سلكت خطا انحرفت ر�صد املعطيات والتحوالت التاريخية على مدى
فيه عن مبادئ و�أهداف ثورة البعث ،ف�إن البعثي عمر ه��ذه االنطالقة الت�صحيحية و�شمولها،
القومي امللتزم القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد ف����إن م��ن ال�����ض��روري ال��وق��وف عند �أب���رز هذه
كفيل يف الت�صدي لهذا االنحراف لإعادة م�سرية التحوالت التي جنحت يف ر�سم �صورة �سورية
احلديثة ،ومنها جن��اح احلركة الت�صحيحية
احلزب والثورة �إىل نهجهما القومي ال�صحيح.
مل تكن احلركة الت�صحيحية �سوى حركة يف و�ضع ح��د لالنقالبات امل�����ض��ادة ،ولعمليات

برعاية الدكتور ن�ضال ال�صالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب
تت�شرف جملة الفكر ال�سيا�سي بدعوتكم حل�ضور ندوة حول:

دور الأحزاب واملنظمات ال�شعبية
والنقابات املهنية يف النهو�ض باملجتمع العربي ال�سوري
يدير الندوة :الدكتور جابر �إبراهيم �سلمان -رئي�س حترير جملة الفكر ال�سيا�سي

جتاذب القوى ،التي حتاول �شدّ احلبل ال�سوري
نحو م�صاحلها على ح�ساب امل�صالح العربية.
الأمر الذي دفع �سورية من خالل هذه احلركة
لتكون ق��وة فاعلة وم���ؤث��رة على امل�ستويات
العربية والإقليمية والدولية ،ومنها التزام
هذه احلركة فكراً،وممار�سة ،وح�ضور ًا مبدر�سة
حزب البعث العربي اال�شرتاكي و�أهدافها يف
الوحدة واحلرية واال�شرتاكية على م�ستوى
الأمة العربية الواحدة ،ومنها �أنها كانت فعال
كامال للحا�ضر وامل�ستقبل ومبوا�صفات الثورة
مبا حملت من رياح التغيري على م�ستوى الواقع،
ومنها �أنها نقلت البعث من دول��ة احل��زب ذات
القاعدة ال�ضيقة والأفق املغلق �إىل دولة احلزب
دولة امل�ؤ�س�سات ذات الأطر اجلماهريية ،وكان
ذلك من خالل قيام اجلبهة الوطنية التقدمية،
ومن خالل و�ضع د�ستور جديد للبالد ،ومن خالل
انتخابات ملجل�س ال�شعب ،كما ك��ان ذل��ك من
خالل �إ�صدار قانون الإدارة املحلية ،وتر�سيخ
عملية املنظمات ال�شعبية والنقابات املهنية،
زد على ذلك ح�ضور هذه احلركة على م�ستوى
الوطن العربي ن�ضا ًال قومي ًا على طريق الوحدة
العربية ،والت�ضامن العربي الذي بلغ ذروته من
خالل حرب ت�شرين التحريرية عام .1973
احلركة الت�صحيحية بقيادة القائد امل�ؤ�س�س
حافظ الأ�سد فعل م�ستمر ب���إرادة حرة ل�شعب
حر ،يتطلع �إىل وقفة �شموخ يف مواجهة العدو
ّ
ال�صهيوين� ،إنها البناء والعطاء لق�ضايا عربية
قامت على �إر���س��اء دع��ائ��م ال��وح��دة العربية،
جاعلة من الق�ضية الفل�سطينية بو�صلة العرب،
والق�ضية الأوىل املحك الذي يخترب به العرب
�إميانهم بهذه الق�ضية دون �أن ي�شفع لأي قطر
عربي الإدع��اء بعدم امل�س�ؤولية �أو �ضعفها ،وما
كانت حرب ت�شرين التحريرية �سوى هذا املحك
ال��ذي عا�شته �سورية والأم���ة العربية هدف ًا
قومي ًا ،وموقف ًا ا�سرتاتيجي ًا ،دون �أن تلقي �أوزارها
على غريها ،بل تعي�شها مع العرب كل العرب،
كيف ال ومن رحم ت�شرين ولدت املقاومة ،لتبقى
احلرب م�ستمرة حتى تتحرر كل ذرة تراب من
الأر���ض العربية ويف الطليعة الأر���ض العربية
الفل�سطينية ،ما ترتجمه �سورية اليوم بقيادة
الرئي�س ب�شار الأ�سد من �صمود يف مواجهة هذه
احلرب الكونية الإرهابية هو ا�ستمرار للمعركة
مع �أعداء الأمة العربية حتى ال يت�شظّ ى اجل�سد
العربي ،وت�صفى الق�ضية الفل�سطينية من خالل
�صفقة القرن وغريها من �صفقات وم�ؤامرات.
بقي �أن نقول �أن احلركة الت�صحيحية نقطة
حتول م�ضيئة يف تاريخ العرب احلديث واملعا�صر
م��ن حيث البناء واال�ستقرار وال�صمود ومن
حيث تعميق التالحم بني ال�شعب وقيادته التي
�أذهلت العامل ب�صمودها يف مواجهة هذه احلرب
الكونية الإرهابية التي ت�ستهدف �سورية والأمة
العربية.

ي�شارك يف الندوة ٌّ
كل من ال�سادة:
�أ.حنني النمر
د .علي حيدر
�أ .جمال القادري
د .علي دياب
ب�سام �أبو عبد اهلل
دّ .
�أ .مي�س كريدي
وذلك يف متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم الثالثاء الواقع يف 2018/ 11/ 27
يف قاعة املحا�ضرات ـ مببنى احتاد الكتاب العرب ـ �أتو�سرتاد املزة
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ما ذنب جارودي؟!

املفكر والفيل�سوف روجيه ج���ارودي ،هو كاتب
فرن�سي� ،أم�ضى �أكرث من خم�سة وثالثني عام ًا من
الن�ضال يف �صفوف احل��زب ال�شيوعي الفرن�سي،
وك���ان ع�����ض��و ًا يف مكتبه ال�سيا�سي ،وي��ق��ول� :إن��ه
ف�صل من احل��زب ال�شيوعي عام �سبعني وت�سعمئة
و�ألف لأنه جتر�أ على القول يف عام ثمانية و�ستني
وت�سعمئة و�أل��ف�« :إن االحت��اد ال�سوفييتي لي�س
ب��ل��د ًا ا���ش�تراك��ي�� ًا» .و�أن ال�سبب ال���ذي ي��ح��ارب من
�أجله اليوم هو قوله� :إن اله��وت الهيمنة التي تتبناه
الكني�سة الكاثوليكية ،ال يتفق مع تعاليم امل�سيح ،و�إن
الت�أ�سلم خيانة للإ�سالم ،و�إن ال�صهيونية ال�سيا�سية،
هي نقي�ض الر�سالة العظمى لأنبياء اليهود؟ ومما جعل
الكيان ال�صهيوين ي�صب جام غ�ضبه على روجيه جارودي،
هو ت�صديه لعملية الت�ضليل واملبالغة يف عدد ال�ضحايا
اليهود على يد النازية ،وما �أطلقوا عليه الهولوكو�ست؛
[فهي (كلمة يونانية تعني حرق القربان بالكامل)،
وكانت بالأ�صل م�صطلح ًا ديني ًا يهودي ًا ،ي�شري �إىل القربان
ال��ذي يقدم للرب على �سبيل الت�ضحية ثم يحرق متام ًا
على املذبح].
الذين تناولوا هذه الق�ضية كثريون ،ومل يتعر�ضوا� ،إىل
ما تعر�ض له جارودي لأن تناولهم كان كالم ًا عادي ًا ،بينما
جاء تناول روجيه جارودي للق�ضية تناو ًال علمي ًا ،ويقول
عنه ال�صحايف العربي حممد ح�سنني هيكل�« :إن جارودي
مل ي�ش�أ �أن يناق�ش بنف�سه� ،أو يناق�ض ،و�إمنا جاء بالوقائع
من م�صادرها الأولية ،ومن وثائقها الأ�صلية ،يف �سياقها
املنطقي ،وا�صلة بنف�سها �إىل غايتها الطبيعية» و�أنه �أي
ج��ارودي كان حري�ص ًا على �أن يجعل من الوقائع ن�سيج ًا
للحقائق� .إذ كان الرتكيز على املحرقة النازية ،حيث
يقول منظرو احلركة ال�صهيونية �أن عدد �ضحاياها من
اليهود و�صل �إىل �ستة ماليني ،وال�ضجة التي �أثريت حول
هذه اخلراقة بالذات كانت م�شا ّدة بني ال�ضمري �أو ال�شعور
بالذنب الأوروب��ي وبني حماولة ال�ضغط عليه وتعذيبه
ل�صالح امل�شروع ال�صهيوين.
ل��ق��د ���ص��در ك��ت��اب ل�صحايف ب��ري��ط��اين ،ك���ان م��ن �أب���رز
ال�صحافيني الذين ّ
غطوا احل��رب العاملية الثانية وهو
«دوجال�س ريد» وا�سم كتابه :بعيد ًا ووا�سع ًا ،فكان �أ�سلوب
الكاتب يف مناق�شة �أ�سطورة الهولوكو�ست ،ي�ستند �إىل
الأرقام ودالالتها التي ال تكذب يف ح�سابه ،ف�أورد �إح�صاء
ع�صبة الأمم املتحدة عن عدد اليهود يف العامل وذلك عام
ثمانية وثالثني وت�سعمئة و�ألف ،ثم قام مبقارنته مبا ورد
يف �أول �إح�صاء للأمم املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية،
وبعد املقارنة تبني �أن عدد اليهود يف العامل بعد احلرب
بقي كما كان قبلها ،ويف ح��دود �أح��د ع�شر مليون ًا ،وكان
تقدير ريد يف كتابه �آنف الذكر� ،أن عدد �ضحايا املحرقة
ت���راوح م��ا ب�ين ثالثمئة �إىل �أربعمئة �أل���ف� ،أي بحجم
الزيادة التي ميكن �أن تطر�أ على تعداد اليهود يف ثمانية
�أع��وام ،و�أن اليهود مل يكونوا �أك�ثر من حتمل ت�ضحيات
احلريق النازي ،و�إمنا �أكرث منهم الأملان �أنف�سهم والرو�س
والبولنديني والغجر ،ومن ثم الفل�سطينيني عندما فر�ضت
عليهم احل��رك��ة ال�صهيونية �أن يدفعوا ك��ف��ارة ال�ضمري
الأمل���اين والأوروب����ي ،و�أن يدفعوا بالوطن الفل�سطيني
ذاته تاريخ ًا و�أر�ض ًا و�شعب ًا وم�ستقب ًال ،ونتيجة ذلك فقد
تعر�ض دوغال�س ريد حلملة جاحمة ،و�سحب كتابه من
املكتبات ،بل واختفى امل�ؤ ّلف نف�سه من احلياة ال�صحفية
كلها ودفنه الن�سيان حي ًا ،واملثال الثاين يتعلق بامل�ؤرخ
ربح من
الربيطاين (دافيد �إيرفنج) وقد تعر�ض ل�ضرب م ّ
قبل ال�صهاينة ،لي�س لأنه كتب عن املحرقة النازية ،و�إمنا
لأنه كان ي�سعى ويبحث ويتق�صى احلقيقة عن املحرقة،
وو�صل ال�صهاينة� ،أنه على و�شك معرفة احلقيقة ،ب�سبب
�سبقه اجلميع �إىل الأر�شيف ال�سوفييتي ،الذي يعد خزائن
الأ�سرار احلقيقية عن املحرقة ،لأن اجلي�ش ال�سوفييتي،
هو الذي زحف على بولندا لطرد اجلي�ش الأمل��اين منها،
وذل��ك يف �سنة �أرب���ع و�أرب��ع�ين وت�سعمئة و�أل���ف� ،إذ كان
معظم اليهود يعي�شون يف بولندا ،ويذكر بع�ض امل�ؤرخني
�أن ن�سبتهم كانت �أك�ثر من  80%من يهود ال��ع��امل ،كما
ي�ست�شهدون ب�أهم املحارق النازية لليهود ويف بولندا مثل
(داخاو) و(�أو�شفيتز) و(تربلينكا) ،واجلي�ش ال�سوفييتي
هو �أول من دخلها وك�شف عن �أ�سرارها ،وجم ّرد �أن عرف
ال�صهاينة ،بقرب �إيرفنج من الأر�شيف ال�سوفييتي ،فتم
التحر�ش به و�ضربه وح�صاره ،وكل ذلك وهو مل يكتب
بعد يف كتابه ما تو�صل �إليه.
�أم���ا روج��ي��ه ج����ارودي ف��ق��د جت���اوز خ��ط��ره ،امل��ث��ال�ين
ال�سابقني ريد و�إيرفنج ،لأنه �س ّلط ال�ضوء على ال�سيا�سة
ال�صهيونية امل�شينة ،التي تتلطى وراء حجب براقة،
وعمل على تفكيك ه��ذه احلجب والك�شف عما فيها من
تدلي�س وت�ضليل ،ف�أبان عن التربير الالهوتي املزعوم
لالعتداءات ،انطالق ًا من قراءة متز ّمتة لن�صو�ص من ّزلة،

من �ش�أنه �أن يحول الأ�سطورة اخلرافية �إىل تاريخ ،و�أ�شار
�إىل الأ�سطورة الأحدث� :أال وهي دولة (�إ�سرائيل) التي
�أ�صبحت ال��رد الإلهي على املذابح النازية ،وك�أنها املالذ
الوحيد ل�ضحايا همجيته هتلر ،وهذا عك�س ،ما ذهب �إليه
�إ�سحاق �شاهري [الذي ظل يعرف نف�سه حليف ًا لهتلر� ،إىل
�أن اعتقله الإنكليز بتهمة الإرهاب والتعاون مع العدو]
حيث كتب� ،أي �شاهري« :مل تكن الغالبية العظمى ممن
ه��اج��روا �إىل �إ�سرائيل ،من بقايا النازحني من املذابح
النازية ،بل كانوا ب��الأح��رى من يهود البلدان العربية
و�سكان املنطقة الأ�صليني».
ويبني جارودي �أن املبالغة يف عدد �ضحايا الهولوكو�ست
على حد زعمهم ،وجعل الإن�سانية �شريكة فيما ي�سمى:
�أك�بر عملية �إب��ادة يف التاريخ ،من �أج��ل ن�سيان �ضحايا
الإب��ادة الآخرين ،ومنهم �ستون مليون ًا من الهنود احلمر
يف �أم��ري��ك��ا ،ومئة مليون م��ن ال��زن��وج ،و�أن نن�سى كذلك
هريو�شيما ون��اغ��ازاك��ي ،وقتلى احل��رب العاملية الثانية،
البالغ ع��دده��م نحو خم�سني مليون ًا ،وم��ن بينهم �سبعة
ع�شر مليون ًا من ال�سالفيني ،وك���أن النازية مل تكن �سوى
مذبحة كبرية للق�ضاء على اليهود ،ولي�ست جرمية يف
حق الإن�سانية ب�أ�سرها!! ويت�ساءل ج��ارودي :هل نو�صم
ال�سامية ملجرد قولنا� :إن اليهود كانوا يتعر�ضون
مبعاداة ّ
لل�ضرب امل�برح ب�لا رح��م��ة ،ولكنهم مل ي��ك��ون��وا وحدهم
الذين يلقون هذا امل�صري؟! بدعوى �أن التلفاز ال يتحدث
�إال ع��ن ه���ؤالء ال�ضحايا ،وال يذكر �شيئ ًا ع��ن ال�ضحايا
الآخرين؟! ولكي تكتمل عملية التعمية والتمويه ،كان
من ال�ضروري ا�ستخدام كلمة ذات مدلول الهوتي ،لإخفاء
طابع الت�ضحية على املذابح احلقيقية ،و�إدخالها ب�شكل �أو
�آخر يف �صميم امل�شيئة الإلهية ،و�ش�أنها �ش�أن عملية �صلب
امل�سيح ورك��ز ج��ارودي على مو�ضوع �إدان��ة ه��ذه التعمية
الفكرية ،التي تت�سرت بها �سيا�سة بعينها ،وذلك للحيلولة
دون اخللط بينها وبني تراث �أنبياء بني �إ�سرائيل ،ويف�ضح
ج��ارودي االنحياز الأعمى �إىل الكيان ال�صهيوين ،الذي
يحظى بحماية تامة من ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
التي ا�ستخدمت حق النق�ض (الفيتو) يف الأمم املتحدة
�أكرث من ثالثني مرة ،منذ عام اثنني و�سبعني وت�سعمئة
و�أل��ف �إىل عام �ستة وت�سعني وت�سعمئة و�أل��ف ،للحيلولة
دون �صدور �أي قرار ب�إدانة �إ�سرائيل ،بينما كان قادتها
يوا�صلون تنفيذ خمططاتهم يف زعزعة ا�ستقرار بلدان
ال�شرق الأو�سط ،وقاموا بغزو لبنان عام اثنني وثمانني
وت�سعمئة وال���ف ،ب��دع��م مطلق م��ن ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،ويذكر ما قاله بن غوريون عن قراري الأمم
املتحدة  242و 338اللذين يطالبان الكيان ال�صهيوين
باالن�سحاب م��ن الأر�����ض العربية املحتلة� ،أن���ه جمرد
ق�صا�صة ورق ،وق��د حكم عليهما يف �أن يظال ح�بر ًا على
ورق ،ف��ج��ارودي مل يدح�ض م��زاع��م امل��ح��رق��ة فح�سب،
و�إمنا حتدث عن جمموعة الأ�ساطري ال�صهيونية امل�ؤ�س�سة
لل�سيا�سة «الإ�سرائيلية» وهي:
الأر�ض املوعودة لليهود يف فل�سطني ،واليهود �شعب اهلل
املختار ،و�أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض ،والهولوكو�ست،
والعقيدة اليهودية وال�صهيونية ال�سيا�سية وامل�سافة
ب�ين االث��ن�ين ،وه���ذا م��ا دف���ع احل��رك��ة ال�صهيونية لأن
حتاربه ب�أ�شكال خمتلفة ،و�أن ت�ؤثر �أي�ض ًا على امل�ؤ�س�سات
الفرن�سية ،على الرغم مما يقال عن ا�ستقالل الق�ضاء
الفرن�سي ،وحرية ال��ر�أي والعدالة وامل�ساواة يف فرن�سا،
وحتول دون طبع كتبه وتوزيعها ،كغريها من املطبوعات
الفرن�سية.
ال ي��زال الكيان ال�صهيوين م�ستمر ًا يف حماربة وقمع
كل من يت�صدى لأكاذيبه ،فهو يعد معقل التهديد الرئي�س
له ،هو اجلامعات «مراكز �صنع نخب الغد» التي بات فيها
حلركة املقاطعة �أن�����ص��ار ك�ثر ،ومل��واج��ه��ة ه��ذا التهديد،
�أن�ش�أت حكومة الكيان ال�صهيوين ،وزارة جديدة ،وزارة
ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية ،التي تتلخ�ص وظيفتها يف الإدارة
والإ�شراف املبا�شر على حرب حقيقية� ،سيا�سية و�إعالمية
�ضد املت�ضامنني مع فل�سطني ،وت�ستند ه��ذه احل��رب �إىل
قناعة الق ّيمني عليها بعدم جدوى اعتماد �إ�سرتاتيجية
دف��اع��ي��ة ع���ن �إ���س��رائ��ي��ل ،يف م��واج��ه��ة خ�����ص��وم��ه��ا ،بل
�إ�سرتاتيجية هجومية ،ت�ستهدف ت�شويه �سمعة من يجر�ؤ
على نقد �إ�سرائيل و�سيا�ساتها ،وحتى تهديده يف م�صادر
رزقه �إن �أمكن .و�أدوات احلرب هذه �شبكة من املنظمات
ال�صهيونية املوجودة يف �أمريكا ،ومراكز �أبحاث ودرا�سات
ا�ستخدمت للم�شاركة فيها ،ومنها على �سبيل املثال :معهد
الدفاع عن الدميقراطية ،التي تق ّر مديرة ال��وزارة ب�أنه
يعمل حل�سابها ،وجمموعات �سرية تتج�س�س على املنا�ضلني
امل�ؤيدين لفل�سطني وعلى حياتهم املهنية واخلا�صة.

نقطة على حرف
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مدارات
ــ  11ــ
قر�أنا يف احلديث ال�سابق ما جرى ب�ش�أن فل�سطني بني ال�سلطان عبد
احلميد الثاين وممثل ال�صهاينة هرتزل ،مما �أ ّدى يف النهاية �إىل خلع
مر معنا.
ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،كما ّ
ويالحظ الباحث الدكتور خلف اجلراد معتمد ًا على وثائق ذكرها� ،أنه
بعد انقالب  1908وخلع ال�سلطان يف عام  1909تبدلت ال�سيا�سة العثمانية
�إزاء فل�سطني والبالد العربية ،وازدادت موجة الهجرة اليهودية .وت�ؤكد
الوثيقة ال�سلطانية احلميدية املر�سلة �إىل ال�شيخ (حممود �أبو ال�شامات)
�أن ال�سلطان ما خلع عن العر�ش �إال لأنه رف�ض عر�ض �إن�شاء وطن قومي
لليهود مقابل ( 150مليون ل�يرة ذهبية)؛ ول��ذا فقد حر�صت املنظمة
ال�صهيونية يف عهد ال�سلطان عبد «حممد ر�شاد» على احل�صول على قانون
ي�سمح بالهجرة والتملك ،و�إلغاء «اجلواز الأحمر» ،كما �أن النفوذ اليهودي
وال�صهيوين ظهر بو�ضوح يف �أو�ساط احلكومة اجلديدة.
بعد ذلك ،ي�ستنتج الباحث قائ ًال :ال بد من ذكر النتيجة الأ�سا�سية من
البحث وهي امل�س�ؤولية تتحملها يف تلك الفرتة جهات �أربع هي:
1ـ الإدارة العثمانية الفا�سدة املرت�شية ،التي كانت يف كثري من الأحيان
تخالف قرارات ال�سلطان واحلكومة.
2ـ الإقطاع اللبناين والفل�سطيني الذي �أ�سهم �إىل حد كبري يف تردي
�أو�ضاع الفالح الفل�سطيني و�س ّهل عمليات بيع الأرا�ضي للمهاجرين اليهود.
3ـ الزعامات العربية التي مل تقم بالدور الفاعل يف توعية ال�شعب
العربي ب�أخطاء احلركة ال�صهيونية ،على الرغم من �أن �شعب فل�سطني
مل يتوان يف �إظهار ردود فعله امل�ستمرة ،كما �أن تلك الزعامات مل تظهر
معار�ضتها حلركة الهجرة اليهودية �إىل �أر�ض فل�سطني ،وكل ما فعلته هو
تركيز جهودها يف معار�ضة الدولة العثمانية �أو ًال وبريطانيا ثاني ًا.
4ـ الدول اال�ستعمارية التي �ساعدت احلركة ال�صهيونية ب�أ�سلوب �أو
ب�آخر لتحقيق �أهدافها الأولية يف القرن التا�سع ع�شر وحتى العام .1909
ولكن باملقابل ،يعر�ض الدكتور خلف الر�أي الآخر مبا تقت�ضي الأمانة
العلمية ،وهو التوقف عند قراءة �أخرى مغايرة وخمتلفة لهذه امل�س�ألة
احل�سا�سة والإ�شكالية .وهذه الرواية املغايرة والنقدية هي:
التاريخية
ّ
�إنه �إذا كانت الدولة العثمانية� ،أظهرت رف�ض ًا ظاهري ًا ور�سمي ًا ومعلناً
مل�س�ألة الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني وبناء امل�ستعمرات فيها� ،إال �أن
الوقائع امللمو�سة تك�شف موقف ًا خمتلف ًا ونقي�ض ًا لذلك ،ي�شري �إىل عدم
املمانعة� ،شريطة �أن يتم التحرك بهدوء ودون ا�ست�شارة العرب ـ خا�صة
الفل�سطينيني ـ وللتدليل على ذلك ،يتم �إيراد املالحظات الآتية بالن�سبة
�إىل القانون املذكور �أعاله.
ويورد الدكتور الباحث الر�أي املقابل �أو الر�أي املخالف الآخر كالتايل:
1ـ �إن ال�سلطان عبد احلميد يلقي اللوم وامل�س�ؤولية على بع�ض املوظفني،
لكنه وهو الديكتاتور املت�صلب مل يقم مبعاقبة �أي موظف على خمالفته
لق�ضية �أ�سا�سية وخطرية مثل هذه الق�ضية.
2ـ يف الواقع �إن �سبب �إ�صدار هذا القانون لي�س �شكوى مت�صرف القد�س
فح�سب ،بل عرائ�ض االحتجاج من وجهاء القد�س وفل�سطني املتتابعة ،التي
كانوا يطالبون الباب العايل فيها باتخاذ �إجراءات ملنع الهجرة ،وكانت �أول
عري�ضة قد قدمت يف عام .1891
3ـ على الرغم من كل ذلك فقد �سمح بالزيارة اجلماعية ،ومن املعروف
لدى ال�سلطان طاملا �أن �صديقه هرتزل قد عر�ض عليه علن ًا �شراء فل�سطني،
ف�إن مثل هذه الزيارات التي تنظمها احلركة ال�صهيونية بهدف اال�ستيطان
ولي�س الزيارة.
وي�ضيف الدكتور الباحث املالحظات الآتية:
1ـ على الرغم من رف�ض ال�سلطان عبد احلميد لعر�ض هرتزل �شراء
فل�سطني ،ف�إن ال�سلطان احتفظ بعالقاته احلميمة معه ،حيث قام بزيارة
ا�سطنبول خم�س مرات «ومنح يف عام  »1902و�سام ًا رفيع ًا.
2ـ كانت الدولة العثمانية يف نهاية القرن التا�سع ع�شر تعاين �أزمة
اقت�صادية خانقة� ،أما رف�ض ال�سلطان لبيع فل�سطني �أمر م�شكوك فيه ،فقد
�سبق وباع قرب�ص لربيطانيا.
3ـ كان اليهود من رعايا ال�سلطان يف الإمرباطورية العثمانية يتمتعون
بحرية تامة �سواء يف الدخول �إىل فل�سطني �أم اخلروج منها.

وللحديث �صلة
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الت�صحيح تاريخ مكلل
باالنت�صارات

• ب�سام عمران

للتاريخ مغزى يت�سامى فوق الأحداث
امل��ح��ددة يف نطاقها ال��زم��اين وامل��ك��اين
لي�صل �إىل الوجود الإن�ساين املطلق عرب
ت�سل�سله احل�ضاري املتكامل لذا ن�ستطيع
الت�أكيد ب�أن للتاريخ م�سار واحد ناب�ض
ب��احل�����س الإن�����س��اين ال���ذي ت��ت��دث��ر به
�سورية وه��ي ت�سري بخطا ثابتة نحو
م�ستقبل واع��د واثقة من ق��درة �شعبها على
حت��دي ال�صعاب ..ع�ب�ر م��رت��ك��زات �أر�ستها
احل��رك��ة الت�صحيحية ال��ت��ي ت�ضيء اليوم
�شمعتها الثامنة والأربعني والتي كانت �أوىل
نداءاتها لإع�لاء القيم الإن�سانية وعملت
وم��ازال��ت تعمل لتكري�س ه��ذا املبد�أ لتعميق
توثيق االرتباط بني نهج الت�صحيح واجلماهري
مرتجمة ق�ضاياهم وتطلعاتهم امل�ستقبلية ..
لذلك ظلت هذه احلركة التي قادها امل�ؤ�س�س
حافظ الأ�سد تتحدث عن نف�سها من خالل
ا�ستمرارية عطاءاتها فكانت نهجا �شعبيا
حلملها �أم��اين �أبناء الأم��ة من حميطهم �إىل
خليجهم وج�����س��دت با�ستمرارية مواقفها
و�أفعالها املت�صدية لكل م�ؤامرات اال�ستعمار
الغربي الهادفة لنفي ال���ذات العربية من
الوجود الإن�ساين لذا ا�ستجابة هذه احلركة
لنداءات الإن�سان العربي عرب ت�شكيلها م�أثرة
تنموية متجددة لبناء �سورية احلديثة التي
تواكب تطورات الع�صر ومتهد لنهو�ض الأمة
وا�ستنها�ض هممها ل�صد �أي ع��دوان عليها ..
ف�سورية توا�صل اليوم الت�صدي حلرب كونية
ت�شن عليها كونها متثل كينونة الأمة وح�صنها
الأخ�ي�ر �إ�ضافة �إىل ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد
لتحديث �أ�ساليبها االقت�صادية واالجتماعية
امل��رت��ك��زة على ق��درات��ه��ا ال��ذات��ي��ة وتعميق
احت�ضان املواطنني ملبادئها ومع مرور الزمن
نتوقف عند هذه املنا�سبة التي نحث اخلطا
للو�صول �إىل بع�ض �أوراق �أ�شجار ب�ستانها الذي
ي��زداد عطاء و�صمودا بوجه �أعتى و�أق��ذر
حرب كونية تهدف القتالع هذه الأ�شجار من
جذورها .
لقد �أر�ست هذه احلركة حقبة تاريخية
مهمة على ال�صعيد القومي والوطني كونها
جتربة رائ��دة تركت ب�صماتها على خمتلف
الق�ضايا التي �شهدتها �سورية والوطن العربي
و�شكلت نقلة نوعية يف احل���راك ال�سيا�سي
ومنطا معا�صرا تفاعل مع الأحداث ف�أثر بها
وال�سيما تعاطي املجتمع ال��دويل مع ق�ضايا
املنطقة ب�شكل عام عرب االرتقاء بنهجها مبا
يتنا�سب مع جوهر الفكر الذي قدمته كهوية
لها وكم�ضمون لتوجهاتها وثوابتها القومية
فكانت طالع ب�شر حلت فحل ال�صفاء وجعلتنا
على موعد دائم مع العطاء  ..العطاء الذي
ال ين�سى �أن ي�ضع كل �شيء يف ح�سابه وهل
هناك �أج��در بالعطاء من الإن�سان والأر���ض
�أم��ا الإن�سان فكانت بل�سما جلراحه ويقظة
يف جوارحه عمرته باحلب واملعرفة وعلمته
كيف يعمر الوطن بهما  ..والأر���ض �أعطتها
الكثري و�ألب�ستها حلال ق�شيبة من اخل�ضرة
والن�ضارة والبهاء وطرزت و�شاحها بزينة وال
�أجمل تهب اجلمال وت�صنع احليوية وتكتب
ب��ح��روف م��ن اجل��ه��د ع��ا���ش ال��وط��ن ..ع��ا���ش
الوطن .
�أمل يقل القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد :
(( �إن الإن�سان هو غاية احلياة وهو منطلق

احلياة )) فهذا هو اجلوهر الذي يلزم �أبناء
الت�صحيح املجيد �أن يكونوا القدوة يف �إن�سانية
الإن�سان مبا تعنيه من احرتام للفكر والر�أي
وامل��م��ار���س��ة ال�صحيحة يف يوميات العطاء
الإن�ساين وم��ا ي�سجله ال�سوريون اليوم من
ت�ضحيات لتبقى راي��ات الأم��ة مرفرفة �إال
نتاجا حقيقيا مل��ا زرع��ت��ه ه��ذه احل��رك��ة يف
النفو�س الأبية .
لقد جعل القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد بني
�سورية واملجد موعدا وبني الأجيال املتوالية
هدفا وقبل هذا وذاك �صنع من حبات القلوب
وت���آل��ف��ه��ا ع��ق��دا زي��ن جبهة ال��وط��ن و�صدر
الأجيال .
�إن احلركة الت�صحيحية التي ت�ضيء اليوم
�شمعة جديدة ينبعث نورها فيملأ �أرج��اء
الوطن �ضياء وهي �أ�شد عنفوانا و�أ�صلب عودا
و�أف�ضل جت��ددا فقد ر�سخت قيادة الرئي�س
ب�شار الأ���س��د ج��وه��ر الت�صحيح كمبادىء
ثابتة يف العمل الوطني والقومي وموا�صلة
ن��ه��ج ال��ت��ق��دم االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي
والثقايف عرب اال�ستمرار يف تعزيز عناوين
ال�صمود والت�صدي لكل م�ؤامرات اال�ستعمار
وال�صهيونية العاملية التي تهدف ملحو الذاكرة
العربية من حراك الع�صر  ..وتدلل الأحداث
التي ت�شهدها �سورية اليوم �إن هذه احلركة
ا�ستطاعت خ�لال م��راح��ل ت��ط��وره��ا تلبية
احتياجات �صمود الأم��ة ب���أن جتعل الوطن
و���ص��ون ���س��ي��ادت��ه ه��و ال��غ��اي��ة ف��رك��زت على
بناء الإن�سان وعمقت نهجه الوطني وقيمه
الأخالقية حتت رايات املقاومة �ضد �أي معتد
على وطن ي�سمو اليوم بت�ضحيات �أبنائه .
ومع الذكرى يتجدد فينا الأمل ب�إجنازات
�أهم و�أكرب م�ستمدين من عبقها جديد العزم
وامل�ضاء لتحقيق املزيد واملزيد من اال�ستقرار
واالزده����ار  ..ف�سورية ال��ي��وم ه��ي يف عيون
اجلميع عقد يا�سمني و�إكليل غار  ..فاملحن
تظهر م��ع��ادن املجتمعات الإن�سانية وم��دى
قدرتها على ا�ستنها�ض الهمم ملواجهة ما
يحيق بها من خماطر  ..وعرب هذه املواجهة
يخط ال�شعب العربي ال�سوري اليوم �سطور
التاريخ بدماء �أبنائه مطرزا بها �أحد �أ�سرار
احلا�ضر وامل�ستقبل امل��رف��وع��ة ب���أي��د رج��ال
ك��ح��ل ال��ع��زم �أع��ي��ن��ه��م واب��ت�����س��م��ت ال�شم�س
جلباههم الطاهرة لأنهم �صوت مازال ينا�ضل
ويت�صدى لأع��ت��ى ح��رب كونية ت�شن على
�شعب تتك�سر ال�شدائد على �أبوابه وتنحني
الهامات لتمجيد ت�ضحياته التي تعيد للزمن
بع�ض ابت�ساماته  ..هذا ما يخربنا التاريخ
عن �صمود ه��ذا ال�شعب الأ���س��ط��وري منذ �أن
ب��د�أ الإن�سان ي��دون مفردات معرفته را�سما
لنب�ض ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة ط��ري��ق��ا وا�ضحا
ومعطيا للبطولة والفداء معنى مازال املجتمع
ال�سوري متم�سك ًا به وخري دليل ما يحققه هذا
املجتمع من انت�صارات �أده�شت العامل ب�شرقه
وغربه ليعلن انتهاء نظرات ال�صمت املتوجعة
واملوجعة من ق�سوة الوح�شية التي مور�ست
بحقه منذ بداية �أزمته وبدء زمن البوح يف
موطن املحبة واجلمال زم��ن تتطهر الأر���ض
ال�سورية من كل رج�س علق بها متهيدا لرفع
راي��ات الن�صر الآت��ي راي��ات حماة الديار يف
�سماء كل املدن والقرى ال�سورية � .إنه �شعب
ي�سمو التاريخ بت�ضحياته.

قضايا و آراء

الت�صحيح  ..الوجه الم�شرق
ل�سورية !!..

• د.تركي �صقر

ا�ستفاق ال�سوريون �صبيحة ال�ساد�س ع�شر
من ت�شرين الثاين عام  1970على حدث هام
ومف�صلي ال ي�شبه الأح��داث ال�سابقة املتكررة
التي اع��ت��ادوا على �سماعها ع�بر البيان رقم
واح��د ،وكانت ت�سميتها ال��دارج��ة االنقالبات
الع�سكرية حيث ك��ان احل��دث اجلديد يحمل
م�ضامني مغايرة لكل م��ا �سبقه ور���س��م بيانه
الأول �صورة وا�ضحة لبناء �سورية الغد مبا يحقق
لها التطور واال�ستقرار واملنعة ويبعدها عن ا�ضطراب
اخل�ضات االنقالبية ورياحها اخلارجية الفا�سدة،
التي حولت �سورية �إىل �ألعوبة بيد القوى املعادية
ولعل �أه��م ما ميز احل��دث اجلديد �أن��ه ك��ان حركة
�شعبية جماهريية داخلية نقية ال يد فيها لغري �أبناء
الوطن وطموحاتهم امل�شروعة التي انبثقت كلها من
الثوابت الوطنية الأ�صيلة لل�شعب ال�سوري.
وللحقيقة �إن الرئي�س حافظ الأ���س��د مل يرتدد
بالتقاط اللحظة التاريخية املنا�سبة والظرف
املنا�سب فاتخذ قرارا م�صرييا ونهائي ًا بوقف القرارات
املغامرة ،وال�سيا�سات احلاملة الرغائبية والعميلة
�أحيانا ،و طي �صفحة االنقالبات الع�سكرية التي
ال تنتهي ،والتي �أحلقت الأذى ب�سورية على �صعد
وم�ستويات عدة منها� :إال�ساءة �إىل اجلي�ش العربي
ال�سوري ،وت�شويه عقيدته القتال ّية ،وازدياد عزلة
�سورية ،وتعري�ض ا�ستقاللها خلطر داه��م ،وحرف
جهودها عن حربها احلقيقية وبو�صلتها الأقد�س؛
فل�سطني واجل���والن فجاءت احلركة الت�صحيحية
بقيادة الرئي�س حافظ الأ�سد يف  16ت�شرين الثاين
ع���ام  1970ك���رد ت��اري��خ��ي ع��ل��ى ه���ذه التحديات
والأخ��ط��ار؛ فتمكن ه��ذا القائد الكبري من �إ�سقاط
م�شاريع عدة دفعة واحدة ؛ خ�صو�ص ًا و�أن ال�سادات
ا�ستلم احلكم يف م�صر ،وكانت �أوىل �أولوياته اللحاق
بالت�سوية ال�سيا�سية لل�صراع يف امل�شرق العربي
وف��ق �صيغة يعمل عليها الأم��ري��ك��ان ل�صالح العدو
الإ�سرائيلي بينما ك��ان هم الأ�سد و�شغله ال�شاغل
حترير الأر�ض العربية يف اجلوالن وفل�سطني ،وهي
الق�ضية التي بقيت م�سكونة يف �أعماقه .
ولهذا ميكن القول �إن �سورية قبل ال�ساد�س ع�شر
من ت�شرين الأول عام  1970لي�ست كما هي بعدها
ف�سورية يف ظل احلركة الت�صحيحية التي قادها
القائد امل�ؤ�س�س الرئي�س حافظ الأ�سد مبنجزاتها
الباهرة مل تبق �سورية قبل الت�صحيح با�ضطراباتها
وتقلبات ال�سلطة فيها وهي التقلبات التي �أدت �إىل
ع��دم ا�ستقرارها نه�ضويا وتنمويا ،وقبل كل �شيء
ا�ضطرابها �أمنيا و�سيا�سيا ومعلوم �أن احلياة ال�سيا�سية
يف �سورية منذ �إعالن اجلالء عن االنتداب الفرن�سي
ع��ام  1946وخ�لال خم�سة وع�شرين عاما حالة
من التجاذبات احل��ادة بني القوى اخلارجية و�سط
زحمة من امل�شاريع والتحالفات والأحالف الأجنبية
الح��ت��واء دول املنطقة من خ�لال اال�صطفاف �إىل
جانب هذا احللف �أو ذاك وقد و�صف ه��ذه احلالة
خري تو�صيف الكاتب وال�صحفي الربيطاين املعروف
باتريك �سيل يف كتابه ال�صراع على �سورية .
ن��ق��ول �إن �سورية ك��ان��ت ط���وال رب��ع ق��رن تعي�ش
حالة التكالب عليها وال�صراع للتمكن منها من قبل
القوى اال�ستعمارية القدمية املتمثلة بربيطانيا
وفرن�سا التي مل تغادر املنطقة بعد ا�ستقالل معظم
دولها �سيا�سيا حيث �سعت �إىل ربط هذه الدول ويف
املقدمة �سورية باتفاقات و�أح�لاف تكبلها وجتعلها
تابعة تبعية �شبه مطلقة �إال �أن القوى اال�ستعمارية
القدمية الربيطانية والفرن�سية جرى تكني�سها من
الواليات املتحدة الأمريكية �إثر هزميتها يف حرب
ال�سوي�س وف�شل ال��ع��دوان الثالثي ع��ام 1956على

م�صر ودخلت وا�شنطن املنطقة بقوة ولكن بقفازات
ناعمة و�شعارات براقة هذه امل��رة لتحقيق التقدم
والرفاهية ووعود مع�سولة بامل�ساعدات االقت�صادية
لتحقيق التنمية والنهو�ض وذه��ب ه��ذا كله �أدراج
الرياح ،وذاب الثلج وبان املرج كما يقول املثل ليتبني
�أن كل ما تقوم به الواليات املتحدة يف املنطقة يخدم
جهة واحدة هي دولة الكيان ال�صهيوين الغا�صب.
و�إزاء ه��ذا ال��واق��ع وحت��دي��ات��ه امل��ري��رة وج��دت
احلركة الت�صحيحية نف�سها يف قلب هذه العوا�صف
تخو�ض معاركها الداخلية واخلارجية بقوة جماهري
�شعبها التي التفت حولها بزخم منقطع النظري منذ
اللحظات الأوىل النطالقتها و�شكلت من خالل هذا
االلتفاف املذهل وحدة وطنية قوية وجبهة داخلية
�صلبة �أعانت قائد الت�صحيح الرئي�س حافظ الأ�سد
على حتقيق االنت�صار يف جل املعارك التي خا�ضها
يف اخلارج والداخل فكان االنت�صار يف حرب ت�شرين
التحريرية عام  1973و�إ�سقاط �أ�سطورة اجلي�ش
الإ�سرائيلي ال��ذي ال يقهر وك��ان��ت م��ع��ارك احل��رب
الأوىل على االره��اب يف الداخل التي �أ�سفرت عن
الق�ضاء على ع�صابات الإخوان امل�سلمني يف ثمانينيات
القرن املا�ضي ومل تتوقف يف الوقت نف�سه عجلة
البناء والتنمية عن الدوران وت�سارعت اخلطا ملزيد
من االجنازات واملكا�سب التي حققت نقالت نوعية يف
حياة ال�سوريني.
لقد كان القائد حافظ الأ�سد بحق �صانع الت�شرينني
الت�صحيح والتحرير ولوال عزميته القوية و�إرادته
الفوالذية وق��راره اال�سرتاتيجي احلا�سم ملا كانت
حرب ت�شرين التي كان يريدها حربا للتحرير بينما
�أراده��ا ال�سادات حربا للتحريك ومع ذلك ما زالت
هذه احلرب عالمة فارقة يف التاريخ العربي املعا�صر
و�أهم �إجنازات العرب يف الع�صر احلديث التي �صححت
جمرى التاريخ « ،لت�ستقيم» بها اجلغرافيا ،وتوا�صلت
الإجن��ازات الكربى وتتالت املواقف ال�شجاعة فكان
ت�أييد الثورة الإ�سالمية الإيرانية عام  1979الذي
مل يجر�ؤ �أي طرف عربي عليه وك��ان الإق��دام على
�إط��ف��اء حريق احل��رب الأهلية يف لبنان ال��ذي كان
عمال قوميا وت�ضحية كبرية بامتياز ،كما كان رف�ض
اتفاقيات كامب ديفيد املذلة وتبعها املوقف احلكيم
من احلرب العراقية الإيرانية و�ضرورة وقفها بكل
ال�سبل وهنا عاد باتريك �سيل على �إثر ذلك لين�شر
كتابه ال��ث��اين بعنوان الأ���س��د وال�����ص��راع يف ال�شرق
الأو�سط ويقلب فيه املعادلة التي كانت حمور كتابه
ال�سابق ال�صراع على �سورية �إىل املعادلة اجلديدة
التي �أوجدتها احلركة الت�صحيحية وهي ال�صراع مع
�سورية وهي �شهادة كبرية من �صحفي بريطاين بارز
مقرب جدا من دوائ��ر القرار والأ�سرار يف بريطانيا
وتعني �أن �سورية يف عهد الت�صحيح بقيادة الرئي�س
حافظ الأ�سد مل تعد الطرف الأ�ضعف الذي تت�صارع
عليه القوى الأجنبية بل �أ�ضحت الالعب الأق��وى
الذي يت�صارع معها ويحقق االنت�صارات ويراكمها بعد
زمن من االنك�سارات والهزائم..
وبف�ضل روح الت�شرينيني ور�صيد الت�صحيح املجيد
بوجهه ال�سوري امل�شرق وبقيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد
توا�صل �سورية اليوم كفاحها منذ �سبع �سنوات يف
مواجهة احلرب العدوانية الكونية التي ا�ستخدموا
فيها هذه املرة الع�صابات الإرهابية التكفريية جيو�شا
لإخ�ضاع املنطقة وا�ستطاعت بهذه الروح �أن حتقق
انت�صارات على الإرهاب �أده�شت العامل وعجزت قوى
العدوان و�أطرافه الإقليمية والدولية املتعددة �أن
تركع �سورية وانك�سرت م�شاريعها وم�شاريع العدو
الإ�سرائيلي ب�إ�سقاط الدولة ال�سورية وبات االنت�صار
النهائي قاب قو�سني �أو �أدنى.
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زوايا

ترامب على خطى بلفور
• د.يو�سف جاد احلق
قد ال يفيدنا كثري ًا ت�سليط ال�ضوء على �ضلوع الرئي�س الأمريكي (دونالد ترامب) يف خدمة
ال�صهيونية �إىل حد الهو�س ،ولكن على ح�سابنا .غري �أن ك�شف دور الرجل والت�أكيد عليه هو
من ال�ضرورة مبكان يف معركتنا مع العدو و�سائر منا�صريه� ،أ ّي ًا كانوا.
هي ذاتها �سيا�سة الغرب حيال ال�شرق منذ القدمي حتى يومنا الراهن .ع��داء غربي
م�ستحكم ومتجذر على �أمة العرب خا�صة ،وامل�شرق الإ�سالمي ـ مثل �إيران ـ عامة ،مع اختالف
يف الأ�سلوب واملمار�سة بني دولة و�أخ��رى من دول ذلك الغرب .وتعبري ًا عن هذه ال�سيا�سة
املعتمدة لديهم� ،شهدت ديارنا �ضروب ًا من العدوان والغزو واال�ستعمار ـ قدميه وحديثه ـ
امتدت على مدى حقبة املائة �سنة الأخرية.
تزعمت ذلك التوجه ،يف البدايات بريطانيا التي عرفت �سيا�ستها بالنفاق واملراوغة� ،إىل
جانب عامل القوة التي كانت متلكها �آن��ذاك ،ثم ورثتها� ،أو عملت على �إزاحتها عنها لكي حتل
مكانها الواليات املتحدة الأمريكية التي عرفت �سيا�ستها بالغطر�سة والت�سلط والفجاجة والزهو
بامتالك القوة الغا�شمة املدمرة مبنطق الكاوبوي ب�صورته ال�شهرية.
من هنا د�أبت الدولتان املذكورتان على الت�صرف حيال �أوطان الآخرين مبنطق (املالك) لتلك
الأوطان �أر�ض ًا و�شعب َا!..
ل�سوء الطالع ـ ولعوامل �أخرى لي�س هنا مكان التعر�ض لها ـ كانت بالدنا (فل�سطني) احلالة
النموذجية التي جت�سدت فيها تلك ال�سيا�سات اخلرقاء.
نذكر جميع ًا كيف �أن ال�سيد (�آرثر بلفور) وزير خارجية بريطانيا عمد� ،إثر انتهاء احلرب
العاملية الأوىل� ،إىل منح اليهود ال�صهاينة (وطن ًا قومي ًا) يف فل�سطني ،توطئة التخاذها فيما بعد
(دولة) لهم طاملا حلموا بها و�سعوا �إليها يف �شتاتهم .وغني عن القول �إن بلفور هذا �أقدم على
�صنيعه الإجرامي ذاك (الذي �أق�ضى �إىل النكبة عام  )1948و�إىل �سائر ما يعي�شه الإقليم مذ
ذاك وحتى اليوم ،ب�سبب ما انطوى عليه من عداء تقليدي للعرب ـ كما �أ�سلفنا ـ هذا من جهة ،ثم
�إر�ضاء لبني �إ�سرائيل ورد ًا لف�ضل (�آل روت�شلد) اليهود على بريطانيا لإ�سهامها يف متويل حربها
تلك.
�إذا ك��ان (بلفور) كربيطاين ،ع��رف بالدهاء وامل��راوغ��ة واللعب على الأل��ف��اظ يف ال�صياغة
القانونية لن�ص �سيا�سي ـ الأ�سلوب الربيطاين املعروف ـ بحيث يحمل الن�ص معاين عديدة حتتمل
الت�أويل على �أكرث من وجه ليف�سرها كل من الأطراف املعنية وفق هواه وما تقت�ضيه م�صلحته� ،إذا
كانت هذه احلال مع بريطانيا ،فها هو ذا ال�سيد (ترامب) يطلع على العامل بالأ�سلوب الأمريكي،
املختلف عن �أخيه الربيطاين ،متميز ًا بالعنجهية والغطر�سة والفر�ض الت�سلطي الذي يعتمد
منطق القوة الغا�شمة ،فيبادر �إىل منح اليهود ال�صهاينة( ،مما ال ميلك) هو �أي�ض ًا ،القد�س عا�صمة
�أبدية (لدولة) بني �إ�سرائيل ،مكم ًال بذلك للدور الربيطاين ،منذ �شهرين ،ثم يتبع ذلك اليوم
ب�إعالنه نقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س ،وحتديد ًا يف منت�صف �شهر �أيار من هذا
العام ،الذي يوافق العام ال�سبعني لقيام ما �سمي بدولة (�إ�سرائيل) على �أر�ضنا الفل�سطينية .لك�أن
ال�سيد ترامب يقدم قد�سنا وفل�سطيننا هدية (جمانية �سخية) يف ذكرى اغت�صابها من قبلهم،
ويف منا�سبة م�أمتنا بفقدنا لبالدنا على �أيدي ع�صاباتهم ال�صهيونية الإرهابية� ،شترين وهاجاناه
وت�سفي لي�ؤمي وغريها ..هدية (امل�سرت ترامب) �إىل �أ�صدقائه ال�صهاينة يقدمها ،بفخر واعتزاز،
مغلفة بدماء مئات الآالف من �شهداء فل�سطني واخللَّ�ص العرب ،منذ ال�شهيد عز الدين الق�سام
وحتى �شهداء هذه الأيام املتوالية� ،أي مائة عام منذ بلفور بالتمام والكمال !..ومل يكرتث ال�سيد
ترامب ،بطبيعة احلال ،لرد عربي �أجمعت عليه �شعوب الأمة العربية ،مب�سلميها وم�سيحييها .بل
�إن معظم �شعوب العامل امل�سيحي �أي�ض ًا اعرت�ضت وا�ستنكرت �صنيع هذا الرجل� ،إر�ضاء لل�صهاينة
وا�ستجداء لأ�صواتهم على ح�ساب املقد�سات امل�سيحية �أي�ض ًا ،يف موطن ال�سيد امل�سيح نف�سه عليه
ال�سالم ..النا�صرة والقد�س وبيت حلم و�سائر الديار الفل�سطينية املقد�سة.
ترى :هل لنا �أن ننتظر ه َّبة ..بل قل انتفا�ضة عارمة جتتاح الإقليم كله ،دعم ًا حللف املقاومة،
ولوقف هذا العدوان ال�سافر و�إعادة احلقوق �إىل ن�صابها و�أ�صحابها..؟ هذا من جهة ،ومن جهة
ثانية لإف�شال خمطط املتاجرين بدماء ال�شعوب من �صهاينة الأمريكيني والربيطانيني والفرن�سيني
واليهود ،الذين �آخر ما بدا للعامل كله من ظاهرة العداء ل�سورية خا�صة وللأمة العربية عامة
ما �شهده على الف�ضائيات بالأم�س القريب يف جمل�س الأمن ( )2018/2/24من مواقف مندوبي
الدول التي �سبقت الإ�شارة �إليها من حقد م�ستحكم على �سورية والعرب يف تعابريهم و�ألفاظهم
متدنية امل�ستوى ،ال�سيما مندوبة الواليات املتحدة (نيكي هيلى) املعب�أة حقد ًا وكراهية ممقوتة
ال تليق مبمثلة دولة تزعم �أنها الأكرب والأعظم يف عامل اليوم.
مبال بالعواقب والتبعات
(ال�سيد ترامب) �إذن ي�س ُري حثيث ًا على خطى (ال�سيد بلفور) غري
ٍ
والتداعيات ملا �سوف ي�سفر عنه �صنيعه الإجرامي املقيت يف قادم الأي��ام .وال��ذي لن يقل �أذى
و�إجرام ًا عما حدث جراء وعد بلفور حتى الآن .ترامب اليوم �أ�سو�أ خلف لأ�سو�أ �سلف .ولعل هذا
يذكرنا مبقولة ال�شاعر الربيطاين (روديار كبلينج) املتوفى يف بدايات القرن الع�شرين( :ال�شرق
�شرق والغرب غرب ولن يلتقيا).
كما يذكرنا هنا (بال�سيد بلري) خليفة بلفور ومكميالن وت�شر�شل و �أبتويل ابدن (عراب حرب
العدوان الثالثي) على م�صر عبد النا�صر عام � ،1956آرن�ست بيفن الذي �سلم فل�سطني لليهود يف
� 15أيار  1948تنفيذ ًا ملخطط تق�سيمها يف نوفمرب  1947بان�سحاب قوات االنتداب الربيطاين
منها.
لكن ،و�أخري ًا �ألي�س هنالك من ي�ستحق اللوم وامل�ساءلة يف جانبنا الفل�سطيني ،يف غزة وال�ضفة؟
ن�س�أل ه�ؤالء ،من �ضمن �أ�سئلة كثرية من مفرزات (�أو�سلو) العتيدة� ،ألي�ست ممار�ساتكم وتنازالتكم
وا�ستهاناتكم هي مما يجعل �أعداءنا القدامى واملعا�صرين ي�ستهرتون بق�ضيتنا ومبا ي�صدر عنا من
ردود فعل جتاه الظلم والعدوان الواقع علينا �أر�ض ًا و�شعب ًا؟
�أال ن�س�أل ه�ؤالء ،على �سبيل املثال ،ما الذي يبهجكم �أو يجربكم على �إ�سناد ذلك املن�صب املرموق
واخلطري لل�سيد (توين بلري) ممثل ملا ي�سمى (الرباعية الأوروبية)..؟ هل ن�سيتم �أم جتاهلتم
من هو (بلري) هذا..؟ �أمل يكن الرجل عراب حرب (جورج دبليو بو�ش) و�شريكه يف جرائمه غري
امل�سبوقة على العراق..؟ �أمل يكن هو من توعد العراق ب�إعادته ب�ضعة قرون �إىل ال��وراء ،هذا
ف�ض ًال عن �إ�سهام جنوده الربيطانيني مع جنود بو�ش يف تدمري العراق وقتل وت�شريد ن�صف �شعبه.
�أم���ا ق�صة اجل�ن�رال (دي��ت��ون) الأم��ري��ك��ي املن�سق الأم��ن��ي ب�ين �سلطة �أو���س��ل��و وك��ي��ان العدو
الإ�سرائيلي..؟ وهو بحكم هذه الوظيفة ب�سهم مع ال�سلطة مبنع قيام انتفا�ضة ،بل باعتقال
من ي�سعى� ،أو يفكر بالثورة على االحتالل ،وما �أكرث احلاالت التي قتل فيها �شبان من املقاومني
واملنتف�ضني بف�ضل �إ�شرافه وتوجيهاته.
�أ�سئلة كثرية ..حمرية ..ومثرية للعجب واال�ستغراب .غري �أننا يف انتظار ال�صباح ملوا�صلة الكالم
املباح يف لقاء �آخر قريب..

د.ح�ســن حميد

طاغور!..
�أعرتف،
كنتُ
أظن �أن الهيمنة الغربية خرافة �أو تكاد ،و�أنها حال ج ّوابة يعرفها الغرب اليوم
�
�أنني
ُّ
بتعدديته مثلما عرفتها �أمم و�شعوب �سابقة عليها ،ومثلما �ستعرفها �أمم و�شعوب الحقة �أي�ض ًا،
ظن و�أنا الذي قر� ُأت حتوالت التاريخ ،واحل�ضارة ،ومعاين العمران،
ولكن ظنّي هذا لي�س �سوى ّ
ًَ
قناعة �أن الإبداع لي�س حكر ًا على �أمة �أو �شعب �أو جغرافية �أو تاريخ ،و�إمنا
وقد ق َّر يف واعيتي
الظن يعود �إىل وعيي املكني �إىل ما
بهذا
قناعتي
عدم
و�سبب
كلها،
الدنيا
ي�شمل
هو ف�ضاء ج ّواب
ّ
ت�ستند �إليه الهيمنة الغربية من مرتكزات و�أهداف ،جميعها تعمل على تغذية هذه الهيمنة
وامل�ضايفة عليها من جهة وحرا�ستها و�صونها من جهة �أخرى من �أجل �إدامتها ،ولي�س �إدامتها
فقط ،بل �إدامتها و�سيطرتها �أي�ض ًا بحيث ت�صري �سقف ًا عالي ًا ال تطاله �أيدي الآخرين و�أب�صارهم
و�إن طالته ال تدرك �أ�سراره وبناه اخلفية ،واحلقّ �أن الهيمنة الغربية ،ومنذ قرون عدة ،ال
تتمثل بالقوة الع�سكرية واالقت�صادية والعلمية فح�سب و�إمنا تتمثل يف القوة الثقافية وما
جرته من ا�ستعالء على الآخرين ،ولأن املهاد احلقيقي لهذه الهيمنة هو احلال الثقافية ،ف�إنني
ّ
�أو ّد الإ�شارة �إىل مرتكزات القوة الثقافية الغربية وم�ؤيداتها ،وجتلية ما هو قار يف وعي الغرب
من جهة ،وما هو قار يف وعي الأمم وال�شعوب الأخرى من جهة �أخرى ،بعدما �آمن �أهل اجلهتني،
الغربية وغري الغربية ،بتفوق الثقافة الغربية وهيمنتها عاملي ًا..
من الطبيعي ،والأويل� ،أن القوة الع�سكرية واندفاعاتها يف احتالل �أرا�ضي الغري ،تواكبها
ومت�شي يف ركابها قوة ثقافية غايتها ال�سيطرة على عقول النا�س الذين خ�ضعوا لالحتالل،
فيتعلمون لغة املحتل ،ويتغنون ب�أجماده و�أعالمه وتاريخه ،ويحتفلون ب�أعياده ،وي�أخذون
بعاداته وتقاليده ،ويتطبعون ب�أعرافه وي�أخذون بت�صوراته كيما ي�صريوا ملحق ًا اجتماعي ًا
مبجتمعه ،و�إن مل ت�ستطع قوة االحتالل الت�أثري يف عقول من احتلت �أر�ضهم �أ�صحاب الأعمار
�ستعم �أ�صحاب الأعمار ال�صغرية عن طريق تعليمهم لغة املحتل،
الكبرية ،ف�إن الت�أثريات ال ريب
ّ
والأخذ بثقافته .وهذا ما حدث يف جميع �أنحاء العامل ،وهذا ما نراه من نتائج ثقافية ما زالت
قر يف وعي الغرب �أنه هو امل�س�ؤول عن جميع
�آثارها جلية وا�ضحة وم�ستمرة ،ال بل هذا ما ّ
وامت�ص خرياتها ثم رحل
�ش�ؤون احلياة فوق كوكب الأر���ض ،و�أن رعايته للدول التي احتلها
ّ
عنها ،ما زالت قائمة ونا�شطة ،وهي تتعزز يومي ًا ،و�إال ما الذي نراه يف �صيغ ثقافية منت�شرة
مثل (الفرانكوفونية) و(الكومنولث الربيطاين) و(الرعاية الإ�سبانية) حيث تنت�شر اللغة
الفرن�سية والإنكليزية والإ�سبانية� .إن مرتكزات ال�سيطرة الثقافية بينة لكل �صاحب عينني
وعقل ،وبدايتها الأوىل تتمثل يف اللغة ،ثم يف الثقافة ،ومن بعد الأخذ بالعادات ،والتقاليد،
والأعراف ،والت�صورات والرتويج لها لدى الدول املغلوبة على �أمرها� ،أي امل�شي يف الدروب التي
ا�شتقّها وج ّملها املحتل �سابق ًا ،وما زال يج ّملها يومي ًا عن طريق م�ؤيدات وبواعث �سعى �إىل �إن�شائها
وتعزيزها على الدوام ،ومنها اجتذاب الطلبة من البلدان التي احتلها �إىل جامعاته ،وتوطيد
�أركان الرتجمة من لغته �إىل لغات البلدان التي احتلها ،و�إن�شاء اجلوائز الأدبية للآداب التي
تكتب بلغته ،وقبل كل هذا عقد االتفاقيات مع البلدان التي كانت حمتلة تخ ّول املحتل �سابق ًا
ب�إن�شاء مراكز تعليم للغة ودعمها بكل الو�سائل والطرق والأ�ساليب داخل املدار�س الر�سمية
واخلا�صة واجلامعات وخارجها �أي�ض ًا.
�أ�شري �إىل هذا ،وهو معروف وم��درك ،من �أجل تلم�س طريقة �أو طرق الفتكاك النف�س من
هيمنة الثقافة الغربية التي نكتوي ب�سطوتها عرب موجات كثرية ،ومنها الرتجمة (من و�إىل)،
ولعل بداية الطريق تلم�س ًا يتمثل بتدعيم الرتجمة عن اللغات الغربية برتجمة م�صاحبة
للآداب والثقافات واملعارف يف بلدان العامل الأخرى يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية ،لأن
مثل هذه الرتجمة �ستك�شف لنا جواهر �أدبية وثقافية ومعرفية �شديدة الغنى والأهمية لدى
ال�شعوب الأخرى متاثل الآداب والثقافات واملعارف الغربية ورمبا تنوف عليها� .إن ترك ال�ساحة
ً
منهوبة من قبل اللغات الغربية وحدها ،هو �أمر غاية
الثقافية ،ويف جمال الرتجمة حتديداً،
يف اخلطورة ،لأنه ُيبقي الثقافة الغربية و�آدابها ومعارفها هي املثال الأوحد ،مثلما ُيبقي ثقافات
العامل و�آدابه ومعارفه بعيدة عن التناول والتداول يف �آن .ولعل مواجهة ال�س�ؤال الذي ينبت
يف ر�أ�س كل منا هو :ما الذي ترجمناه من الآداب الأفريقية وثقافة �أهلها ومعارفهم؟ ولي�س
املق�صود بال�س�ؤال �إن كانت هذه الرتجمة قليلة �أو كثرية ،ونوعية �أو غري نوعية ،و�إمنا املق�صود
حرفي ًا ،هل توجهنا باالهتمام احلقيقي �إىل الآداب والثقافات واملعارف الأفريقية لنجلو ما فيها
من جماليات وغنى ،و�إن توجهنا يف بع�ض ال�سنوات املا�ضية ..هل وا�صلنا امل�سري يف هذا الطريق؟!
ال �شك �إن الإجابة مفزعة �إىل حد احلزن� .أنا �أعرف مثلما تعرفون �أن من ترجمنا ق�ص�صهم
ورواياتهم و�أ�شعارهم و�سريهم من الكتّـاب الأفارقة هم �أولئك الذين ُترجموا �أو ًال �إىل اللغات
قرظ الغرب (نقاداً ،و�صحف ًا ،وجوائز) كتاباتهم
الغربية �أو الذين كتبوا بتلك اللغات ،وحني ّ
التفتنا �إليها وقمنا بالرتجمة �إىل لغاتنا� ،أمل يحدث هذا مع �سوينكا ،وغوردمير ،و�أت�شيبي،
ومالك حداد ،و�آالن باتون ،واحلال هي كذلك حني قمنا برتجمة ثقافة و�آداب ومعارف من
البلدان الآ�سيوية� ،أما ترجمنا الروايات ال�صينية بعد تقريظها يف بلدان الغرب ،وال�سيما حني
ُمنحت جائزة نوبل ،وهي روايات تناه�ض كل �شيء يف ال�صني حتى الهواء لأنها اتخذت ال�سبيل
ً
�صيغة للعي�ش.
اال�شرتاكي
والهند التي ت�صدر مئات الكتب �شهري ًا ،من منا يعرف �أدباء هنود لهم جتاربهم وح�ضورهم بعد
العم (طاغور)؟! قلة قليلة هم الذين يعرفون كتّاب الهند عرب ال�سنوات اخلم�سني الفارطة ،لأن
ال �أحد يرتجم عن الآداب الهندية كما تقت�ضي فعالية الرتجمة ،وال اجلامعات تتابع مثل هذا
الأمر ،وال املراكز الثقافية ،والأمر نف�سه ينطبق على الآداب والثقافات واملعارف الإيرانية التي
ما زالت حركة الرتجمة من الفار�سية �إىل العربية بطيئة جد ًا وال متا�شي توق املثقفني والأدباء
و�أهل املعرفة املتطلعني �إىل املزيد من امل�ضايفات املرجوة يف املجتمعني العربي والإيراين على
ال�سواء!
لهذا ..ال �سبيل لالفتكاك من الهيمنة الغربية الثقافية �إال بالعمل والإب���داع الأ�صيل
واالنفتاح على ثقافات الآخرين ومعارفهم و�آدابهم من جهة ،وقراءة هذه الثقافة بروح املناددة
والثقة بالنف�س من جهة �أخرى  ،وهذه لي�س �سوى العتبة الأوىل للم�ضي يف طريق بناء الثقافة
الوطنية والإن�سانية بعيد ًا عن �أنفا�س الهيمنة الثقافية الغربية غري امل�ستحبة التي ال ترى يف
ثقافة الآخرين و�آدابهم ومعارفهم �سوى قاطرات تتبع قاطرتهم الأوىل.

Hasanhamid55@yahoo.com

6

قضايا و آراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1616" :الأحد2018/11/25م 17-ربيع الأول 1440هـ

الحركة الت�صحيحية المجيدة

�أ�س�ست النت�صار حرب ت�شرين التحريرية
وهزيمة الحرب الكونية المعلنة على �سورية منذ نيف و�سبع �سنوات !..
•�أكرم عبيد
()2 - 1
ال �شك �إن احلركة الت�صحيحية املجيدة يف �سورية بقيادة
الزعيم القومي الكبري حافظ الأ�سد ا�ستعادت الوجه الأ�صيل
لثورة �آذار ع��ام  1963و�شكلت حت��و ًال ا�سرتاتيجي ًا نوعي ًا
يف تاريخ �سورية املعا�صر ملواجهة �إرادة التزوير وجت�سيد
قواعد جديدة لدولة القانون امل�ؤ�س�ساتية وحققت جملة من
االجنازات الوطنية يف خمتلف املجاالت االقت�صادية والعلمية
والثقافية واالجتماعية والع�سكرية وال�سيا�سية ويف مقدمتها
التعددية احلزبية يف �إطار اجلبهة الوطنية التقدمية التي ج�سدت
ال��وح��دة الوطنية احلقيقية بني �أب��ن��اء ال�شعب العربي ال�سوري
و�شكلت النموذج املميز الذي يحتذى به وخا�صة بعدما �أ�صبح ينعم
بالتعليم والطبابة املجانية وحماية ال�سلع ال�ضرورية من االحتكار،
ويف مقدمتها حماية �أ�سعار اخلبز وال��دواء واملحروقات وغريها،
فا�ستعادت �سورية من خالل الثورة الت�صحيحية دوره��ا ومكانتها
الريادية على ال�صعيد الوطني والقومي والإقليمي والتحرري
العاملي بقيادة مفجر الثورة وملهمها الزعيم القومي الكبري اخلالد
حافظ الأ�سد ال��ذي ربط الأه��داف الوطنية ب��الأه��داف القومية
و�شرع بعد انتخابه رئي�س ًا للجمهورية العربية ال�سورية مطلع عام
 1971برت�سيخ اال�ستقرار الداخلي يف القطر من خالل �إر�ساء دولة
امل�ؤ�س�سات والقانون ومن �أهم �إجنازاتها:
ت�شكيل جمل�س ال�شعب الذي ي�ضم ممثلني عن احلزب واملنظمات
ال�شعبية واملهنية وال��ق��وى والعنا�صر التقدمية بهدف ممار�سة
الت�شريع وو�ضع الد�ستور الدائم للبالد ،وقد بد�أ املجل�س �أعماله
بكلمة توجيهية قومية �ألقاها القائد اخلالد يف � 22شباط عام
.1971
وكانت اخلطوة املهمة التالية بعد ت�شكيل جمل�س ال�شعب متمثلة
يف املر�سوم الذي �أ�صدره القائد اخلالد حافظ الأ�سد يف � 11أيار عام
 ،1971املت�ضمن قانون الإدارة املحلية الذي يهدف �إىل تركيز
امل�س�ؤولية يف �أيدي جماهري ال�شعب لتمار�س بنف�سها �إدارة �ش�ؤونها
من خالل جعل الوحدات الإداري��ة يف كل امل�ستويات م�س�ؤولة عن
االقت�صاد والثقافة واخلدمات وغريها ،وقد جرى انتخاب جمال�س
الإدارة املحلية يف املحافظات يف دورتها الأوىل يف  3متوز عام .1972
ويف العام نف�سه �أ�صدر القائد اخلالد حافظ الأ�سد القرار رقم
 35تاريخ � 24أي��ار عام  1971ال��ذي ت�ضمن ت�شكيل جلنة من
الأح��زاب والقوى الوطنية التقدمية تتوىل و�ضع �صيغة عملية
للوحدة الوطنية ،ويف �أقل من �سنة �أجنزت اللجنة مهامها وو�ضعت
ميثاق اجلبهة الوطنية التقدمية ،ومت التوقيع عليه من قبل جميع
الأح��زاب امل�شاركة يف � 7آذار عام  1972وح��ددت مهام اجلبهة
على ال�صعيد الوطني والقومي والدويل كما حدد نظامها الأ�سا�سي
وم�ؤ�س�ساتها.
ويف ال�سياق نف�سه �أقر جمل�س ال�شعب الد�ستور الدائم للبالد ون�صت
امل��ادة  /165/منه على عدّ ه نافذ ًا من تاريخ �إق��راره باال�ستفتاء
ال�شعبي ال��ذي مت يف � 12آذار ع��ام  1973وق��د �أك��د الد�ستور �أن
احلرية حق مقد�س والدميقراطية ال�شعبية هي ال�صيغة املثالية
التي تكفل للمواطن حريته.
وقد �شهدت �سورية يف ظل احلركة الت�صحيحية نه�ضة حقيقية
للمر�أة ال�سورية املعا�صرة من خالل الت�شريعات املختلفة التي �صدرت
لتعزز دورها ومكانتها ،ودعمتها فكري ًا وثقافي ًا ومعنوي ًا وفتحت لها
�آفاق العمل يف خمتلف املجاالت حيث �أ�صبحت اليوم عن�صر ًا فاع ًال يف
بناء املجتمع وتبو�أت مراكز قيادية هامة.
ال�شك �أن احلركة الت�صحيحية املجيدة ج�سدت �أهم الإجنازات
الوطنية والقومية يف �آن معا وتعد هذه املرحلة يف قامو�س الت�صحيح
مرحلة الت�أ�سي�س التي �شكلت القاعدة ال�صلبة للبناء والتحرير
ومواجهة كل �أ�شكال امل�ؤامرة على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي،
وواكبت م�سرية العمل القومي من خالل حت�سني العالقات العربية
العربية ودعم الت�ضامن العربي احلقيقي البناء وتعميق الثقة بني
اال�شقاء العرب.
وكان من �أهم �أولويات احلركة الت�صحيحية التخطيط لإزالة
�آث���ار نك�سة ح��زي��ران ع��ام  1967ال�ستعادة ك��رام��ة الأم���ة التي
جت�سدت ب�شكل علمي وعملي من خالل االنت�صار الكبري يف حرب
ت�شرين التحريرية التي قهرت اجلي�ش ال�صهيوين ال��ذي ال يقهر
يف �أول حرب عربية �صهيونية حقيقية يف تاريخ ال�صراع العربي

ال�صهيوين وكانت تتويج ًا للمرحلة االنتقالية من عمر الت�صحيح
املجيد ،وقد جاءت �آثار هذه احلرب ونتائجها بالغة الأهمية على
ال�صعيد القومي والعربي ،والع�سكري وال��دويل وقد ركز الزعيم
القومي الكبري الرئي�س حافظ الأ�سد على �أهمية قومية املعركة
وقومية الن�صر وقال «على �أن �أروع الإجنازات و�أبعدها �أثر ًا هو ما
حتقق على ال�صعيد القومي ،و�أبرزها حرب ت�شرين التحريرية التي
خا�ضت قواتنا امل�سلحة غمارها على جبهة اجلوالن بب�سالة تبعث
على الفخار وكفاءة تدعو �إىل االعتزاز وحققت مع القوات العربية
امل�صرية البا�سلة على جبهة �سيناء ،ومع �سائر الأ�شقاء الأبطال
الذين قاتلوا على اجلبهتني ن�صر ًا لأمتنا العربية �سيبقى بعيد
الأثر يف حياتها و�شديد الوط�أة على �أعدائها حتى يزول العدوان
وتعود احلقوق املغت�صبة �إىل �أ�صحابها « ،وا�ستمرت �سورية مبواقفها
الثابتة واملبدئية يف مواجهة املخططات وامل�شاريع ال�صهيو�أمريكية
بعد حرب ت�شرين التحريرية وبقيت متم�سكة ب�أهدافها وثوابتها
اال�سرتاتيجية الوطنية والقومية و�شاخمة رافعة لواء املقاومة
وال�صمود واملمانعة ملواجهة العوا�صف العدوانية لتحالف ال�شر
العاملي بقيادة العدو ال�صهيو�أمريكي التي حاولت �إخ�ضاع املنطقة
ملا ي�سمى النظام ال�شرق �أو�سطي اجلديد الذي حتطم على �صخرة
�صمود املقاومة من العراق �إىل لبنان وفل�سطني ،لت�صنع ثورة حقيقية
من الذات العربية وعلى نف�سها وعلى الواقع العربي امل�ؤمل لتحطم
ج��دار اخل��وف والي�أ�س وحتيي الأم��ل من جديد يف نفو�س �شرفاء
الأمة ،لت�ستعيد الكرامة املهدورة وت�شكل مف�ص ًال تاريخيا يف حياة
الأم��ة ليثبت للعدو قبل ال�صديق وال�شقيق �أن �سورية الت�شرينني
�أ�صبحت رقم ًا �صعب ًا على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي ال ميكن
جتاوزها مهما حاول بع�ض املت�صهينني العرب جتاهلها ويف مقدمتهم
حكام املحميات ال�صهيو�أمريكية يف اخلليج وغريهم من �أنظمة الردة
املت�صهينة الذين يدركون �أكرث من �أ�سيادهم يف الغرب بقيادة العدو
ال�صهيو�أمريكي �أن �سورية كانت وما زالت تدفع ثمن مواقفها املبدئية
من الق�ضية الفل�سطينية وحقوق ال�شعب الفل�سطيني واحت�ضان
املقاومة ودعم �صمودها يف مواجهة االحتالل ال�صهيو�أمريكي وحتقق
املزيد من االنت�صارات التي غريت وجه املنطقة ب�شكل عملي وعلمي.
لهذا ومنذ اللحظة الأوىل للت�صحيح املجيد ربط الزعيم اخلالد
م�س�ألة احلرب وال�سالم يف املنطقة بالق�ضية الفل�سطينية عندما قال
«�إن الق�ضية الفل�سطينية هي ق�ضيتنا املركزية باعتبارها جوهر
ال�صراع العربي ال�صهيوين ،وبالتايل هي حمور ن�ضالنا القومي «
ف�صدق القول والفعل ورف�ض كل امل�شاريع واملخططات الت�سووية
املجزوءة واملنفردة امل�شبوهة ونبه �إىل خماطرها ب�شكل مبكر وقرع
جر�س الإنذار منذ �أعلن رف�ض اتفاقيات كامب ديفيد اخليانية التي
�أخرجت م�صر من معادلة ال�صراع العربي ال�صهيوين و�أ�س�ست النق�سام
الأمة العربية وتوقيع اتفاقيات �أو�سلو ووادي عربة اخليانية ،لكن
اهلل منَّ على الأمة بعد �إ�سقاط نظام ال�شاه وانت�صار الثورة ال�شعبية
الإي��ران��ي��ة التي ان��ح��ازت لأمتها ويف مقدمتها االنت�صار للق�ضية
الفل�سطينية ،ف�سارع الرئي�س ب�شار الأ�سد ومد ج�سور الثقة مع قيادة
الثورة ويف مقدمتهم �سماحة الإمام القائد اخلميني ،لكن الأنظمة
العربية املت�صهينة �سرعان ما حر�ضت النظام العراقي على الثورة
الإيرانية و�أ�شعلت نريان احلرب الظاملة لت�ستهدف �إمكانيات وطاقات
البلدين التي نبه ملخاطرها الرئي�س حافظ الأ�سد ،وتغريت خطوط
املواجهة مع العدو ال�صهيو�أمريكي كما تغري مفهوم بع�ض الأنظمة
العربية املت�صهينة لهذا العدو.
ويف ال�سياق نف�سه لبى الرئي�س حافظ الأ�سد نداء اللبنانيني،
ودخلت القوات ال�سورية �إىل بريوت حلماية وحدة الأر�ض وال�شعب
وامل�ؤ�س�سات الوطنية ويف مقدمتها وحدة اجلي�ش اللبناين وبالعزمية
والإرادة ال�صلبة واجهت �سورية العدوان ال�صهيوين على لبنان
واحتالل عا�صمته بريوت عام  1982و�أف�شلت �أهدافه ال�سيا�سية
والع�سكرية التي حتطمت على �صخرة �صمود املقاومة بعدما حاول
العدو ال�صهيو�أمريكي ت�شديد احل�صار على �سورية و�إ�صدار القوانني
العن�صرية ملحا�سبتها و�إخ�ضاعها لكنه ف�شل حتت �ضربات املقاومة
البا�سلة وعملياتها اال�ست�شهادية التي �أ�س�ست النت�صار �إرادة الأمة
التي �آمنت ب�شعار الزعيم اخلالد ال�شهادة �أو الن�صر والذي قال «
ال�شعب الذي ميلك �أبنا�ؤه �إرادة ال�شهادة هو الذي ميلك �إرادة الن�صر».
كما ق��رع جر�س الإن���ذار ونبه من مغامرة النظام العراقي يف

احتالل الكويت التي ا�ستثمرها العدو ال�صهيو�أمريكي لفر�ض
�شروطهم و�إم�لاءات��ه��م العدوانية على ال��ع��رب يف م���ؤمت��ر مدريد
معتقدين ومتوهمني �أنهم حققوا ن�صرا ع�سكري ًا ومن املفرو�ض على
العرب املهزومني دفع الثمن ال�سيا�سي لهذه الهزمية الذي يتمثل يف
�شطب وت�صفية الق�ضية الفل�سطينية من املعادلة ال�سيا�سية وفر�ض
الكيان ال�صهيوين على املنطقة بالقوة كقوة �سيا�سية واقت�صادية
قائدة و�إال ؟
ومت�سكت بثوابتها
لكن �سورية متردت على هذا الواقع امل�تردي ّ
الوطنية والقومية وحا�صرت ح�صارها وحولت نتائج الهزمية
يف حرب اخلليج �إىل �أوراق قوة يف م�ؤمتر مدريد من خالل تن�سيق
وت�ضامن الوفود العربية امل�شاركة يف املفاو�ضات التي جتاهلها العدو
ال�صهيوين وتعمد اللجوء ل�سيا�سة التفرد والنفراد التي ا�ستجابت
لها بع�ض القيادات الفل�سطينية املتنفذة يف م ت ف ووقعت على اتفاق
�أو�سلو الت�صفوي والذي حتتاج كل نقطة من نقاطه التفاق كما قال
الزعيم اخلالد حافظ الأ�سد الذي �شكل املقدمة املخزية لتوقيع
اتفاق وادي عربة املذل مع النظام الأردين.
وعلى الرغم من هذه الطعنة الغادرة �صمدت �سورية وواجهت
ا�ستحقاقات املرحلة ال�صعبة وخا�صة بعد احتالل العراق وتهديدها
ب�شكل ج��دي من قبل حتالف ال�شر العاملي بقيادة وحيد القرن
الأمريكي ال�ضاغط لفر�ض ما ي�سمى النظام ال�شرق �أو�سطي الكبري
لكن �سورية حتدت كل �أ�شكال امل�ؤامرة والتهديد والوعيد وحيدة يف
امليدان بعدما راهنت على �إرادة املقاومني الذين مرغوا �أنف جرناالت
االحتالل ال�صهيو�أمريكي يف الوحل من لبنان �إىل فل�سطني والعراق،
و�أ�سقطوا كل �أ�شكال امل�ؤامرة على �صخرة �صمودهم الأ�سطوري بدعم
وم�ساندة كل �شرفاء الأمة ويف مقدمتهم �سورية ال�صمود.
�أم��ا على امل�ستوى ال���دويل �أدى انتهاء احل��رب ال��ب��اردة وانهيار
املنظومة اال�شرتاكية �إىل خلل يف موازين القوى الدولية ،الأمر الذي
�أ ّثر يف فعالية املواجهة مع العدو ال�صهيوين ،فلم تعد هذه الدول
ق��ادرة على خو�ض مواجهة مبا�شرة ومفتوحة ،وا�ضطرت �سورية
�إىل خلق ا�سرتاتيجية جديدة يف املواجهة مع العدو عرب دعم
املقاومة الوطنية يف كل من لبنان وفل�سطني والعراق بعد احتالله
عام  ،2003بعد متكنها من ك�سر العزلة واحل�صار الغربي عليها عرب
�إقامة عالقات مع جمموعة من الدول ال�صديقة الداعمة للحقوق
العربية كاجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران واجلمهوريات ال�صديقة
يف �أمريكا الالتينية �إ�ضافة �إىل تعزيز العالقات مع جمهورية ال�صني
ال�شعبية ورو�سيا االحتادية.
لقد وثقت حرب ت�شرين التحريرية الوقائع التاريخية بدماء
ال�شهداء الأبرار �أكرم من يف الدنيا و�أنبل بني الب�شر كما قال الزعيم
القومي الكبري الراحل حافظ الأ�سد على قاعدة الأخوة وال�شراكة
بالدم و�إزالة �آثار العدوان والهزمية �إىل غري رجعة لت�ؤ�س�س لزمن
االنت�صارات ،و�أعادت �صياغة التاريخ اجلديد للأمة من حماية وحدة
لبنان �إىل حترير معظم �أرا�ضي اجلنوب اللبناين املقاوم عام 2000
بقوة املقاومة اللبنانية البا�سلة بقيادة حزب اهلل ودعم وم�ساندة
�سورية ،الذي �شهده الزعيم اخلالد حافظ الأ�سد واطمئن مل�شروع
املقاومة وال�صمود قبل �أن يرحل �إىل اخللود الأبدي ،ومل تتوقف
م�سرية العطاء امل�ستمرة للزعيم الراحل حافظ الأ�سد التي قاد
�سفينتها الرئي�س ب�شار الأ�سد والتي �أ�س�ست للمزيد من االنت�صارات يف
عدوان متوز عام � 2006إىل ال�صمود الأ�سطوري يف مواجهة العدوان
ال�صهيوين يف حرب غزة الأوىل  2008م وحرب غزة الثانية 2014
التي �صمد خاللها �شعبنا الفل�سطيني املقاوم العظيم وقواه املقاومة
وج�سدت خالل احلربني �أروع املالحم الأ�سطورية بدعم وم�ساندة
�سورية على الرغم من احل�صار الإجرامي لقطاع غزة.
لقد رحل الزعيم القومي الكبري حافظ الأ�سد وهو يف �أوج العطاء
والت�ضحية ،وقد متيز ب�شخ�صية قيادية ا�ستثنائية فريدة فكان
الرجل الأخالقي والإن�سان والزعيم العربي الوحيد الذي مل يفرط
ومل ي�ساوم ومل ي�ست�سلم ومل ي�صافح الأيدي ال�صهيونية الآثمة ،ومل
يفكر ولو للحظة واحدة للهرولة للبيت الأ�سود الأمريكي كما هرول
الآخرون ،لذلك كان وما زال بنظر كل �شرفاء الأمة الزعيم الكبري
الذي قاد الأمة يف �أ�صعب الظروف و�أعقدها من ركام الهزمية �إىل
رحاب الن�صر العظيم يف ت�شرين التحرير الذي �أ�س�س النت�صارات
املقاومة املتعاظمة من لبنان �إىل فل�سطني والعراق .

قضايا و آراء

الت�صحيح

�ضرورة ال بد منها
•د .رمزي متيم
يف ذكرى مرور �سبعة و�أربعني عام ًا على
ذكرى احلركة الت�صحيحية املجيدة التي
قادها الرئي�س اخلالد حافظ الأ�سد يف
 16ت�شرين الثاين من عام 1970م ،حيث
كانت �سورية تواجه ت�آمر ًا خارجي ًا ترافق
بت�صاعد الهجمة الإمربيالية ال�صهيونية
عليها يف حني ج��اء الت�صحيح لت�شهد �سورية
حتوالت و�إجنازات على كافة ال�صعد كافة منها
حتقيق الأمن واال�ستقرار يف املنطقة العربية
على مدار ثالثني عام ًا تقريب ًا ،كما �أن احلركة
�أ�سهمت يف �إيجاد احللول الناجحة لكثري من
امل�شكالت والتحديات التي �شهدتها املنطقة
العربية ،و�شهدت �سورية نهو�ض ًا وت��ط��ور ًا يف
معظم جماالت احلياة بهدف حتقيق التنمية
ال�شاملة يف جم��االت اقت�صادية واجتماعية
وثقافية وتربوية من خالل تعددية اقت�صادية
و�إعطاء القطاع اخلا�ص دوره للقيام به يف بناء
التنمية االقت�صادية واالجتماعية �إىل جانب
القطاع ال��ع��ام ،وعملت على ج��ذب ع��دد كبري
من امل�ستثمرين يف قطاعات النقل و�صناعة
الغذاء والزراعة ،واتخذت �إجراءات متعددة
جل��ذب اال�ستثمارات ال�سياحية وعملت على
حتقيق الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وال���ت���وازن يف جمال
امل���وارد والإن��ف��اق ال��ع��ام يف امل��وازن��ة ،وكذلك
زي���ادة االه��ت��م��ام بالتعليم ال��ع��ايل والرتبية
وت�ضاعف عدد اجلامعات ،و�أ�صبح ي�شمل معظم
املحافظات ،كما �أن��ه��ا �أول���ت الثقافة والأدب
والإبداع �أهمية بالغة حيث اهتمت بال�شعراء
وال��ك��ت��اب والفنانني وامل��ب��دع�ين وعملت على
رعايتهم �إميان ًا منها ب��دور الثقافة يف التقدم
والتطور ،وال نن�سى ما قامت به احلركة يف
حرب ت�شرين التحريرية يف  1973/10/6من
حترير ملدينة القنيطرة م�ؤ�س�سة لقيام جي�ش
وطني عقائدي حلماية حدود الوطن والذود
ع��ن��ه ،وت��ع��زي��ز ال��وح��دة الوطنية م��ن خالل
قانون الأح��زاب واالنتخابات و�إع��ادة �صياغة
الد�ستور مبا ينا�سب امل�ستقبل ،و�إنهاء العمل
بقانون الطوارئ وت�شكيل هيئة لو�ضع �أ�س�س
حوار وطني �شامل ،وغريها� ،أ�ضف �إىل ذلك ما
مت من �إجنازات يف هيكلية احلكم حيث �أ�س�ست
جمل�س ال�شعب ،واجلبهة الوطنية التقدمية،
والإدارة املحلية ،وبنت اجلي�ش العربي ال�سوري
بناء فوالذي ًا ال ميكن اخرتاقه ي�ؤكد على ذلك
ً
ما قام به ويقوم هذا اجلي�ش من مواجهة �أكرث
من ث�لاث وثمانني دول��ة ت���آم��رت على �سورية
و�شعبها موظفة �أدوات��ه��ا من ع�صابات داع�ش
وغ�يره��ا ،م�ستخدمة �أن����واع الأ���س��ل��ح��ة كافة
ال�صهيو ـ �أمريكية ،وال��غ��ازات ال�سامة لثني
�شعبنا وجي�شنا ع��ن مواجهة دع��اة التكفري
والقتلة املجرمني ،لكن جي�شنا البا�سل �سيبقى
يذود عن هذه الأر�ض املباركة متم�سك ًا بالعهد
الذي قطعه على نف�سه �أال وهو الن�صر والن�صر
فقط ،و�سيبقى �سائر ًا على طريق الت�صحيح لأن
الت�صحيح �ضرورة ال بد منها.
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ف�ضائل ال�شام وفل�سطين
على بالد العالمين
•فوزي حممد حميد
عندما تقر�ؤون التاريخ ،حتروا احلقيقة،
وابحثوا عنها ،فالتاريخ علم ال يكذب..
وم��ن يحرف ال��ت��وراة لي�س غريب ًا عليه
تزوير التاريخ ليخدم وجوده.
�إن فل�سطني هي �أر�ض كنعان عرب التاريخ،
وه��ي �أر���ض التاريخ وم�صنع احل�ضارات،
ومهبط الديانات وملتقى الأنبياء ،بوابة
الأر�ض �إىل ال�سماء� ..إن �أر�ض فل�سطني لي�ست
كباقي الأر�ض ،فقد ميزها اهلل تعاىل بكثري من
ال�صفات ،فتحت كل حجر ق�صة ،ويف كل موقع
حكاية ،ويف كل �شرب من �أر�ضها موطئ قدم لنبي
�أو ر�سول ،فهي ت�سمو على كل ما يف هذا الكون..
وهي �آية من �آيات اهلل مب�سجدها الأق�صى،
وتينها وزيتونها وثمارها� ،شعبها مميز عند
اهلل ،فهو �شعب العمالقة وقوم اجلبارين ..فمن
الواجب علينا التم�سك بهذه الأر�ض الطاهرة
كوطن وهوية ووجود ،وال بديل عنها �أبداً ،وقد
باركها اهلل تعاىل يف �أكرث من مو�ضع ،وبارك ما
حولها من �أر�ض العرب ..فعلينا تعزيز االنتماء
�إليها والتم�سك بها والت�ضحية من �أجلها..
�أو ًال /ف�ضائل ال�شام وفل�سطني يف القر�آن
الكرمي:
• لقد عظم اهلل فل�سطني وب���ارك فيها
وقد�سها يف موا�ضع كثرية بقوله تعاىل:
(�سبحان الذي �أ�سرى بعبده لي ًال من امل�سجد
احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى الذي باركنا حوله
لرنيه من �آياتنا �إنه هو ال�سميع الب�صري) فالعبد
هنا هو ر�سول اهلل ،وامل�سجد احل��رام يف مكة،
وامل�سجد الأق�صى ببيت املقد�س الذي ب�إيلياء،
�أي (بيت اهلل) ،ويعني بذلك ال�شام ،ومعنى
ال�شام بال�سريانية :الطِ يب ،ف�سميت بذلك
لطيبها وخ�صبها ،وال��ذي باركنا حوله �أي يف
الزروع والثمار ،فاخلري والربكة من �آيات اهلل
يف كل بالد ال�شام..
• وقوله تعاىل( :و�أورث��ن��ا القوم الذين
كانوا ي�ست�ضعفون م�شارق الأر�ض ومغاربها التي
باركنا فيها) عن احل�سن الب�صري وقتادة ب�أن
املق�صود مب�شارق الأر�ض ومغاربها التي باركنا
فيها هي بالد ال�شام ومنها فل�سطني..
ً
• وق��ول��ه ت��ع��اىل( :وجن��ي��ن��اه ول��وط��ا �إىل
الأر����ض التي باركنا فيها للعاملني) لقد جنى
اهلل �إبراهيم عليه ال�سالم وابن �أخيه لوط ،من
نار قومه يف بالد الرافدين �إىل الأر�ض املقد�سة
الآمنة يف بالد ال�شام وهي فل�سطني ،وكان ذلك
نحو عام  1950ق.م.
• وق���ال ج��ل ���ش���أن��ه( :ول�سليمان الريح
عا�صفة جتري ب�أمره �إىل الأر�ض التي باركنا
فيها وكنا بكل �شيء عاملني) وهي �أر�ض ال�شام،
وكان ذلك نحو  970ق.م.
• ويف قوله تعاىل على ل�سان مو�سى عليه
ال�سالم( :يا قوم ادخلوا الأر�ض املقد�سة التي
كتب اهلل لكم وال ترتدوا على �أدباركم فتنقلبوا
خا�سرين• قالوا يا مو�سى �إن فيها قوم ًا جبارين
و�إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ف�إن يخرجوا
منها ف�إنا داخ��ل��ون) وق��ال تعاىل( :ق��ال��وا يا
مو�سى �إنا لن ندخلها �أبد ًا ما داموا فيها فاذهب
�أن��ت ورب��ك فقاتال �إن��ا ها هنا قاعدون) وقال
تعاىل( :قال ف�إنها حمرمة عليهم� .أربعني �سنة
يتيهون يف الأر����ض ).كان ذلك يف عهد مو�سى

عليه ال�سالم نحو  1200ق م ،وكانوا يف م�صر
حينذاك.
فالبالد مقد�سة منذ بناء امل�سجد الأق�صى
فيها� ،أي بعد بناء امل�سجد احلرام بنحو �أربعني
�سنة ..وهي بالد فيها اخلري والأمان منذ الأزل،
وعا�صمتها القد�س �إىل الأبد..
ثاني ًا /يف الأحاديث النبوية:
اجلنة
إن
�
• عن �أن�س بن مالك قال( :
لتحنُ
�شوق ًا �إىل بيت املقد�س ،وبيت املقد�س جنة
الفردو�س ،وهي �سرة الأر�ض).
• وعن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل:
(من �أراد �أن ينظر �إىل بقعة من بقاع اجلنة
فلينظر �إىل بيت املقد�س)
�إن القد�س مدينة اهلل على الأر���ض ،وما من
نبي �إال وكانت القد�س له قبلة ،وق��د �شرفها
ر�سول اهلل بقوله( :ثواب �صالة يف بيت املقد�س
تعادل خم�سمائة �صالة).
• وقد حدث ر�سول اهلل على زيارة امل�سجد
الأق�����ص��ى بق�صد ال��ع��ب��ادة ب��ق��ول��ه( :ال ت�شد
الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد ،امل�سجد احلرام،
وم�سجدي هذا ،وامل�سجد الأق�صى).
• وعن ال�صحابية ميمونة بنت �سعد قالت:
يا نبي اهلل �أفتنا يف بيت املقد�س ،فقال :نِعم
امل�صلى ،هو �أر�ض املح�شر و�أر���ض املن�شر� ،إئتوه
ف�صلوا فيه ،ف���إن ال�صالة فيه ك�ألف �صالة..
قلت :ب�أبي و�أمي �أنت ،فمن مل ُيطق �أن ي�أتيه؟
قال :فليهد �إليه زيت ًا ُي�سرج فيه ،ف�إن من �أهدى
�إليه كان كمن �صلى فيه)
• وعن عمران بن ح�صني قال :قلت يا ر�سول
اهلل ،ما �أح�سن املدينة! قال :كيف لو ر�أيت بيت
املقد�س ،قلت� :أهي �أح�سن؟ قال النبي :وكيف
ال يكون ،وكل من بها يزار وال يزور ،تهدى �إليه
الأرواح ،وال تهدى روح بيت املقد�س لغريها� ،إال
�أن اهلل �أكرم املدينة وطيبها بي ،ف�أنا فيها حي،
و�أنا فيها ميت)..
• وق��د رب��ط ر�سول اهلل امل�سجد الأق�صى
مبنا�سك احلج والعمرة بقوله( :من �أهلّ بحجة
�أو عمرة يف امل�سجد الأق�صى غفر له ما تقدم من
ذنبه)
• واملقيم يف القد�س له ث��واب امل��راب��ط يف
�سبيل اهلل ،ورد عن �أبي �إمامة الباهلي �أن ر�سول
اهلل قال( :ال تزال طائفة من �أمتي على الدين
ظ��اه��ري��ن ،لعدوهم ق��اه��ري��ن ،ال ي�ضرهم من
خالفهم ،وال ما �أ�صابهم من البالء ،حتى ي�أتيهم
�أمر اهلل وهم كذلك ،قالوا :يا ر�سول اهلل و�أين
هم؟ ببيت املقد�س و�أكناف بيت املقد�س)..
• وع��ن اب��ن عبا�س ق���ال�( :إن هلل باب ًا
مفتوح ًا يف �سماء الدنيا نحو بيت املقد�س ،ينزل
كل يوم منه �سبعون �ألف ملك ،ي�ستغفرون اهلل
ملن �أتى بيت املقد�س ف�صلى فيه)
• و�أما عن ال�شام فقد قال ر�سول اهلل( :هل
تدري ما يقول اهلل يف ال�شام؟ �إن اهلل يقول :يا
�شام يدي عليك ،يا �شام �أنت �صفوتي من بالدي،
�أدخل فيك خرية من عبادي� ،أنت �سوط نقمتي،
و�سوط عذابي� ،أنت الأندر ،و�إليك املح�شر)..

لغتنا اجلميلة
• معاوية كوجان

( الأ�سما ُء الخم�سة )
ق�����ر� ُأت م��ن�����ش��ور ًا لأح��ده��م
ورد فيه خط�آن �ضمن العبارة
اجلملة التالية:
( اللهم ا�شفي �أخونا ).
اخلط�أ الأول:
ا�شف) بياء
انتهاء فعل الأمر ( ِ
امل�ؤنثة املخاطبة.
اخلط�أ الثاين:
رف������ع ك��ل��م��ة ( �أخ����ون����ا )
ُ
.وال�صواب هنا �أن يقول :
( �أخ��ان��ا ) لوقوعها مفعو ًال
ا����ش���ف).
ب���ه ل��ف��ع��ل الأم�����ر (
ِ
و�أذك����رك����م �أع���زائ���ي ال��ق��راء
بالأ�سماء اخلم�سة ( � ٌأب ٌ � -أخ-
َح ٌم  -فو -ذو ).
ُترفع ه��ذه الأ�سماء بالواو
.مثال  :جاء �أبوك .
ن�صب ب��الأل��ف .م��ث��ال( :
و ُت ُ
ر�أيتُ � َ
أباك ).
ُ
مررت
وتجُ ُّر بالياء.مثال( :
ب� َ
أبيك ).
�أمثلة �أخ���رى ع��ن الأ�سماء
اخل��م�����س��ة يف ح���ال���ة ال��رف��ع
والن�صب واجلر:
( فو) :
�أجاد فوه الكالم.
�أ�سكتْ َ
فاك عن الغيبة.
��رج كالم ًا جمي ًال من
�أخ َ
فيه.
ِ
(ذو) :
�شاء اهلل ذو القوة املتني �أن
ينجو.
ر�أي����تُ ذا ال��ق�� َّب��ع ِ��ة ال��زرق��اءِ
�أم�س.
أمر ذي بال.
لي�س ب� ٍ
(ح ٌم ) :
َ
َ
حموك.
جاء
َ
ر�أيتُ َح َ
ماك.
بحم َ
ِيك
َم َر ْر ُت َ

8

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1616" :الأحد2018/11/25م 17-ربيع الأول 1440هـ

"الدوائر"

�صباح المقهى

•حممد الفهد

روح الكونِ
ْ
بح القهو ِة يف �شفتي وعبو ِر الفريو ِز �إىل ِ
من ُ�ص ِ
بنا
ِّ
ل
ا
كل
من
الطالع
القف�ص
وهذا
أ�شياءِ
ُ
ُ
مي،مي�سك َّ
ُ
يف الوقتَ
ومن ح ُل
يروح يداو ُر َ
زجاج املقهى
خلف
ُ
ِ
يك�سر قافيتي،ويدو ُر بها
َّى
حت
َ
َ
أ�سماء
فوق ِ
املطر النازلِ عندَ رخا ِم ال ْ
ُ
ف�أُ ُ
طرف املقهى
حاول �أنْ ُ�أ�صغي لكمانٍ
يعزف يف ِ
لكنَّ �ضجيج ًا يعلو وقتي
َ
النادل يلدغ �صوتي
ري �أُدندنُ لكنَّ
ف�أ�ص ُ
ُ
يتبعني َ
ماعدت �أرى
خلف ال�شار ِع حتى
�ضا َع الوقتُ بظ ِّلي وانك�سرتْ �أحالمي
َ
�صوتي عتْم ًا
وتناثر
ر�صيف ال يعرفني
فوق
ٍ
َ
َ
ال�صحراء
يف هذي
ْ
أروح �أُداو ُر،البدَّ لهذا
اخلوف بروحي من نافذةٍ
ِ
ف� ُ
بحلم
،ت�ضيء
حتر�س �أ�شجا َر الكونِ
َ
ُ
الروح ٍ
ُ
َ
ُ
ً
قمح
ب�شائر
�صوت
يحمل
ا
طري
أتي
قدْ ي�
َ ٍ
ويفج ُر ع َ
املاء
ِّ
ني ْ
َ
�صبح
باب الر�ؤيا ويغني
يفتح َ
لكنِّي مل �أُب�صر قمر ًا ُ
جنمة ٍ
ُ
تعرف َ
ف�ضي
كيف
�أمواج ًا
ُ
جتيء بنو ٍر ِّ
ً
ً
باب املعنى
تفتح
،ريحا
ا
وغ�صون
ا
أ�سفار
�
تكتب
كي
ُ َ
َ
ُ
ُ
عناء
الغيم
باب
ع�شب ًا
يوقظ َ
ِ
جرح ْ
ويغ�سل ليلي من ِ
أنظر يف �صو ٍر كانتْ يوم ُا �صور ًا
وبقيتُ � ُ
أتابع خطوي � ُ
ف�إذا بامر�أةٍ تبكي بيت ًا �أخذتهُ
احلرب �إليها
ُ
وتنادي رج ًال ،بنت ًا ،وعيون ًا هربت من جمرتها
تركتْ فينا الوقتَ وراحتْ نح َو املجهولِ
أ�صداء
خطب ال
تعري
َ
ِّ
ْ
لكنِّي وا�صلتُ طريقي ،ف�إذا بعجو ٍز يقعدُ يف ِّ
ظل جدا ٍر
ويغنِّي بهدوءٍ مثل طلو ِع الكم�أ ِة �س َّر ًا
ً
ثانية
ثم تمَ يل لت�صعدَ
وزجاجتُهُ َت�صعدُ َّ
َ
فوقفتُ � ُ
أ�سائل  :مل َ
�سواك على دربي
يبق
َ
دربك نح َو البيتِ بر�شفة
هل ت�أخذين يف
خمر عا�شرةٍ �أم �أرمي ظ ِّلي قر َبك
ٍ
ً
ً
ف�ضتها َ
أ�شتم حنينا وك�ؤو�سا ترمي َّ
نداء
� ُّ
فوق ْ
ني امتدتْ يد ُه و� ُ
ح َ
أنادم روحي
أخذت � ُ
ُ
�أخذتنا الدمعة نح َو غناءِ الب�صر ِة
ٌ
املحبوب
عا�شقة برحيل
اب ،ما قالتْ
ِ
وال�س َّي ِ
وتق�سم �أنَّ هواهم � ُ
أجمل كونٍ
ُ
“ عزاز واهلل عزاز و�شوقهم �شوق ال�شواطي ليل دجلة “
خرج الوقتُ
ال�سابع من دفرتنا
وبقينا حتَّى َ
ُ
ُ
وزجاجتنا وطنٌ يعرفنا َيحملنا نح َو
الفرح امل�سكونِ
ِ
أ�شياء
بذاكر ِة ال ْ
َ
ا�ستيقظ ُ
ح َ
ليل الوقتِ بنا
ني
كنَّا ن�شرقُ قمر ًا يعر ُفنا
الزهر
و�ضح معنى
القمح وليلِ
ِ
وهواء ُي ُ
ً
ِ
أوراق الغا ِر وكمانٍ ي�سكنُنا
و� ِ
ُ
تفتح �صد َر ًا جلميل
وبثينة ُ
حداء
وال�شعر
ي�صيح ب�صوتِ
ُ
ُ
ْ
نرجع نح َو املدنِ العط�شى
ناديتُ لظ ِّلي  :هل
ُ
رب نح َو املجهولِ ون�سكنَ ميال َد الدنيا
�أم نع ُ
ُ
أب�صرت يدي
مل �أ�سم ْع �صوت ًا لكنِّي �
لزجاجات ملأى باخلمر ِة
تر�سم �صور ًا
ٍ
ُ
َ
ال�شعراء
ِثل
م
ِنها
م
حي
و
ب
ري
تط
ثم
َ
ُ
َّ
ْ
ٍ

شعر

�إ�سراء
•علي جمعة الكعود

•عبد الكرمي �شعبان
ر�سمت الدوائر
ثم م�شيت عليها
تدور بنا
�أو ندور بها
يف املكان
دوائر عالقة
يف �سماء
املواجيد
مر�سومة بكثري من اللون
واحلذق
�صاعدة للأعايل
ٌ
وهابطة لل�سفوح
مزنّرة بالأماين
ملف ٌ
َّقة ب�صرير العقول
البهيجة
أفق دائري
وامل�سرتيحة يف � ٍ
البهاء
تقوم الدوائر
دون ات�صالٍ
ودون انف�صالٍ
الكم
عن ِّ
والكيف
والرغباتِ
وخطو الزمان
ٌ
ذاهبة
دوائر
يف ف�ضاء البيا�ض
ٌ
ووادعة
يف �سكون ال�شفقْ
ٌ
ناع�سة
دوائر
ال تنام
و�أخرى تنام

غ�سق نا�صلٍ من غ�سقْ
على ٍ
أراجيح
�
ُ
راحت تدور
ٌ
للهباء
مرهونة
مكائد
ْ
تدور قلي ًال
وتهد�أ
ثم تدور
ني
على ٍ
طبق من حن ٍ
و�ساقيةِ من �ألق
تدور ال�شمو�س
و�أقمارها
والكواكب
وال�سائرات
و�أحالمنا
ودروب ُ
احل َرقْ
تدو ُر
ندو ُر
ونركب يف ُمدنٍ للدوار
قة
معلَّ ٍ
طبق ًا عن طبقْ
�سماء
تدور
ٌ
وراء �سماءٍ
أر�ض َ
ني
و� ِ
أر�ض َ
ني
من بعد � ِ
حتى ميوج الأمام
وحتى يدوخ الوراء
تدور مواويلنا
كا َ
حلدَ ق
ُ
ت�سيل
وت�سقط يف ُب َر ٍك ال
ولكن تدور
ْ
وتلمع يف �أفق االحتمالِ
ُ

مغزل �أمي
•�صفاء فرحان ال�شـمندي

مغزل �أ ّمي
أ�شد َ
خيط الفرح
� ُّ
على مغزلِ �أ ّمي ..
العمر
حرير
يلفّـني
ِ
ُ
ٌ
ناعم وثري
خيط ٌ
�إذا انقط َع غنّت
� َ
اجلورب الدافئ
أغنية
ِ
بالـريق �أ�صبعها
تبلُّ ّ
واذا انقط َع ت�ض ّمني
ثم تفـتـُلهً
َّ
.....
فمن ذا الّذي..
ُ
يفتل لها اخليط

آنية من �ضياء
ك� ٍ
وطائرة من ورقْ
•••
�أراقب النا�س
والأحوال والزمنا
فال �أرى ب�شر ًا
لكن �أرى محِ نا
�أقر�أ الوجوه
فال وجه يعاندين
كل الوجوه
�سوادٌ
يلب�س الكفنا
اليوم با�صرتي عيني
غد
وبعد ٍ
عينايَ با�صرتي
مل تب�صرا فننا
ويف ال�سريرة ما يف العني
من َح َزنٍ
من علَّ َم العني
َ
�أن ت�سرتهن احلزنا
تلك الغزالة مت�ضي
ت�سحبها
يف ُّ
وتلك �أخرى
على الرم�ضاء
ذات �ضنى
ت�ضيء هذي لهذي
�أو ترد لها
تلك
الإ�ضاءة ..والإبهار..
والو�سنا
يف مهدِ ها البارد
جـلـيـدٌ � ُ
أبـيـ�ض الآه
ني ..
قــر َة الع ِ
يا ّ
من ذا الذي....؟؟؟
ما زلتُ يف ح�ضنها طفـله
ت�سـرح �شـعري و�أعاندها
ّ
.....
ُ
مغزل الأيـّام
كلـّما دا َر
�أبكي !!
و�أبكي يف اللّيل وحـيـدة
َ
خيط �صوتها
تـمـدُّ
رخـيـمة
�آ ٍه
ٍ
�أمـّي ...

جمالـُ ِك �أ�سرى
بحبــّك ِ قلبا ً
على ثلـّــة ٍ من جراح ٍ
عر ْج
َ
احلب
ه
ـ
ن
ولقــ
ُّ
َ
ّ
ُ
كل ّ د رو�س عذابك ِ
لي ًال
بلج
انـ
ال�صباح
وحني
ُ ْ ْ
تذكـ ّ َر
�أنــّه ُ كابو�س ُ حب ٍّ
وعا�ش َ تفا�صيله ُ
يف حرج ْ
جمالـُ ِك �أ�سرى
بقلبي َ حبـّا ً
ت�سلـّـل َ نحو ال�شعاب ِ
وبني الزوايا
ن�سج
خيوطا ً ْ
فقاوم َ قلبي
و�أو َدعه ُ احلب ُ �سجن ًا
جمي ًال
ف�أ�ضرب َ عن نف�سه ِ
واختلج
ْ
وحبـ ّ ِك
حجج
راح يفتـّـ�ش ُ عن
ٍ
ليثبـّـت َ �أقداره ُ
فتعرتْ
ّ
احلجج
جميع
ُ
ْ
وعند �ضفاف دمي
خفقتْ
كلُّ راياته ِ
أقرتْ
و� ّ
هج
له ُ بالوالء املُ ْ
و�ألغى
د�ساتري عمري
و�أعلنَ
غنج
يف
ه
د�ستور
ُ
ْ
ُ
�صربت لــتـُـفــرج َ
لكن ّ �صربي
�أ�ضا َع
الفرج
ذاك
مفاتيح
َ
ْ

�شهريار
•�إح�سان قنديل
�أودعتني احلكاية
عمرا جديدا
يدي
ّ
توهج بني ّ
وناي
كتفاحتني ٍ
وده�شة طفلٍ يداهمني
فوق جفن ال�س�ؤال
جل�ستُ قرابة عمرين
�أ�صغي لعينيك
ح ّملني البحر �أ�سراره
وال�سماء احتفال الندى
فوق غنج التالل
يف احلكاية يحدث
�أن �أتتق ّم�ص نافذة
ّ
تتو�ض�أ بني الغزاالت
�صيادها �سفر يف املحال
علّمتني احلكاية

كيف �أخا�صر هذا
الهواء
و�أرق�ص �أرق�ص
....
�أقفز مثل غزال
علمتني احلكاية
كيف �أدلق روحي
و�أترك طاحونة الظلمات
ورائي
وقلبي مدى وا�شتعال
كم متنّيت �أين
�سملتُ عيون ال�صباح
لأبقى �أ�سري احلكاية
حتى �أر ّدعن القلب
ذاك النهار امللطّ خ
بالدم والأ�ضحيات

�إغرتاب
�أتا ّم ُل يف عري الأيام
و� ِّأي رياح نافدة ال�صرب
متر الآن ....
ُّ
تباغتُ
قاربي املك�سو ِر
َ
أمر بذاكرة الأ�شياء ّ
الغ�ضة
� ُّ
ال�شتوي
مقعدنا
ّ
�سياج البيت
ني
نداء اجلارات حواري الط ِ
وذاك الولد الراقد بني
جفون الغفلة
ني
والتخم ِ
ما زلت �أنقّب يف ذاتي
ذات �أخرى
عن ٍ
عن قلبي املدفونِ
ك�شاهدة ل�سقوط الروح

�أكان بو�سعي
�أن �أتلفّت بني خمالبها
�أت�سكّع فيها
تلك الذاكرة احلبلى بالوقت
امللعونِ
ف�أنادي ....
أنت
يا � ِ
�أغيثيني
�إين �أت�أ ّبط كل هموم الع�شق
و�أكتب فوق الريح
عزيف القلب املفتونِ
أنت
يا � ِ
حملتُ
�صباح ِك بني �ضلوعي
َ
ور�أيتُ
بوجهك خامتتي
ِ
ووالدة هذا احللم الط ّي ِب
واملجنونْ

شعر
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ماتتِ النخوة ُ

•د .ا�سماعيل مكارم

هذه الكلمات كتبت بعد اجتياح خميم جنني
من قبل الغزاة ال�صهاينة،حيث دمروا املنازل على
ر�ؤو�س �ساكنيها من الأطفال والن�ساء وال�شيوخ،وقاموا
بقتل ال�شباب و�أ�سر الأبطال ممن قاموا بالدفاع عن
كرامة فل�سطني لأجل تعذيبهم واالنتقام منهم يف
مع�سكرات النهاية داخل الأرا�ضي املحتلة.

قد�س يا َ
ريقِ نا
هالل ب َ
قد�س يا ُ
يا ُ
القلب
يا جن َمة ً َ�سطعتْ � ،سِ راجها
ُ
أبناء �إخوتنا
ُ
�سالم ِو ٍد لكم � َ
القرب
فيكم عزانا وهلْ يُباعِ دُ
ُ
بكيتُ من َع َر ٍب ُي�سلّ ٌ
�سيف غا
د ٌر على �أهلهم وما بهم َك ْر ُب

طفل الذّ اكرة
•حميي الدين حممد
مدَّ ك َّف ْيهِ ونادى:
�شقي
ها هنا
ُ
العمر ٌّ
ني
كلُّ ما فيهِ �سج ْ
حي
كلُّ ٍّ
ي�شتهي وجه
الرثُّيا قا�ضي ًا
كي يغفر َّ
الذنب
مللح يف ال َّر ْ
غيف
ٍ
ل�ستً �أدري
بر ٍق
كيف من دمعةِ ْ
تلب�س الدُّ نيا
ثياب الغاربني؟!
جتلي الل ّون
يف
ِّ
ٌ
حقل ْ
الرمان
يع�شق ُّ
ق ْمح ًا
َّعيم
والر�ؤى بيتُ الن ْ
ّ
عني
ائل
ال�س
�أ ّيها َّ
ّ

ما للق�صو ِر لدى ملوكنا حريى

ني قد قيدت لكي ُتذ َب َح
هذي فل�سط ُ
هل انتخى منكمو ُمناوئ ندْ ُب ؟
�أينَ املروءة ُ ،بل و�أينَ �شي َمتنا؟
هلل يا ُع ْر ُب
�ضاعت كرا َمتنا وا ِ
ُحزين ولهفي على
طفولة ق ِت َلتْ
ٍ
احلرب
لكي ُتعر ِبدَ يف ديارنا
ُ
معت�ص ٍم
رب يا ابنَ
َ�ض ّمدْ
ِ
َ
جراح َك وا�ص ْ
جرح
الدرب
ِ
فخر بهِ
ُ
ُ
ال�شريف – لنا ٌ
�أفقْ فال نو َم بعدَ اليو ِم يا ابنَ �أخي
ٌ
ذئب!
تنام
َفهل ُ
خراف خلفها ٌ
ملغت�ص ٍب؟
تلك الأرا�ضي متى كانت ِ
ُجذورنا ها هنا وطفلنا َيحبو
جراحك واحملْ َ
َ
نع�ش من َ�س َب َق
مل ِْلم
�صعب
باقونَ نحنُ هنا ودربنا
ٌ
الفجر
باقونَ باقونَ حتى يطل َع
ُ
غ�ص ُب؟
واحلقّ ٍ
باق فهل َ�سمعتَ يا ْ
القلوب بها ٌ
توق لن�صرتكم
هذي
ُ
الغرب
آمر
ُ
والن�صر � ٍآت و�إن ت� َ
• •
قد�س يا َ
هالل بريقنا
قد�س يا ُ
يا ُ
القلب
يا جنمة ً �سطعت�،سراجها
ُ

اليدين
ال تكن ُم ّر
ْ
يهد�أُ البال طوي ًال
ال�صح ِو
ثم مي�ضي حا�ضنُ َّ
�إىل نعمائه
بعد زمانٍ
يف احلطيم
عت ٌ
ال�صبح
ْمة يف ج�سد ُّ
وعلى الأُفقْ مرايا
ت�شظّ ى كالفتيلْ
ُ
مالك الل ّيل
توارى
و�أبي �شاهدُ ٍّ
ظل
يف اختباري م َّرتني
مالك الل ّيل
ت�شاكى نا�سي ًا
َّ
رير
كف َّ
ال�س ْ
الهم ندمي ًا
َ
مازح َّ

عبَثْ

اخلطب؟
ال�شر �أم �أ�صابها
ُ
�أطالها ُ

غاب..
ثم ْ
ُ
تخد�ش الأُذنَ
و�صايا ُه
ال�سكارى
�إذا ّ
�ضج ُّ
ري
واختفى �ضوء امل�س ْ
ّائم
�أ ُّيها الن ُ
يف ن ْع�ش الثّواين
�أنت مر�آتي
ومائي..
والدّ ليلْ
ل�ستً �أدري
كيف �أختار طريقي؟!
�صد�أُ الباب
ُ
ي�سيل
على كفّي
وج ذاك التنَّادي
ُم ٌ
وعلى الأُفق مرايا
ت�شظّ ى كالفتيلْ

ق�صيدتان

•�شريف قا�سم

•بلقي�س حميد ح�سن

وذوى الهوى

م�سمومة
ب�شرعة
ٍ
ٍ

ٌ
خافت
وبدا �شعا ٌع

نب�ض ه�سه�سةِ
مع ِ

�صبابة
�شلو لرغدِ
ٍ
ٌ

ال�صباح
ّ

ي�ستعطف ال َ
ُ
أمل املباح

َ
رحيقك من دمي
لمَ لِم

ي�ضوي م�ساحاتِ الترّ ّد ِد

مِن مع َلمي

والتجدّ ِد و العناقْ

من مب�سمي

الفرا�شة تذوي �أجنحتها

َو َ
ّقهقر
عويل �أن�سجةِ الت ِ

مما � َ
أفا�ض ت�ألمّ ي
ّ

من العذاب

َ
أع�شاب الوفاق
فوق �
ِ

وان�سى تراتيل املحبةِ

الفرا�شة تئن وحدة وحزن ًا

مل يكن ع�سلهم مرار ًا

وم�ضت ُ
فلول ن�ضارةٍ

البل�سم
يف بنانِ
ِ

الفرا�شة مل حتنث بوعدها

ومل يكن ظلّهم حميمي ًا

وجدارةٍ

يا َمن �سكبتَ على

ومل تنكر

وح�ضارةٍ

ال�صدو ِد
ّ

الفرا�شة �أبهجتكم يف �شدتكم

عريهم ما عرف النور

احلب �أ َّرقها الأنني..
يف
ِّ

زيوت و�شو�شةِ العذولِ

وتناهبت يف مقلتينا

أ�ضرمت
ف� ِ

الع�شق � ُ
َ
أ�سئلة اجلراح

كم كنتَ �أن�سا َم املنى

َع َ
ُ
العذول بح ِّبنا
بث

و�شجونَ دندنةِ الهنا

الغروب حنينَنا
وطوى
ُ

�شهقة
يف �سكرةٍ �أو
ٍ

وف�ضاءنا
َ

�أوغمزةٍ

ورخاءنا
َ

�أو ذات �صيف

واجتاح
يع�سوب امل�ش ّقةِ
َ
ُ

حتّى تزوبعتِ الظّ نونُ

ري �شفاهَ نا
يف الهج ِ

ال�صدَّ اجلنونُ
و� َ
أ�سرج ّ

1ـ الفرا�شة

2ـ حلوى الروح

الفرا�شة الأ�صدق

يا حلوى الروح

الفرا�شة ي�أ�سرها الع�شق
الفرا�شة �أعطتكم كل رحيقها

الفرا�شة ..كم رفرفت
رغم وجعها
لت�سعدكم

مل يتذوقوك �أبد ًا
فاختاروا اجلدل
حول وجودك

وال �شموع ال�صباح
اهلل يا �شموع ال�صباح
اهلل يا رائحة اخلبز املمزوج

الفرا�شة �أغدقت الع�سل

بلعابهم

بال حدود

لقمة هانئة كالوطن

الفرا�شة يقتلها ال�سهاد

وجمرة يف ال�شتاء

بال ب�ستان

والآن..

الفرا�شة تنتحب
مل يكن الوجع هو ما ت�ستحق
ومل يكن احلجر قلبها!

ال ي�سعني غري مناداة الع�صافري
هلمي� ..أيتها التائهة

فامت�ص عنقو َد الهيا ِم
َّ

ف�سابقت َْك �إىل النهايةِ

الفرا�شة ..طارت نحو ال�ضوء

فلم يعد للوقت معنى

حممومة
بغفلة
ٍ
ٍ

يف اجلوى

وما عادت!

ريقك املحلّى بال�صحو

أطياب الكال ِم
َ
ور�ضاب � ِ

ال�سماح.
ُ
ريح ّ

حلمي ورفّة جناحي املحرتق
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• طاهر �سعيد عجيب
-1�ألو ..احرتامي �سيدي ..نعم ،نعم ،اال�ستعدادات
كاملة ،احتطنا للأمر من جميع جوانبه ،ميكنني
القول �إننا نت�شامم الآن روائ��ح غبار تقدمكم..
رياح الغرب تلفح وجوهنا ب�أطايب لهاث املدافع
املعطرة بعرقكم املت�صبب ..خ��ذوا ح��ذرك��م يف
موقع جمبل الإ�سفلت و�أنتم جتتاحون املكان..
وما زالت قب�ضة �ساعد ال�ضابط القائد مت�سك
مبهتافه وهو يتحرك بني �أفراد جمموعة القيادة،
يوزع عليهم الأوامر واملهام..
“ مقدّ م حممد ..خذ هذا االجتاه ،م�شري ًا �إليه
باليد الأخرى ..عليك مع جمموعتك فتح ثغرة يف
منطقة تفخيخ العدو” ..ينحرف بخطوتني نحو
اليمني ..ي�أمر:
“عميد �سليمان ..عندك املهمة ذاتها يف ذلك
اجلانب” يحدد بيده �أي�ض ًا و�أنظاره“ ..وي�ضيف:
نحن �أمام تقدم القوات ال�صديقة”.
ت��ع��ود عد�سة ال��ك��ام�يرا ت��ق��دم امل�شهد على
ح��ق��ي��ق��ت��ه ..وك���أن��ه��ا ت��ري��د ح��ف��ر تفا�صيله يف
ال��ذاك��رة تخليد ًا لها خلود ال�شهداء :فك�شفت
عن :خيمة قد ُن�صبت يف بيداء تر�سخت �أوتادها
ر���س��وخ ال�سواعد القاب�ضة على ال��زن��اد ..بدت
وك�أنها دخلت يف معركة فا�صلة مع قيظ النهار،
وهي ترعى رج��ا ًال انهمكوا يف و�ضع خمططاتهم
اخلاطفة من الأذه���ان ،ورمب��ا من على اخلرائط
التي تفر�ضها الت�ضاري�س اجلغرافية على حالة
املعارك ..ومدفع ميدان على اجلانب الأمي��ن من
اخليمة ..ور�شا�ش يرب�ض ب�أربعة �أل�سنة نافثة
على اجلانب الآخر ..يحاكيان:
“نحن هنا لنكون لكم نار ًا ونور ًا ..حمرقة لكل
�آثم �أ ِث ْر ،و�ضياء و�أنتم تب�سطون املالحم على رمال
البادية..
وجمموعة رجال يف لبا�س امليدان ،برز منهم
ال�ضابط القائد ..مديد القامة ،ر�شيق اجلذع،
عري�ض الأرداف ،يعتمر قلن�سوة قما�شية �أ�شبه
مبظلة واق��ي��ة ،تك�شف �سرتته ال��داخ��ل��ي��ة عن
حميط ���ص��در ،ات�سعت �أب��ع��اده بات�ساع �أف��ك��اره
ومراميه ،وحليته اخل�ضراء الكثيفة ،املغزوة
ببع�ض ال�شيب تقدم للطالع وجه فار�س عربي،
ترجل عن ج��واده ..وجاء يحكي �أجم��اد املا�ضي
ّ
لأحفاد احلا�ضر..
وما زالت العد�سة النهمة لكل ما هو خالد..
تتعقب الإ�شارات والدالئل ،وتطارد امل�سافات �إىل
�أن بلغت حد ًا يوقف حدة اجل�شع عندها ،فعادت
�إىل املقر لتغازل عقاب ًا �آخر من عقبان ال�صحراء..
فوجدته يخاطبها من بني ت�سعة من �أبناء جن�سه:
“نحن هنا م��ع حامية امل��ط��ار ،ن�ترح��م على
�شهدائنا ،وندعو ل�شفاء جرحانا ..الذين لوالهم
ملا كان لنا هذا ال�صمود يف وجه احل�صار الذي جثم
على املحيط منذ �أكرث من ثالث �سنوات� ..إننا نرى
الآن ب���أم العني كيف تالقت ن�يران ال�صديق مع
ن�يران احلامية ..وهي ت�صب حممها على العدو
الغا�شم”.
مل تلبث �شا�شة التلفاز �أن ذهبت تعيد �إىل
الأذه��ان ما �سبق من م�شاهد املقاتلني ،من ن�سور
حتكي عن �أهدافها بدقة متناهية ،م�صفحات
وم��درع��ات جتتاح حت�صينات العدو غري عابئة
مبوانعه ،ومدافع ميدان وراجمات �صواريخ تعرب
عن هويتها بل�سان عربي ف�صيح ،وق��وى بحرية
متخر العباب ،ت�أ�صلت يف وجدانها مغازي معركة
ذات ال�صواري ..ورجال م�شاة متر�سوا على �شتى
فنون االقتحام والتطهري والتمرت�س يف املواقع
املحررة مدفوعني ب�صيحة “اهلل �أكرب” وجماهري
ت�صلبت عروقها وهي تنتظر
متحفزة ،متوثبةّ ،
حلظة ال��ت��ح��ام الأخ����وة ب�ين املتقدمني وحماة
الداخل ...يخفف من جماح ذلك ،هذا الإخراج
الفني الأخاذ بني �أركانه الثالثة ،الكلمة البديعة،
واللحن اجلميل والطبيعة بت�ضاري�سها املتنوعة..
-2وثمة هجمة م��ن االن��ف��ع��االت ت�شابكت مع
دفقة من الأ�سئلة ،ب�سطت ظاللها على �سيماء
الطفل عروة ،ابن العا�شرة ربيع ًا� ..إذ ينفلت من
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يا بن البطلين
عقال ال�شا�شة ،يتوجه نحو اجلدة املنهمكة الآن
بالأدعية الرحمانية وهي تتابع البث املبا�شر،
ومت�سح ب�أكفها على وجهها املنب�سط على خارطة
ال��ب�لاد ..يقف منها كالند للند ،متجاه ًال �أم��ه
امل�شغولة ب�إعداد طعام الغداء ،متيقن ًا �أن املعرفة
كلها بيد اجلدة دون �أمه ..فع�صر �أفكاره ،فقطرت
على �س�ؤال واحد مركب� “ :أين هو جدي الآن ،بل
و�أين موقع �أبي يف املعركة ،وهل حق ًا �سينجحون
بفك احل�صار ..مل �أعد �أطيق ال�صرب؟”..
القته اجلدة بيدين حا�ضنتني ،كما هي �أر�ض
املعركة حتت�ضن ُرعاتها احلقيقيني ..يندفع نحوها
بلهفة فائقة ..فذهبت تط ِّري وجنتيه املوردتني
بقبالتها ،مت�شط �شعره الأ�سود املن�سدل ب�أ�صابعها
التي م��ا زال��ت حتافظ على ليونتها ور�شاقتها،
تداعب ُغ ّرته الغ ّراء ،تر�سم على وجهها عالمة
اطمئنان ،فت�ساءلت “ :هل �أمعنت النظر جيد ًا يف
�صورة القائد الذي �أ�صدر الأوامر لفتح الثغرات،
ومباذا �أوحت لك ط ّلة ال�ضابط ال�شاب؟”..
خ�� ّل�����ص ال��ط��ف��ل نف�سه م��ن ح�ضن اجل���دة،
وذهب يفت�ش عن مالذ رحب �أو�سع يت�سع لرحاب
�أفكاره ...فجمعها ،فغربلها ،فح�صل على نتيجة،
م�ؤداها “ :نعم ،نعم ،احتفظت ب�صورة القائد كما
هي �صورة الفاحتة ثابتة يف ذهني ،وتوهمت �أن
ال�ضابط ال�شاب الذي حتدّ ث للكامريا ،رمبا يكون
�أبي ..لكن حليته ال�سوداء الطويلة قد �ض ّيعتني..
و�شاءت �أن متتحن م�شاعره ،وتثري ف�ضوله..
فعقبت:
“ ُب��ن��ي ،ه��ل يختلف الأم���ر ع��ن��دك� ،أي��ك��ون
القائد هو جدك وال�شاب والدك� ..أم �سواهما من
الرجال؟”..
تفاعلت يف �صدره م�شاعر املفاخرة ،حتى ظنّ
بنف�سه �أنه يقب�ض عليها ،فجاء جوابه على �صورة
ت�سا�ؤل غزته الأمنية:
“ ك��م �أك����ون ���س��ع��ي��د ًا �إذا م��ا ���ص��رت وليد
البطلني؟”..
حاولت اجلدة �إ�سدال ال�ستار م�ؤقت ًا على نافذة
الأمنية ،وذهبت ُت�ش ّرع الأب��واب �أم��ام اندفاعات
�أف��ك��ار احلفيد ..ف���أخ��ذت حت��دث��ه ،ب��ل وتذكره
�أحيان ًا مب�آثر الرجال العظام الذين تواكبوا ،وما
زال��وا يع�شقون �ساحات امل��ع��ارك ..وخ ُل�صت �إىل
نتيجة �أرادت �أن تزرعها يف ذهن احلفيد ،مل�شاغلته
بالبحث عن حقيقة مفهوم البطولة على �إطالقها
ومن تلقاء نف�سه ..فقالت:
“ معركة التحرير واح��دة يا بني ،والبالد
�أمام عدو متوح�ش ،والأبناء يقدمون املجهودات
النتزاع الن�صر”
خيبة من �أمل تلوح يف �أفق الطفل ،ف�أمنيته
امللحة� ،أغلقت بوجهه باب ال�تر ّوي ال�ستخال�ص
ف�سدّ ت ب��ه �سبل الو�صول �إىل
اجل���واب ال���وايفُ ،
غ��اي��ت��ه ..غ�ير �أن مم��ا حكته� ،سرعان م��ا نبتت
ع��ل��ى ف��ك��رة �أراد م��ن��ه��ا اخل����روج م��ن �ضبابية
احلديث ،والربهنة على �صحة ما بات يتنازعه..
فحاججها:
“ �سبق �أن �أ�سماين جدي بالبطل عندما فزت
بالدرجة الأوىل يف ال�صف اخلام�س ،و�أو�صاين
االحتفاظ بهذه املرتبة� ..إذن �أن��ا الوحيد يف
البطولة دون غريي ..و�أنا �أفت�ش عن رجل يحمل
اللقب دون غريه �أي�ض ًا”..
دخلت يف �صمت متحاذر ،ظن به الطفل �أنه
�ض ّيق اخلناق على اجلدة ،ورمبا فاز عليها ..غري
�أن اجل��دة احل�صيفة ،املتنورة� ،شاءت التظاهر
بالعجز ،كي تعطي حفيدها جرعة من الفرح
الذي ينت�شي به الطفل ،ورمبا الأك�بر منه �س ّن ًا،
عندما ي�ست�شعر بالزهو �أم��ام ظفر مكت�سب على
حني غرة ..فتجنبت الإجابة املبا�شرة ..و�شاءت
ال��دخ��ول على �أف��ك��اره م��رة �أخ���رى ،وم��ن جوانب
�أخرى ،فدعته ملرافقتها �إىل الكرم ..و�سرعان ما
ا�ستجاب لدعوتها ،مت�أثر ًا بهذا النجاح الذي ظن
�أنه قد حققه على اجلدة..
-3م��ن��زل ري��ف��ي جبلي ،اح��ت��ل م�ساحة مر�ضية
لأهله ،انفرج قلي ًال على بقعة مقتطعة من �أ�صل

�أر�ض انحدرت بها الطبيعة نحو الوادي ،والبقعة
�صنعوا منها ح��دي��ق��ة� ،أم��ه��رت فيها الأي����دي..
هند�سة وتنظيم ًا وت��ن��وع�� ًا يف �صنوف ال���ورود
والأزهار والأ�شجار املثمرة� ..شيء منها ومن البيت
�أن يكونا جمال �إغواء للك�شف عما تخفيه امل�ساحة
املتع�شقة مع االنحدار ،و�إثارة حب الف�ضول لقراءة
مفردات ال��وادي ال�ضيق من عل ٍو ،ورمب��ا الدخول
ما�ض يوم كان
معه يف تفا�صيل حديث �شجن عن ٍ
فيه �شاب ًا مزهو ًا بنهره ،وهو مييل معه ويتلوى يف
حركة ت�ؤمية بني ال�سرير و�سيمفونية النهر ،وهما
يرعيان �أن�شطة النا�س هنا يف زراعاتهم املت�أ�صلة،
ما�ض تليد وحا�ضر ينذر
وموا�سمهم الوافرة ..بني ٍ
بال�شيخوخة ..وبات االنبعاث من جديد �ضرب ًا من
التمني...
وعلى �أط��ي��اف التمني ،رج��ت اجل��دة م��ن هذه
اجلولة التنزهية� ،أن ينفتح ذهن حفيدها على
م��ا د�أب���ت تبحث ع��ن��ه ...وع��ل��ى منب�سط م��درج
“الزاروب” الأول من الزواريب الت�سعة امل�ؤلفة
لهذه الأر�ض ،بد�أت معه خطوتها ،متفقدة �أ�شجار
التفاح من النوعني“ :ال�ستاركن واجلولدن” ،من
التي اخ ُت�صت بهما هذه امل�ساحة� ..إىل �أن توقفت
عند �شجرة البلوط الوحيدة يف املكان ،املحت�ضنة
لنبع ماءٍ �شارف على الن�ضوب ،بعد �أن كان �صوته
ينبئ من بعيد على غزارة وافرة...
ما لبثت �أن انتقلت به نحو م�شارف الإطاللة،
وذه��ب��ت ت��ع��دُّ معد امل��درج��ات وت�����ش��رح ل��ه كيف
ُ�صنِّعت و�أ�ضحت �أر�ض ًا �صاحلة للزراعة ،بعد �أن
كانت ج��رداء ،ال حياة فيها �إال للطبيعة ،وم�أوى
للزواحف واحليوانات الربية ..وهكذا �إىل �أن
راحت تق ّر ُبهُ مما هدفت �إليه ..فقالت:
 ..انظر جيد ًا �إىل هذا اجلدار ال�ضخم الذي
ي�ساند �أتربة ال���زاروب ،كيف ارتفع بها �إىل �أن
�أ�صبحت �أر���ض�� ًا م�ستوية� ..إن م��ن �أق��ام��ه :هم
�أجدادنا و�أهلنا ،حتى نحن ..جدّ ك و�أبيك وعمك.
ك�أن �أمر ًا قد �شحذ �أفكاره ،فحك فروة ر�أ�سه...
ف�أحب �أن يعلق:
“ الآن تذكرت �أن��ه ذات م��رة ج��اء ج��دي مع
بع�ض الأ�صدقاء ،ف�أعادوا احلجارة املنهارة �إىل
احلائط املت�صدع”.
وم�ضت يف حماولتها ال�ستبيان ردة فعله و�سرب
�أغواره..
“ �إذن اجلدران ا�شرتك برفعها �أنا�س عديدون،
كما هي البيوت واملدار�س وامل�شايف والطرق..و..
كما هو الن�صر باحلرب ي�أتي على يد املقاتلني
�أو ًال ،وال�شعب ثاني ًا ..نعم يا حبيبي ،كل من يعمل
ويخل�ص لبلده ،فهو ي�شارك يف ر�سم البطولة”..
عاودته خيبة الأمل ،فبد�أ يت�ضايق ،ي�شاغل
نف�سه بالأ�شياء التي من حوله ،ما لبث �أن مت�سك
بفكرته ..فت�ساءل ب�شيء من احلدة:
“ ما عالقة احلجر وال�شجر والبيت وال�شارع
والزواريب بالبطولة؟؟ وجرد نف�سه من ظاللها،
واجت���ه نحو �شجرة ال��ت�ين ،و���ش��اء قطف بع�ض
ثمارها ،فلحقت به اجلدة ،حتاول حرفه عما بات
ينهك عقله ..فجعلته ي�شاركها يف القطف ثانية
منها ومن دالية العنب �إىل �أن امتلأت ال�سلة ،ف�شق
عليه الأم��ر ،وعلق “ :هناك يف البيت ما يكفي
منها ،فلماذا الإتيان بها الآن؟؟
ا�ستمر�أت تدخله ،ور�أت به جم��ا ًال لدغدغة
ً
ثانية ،فابت�سمت وعلقت� “ :أن�سيت �أننا
م�شاعره
على موعد مع عمك بعد قليل”..
يقاطعها ب�شيء من الغبطة واللهفة املحببة:
“�آه� ،آه� ،صحيح� ،س�أكون �سعيد ًا بلقاء ابن عمي
م�ضر� ،سن�شاهد مع ًا مباراتنا يف ك��رة القدم مع
املنتخب الإي��راين ..يا �إلهي ..كم �أمتنى الت�أهل
�إىل املونديال؟ ...وتفقد �ساعة ي��ده ..فاندفع
بقوة نحو العودة ،تارك ًا ال�سلة للجدة ،ولرجليه
القفز املت�سارع يف الهواء..
-4كان الطبيب عالء مع زوجته وطفلهما الوحيد،
قد و�صلوا البيت لت ّوهم ،وق��ت �أن دخ��ل عليهم
الطفل ع��روة ،فوجد عمه قد الت�صقت �أنظاره
بال�شا�شة ،لدرجة �أن ر ّد عليه حتيته بالقبل دون

�أن يلتفت �إليه ،بل �أوح��ى له االنفراد مع م�ضر
يف غرفة اال�ستقبال االحتياطية ،لي�شاهدا مع ًا
املباراة من خالل التلفاز ...وباحلال يتوجه �إىل
هناك ..ففتح اجلهاز ،وذه��ب يتعقب املحطات،
فلما مل يجد ب��ث�� ًا م��ب��ا���ش��ر ًا ،ا�ستقر ر�أي���ه على
م�شاهدة بع�ض اللقطات املبعرثة من هذه املحطة
�أو تلك� ..إال �أنه �سرعان ما ت�أفف وت�ضجر ،مما
جعله ي�ستعني بعمه ،ف�أ�سرع هذا وجعل البث على
املحطة الأر�ضية ،وما �إن ا�ستقر به احلال ،حتى
ذهب يفت�ش عن ابن عمه ،فوجده غارق ًا يف غرفة
نومه هو ،يبحث عن اجلديد يف عامل �ألعابه...
رمى يده على كتفه ،واجته به على عجل ملتابعة
املباراة..
هنا� ،أم��ت البيت وال��دة الطبيب ،و�سرعان ما
�شكلت مع كنتيها وابنها حالة جمهور يلتقف ما
تبثه العد�سات من مواقع القتال اجلارية الآن
على �أر�ض البادية ...فذهب ينتظر حلظة التحام
القوتني ..ويا لها من حلظة حا�سمة ،يرت�صدها
ع��امل الكون املن�شطر الآن على الياب�سة..بني
�إن�سانيتني� ...إن�سانية �أخ��ذت من الغلو وال�صلف
والظالمية �شعارات لها يف احلياة ...و�أخرى رفعت
راية الت�آخي واملحبة وال�سالم ..والأمر يومئذ هلل
ولل�شعوب ..فهل ينخ�سف القمر وتنك�سف ال�شم�س
ويحدث التحول النوعي الكبري يف ق�شرة العقل
الب�شري ..ف�إما �أن تت�آكل الق�شرة وتنهار لتجدّ د
نف�سها لت�سفر عن �ضياء كوين واح��د� ،أو يحدث
عليها الرتاكم ،ليزداد الكون ظالم ًا؟؟...
هذا هو ال�س�ؤال الذي ا�ستحكم بالعقل الب�شري
ال��ك��وين ،وق��د �ضبط �ساعته على ميقات �ساعة
احل�سم ...فتتحول الثواين عند جمهرة الطبيب
عالء �إىل وقع �ضاغط مزمن ...وما كان يعزيه،
ما تنقله العد�سات بال�صوت وال�صورة يف حماولة
جاهدة ل�ضبط �إيقاع املعارك على دقات القلوب..
فالن�سور �شاءت �أن تلثم وجه الأر���ض وهي
تلقي حتية الأمان ،وهدير العربات واملجنزرات،
و�سحب و�أعمدة
ينبئ باقرتاب حادثة االلتحامُ ،
لدخان �أ���س��ود تلطخ وج��ه ال�سماء ...ت�شعر �أن
امليدان تتحكم به �إرادة املقاتلني ..وجهات مراكز
الإطالق تب�شر �أن القوة النارية قد توحدت بني
حماة الداخل والقوى املندفعة ...وبات احلال
وك���أن احلقيقة قد مت م�سكها قبل �أن تنطق بها
العدالة ..وها هي الآن تقب�ض عليها اليد ح ّية
خالدة...
ف���إذ ،ذاك ...ف�إن طالئع القوات ب��د�أت تنفذ
تباع ًا ،من خالل �أفق قد ر�سمته الطبيعة بالتن�سيق
وبري�شة اليد التي �أجنزت فتح الثغرات ...وبع�ض
املدرعات وامل�صفحات تلتهم الطريق الآمن بت�ؤدة
وخيالء ...ورتل �شرع يك�شف عن حقيقته بثقة
وا�ضحة ،يخاطب العد�سات:
“ نحن النمور امل�شاة ،ممن اقتحم ،فاحتّل،
ف�أ ّمن ...فن�صب راية البالد فوق روابي املجد...
ون�����س ٌ��ر �آخ����ر ،يلقي ال��ت��ح��ي��ة ،ي��خ��اط��ب �إخ��وت��ه
البوا�سل:
“ ها نحن مع ًا نتط ّيب بعطر تراب البادية...
�أال فليفهم العامل الغا�شم �أننا من ِج ّب ٍلة واحدة...
ي��ط��ول ،وي��ط��ول ح��ب��ل اجل��ح��ف��ل ،وتت�صاعد
وترية �أع�صاب و�أنفا�س النفو�س ،وتنفعل بانفعال
العد�سات امل��واك��ب��ة للحدث ال��ع��ظ��ي��م ...لتبدو
امل�شاهد �أكرث و�ضوح ًا..
فهاهي قب�ضات �سواعد رج��ال الزحف ،ت�شق
العنان ب�أ�سلحتها و�أ�صواتها ال��ه��ادرة ،و�صيحات
“اهلل �أكرب” ..فتجد �صداها لدى �إخوة الرتاب يف
مواقع االنتظار ،وهم يهللون ،يكربون ،يتعانقون،
يزغردون ب�أل�سنتهم ،فتزغرد بنادقهم ...وهكذا
تتواىل الإرادة على ر�سم امل�شاهد البانورامية على
�صفحة هذا املوقع من البادية� ...إىل �أن اكتملت
ّ
فتمخ�ضت عن حقيقة� ،صاغ مفرداتها
ال�صورة،
رجال �سوريون عرب �أقحاح ..ورعتها �إرادة �إلهية،
�إنه احلق الإلهي ..ل�شعب جدير باحلياة احلقة...
فجاز له �أن يقيم عر�س املجد بعد طول عنت..
عر�س التحمت به �أر�ض البادية ب�أقدام البوا�سل،
فتوحدت القامات ،فتال�صقت الهامات ...ف�صدح

قصة
ن�شيد الوطن ،فانفتحت احلناجرله ،و�أ�سمعت
البيداء من كان به �صمم ،هذا اللحن اخلالد:
“حماة الديار عليكم �سالم”
وميوج عر�س البادية ،وتزغرد ن�سوة عرو�سة
الفرات ال�صامدة يف وجه احل�صار الظامل ،وتت�سع
دوائر حلقات الدبكة ،فيجه�ش وجه البالد فرح ًا
وهو يتقبل تهاين �شعوب العامل احلر..
هنا ،يقيم الطبيب عالء عر�س الفرح ،حماو ًال
اخت�صار العر�س الأكرب ،عندما �أحيا مع كوكبته
الدبكة ال�شعبية على واقعة “�شريط الت�سجيل”،
مم�سك ًا بيد الأم ،مباد ًال بها كنتيها ..يحت�ضنها،
يريد �أن يرتفع بها ،ولرمبا �أغرته فكرة الطريان
بها ،لتبارك لزوجها قائد احل��ام��ي��ة ،والبنها
ال�ضابط ال�شاب ،قبل �أن يجف عن وجنتيهما عرق
االنت�صار ،وتقوده غبطته �إىل �أن خاطبها:
“ �آه ،لو كان مبقدوري امتالك قوى جنّي..
النبي �سليمان الذي جاءه بعر�ش بلقي�س ،ملكة
�سب�أ ،لكنت تطريت بك �إىل �سيادة اللواء �أبو املجد
وابنه الرائد جمد..
فتزغرد الأم ،تن�سكب دم��وع ال��ف��رح ،وت��ردد
ال��ك��ن��ت��ان ،وع��ل��ى ���ص��وت ه��ذا اللحن ال��ع��ذب...
ينتف�ض ال��ط��ف�لان ،فيتوجها ن��ح��و ال�����ص��ال��ون،
يالقيهما الطبيب ،يريد �أن يو�سع دائرة الدبكة،
يحت�ضن ابنه ،يزرعه �ضمن احللقة ،يرفع من
قامة عروة ..يحط به �أر�ض ًا ،ب�شيء من الثبات،
يخاطبه:
“ �أه ًال بالبطل ،ابن البطلني..
ينت�شي بالعبارة ،بعد فتور م�صطنعّ ،
ف�ضخت يف
ج�سده دماء املفاخرة والتباهي ،ف�شكل مع نف�سه
حالة دبكة ،وذهب يرتاق�ص ،يتقافز ،يلف حول
جدته ،ير�سم بوجهها �إ�شارة الن�صر ..ي�شري �إىل
اجلميع� “ :أنا البطل ابن البطلني..
ي�ستوقفه ���س���ؤال عمه ع��ن نتيجة امل��ب��اراة،
فيجيبه
“لقد تعادل الفريقان ..وت�أهل فريقنا �إىل
املونديال..
ف��غ��م��زت اجل����دة م��ن ط���رف ن��ظ��ر ،ت��ري��د �أن
تلج ع��امل تفكريه يف ه��ذه اللحظة الذهبية
احلا�سمة ..ف�س�ألته عن ر�أيه باملنتخب ال�سوري..
ف�شرع يدخل يف مماحكة ذهنية ،ما لبث �أن افتطن
ملا كانت تبحث عنه اجلدة والتب�س عليه ...فهز
ر�أ�سه ..معلق ًا “ :كان الفريق بط ًال واحد ًا..
-5ح ّلت الدبكة نف�سها خمتمرة ب�شرب نخب ك�أ�س
االنت�صارين يف �آن معا ،فك احل�صار عن عرو�سة
ال��ف��رات ،والت�أهل للمونديال ...وعلى �آرائ��ك
الراحة واال�سرتخاء� ...أحب الطبيب �أن ي�سمع
جمهوره ما بات يخالج م�شاعره:
“ �إن الكتاب مع غريهم من �أ�صحاب القلم،
وجدوا �أنف�سهم فج�أة �أمام حقيقة تاريخية غري
م�سبوقة ،ترتقي �إىل م�ستوى الإعجاز الإلهي...
�صحيح �أن �إخ��وت��ن��ا يف اجل��زائ��ر ق��د �أجن���زوا
التحرير من نري اال�ستعمار الفرن�سي ،و�صحيح
�أي�����ض�� ًا �أن فيتنام ان��ت��زع��ت حريتها رغ��م �أن��ف
�أمريكا� ..إال �أن الأ�صح �أن �سورية حاربت عامل
القرن الواحد والع�شرين بح�ضارته و�إن�سانيته
املتوح�شة ..مما يفر�ض بل يوجب على ه�ؤالء
الكتاب �أخذ هذه احلقيقة باحل�سبان الكلي...
لذلك ،فهم �أمام اختبارين �شاقني� “ :إما �أن يكونوا
�أوفياء ،يعربون ب�صدق� ،سلوك ًا وم�سلك ًا ،ي�شاركون
يف رفع راية املحبة والت�آخي وال�سالم الإن�ساين� ،أو
�أن يجافوا احلقيقة ...في�ساهموا بذلك “�شا�ؤوا
�أم �أبو” يف تر�سيخ قواعد ذلك النظام العاملي
الغا�شم ...ويتذكروا �أن من ي�صنع التاريخ هو
الأج��در بالتعبري عنه ...وال ي�سعنا هنا �إال �أن
نرتحم على روح �شاعرنا العربي “�أبو القا�سم
ال�شا ّبي” حينما قال يف ق�صيدته امللهمة:
�إذا ال�شعب يوم ًا �أراد احلياة
فالبد �أن ي�ستجيب القدر
�إىل �أن يقول:
ومن ال يحب �صعود اجلبال
يع�ش �أبد الدهر بني احلفر..
ربد� ...أحب �أن ينهي
وعلى م�شروب الع�صري امل ّ
حديثه بقوله:
“ �سيبقى ي��وم االثنني ب�ساعته ال�ساد�سة
��اء ال��واق��ع يف  2017/9/5وم���ا �سيتلوه
م�����س ً
و�سبقه� ،سيبقى خالد ًا يف ذاكرة الأجيال..
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•حممد احلفري

عبود الدا�شر

عبود ال�ساري مل تعد كنيته كذلك ،فقد حذفناها من قامو�س حياتنا
ومن ذاكرتنا ال�شقية �أي��ام “الولدنة “ لتحل بد ًال منها كنية الدا�شر
نظر ًا ل�شقاوته و�أعماله التي يقوم بها  ،فهو �شرير باملعنى احلريف
لأي��ام طفولتنا التي كانت على �أب��واب النهاية ،لندخل بعدها مرحلة
الفتوة وال�شباب ،حني طرت على وجوهنا بع�ض ال�شعريات املتباعدة،
ومثل خيطان رفيعة �سوداء و�شقراء بدت �شواربنا التي كنا نتعجل كي
ن�ستنبتها ب�سرعة وت�صري هوية لنا لندخل من خاللها عامل “ال�شبوبية”
التي جنهل ما فيها من �أ�سرار.
�أيامها كان الدا�شر عبود ال يتوانى عن االعتداء على �أي منا  ،وكنا
نحن الذين ن�صغره �سن ًا حتت �سطوته وهيمنته املطلقة .ي�أمرنا �أن ن�سرح
الغنم يف املراعي ،ونوردها �إىل عني املاء فنفعل ذلك طوع ًا �أو كراهية،
كان راعي ًا كبري ًا ونحن الرعاة ال�صغار الذين نقوم على خدمته  ،ن�صنع له
الطعام وال�شاي يف تلك الرباري ،وكل ما كان يفعله حني ن�ؤوب �إىل القرية
يف امل�ساء هو �إي�صال تلك املا�شية �إىل �أ�صحابها ،وال ين�سى قبل �أن نتوادع
ب�أن يو�صي كل واحد منا �أن ي�أتي باكر ًا مع �شويهاته القليلة �إىل املرعى
 ،كان ي�سمح لأغنامنا �أن تخالط قطيعه الكبري الذي يتوىل رعايته ،فهو
يعرف �أن ذلك ي�صب يف م�صلحته  ،ويف النهار كان يطلب منا �أن نحلب له
بع�ض الأغنام  ،ونغلي حليبها على النار لي�شرب منها وي�سقينا من بعده ،
وحني يجيء على باله اجلنب يخرج من جيبه حبة “ الدورة” وي�ضعها يف
وعاء احلليب ،ثم يطلب منا �أن ن�ضع �أرديتنا فوق الغطاء ليتحول احلليب
بعد وقت قليل �إىل جنب ،ويف الأوقات التي ي�شعر فيها بامللل كان غالب ًا ما
يثري بيننا اخلالفات مما ي�ؤدي �إىل ن�شوب �شجار ال ينتهي �إال بتدخله بعد
�أن نكون قد �أدمينا بع�ضنا ،وبان ق�شط الأظافر على وجوهنا.
هو مل يكن يكتفي بنا يف ت�سليته ،بل يحر�ض الكالب على بع�ضها
لي�ستمتع يف �شجارها ،وي�ضع الدب�س احلار �أو “الفليفلة” احلادة على
م�ؤخرات املوا�شي التي ت�شذ عن القطيع ،حيث ن��راه ي�ضحك ب�صوت
مرتفع وهي تعود مذعنة �إىل القطيع وم�شغولة يف حماوالت احلك الذي
ال ينتهي طوال اليوم.
كثري ًا ما كنا ن�شكوه لأهلنا ونذكر �أفعاله وظلمه لنا ،ولكنه كان يهرب
ب�سرعة غزال يف تلك الأمداء ال�شا�سعة  ،وحني يعودون �إىل املنازل يف
القرية بعد �أن يتعبوا من مطاردته ،يعود ليعاقب من �شكاه منا.
غالب ًا ما كان يعمل فينا املقالب لي ًال  ،وذلك عندما يتلطى يف الدروب
املعتمة  ،ويخرج لنا ب�شكل مفاجئ م�صدر ًا �أ�صوات ًا مبهمة وغريبة ،
مرتدي ًا الأبي�ض �أو الأ�سود ،فنح�سبه جان قد خرج لنا من حتت الأر�ض

•زهرة الكو�سى

11

كما كان ي�صور لنا خيالنا الطفويل �آن��ذاك ،عندها تنخلع قلوبنا من
�أمكنتها فنجري موليني الأدبار �إىل املنازل ،يفعل ذلك معنا حتى ال نخرج
للعب قريب ًا من بيوتنا لأنه على الغالب يخطط لغزو �أ�شجار الرمان
ودوايل العنب داخل تلك احلواكري امل�سيجة باحلجارة.
يف �أيام ال�شتاء كان يذبح خروف ًا مرة يف كل �أ�سبوع تقريب ًا  ،ي�شويه
على النار  ،ي�أكل منه حتى ي�صل �إىل التخمة ،ثم يفرق الباقي علينا
وعلى الكالب التي ترافقه يف حرا�سة القطيع .يف تلك الفرتة من ال�سنة
مل يكن يخاف من �س�ؤال �أ�صحاب املا�شية عن نق�ص بع�ض اخلراف ،فقد
كان اجلواب حا�ضر ًا عنده  ،حيث الربد ميكن �أن يت�سبب يف موتها ،وكذلك
بع�ض الأع�شاب ال�سامة التي تنبت يف بداية ذلك الف�صل.
كان عبود الدا�شر ،دا�شر ًا بالفعل .يعي�ش يف كنف عمه العجوز بعد
مغادرة والده هذه الدنيا ،وزواج والدته خارج القرية  ،كان مطيع ًا لعمه
العجوز يف الأعمال التي يطلبها منه ،لكنه مل يكن قادر ًا على �ضبط كل
ت�صرفاته وال�سيطرة عليه ب�شكل كامل  ،فهو يلوذ بالفرار كعادته �إذا ما
ا�ضطره الأمر لذلك.
فج�أة تغري عبود  ،وحل عليه �شيء طارئ مل نعرف كنهه  ،حيث حتول
�إىل ذلك ال�شاب الهادئ الذي يحاول �أن ال ي�ؤذي منلة  ،يوبخنا ويف�صل
بيننا وقت التنازع وال�شجار ،ويف�ضل االنعزال واجللو�س وحيد ًا �شارد ًا يف
ف�ضاء تلك الرباري  ،وقد ينتقي �صخرة مرتفعة يجل�س عليها ويعزف
على �شبابته �أنغام ًا �شادية وحزينة .امللفت �أنه قد جلب عدة حالقة
ومر�آة وكرميات جتميل كان ي�ضعها يف اخلرج املو�ضوع على ظهر احلمار
الذي يتبعه “املرياع “ وباقي قطيع الغنم  ،وكثري ًا ما �شاهدناه يخرج تلك
العدة من اخلرج ليحلق ذقنه و�شاربيه ويدهن وجهه بتلك “املطريات “
ثم مي�شط �شعره الطويل والناعم وهو يحدق يف تلك املر�آة ناظر ًا لنف�سه
بكل زهو و�إعجاب.
مل يعد عبود ي�سمح لنا �أن نورد �أغنامه �إىل العني ،بل �صار يفعل ذلك
بنف�سه ومن دون �أن يرافقه �أحد منا ،ومع الأيام �صرنا ن�شتاق لت�صرفاته
القدمية ،لكنه مل يعد �إليها �أبداً ،وقد غدت �سريته احل�سنة هي الغالبة،
م�سحت من �أذهان �أهل القرية �أفعاله القدمية ،ولي�صري �سلوكه اللطيف
واملهذب على كل ل�سان  ،ويف يوم ما دفعنا الف�ضول لرناقب عبود خل�سة من
بني تلك ال�صخور املطلة على عني املاء  ،وقد فوجئنا حني ر�أيناه جاثي ًا
�أمام رمي ابنة �صاحب الغنم  ،وهو يقبل يديها وينظر �إليها ب�شوق ولهفة
 ،وكانت �صامتة تبادله تلك النظرات  ،حلظتها فقط �أدركنا �أن عبود
الدا�شر ،مل يعد دا�شر ًا  ،بل �صار عبود العا�شق.

�سراب

�أت��ي��تُ �إىل الدنيا بنع�ش ،حمنطة ،حتملني روح��ي حيث كنت مع
فرا�شات احلقل البعيد .
ك�أن الروح مازالت ت�سكن براءتي ،وال يخد�ش هد�أتها تعبي .
مرة �أن �أموت ،ويف �أُخرى �أن �أنتزع ال�شروق من وجه �أبي وهو
حاولتُ ّ
يراقب عبور الأقدام ال�صغرية �أمام حديقة بيتنا .
كان للم�سافة بني الوجدان والعقل �سحرها اخلا�ص� ،سرعان ما ميتلئ
هذا الومي�ض بعبق الأنثى وجتلياتها ،يقلب العقلُ ،يبعده ،ينت�شي ب�سحر
الأ�شياء �أو بكليهما ،يخل ُّف خِ د ًرا ،ي�ضفي على مروج تنهيداتي عذوبة
حنان مفقود ،وانت�شاء ،حلظة توحد مع حوا�سي ،وان�صهارها مع جرحي
والطريق الطويل !
�إال �أن �ضباب ال�صباح ُيعاند ّ
يف مكا�شفة تنز� ،أراين خجلة من كل ما
ميكن �أن �أ�سميه حلظة �ضعف �أو انك�سار يقودين �إىل نهايتي املفرت�ضة
وفق العادات والتقاليد !
يف معاهدة مع القدر الذي اختارين لهذا االحرتاق ،قبلت فيها معركة
الث�أر واالنتحار .
مل يكن االغت�صاب الطريق الأ�سهل ليمتلكني ذاك الذي كنت �أنتظره
على جناح فرا�شات احلقل وحلمي.
طردته عندما تقدم خلطبتي ،ومل يعرت�ض والدي على �سوء ت�صريف،
كان همه �أن يراين بخري بعد �أن متاثلت لل�شفاء من انهيار ع�صبي ،عانيت
منه لآيام بعد تلك احلادثة .
منذ ذلك اليوم و�أنا �أُدفئ جدران البيت ب�أنفا�سي� ،أذرف عرق جبيني
و�أنا �أبني جمدي� ،أخطف نظرة من �أم�سي ،وب�ضع ُكليمات من �سماء مل
ت�سعفني� ،أكتبها يف الهواء و�أنا �أزفر ك رعد الغيم املد ّمى بث�أري .
لو �أ�ستطيع القول �أكرث ..
امل�سافة بني املمكن وامل�ستحيل ال زالت جتعلني �أ�صفق الأبواب يف وجه
الأمنيات .
احلب كثري وغزير ،ي�شبه مطر كانون يف ذاك اليوم ،وي�شبه قلبي ،لكن
ال�سكني ا�ستوطنت اجل�سد ،وطاب لها املقام .....
قر� ُأت ذلك يف بع�ض �أوراقها املبعرثة على طاولة جماورة ل�سريرها
الوثري…

�صحت من وجعها ،و�أنا جانبها� ،أت�أملها يف ذهول� ،أُحدث نف�سي ،كم
�أخط�أنا يف اعتقادنا �إنها كانت الأ�ضعف فينا لهروبها من م�س�ؤولية
الزواج والأوالد ،وهي �صاحبة اجلمال ،واملال ،والقرار ...
ابت�سمت ،و�س�ألتني  :كيف �أوالدك؟
قلت  :ما هذا الذي قر�أت؟
قالت :ياعزيزتي ،بعد ا�ستئ�صال الرحم عندي ،ويف �أول ليلة من
خروجي من امل�شفى ،قبل �أيام ،زارتني العنقاء ،و�أعادت يل حنجرتي
التي اقتلعتها مني عندما فتح املوت فاهه ال�ستقبايل…وها �أنا �أمامك
بعد �أن هربت من مرا�سم ذاك الدفن البعيد !!!..
دعينا نحت�سي القهوة بفناجني الورد �أو ًال ،ثم نتابع التغريد !!!
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• �أ.د .منى �إليا�س
ال خ�لاف بني النحاة يف جواز
حذف همزة اال�ستفهام �إذا جاءت
(�أم) بعدها ل��دالل��ة �أم عليها،
و�إمن���ا اخل�ل�اف يف ج���واز حذفها
بغري «�أم» .وهذا اخلالف ال م�سوغ
ل��ه .وق��د وق��ع ه��ذا اخل�ل�اف بني
العلماء قبل ابن خالويه �صاحب
كتاب «لي�س يف ك�لام ال��ع��رب» وبعده
حتى الآن وذل���ك يف معر�ض كالمه
�إذ يقول( :لي�س يف كالم العرب �ألف
ا�ستفهام حذفت ،وال داللة عليها �إال
يف بيت واحد البن �أبي ربيعة:
ـ ثم قالوا« :حتبها؟» قلت« :بهر ًا»
عدد الرمل واحل�صى والرتاب
ثم �أورد بيت ًا �آخ��ر ،وعقب عليه
بقوله�« :إمنا يجوز حذفها �إذا ما كان
بعدها «�أم» لأن «�أم» تدل عليها كقول
امرئ القي�س:
احلي �أم تبتكر؟
ـ تروح يف ّ
ي�ضرك لو تنتظر؟
ـ ماذا ّ
وع��ل��ى ه���ذا ت��ق��ول« :ق���ام زي���د �أم
قعد؟» لأنك تريد �أن تقول� :أقام زيد
�أم قعد؟
ممن ت�شددوا قبله يف �إنكار حذفها
و ّ
العالمة املربد (185هـ) فيك كتابه
و�صرح ب�أن القول بحذفها يف
«الكامل ّ
البيت «خط�أ فاح�ش» وهذا �شطط من
مم��ن �أج��از حذفها بعد ذلك
امل�برد .و ّ
العالمة اب��ن ه�شام يف كتابه «مغني
ال��ل��ب��ي��ب ف��ق��د ذك���ر ه��ن��اك اخ��ت�لاف
العلماء يف جملة «حتبها» ث��م �أ�شار
�إىل ر�أي حكيم للأخف�ش الذي يجعل
حذفها قيا�سي ًا يف االختيار عند �أمن
اللب�س.
وال بد هنا �أن نتعر�ض بالتف�صيل
ولي�س الإجمال ملا قاله ه�ؤالء العلماء
من املوافقني واملنكرين مما ال ي�صرب
على متاعبه غري املخت�صني ،بل نكتفي
بالنظر �إىل ما هو �أعمق و�أب�سط من
كل ما قالوه .فقد جرت عادة النا�س
ـ �أي��� ًا ك��ان��ت ال��ل��غ��ة ال��ت��ي يتفاهمون
بها حتى ب��الإ���ش��ارة ـ �أن مي��ي��زوا بني
اخلرب واال�ستفهام ف�إذا تكلموا م ّيزوا
بالنرب بني املعنيني ،فهم يعتمدون يف
اال�ستفهام على نربة �صوتية خا�صة
���س��واء ذك���روا الأداة �أو ح��ذف��وه��ا.
و�سواء ك��ان اال�ستفهام حقيقي ًا «�أي
طلب الفهم» �أو جم��ازي�� ًا حني يخرج
اال�ستفهام �إىل التعجب �أو التهكم �أو
الأمر �أو التوبيخ ..فلي�ست الأ�صوات
وح��ده��ا ه��ي ال��ت��ي ت����ؤدي امل��ع��اين بل
نربتها �أو لونها معها .وهذا �أمر �شائع
يف ال��ل��غ��ات ،ال �شك يف ح��د ذات��ه بني
املتكلمني وال�سامعني .فاملتكلم ينطق
ملون ًا �صوته فيفهم ال�سامع مق�صوده.
ّ
ت�شذ لغتنا الف�صيحة عن ذلك،
وال
وهو يف الدارجة عندنا يتكرر يومي ًا
على �أل�سنتنا بال �إنكار من �أحد ،وهو
يجري تلقائي ًا بغري انتباه من املتكلم
وال�سامع .ي�س�ألك �سائل مث ًال« :فرغت
من ق��راءة الكتاب؟» فاجلواب «نعم»
يف الإثبات و«ال» يف النفي .وقد يكون
يف �سياق الكالم ـ �إىل جانب النربـ ما
يدل على �أنه ا�ستفهام ،ولو كان ذلك
جمازي ًا كالتوبيخ يف قولنا« :ت�صدقت
ع��ل��ى ال��ف��ق�ير؟» ون��ح��وه م��ن امل��ع��اين
املجازية التي يخرج �إليها اال�ستفهام،
وال حاجة فيها �إىل جواب.
ول�سنا ن��ري��د �أن ن���أت��ي بال�شواهد
ال�����ش��ع��ري��ة ال��ف�����ص��ي��ح��ة ،ال��ت��ي ت���ؤي��د
ج���واز اال���س��ت��ف��ه��ام ب��غ�ير �أداة عند
ال�ضرورة ولدينا منها كثري لأن لل�شعر
�ضروراته من �أوزانه وقوافيه .ولكننا
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نكتفي بن�ص واحد ي�ؤيد ذلك قيا�سي ًا
يف االخ��ت��ي��ار عند �أم��ن اللب�س ،وهو
حديث نبوي رواه البخاري وم�سلم
ب�إ�سنادهما عن �أبي ذر �أنه �سمع النبي
يقول« :م��ا من عبد ق��ال :ال �إل��ه �إ ّال
اهلل �إ ّال دخ��ل اجلنة» وا�ستهول �أبو
ذر ذل���ك ف�����س���أل ال��ن��ب��ي« :و�إن زن��ى
و�إن �سرق؟» ف�أجابه« :و�إن زنى و�إن
�سرق» وع��اوده �أب��و ذر يف ذل��ك ثالث ًا
فعاوده النبي باجلواب نف�سه ثالث ًا
ثم قال يف الرابعة« :على رغم �أنف
�أب��ي ذر» .فخرج �أب��و ذر يقول« :و�إن
رغ��م �أن��ف �أب��ي ذر» ه��ذا ما يحدث يف
امل��ن��ط��وق .ويف ه���ذا ال��ن��ط��ق و���س��ي��اق
الكالم �أي�ض ًا ما يدل على اال�ستفهام.
ول��ك��ن م���اذا ي��ح��دث عند كتابة هذا
ال��ك�لام؟ امل�شكلة الآن �أ���س��ه��ل ح ً
�لا،
ف��ق��د ���ص��رن��ا ن�ستعمل يف ال��ك��ت��اب��ة،
م��ا ي�ستعمله الغربيون م��ن عالمات
الرتقيم ومنها عالمة اال�ستفهام (؟)،
ف�إذا كانت العبارة ا�ستفهامية و�ضعنا
ه��ذه العالمة يف �آخ��ره��ا مثل «ح�ضر
ال�ضيف؟» و�إذا �أردن��ا اخلرب كتبناها
هكذا «ح�ضر ال�ضيف» ولكن ما احليلة
فيما ن��ق��ر�أ م��ن ك��ت��اب��ات مل ت�ستعمل
فيها عالمة اال�ستفهام كما يف الكتب
القدمية؟ قد يعني ال�سياق �أحيان ًا،
مر معنا يف احلديث النبوي وكما
كما ّ
يف قول الكميت الأ�سدي:
ـ طربت �شوق ًا �إىل البي�ض �أطرب
وال لعب ًا مني ،وذو ال�شيب يلعب
�إذ ال ���ش��ك �أن ال��ك��م��ي��ت مل ي��رد
�إخ��ب��ارن��ا ه��ن��ا �أن ذا ال�شيب يلعب،
ولكنه معجب ،وينكر �أن ين�سب طربه
�إىل ح��ب ال��ل��ع��ب ب��ع��د �أن ���ش��اب ،لأن
ال�شيب يحول دون اللعب ك�أنه قال:
«�أ َوذو ال�شيب يلعب؟» فن�ضع عالمة
اال�ستفهام بعد عبارته لبنني �أنها
ا�ستفهامية .ومثل قول املتنبي:
ـ �أحيا؟ و�أي�سر ما قا�سيت ما قتال
والبني جار على �ضعفي وما عدال
فاملتنبي ال يخربنا ب�أنه يحيا مع
هذا البالء ال�ساحق الذي يعانيه ،بل
يريد التعجب من حياته مع حمنته
فهو ي�ستفهم متعجب ًا.
وب��ال��ع��ودة �إىل بيت عمر ب��ن �أب��ي
ربيعة ال��ذي فيه «حتبها» ن�ستوعب
املوقف كله ،وتبد�أ الق�صيدة بقوله:
ـ قال يل �صاحبي ـ ومل يدر ما بي:
«�أحتب القتول �أخت الرباب؟»
ـ قلت« :وجدي بها كوجدك باملا
ء� ،إذا ما فقدت برد ال�شراب».
ثم قال بعد �أبيات و�ضح فيها �أثر
حبه �إياها يف بلبلة عقله:
ـ ابرزوها مثل املهاة تهادي
بني خم�س كواعب �أتراب
ـ ثم قالوا« :حتبها؟» قلت« :بهر ًا
عدد الرمل واحل�صى والرتاب»
لكن �إذا مل يكن يف �سياق الكالم �أو
جملة املوقف ما ي��دل على ا�ستفهام
فال بد �أن يقع لب�س ،وال �سبيل معه
ل��ل�ترج��ي��ح ب�ين اال���س��ت��ف��ه��ام واخل�ب�ر،
وال��ق��ارئ ه��ن��ا ح��ر يف االخ��ت��ي��ار لأن
الوجهني حمتمالن على �سواء.

رواي���ة احل���رب لي�ست جم��رد ر���ص��د وت�سجيل
للوقائع اليومية� ،أو ملا تفرزه من م�آ�س يعرفها النا�س
ويعي�شونها ويروونها ،بل هي معنية يف املقام الأول
بالتوغل يف تداعياتها العميقة على امل�ستويني:
االجتماعي والنف�سي ،وت�صوير ما �أحدثته من �شروخ
وتبدّ الت درامية يف النفو�س وامل�صائر .ولعل ذلك
ما ي�س ّوغ م�شروعية الكتابة الآن لقول ما مل يقله
�أو َي��ر ِوه الآخ��رون ،وك�شف الأعماق الق�ص ّية والتح ّوالت
اخل��ط�يرة يف امل��واق��ف وال��ع�لاق��ات الإن�����س��ان��ي��ة ،ب�أ�ساليب
وتقنيات جديدة وخم ّيلة تك�سر الرتابة وامل�ألوف وال تقف
على ال�سطح بقدر ما جترتح معجزتها يف اكت�شاف اجلوهر
و�صياغته مبا يحقق املتعة والت�شويق واملعرفة ويرتقي
بال�شعور الإن�ساين �إىل عر�ش النبالة واجلمال وحماربة
النذالة والقماءة.
يف املدونة الروائية ال�سورية لهذه احل��رب الدائرة
على وطننا حتى اليوم ما يزيد على  150رواية �سورية
وب�ضع روايات عربية مما وقع بني �أيدينا لكتاب يعي�شون
داخل �سورية �أو خارجها ،النوع الأول من هذه الروايات
التطرف
ا�ستعاد �أحداث ال�صراع يف الثمانينيات مع قوى
ّ
الديني يف �سياق حبكة �سردية �سريية تن�سج خيوطها بني
الأم�س واليوم عرب عالقة ال�شخ�صية املحورية مبن حولها
عاطفيا واجتماعيا مكتفية بت�سجيل وقائع معروفة عن
االغتياالت والتفجريات واملواجهات امل�سلحة واملواقف
املعلنة للقوى والأح��زاب والتيارات ال�سيا�سية ،وينجرف
ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن تلك ال��رواي��ات �إىل م�ستوى التقارير
البعيدة عن فنية وجمالية العمل الروائي موجها خطابه
ال�سردي يف �سياق �إيديولوجي مبا�شر حمكوم م�سبقا بالعداء
وت�صفية احل�سابات ولي�س ب�صدقية الفن .وال يختلف هذا
النوع من الأعمال عن تر�سيمة الإع�لام املعادي وامل�ض ّلل
الذي قلب احلقائق وفربك الأحداث عن ربيع �أ�سود كاذب
اعرتف �صانعوه �أنف�سهم يف مطابخ الدبلوما�سية الفرن�سية
وردهات البنتاغون واملجمع ال�صناعي احلربي ب�أن الغر�ض
مم��ا ح��دث مل يكن ث���ورة وال حتقيقا للدميقراطية بل
خطة لإع��ادة ر�سم املنطقة وجتزئتها و�إغراقها بالدم
لتن�صاع �إىل القرار الأمريكي /الغربي /ال�صهيوين ملب ّية
�شروطه ال�سيا�سية واالقت�صادية .واكتفت روايات النوع
الثالث من رواية احلرب بدور ال�شاهد الذي يدون يومياته
وم�شاهداته على غرار ما دونه �سابقا البديري احلالق يف
�أح��داث وه ّبات العامة وما تعر�ضت �إليه دم�شق من نهب
و�سلب وخراب على يد الغوغاء ناظرا �إىل احلرب بو�صفها
عمال بربريا وانفالتا للقوى الغريزية العمياء التي تطيح
بكل ما هو �إن�ساين وجميل ،لكن مثل هذه الروايات ت�ضع
طريف احلرب يف كفة واحدة بذريعة �أنهما ميار�سان �آليات
القتل نف�سها!
�أم��ا النوع الرابع من رواي��ة احل��رب فقد اتخذ منحى
فل�سفيا يف فهم م��ا ي��ح��دث وت���أوي��ل��ه ع�بر احل��ف��ر عميقا
يف دواخ��ل النف�س الب�شرية ونزعاتها وم��ا يعرتيها من
�إحباطات وهزائم يف احلب وال�سيا�سة حماوال تلم�س جذور
العنف و�أ�سبابه و�صوره ومتثيالته الواقعية والرمزية
التي اجتاحت املنطقة.
وم��ث��ال ه���ذا ال��ن��وع رواي����ة ح�����س��ن ���ص��ق��ر���« :ش��ارع
اخليزران»(ُ )1م�����ص�� ِّورة م��ا ي��ح��دث ع�بر حفرها عميقا
يف دواخ��ل النف�س الب�شرية ونزعاتها ،وم��ا يعرتيها من
�إح��ب��اط��ات وه��زائ��م يف احل��ب واحل���رب ،حم��اول��ة تل ّم�س
املتفجر و�أ�سبابه و�صوره الب�شعة ومتثيالته
جذور العنف
ّ
الواقعية والرمزية التي اجتاحت �سورية.
�أما �آخر نوع يف رواية احلرب فهو تلك الروايات التي
عاي�شت مرارة الفقد واملعاناة النف�سية والقتل والتدمري
واالعتداء على كل ما هو جميل فانت�صرت حلقيقة ما حدث
ويحدث ال من �أجل معار�ضة �أو مواالة بل من �أجل �سورية
واح��دة موحدة برتابها و�شعبها ،وم��ن هنا ج��اء خطابها
معززا للقيم الوطنية واجلمالية وللمثل الأعلى حتفيزا
على الت�ضحية وال�صمود ودح��ر ك��ل �أل���وان ال�شر ال��ذي
ع�صف بوطننا يف الداخل واخلارج .وميكن �إدراج عدد من
الروايات منها :رواية «مفقود» حليدر حيدر ،ورواية «ال
تبك يا بلدي احلبيب» حل�سن حميد ،ورواية «كتاب دم�شق»
لهزوان الوز ،ورواية «طابقان يف عدرا العمالية» ل�صفوان
�إبراهيم ،ورواية «هوة يف باب عتيق» لعلي حممود.
يتحول حيدر حيدر يف رواية «مفقود» �إىل را ٍو حلكاية
َفق ِْد واختفاء اجلندي يحيى من �أبناء ال�ساحل يف مدينة
ال��رق��ة على �أث��ر اجتياح جبهة الن�صرة ث��م داع�����ش لها

وانقطاع �أخباره طوال �سنة ون�صف عن �أهله ،وما يجره
هذا االختفاء من عذاب لأم��ه ،ليتبينّ فيما بعد �أنه كان
خمتبئا يف منزل �صديقه ابن الرقة نبيل ن�صار ،الذي مل
َّ
يتخل عنه وقدم �إليه كل ما ا�ستطاع ليبقي على حياته
متحمال بذلك خطر مداهمة داع�ش ملنزله وما ميكن �أن
ي�سفر عنه عند اكت�شاف اجلندي ال�سوري يحيى خمتبئا يف
بيته .وتنتهي الرواية بعودة اجلندي �إىل �أهله �ساملا بعد
�أن ا�ستعاد كل الأحداث والويالت التي مر بها هو و�صديقه
ومدينة الرقة من حلظة اختفائه حتى ظهوره .وتدين
الرواية كل �أ�شكال التجيي�ش الطائفي والنزعات ما قبل
الوطنية .ومل جت��ا ِر ه��ذه ال��رواي��ة الأل��ق املعهود يف لغة
حيدر الروائية ال�شاعرية ،كما �أن �أطروحة الراوي ترى
يف �أح��د جوانبها �أن احل��رب تعبري عن �صراعات طائفية
ممتدة وعميقة منذ ال�صراع على اخلالفة حتى اليوم.
فيما الطائفية كما تك�شفت عنها احلرب مل تكن �إال ثوبا
خارجيا للتجيي�ش ،ولذلك �أخفق �أتباعها يف �شق وحدة
ال�صف الوطني ال�سوري امل��ك��ون م��ن خمتلف االنتماءات
الدينية والإثنية واملذهبية.
تبك يا بلدي احلبيب» فهي
«ال
�أما رواية ح�سن حميد
ِ
ت�صوير فني يف �سياق واقعي تخييلي ملا تعر�ض �إليه خميم
ال�سيدة زينب من اع��ت��داءات وتفجريات ومواجهات بني
�سكانه وقوى الإرهاب املتعددة التي حاولت اختطافه عرب
القتل واخلطف والقذائف وال�سيارات املفخخة و�إرغ��ام
كثري من �أهله على القتال �إىل جانب تلك القوى املعتدية،
�إنها رواية ملحمية تك�شف عن �صمود �أ�سطوري وحب عظيم
وت�ضحيات ال ح��دود لها قدمها �أب��ن��اء املخيم على تعدد
انتماءاتهم و�أطيافهم .وحتفل ه��ذه ال��رواي��ة بامل�شاهد
الآ�سرة والت�شويق واملواقف التي حتفز القارئ على اتخاذ
موقف مما يحدث بعيدا عن مقولة الن�أي بالنف�س بحثا عن
اخلال�ص الفردي.
وع��ل��ى خلفية ق�صة احل��ب ب�ين �أري���ج وم��ه��ي��ار ين�سج
هزوان الوز روايته «كتاب دم�شق ..حاء احلب راء احلرب»
ب�إبرة من ذهب واختالجات روح وقلب ينب�ض بحب دم�شق
احلبيبة املبتدى واملنتهى ،دم�شق الأم والوطن ،وما تكابده
من �ألوان الهمجية التي تنال من �أهلها وتاريخها وعمرانها
وموقعها احل�ضاري� ،سرد مو�شح برهافة ال�شعر و�سحر
ال�سرد وت�شويقه و�إم��ت��اع��ه ،رواي��ة �أ�شبه بالأن�شودة �أو
قل ب�سيمفونية تعزز االنتماء وال�صمود يف زمن احلرب
وويالتها ،وم��ا جرته على �أبناء �سورية كلهم .يتعا�ضد
البعد الفني اجلمايل يف هذه الرواية مع نبالة امل�شاعر
و�صدقية الت�صوير حلقيقة ما يجري على الأر�ض من دون
الوقوع يف املبا�شرة وال�سطحية التي طغت على كثري من
روايات احلرب ،وبهذا ت�ستحق هذه الرواية �أن تعنون حقا
بــ «كتاب دم�شق» ،كتاب احلب والوطنية عندما يتالحمان
وي�صوغان �أدبا رفيعا ال جمرد �شعارات.
وال تخرج رواي��ة �صفوان �إبراهيم «طابقان يف عدرا
العمالية» ع��ن �سياق ه��ذه ال��رواي��ات امل��ن��ح��ازة حلقيقة
ما يحدث وللتحوالت اخلطرية النف�سية واالجتماعية
وال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي فر�ضتها احل���رب ع��ل��ى ال�����س��وري�ين فهي
فني واقعي لأ�سرتني جارتني �إحداهما من ال�ساحل
ت�صوير ّ
والثانية من ريف دم�شق كان احلب والوفاء والت�ضحية
عنوانا لعالقتهما و�إذا باالبن وليد ين�ضم �إىل �صفوف
الإرهابيني الذين هاجموا عدرا العمالية بعد درا�سته يف
ال�سعودية وت�أثره بالتكفرييني متحوال �إىل عدو ل�صديقه
علي الذي عا�ش طفولته معه متنا�سيا العالقة احلميمة
التي تربط �أبويهما والتي جتلت بتربع �أبي وليد بكليته
لأبي علي و�إقدام �أبي علي على �إنقاذ �أبي وليد من ال�سجن
ب�سبب التهمة املالية التي لفّقت ل��ه يف امل�ؤ�س�سة التي
يعمل فيها .هذه الرواية باكورة �أعمال كاتبها الذي فاز
�أي�ضا بروايته الثانية «و�صايا من بيت املجانني» باجلائزة
الأوىل يف م�سابقة حنا مينه للرواية .وهي تنم عن ح�س
وطني عميق وتب�شر بكاتب يدرك �أهمية احلوار وال�صراع
والت�شويق والإمتاع يف العمل الروائي.
وتقارب رواي��ة «ه��وة يف باب عتيق» لعلي حممود هذه
احلرب اللعينة عرب ر�صدها ل�شخ�صيات قدمت الت�ضحيات
اجل�سام و�أخ��رى ت�صعد على جثثها نهبا ور�شوة و�إف�سادا،
�إنها رواية تك�شف عن امتالك للغة وتوظيف لإمكانياتها
ال�����س��ردي��ة وال�����ش��اع��ري��ة مب��ا يتطلبه امل��وق��ف وامل�����ش��ه��د،
ودراي��ة ب�أهمية تعدد الأ���ص��وات وال��ن�برات االجتماعية
والإيديولوجية ،والتعبري عما يحدث يف العمق ال ما يطوف
على ال�سطح .تلك هي ج��ردة �سريعة مل�ضامني واجتاهات
املد ّونة الروائية ال�سورية يف عناوينها العري�ضة.

قضايا و آراء
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فنّ المحو

التنمية الإن�سانية والتنمية ال�شاملة
• د .م�صطفى العبد اهلل الكفري
واملالحظات الفنية على منهجية و�شمولية
م�ؤ�شر التنمية الإن�سانية امل�ستخدم يف
تقارير التنمية الإن�سانية من قبل بع�ض
الباحثني والكتاب3 .
التنمية الإن�سانية والتنمية امل�ستدامة:
وب�شكل ع��ام ف���إن ه��ذا التعريف يحدد
فقط الإطار العام للتنمية امل�ستدامة التي
تطالب بالت�ساوي بني الأج��ي��ال من حيث
حتقيق احلاجات الرئي�سية  ،وهذا ما دعا
الكثري من الكتاب والباحثني �إىل حماولة
ت��ق��دمي ت��ع��ري��ف��ات وت��ف�����س�يرات للتنمية
امل�ستدامة مثل:
لدرا�سة وفهم دينامية الن�سق ال�سكاين
للتعرف على كافة الق�ضايا �سالفة الذكر
املرتبطة بتنمية الب�شر و�ضمان ا�ستدامتها
فهناك حاجة �إىل تطوير م�ؤ�شرات كمية
لقيا�س التطور عرب الزمن  ،وهذا يف الواقع
ي�ستلزم تطوير من��وذج متكامل (يتعدى
جم��رد الرتكيز على الإ�سقاط ال�سكاين.
ولكن �أي�ض ًا يت�سع �إىل ت�ضمني كافه العوامل
االق��ت�����ص��ادي��ة  -االجتماعية  -البيئية
امل�ؤثرة على البعد ال�سكاين ).
تعتمد درا���س��ة نوعية ال�سكان يف �أي��ة
دول��ة م��ن دول ال��ع��امل ب�شكل رئي�سي على
امل��ت��غ�يرات ال��دمي��غ��راف��ي��ة الكمية ( ع��دد
ال�سكان  ،معدل النمو ال�سكاين  ،الزيادة
ال�سكانية  - )...وي�شرتك فيها باحثون من
جماالت علمية �أخرى �أهمها :
الطب ( من الناحية ال�صحية والبدنية
)
ال��ت��ع��ل��ي��م ( م���ن ال��ن��اح��ي��ة امل��ع��رف��ي��ة
والرتبوية )
االجتماع وعلم النف�س ( من الناحية
االجتماعية والنف�سية )
القانون ( ويعالج بعد حقوق الإن�سان )
ع��ل��م االق��ت�����ص��اد ( وه���و م��ع��ن��ى بتلبية
حاجات الإن�سان من ال�سلع  ،بالإ�ضافة �إىل
توفري الإنفاق اال�ستثماري الالزم للجوانب
���س��ال��ف��ة ال���ذك���ر م���ن ال�����ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م
واخلدمات الأخرى ).
�إن عملية التنمية ال�شاملة تتطلب
ال���ت���واف���ق ب�ي�ن ال�����س��ي��ا���س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة.
االقت�صادية االجتماعية وال�سكانية وهذه
م�س�ألة هامة ج��د ًا وال تتحقق ب�سهولة.
ل��ذل��ك ال ب��د م��ن الأخ����ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار
�أن امل���وارد الإن�سانية ه��ي �أغ��ل��ى م��ا متلكه
الأم��ة .و�أن رفع م�ستوى املعي�شة وحتقيق
ال��رف��اه للمجتمع ه��ي �أه��م الأه���داف التي
ت�سعى لتحقيقها التنمية كما �أن �أي تغيري
يطر�أ على معدالت النمو ال�سكاين ي�ؤدي
ب���دوره �إىل ت��غ�ير مبا�شر يف ال��ط��ل��ب على
احلاجات الأ�سا�سية للفرد وا�ستهالكها .
بينما نالحظ �أن �أي تغري يح�صل يف معدل
ال��ن��م��و ال�����س��ك��اين ال ي���ؤث��ر يف ح��ج��م ق��وة
العمل وامل�ساهمة يف التطور االجتماعي
واالقت�صادي � .إال بعد مرور �أكرث من 15
�سنة من تاريخ ح��دوث ذل��ك التغري .وهي
الفرتة بني تاريخ الوالدة وتاريخ �إمكانية
القيام بعمل منتج.

الهدف من توظيف مفهوم « التنمية
الإن�سانية « يف اخلطاب االقت�صادي
املعا�صر هو االرتقاء بالفكر التنموي
من املجال االقت�صادي ال�ضيق الذي
ظل �سائدا خالل العقود املا�ضية �إىل
جمال �أو�سع  ،جمال احلياة الإن�سانية
مب��خ��ت��ل��ف �أب���ع���اده���ا االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية
 .وارت��ب��ط م��ف��ه��وم ال��ت��ن��م��ي��ة الإن�����س��ان��ي��ة
�أ� ً
��ص�لا بنظريات التنمية االقت�صادية ،
وتطور هذا املفهوم مع م��رور الزمن  ،فقد
مت ال�ترك��ي��ز خ�لال ف�ترة اخلم�سينات من
ه��ذا ال��ق��رن على م�سائل ال��رف��اه والتقدم
االج��ت��م��اع��ي ،لينتقل يف ال�ستينات �إىل
التعليم وال��ت��دري��ب وال��ت���أه��ي��ل  ،ث��م �إىل
الرتكيز على مو�ضوع التخفيف من وط�أة
الفقر وت�أمني احلاجات الأ�سا�سية خالل
فرتة ال�سبعينات � ،أما يف الثمانينات فقد
ج���رى ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ات الإ���ص�لاح
االقت�صادي والتكيف الهيكلي التي تبناها
ون��ادى بها �صندوق النقد ال��دويل والبنك
الدويل للإن�شاء والتعمري .
م�صطلح « التنمية الإن�سانية «:
�أم���ا م�صطلح « التنمية الإن�����س��ان��ي��ة «
فبد�أ يظهر على ال�ساحة مع �إ���ص��دار �أول
تقرير للتنمية الإن�سانية من قبل برنامج
الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي يف ع��ام . 1990
ومت تعريف مفهوم التنمية الإن�سانية يف
تقارير برنامج الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي
كما يلي ( :التنمية الإن�سانية هي عملية
تو�سيع اخل��ي��ارات املتاحة �أم��ام النا�س .
ومن حيث املبد�أ  ،ف���إن هذه اخليارات بال
حدود وتتغري مبرور الوقت � .أما من حيث
التطبيق فقد تبني �أنه على جميع م�ستويات
التنمية  ،ترتكز اخل��ي��ارات الأ�سا�سية يف
ثالث هي � :أن يحيا النا�س حياة طويلة
خالية من العلل  ،و�أن يكت�سبوا املعرفة ،
و�أن يح�صلوا على املوارد الالزمة لتحقيق
م�ستوى حياة كرمية  .وم��ا مل تكن هذه
اخليارات الأ�سا�سية مكفولة  ،ف�إن الكثري
من الفر�ص الأخ��رى �سيظل بعيد املنال .
كما �أن هناك خ��ي��ارات �إ�ضافية يهتم بها
الكثري من النا�س وهى متتد من احلريات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
� ،إىل فر�ص اخللق والإب����داع ،وا�ستمتاع
الأ���ش��خ��ا���ص ب��االح�ترام ال��ذات��ي ،و�ضمان
حقوق الإن�سان)1 .
تقارير التنمية الإن�سانية:
وتعتمد تقارير التنمية الإن�سانية على
م���ؤ���ش��ر جتميعي لقيا�س وم��ق��ارن��ة �إجن��از
الدول يف جمال التنمية الإن�سانية ي�سمى
human development index
وم�ؤ�شر التنمية الإن�سانية العاملي الذي
ي�ستخدم يف مقارنة وترتيب الدول ح�سب
ج��ه��ود التنمية الإن�����س��ان��ي��ة  ،ه��و م�ؤ�شر
تركيبي يتم ح�سابه م��ن ثالثة عنا�صر
رئي�سية وهي:
متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت القومي
الإج���م���ايل ( وه���و م���ؤ���ش��ر ل��ق��ي��ا���س م��دى
احل�����ص��ول ع��ل��ى امل����وارد ال�لازم��ة لتحقيق
م�ستوى حياة كرمية ) ؛
العمر املتوقع عند امليالد ( م�ؤ�شر لقيا�س
طول العمر ) ؛
ن�سبة الإملام بالقراءة والكتابة ( م�ؤ�شر
لقيا�س اكت�ساب املعرفة ) .
كما ت�ستخدم تقارير التنمية الإن�سانية
 - 1تقرير للتنمية الب�شرية الأول،
القطرية نف�س طريقة القيا�س مل�ؤ�شر
التنمية الإن�����س��ان��ي��ة ال���ذي مت تطويره من�شورات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
يف ت��ق��اري��ر التنمية الإن�����س��ان��ي��ة لربنامج نيويورك .1990
 - 2امل�صدر ال�سابق.
الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي  ،ولكن ي�ستخدم
 - 3على �سبيل املثال ميكن الرجوع �إىل:
ملقارنة تطور جهود التنمية على م�ستوى
�إ�سماعيل �صربي عبد اهلل  ، 1994على ن�صار
املحافظات2 .
وب�شكل ع��ام ه��ن��اك بع�ض التحفظات 1997
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• مالك عجيب
ال يكاد يختلف �أديبان على �أن حرفة الأدب
بو�صفها فن ًا من الفنون هي �أبعد احلرف عن
الكم والنوع امل�ست�شرية يف �سواها
�إ�شكالية ّ
من املهن واحل��رف ،فالنقا�ش يف ه��ذا ال�ش�أن
حم�سوم ن�سبي ًا ،وعلى ه��ذا الأ�سا�س ي�شكل
اخ��ت��ي��ار الأدي����ب مل�ستوى م��ادت��ه الأدب��ي��ة
التي �سيخرج بها على امل�ل�أ ذروة ممار�سته
�سر موهبته ،من هنا كان �إحلاح
لفنه ومكمن ّ
�أرباب احلرفة على �أهمية هذا اجلانب من العمل
الإبداعي ودوره يف �إخراج الن�ص الأف�ضل بعيد ًا
عن �ضغوط الكم املادية �سواء منها تلك املتعلقة
باملردود �أو تلك املرتبطة بهاج�س �إثبات الوجود
على ال�ساحة الأدبية ،فال بد لكل عمل �إبداعي
من اخل�ضوع لتلك ال�سل�سلة الطويلة من املراجعات
التي يعرف كل م�شتغل باحلرفة دقائق �أطوارها
التي تبد�أ بلحظة الوالدة الع�سرية للفكرة اخلام
يف ر�أ�س �صاحبها ولكنها قد ال تنتهي حتى بعد ن�شر
العمل وو�صوله �إىل عقل املتلقي ،هذه املراجعات
التي تنحو حكم ًا باجتاهني متعاك�سني �أولهما
التو�سع والإ�ضافة واال�ستطراد وثانيهما الق�صر
واالختزال ،وهذا االجتاه الثاين هو الذي يعنينا
يف هذا املقام بو�صفه الأك�ثر ا�ستقطاب ًا الهتمام
كبار �أرباب احلرفة والأو�سع �صيت ًا يف �أو�ساط �أهلها
الذين تنوعت تو�صيفاتهم له ف�سموه �شطب ًا تارة
وا�صطفاء حين ًا
وا�ستبعاد ًا تارة وانتخاب ًا حين ًا
ً
وحمو ًا �أحيان ًا وما �إىل ذلك من مرتادفات كان لهذا
امل�صطلح الأخ�ير ق�صب ال�سبق يف الكناية عنها،
وجميعها ت�صب يف خانة ما ميكن ت�سميته باحل�س
النقدي الذاتي ال��ذي يفرت�ض بكل �أدي��ب ي�صبو
لالرتقاء بفنه �أن يتمتع مبقدار كاف منه يتقي به
�شر نقد الآخرين.
بع�ض ًا من ّ
ولعل ال�شاعر الروماين هورا�س  8 – 65/ق.م
 /كان من �أوائ��ل من و�صلنا قولهم ب�أهمية املحو
حني وجه ن�صيحته �إىل الكتّاب قائال ( :ليكن ما
متحوه من كتابتك قدر ما تثبته �أو قريب ًا منه،
واعر�ض ما تكتبه على ناقد جدير ف���إذا اجتزت
فاخف خمطوطتك ثماين �سنوات
هذه املراحل
ِ
قبل �أن تخرجها).
ثم ال نلبث �أن ن�سمع مواطنه اخلطيب املف ّوه
كونتليان  95 – 35/م /يردد الن�صيحة نف�سها
فن اخلطابة قائال ( :عليك �أن ت�صحح
يف كتابه ّ
�أخطاءك املرة تلو الأخرى وال تبالِ مبا ي�صيبك يف
هذا من عنت فلي�س املحو ب�أقل �أهمية من الكتابة
امح كل ما ال �ضرورة له وخري طريقة للإ�صالح
ُ ..
�أن يغفل الإن�سان ما كتبه لبع�ض الوقت حتى �إذا
جلدّ ة ك�أنه من
ما عاد �إليه بعدئذ بدا عليه مظهر ا ِ
عمل �إن�سان �آخر ).
�أم��ا يف تراثنا العربي فعلى ذم��ة �أب��ي الفرج
الأ�صفهاين  967 – 897/م  /يف كتابه الأغاين
�أن �أب��ا ن��وا���س  814 – 763/م ( /ك��ان ينظم
الق�صيدة ويرتكها �أيام ًا ثم يعر�ضها على نف�سه
ي�سره كل ما
في�سقط كثري ًا منها ويرتك �صافيها وال ّ
ُيقذف يف خاطره).
�أح��د �أب��رز الآراء يف ه��ذا ال�ش�أن يطالعنا به
ال�شاعر والناقد الفرن�سي الكبري بوالو 1636/
–  /1711الذي قال فيه لوي�س الرابع ع�شر:
(�أح��ب بوالو لأن��ه �سوط ت�أديب �ضروري ن�صلّته
على ذوق كتّاب الدرجة الثانية ال�سقيم).
يقول بوالو نا�صح ًا الأدب���اء لئال يقعوا حتت
�سياط نقده� (:أ�سرعوا يف بطء و�ضعوا نتاجكم
على ال�سندان ع�شرين مرة دون �أن يفتّ ذلك يف
ع�ضدكم و�أ�ضيفوا �إليه قليال ً واحذفوا منه كثري ًا
) وي��روى �أن �صديقه ال�شاعر را�سني 1639-/
 /1699قال له ذات مرة مفاخر ًا بخ�صب قريحته
ال�شعرية�( :إنني �أنظم �شعري يف ُي�سر مده�ش)
ف�أجابه الناقد الفذّ مل ّمح ًا �إىل الفكرة ذاته (�أريد
�أن �أعلمك كيف تنظمه يف ع�سر �شديد).
�آراء تكاد تكون متطابقة امل�ضمون يالحظ
�أنها تتناول فكرة املحو كمرحلة �أ�سا�سية مواكبة
ومالزمة ومكملة لعملية �إن�ضاج الن�ص ،مقرونة بل
وحتى م�شروطة على ال��دوام برتك مهلة زمنية
ن�صه مبنظور
ما ،تتيح للكاتب فر�صة النظر �إىل ّ

خمتلف عن منظوره الأول.
وبالو�صول �إىل ع�صرنا احلايل املو�سوم ب�سمات
ال�سرعة واللهاث وراء املادة وال�شهرة و�سواها من
نعوت �سلبية توحي للوهلة الأوىل با�ستحالة
اتفاق روح هذا الع�صر مع برودة �أع�صاب هورا�س
ومراحل الكتابة التي حتدث عنها وخ�صو�ص ًا تلك
الأخرية املتعلقة مبدة (التخمري) املاراثونية التي
حددها ب�سنوات ثمان ،ال نلبث �أن نكت�شف يف هذا
الع�صر (الرديء) �أننا مل نعدم من يحفظ الو�صية
اخلالدة  ..وبحذافريها ،فها هي الروائية الأملانية
هريتا مولر تكاد تردد ن�صيحة بوالو بحذافريها،
م�ستح�ضرة �سندانه ومطرقته باعرتافها اجلريء:
(�أكتب ببطء �شديد و�أحتاج الكثري من الوقت ..
�أكتب الن�ص الواحد �أكرث من ع�شرين م��رة) وها
هو �أحد �أعظم روائيي القرن الع�شرين غابرييل
غار�سيا ماركيز يقول مناجي ًا زمالء حرفته هورا�س
وكونتليان و�أب��ا نوا�س وب��وال( :الكاتب اجليد ال
ُيعرف مبا ين�شره بقدر ما ُيعرف مبا يلقيه يف �سلة
املهمالت) ،وال�شك �أن لهذه الآراء �أن�صارا كرثا �إذا
�أخذنا باحل�سبان العديد من تلك الق�ص�ص التي
�سمعناها عن �أعمال خالدة �أنفق �أ�صحابها �سنوات
من حياتهم لإخراجها بال�شكل الذي بني �أيدينا
غ�ير عابئني ب���ر�أي الفيل�سوف الفرن�سي متعدد
امل��واه��ب ديني�س دي���درو  1768 – 1713/م/
املغرد خارج �سرب القائلني ب�أهمية املحو مبقولته
ّ
ال�شهرية�( :إين �أ�ضع �أفكاري على الورق ولتكن ما
تكون) وخليق بهذا الر�أي املثري للجدل �أن ي�صدر
عن كاتب مثري للمتاعب بحجم دي��درو ال��ذي ال
يفرت�ض مبكانته �أن متنعنا من الت�سا�ؤل امل�شروع:
هل لعاقل �أن ي�صدق �أن ديدرو قد التزم هذا املبد�أ
الب�سيط يف جميع ما كتبه وعلى وجه اخل�صو�ص
مو�سوعته ال�شهرية املعروفة با�سمه؟ هل حق ًا و�ضع
دي��درو م�ؤلفه العجيب الفذّ (حلم داملبري) على
الورق دفعة واحدة دون االلتزام مبراحل الكتابة
املعهودة ومن �ضمنها املحو؟ �أم �أنه مل يرد مبقولته
تلك �سوى الإ���ش��ارة �إىل م��دى اع��ت��داده بنف�سه
وبكتاباته �أو رمبا �إىل جر�أته ال�شهرية التي دعت
�صديقه احلميم فولتري �إىل و�صفه ب�أنه (�أت��ون
�شديد احلرارة �إىل درجة يحرتق معها كل ما يخبز
فيه).
وباحلديث عن �سلة املهمالت واجل��ر�أة  ..ثمة
ن��وع �آخ��ر م��ن املحو يتطلب الإق���دام عليه ق��در ًا
كبري ًا من اجلر�أة ال يت�أتى �إال لذوي الهمم العالية،
ج��ر�أة الأدي���ب على حمو ف�صول �أو حتى �أعمال
ب�أكملها بعد �إجن��ازه��ا لعدم ر�ضاه عن م�ستواها
ال ل��دواف��ع م�شابهة لتلك ال��ت��ي دع��ت �أب���ا حيان
التوحيدي  1023 – 922/م� /إىل حمو م�ؤلفاته
حرق ًا  -وذاك نوع �آخر من املحو جدير بالدرا�سة
والبحث ل�سنا ب�صدده يف هذه العجالة  -هذا ما
فعله ال�شاعر الإيطايل العظيم دانتي – 1265/
� /1321صاحب الكوميديا الإلهية بكتاب كان قد
�أجنز ف�صوال عدة منه وكذلك فعل الروائي العربي
جنيب حمفوظ بثالثة �أعمال كاملة كانت �أوىل
بواكري �إبداعه ،وميكننا التخمني �أن و�صية فريجيل
العظيم  19 70-/ق.م  /بحرق خمطوط �إنياذته
العزيزة قبيل وفاته ال تعدو كونها تطرف ًا يف
ممار�سته لفن املحو ،ومن ح�سن حظنا وحظ مريده
النجيب دانتي �أن الإمرباطور الروماين �أوكتافيان
قد منع تنفيذ الو�صية اخلرقاء.
لطاملا ا ُتخذ القلم  -ومن قبله الري�شة  -رمز ًا
�أوحد ًا حلرفة الأدب بو�صفه �أداة الأديب التي بها
ي�سكب �أفكاره على الورق لت�صل �إىل عقول النا�س
وقلوبهم� ،أما املمحاة فقد ظلت على الدوام قابعة
يف الظل قانعة ب���أداء دور اجلندي املجهول الذي
�أوكلناه �إليها ظلم ًا وجوراً ،فهل من �سبيل ملراجعة
تعيد االعتبار لهذه الأداة يف ه��ذا الزمن الذي
حتولت فيه الكثري من الأقالم �إىل �أدوات قد ت�صلح
لإنتاج �أي �شيء �سوى الإبداع  ،كل ذلك حتت عنوان
التماهي مع روح الع�صر ،واحلقيقة �أننا يف هذا
الع�صر بالذات نحن �أحوج ما نكون �إىل حمو الكثري
مما ُكتب و ُيكتب  ..و�س ُيكتب .
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�أغانٍ عن الأم
لل�شاعر الكبير ر�سول حمزاتوف ()2 -2

•ترجمة �أحمد نا�صر
الأغنية الثامنة

الأمهات ت�شبه �إحداهن الأخرى،
ك��ال��ب��ح��ار ب�ين ���س�لا���س��ل جبلية وع��رة
امل�سالك،
و اجلبال �أي�ض ًا ي�شبه �أحدها الآخر ـ
لقد متتعت بالنظر �إليها من ال�سماء.
لكن العوا�صف ال��رع��دي��ة ت�ضرب تلك
القمم،
و بقدر ما يكون اجلرف ال�صخري مرتفع ًا،
يكون �أكرث مناعة و �أمان ًا.
بيد �أن ال���ذروة الأع��ل��ى ال ت�سمو �سم َو
الأمهات!
كنت ،فيما �أرى ،يف الأفراح و الأتراح،
ِ
جرف ًا �صخري ًا هائ ًال.
جنو َم الليل و الأ�سحا َر الباكرة ؛
ا�ستوعبتها كلها يف ذاتك يا ماما.
ُ
نظرت،
و الآن حيثما
تنت�صب �صورتك �أمامي،
و�سعها و�سع البحار و املحيطات،
�ألوا ُنها تفوق تن ّوع ًا �ألوانَ الأر�ض كلها !
��ت التي مل تكن
لك يا ماما ،و �أن ِ
� ...أ ّن��ى ِ
ال ُ
أر�ض
و ُ
قبة ال�سماء تت�سع لها حين ًا ـ
�أنّى لك �أن تختفي
م�سكن خ�شبي ؛وطيء و �ض ّيق ؟!
يف
ٍ

الأغنية التا�سعة

حبك ،ال ميكن ا�ستنفاده حتى النهاية،
ِ
و الأ ُ
مل ،قيا�سه بالو�سائل امل�ألوفة غري
كاف.
تلك الطاقة التي ولّدتها
خلقت العامل و �صانته .
مل ُيخ َلق قانونٌ لقلبك،
لكن ُمعتنقي مذهبك ؛ هنا و هناك،
ت��ع��ارك��وا ،و ق��د ر�سموا عباراتهم فوق
الرايات ـ
�أنّ قلبهم يوحي �إليهم .
لو كان �أمرك نافذاً،
بهاء حتى الن�صف.
لكان العامل �أكرث ً
لدينا ؛ على هذه الأر���ض ؛ ما يكفي من
اخلطايا،
لكنك ،يا ماما عن �أيٍّ منها جدُ بعيدة .
ل��و حتقّقتْ �إراد ُت����ك ـ م��ا ك��ان لل�شر من
وجود،
و َلذابت �أحجا ُر ال�ضغينة.
لو �سرنا ،نحن يف ركاب �أغنيتك،
ال�ستطعنا ،رمبا ،التحليق �إىل النجوم منذ
زمن ...
أنت ،يا �أ ّم اجلبل ّيني ال�شجعان ـ
� ِ
نكاد ال نعرف �سواك يف الكون،
و �أنا وحدي منحني ًا �أمام �ضريحك بكل
توا�ضع،
���ص��درت ل�ل��أدي���ب ال�شاعر
�أ�سعد ال��دي��ري جمموعة من
الق�ص�ص املوجهة لأطفالنا عن
دار املفكر للطباعة والن�شر
ب��دم�����ش��ق ،وه���ي ت����دور ح��ول
القيم الوطنية ،واالجتماعية
التي هي املهاد الأول للرتبية
ال��وط��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
ت�أييد ًا جليل يحمل النفي�س
م���ن ت�����راث الأم������ة ،وي����ؤم���ن
باملثاقفة م��ع الآخ����ر مثلما
ي�ؤمن بالبناء والعطاء بدء ًا
من املدر�سة الإبتدائية.

�أطلب منك العون .

الأغنية العا�شرة

وحدي �أنا؟!  ...ال يا �أماه ،ل�ست حمق ًا!
حيثما كنتُ ـ بعيد ًا �أم قريبا،
�أرى النا�س يرفعون القبعات،
��ك
ي��ت��م�� ّه��ل��ون يف خ��ط��اه��م ع��ن��د ن�����ص��ب ِ
التذكاري.
حيث تنعم رفات الأبطال بال�سكينة،
على الأر�ض� ،إذ قاتل الأبناء،
يف املدن ،يف القرى و اجلبال ـ
قابل ُتهم ـ قابلت ن�صبهم التذكارية هذه .
يف “ ت�شيكيا “ ،على �ضفاف نهر “في�سليا”،
على منحدرات تل “مامايف”•،
حيث حتر�س ال�سال َم
�أيدي ُن ُ�صب الأمهات احلزينات .
�أمعنُ النظر يف مالمح الن�ساء ال�صارمة
املتحجرة يف مواقع حرا�ستها ...
ّ
ـ ماما� ،أهذه �أنت؟ ...طبع ًا �أنت !
حتى �أنك مل تتغريي تقريب ًا.
و�صلت �إىل املدن الغريبة،
كيف
ِ
دخلت بجر�أة ك�أنك ربة البيت؟!
و قد
ِ
مع �أنك مل تغادري قط
حدو َدنا الداغ�ستانية!
�أنت يف الدروب كافة ،و بقامتك التامة،
تعرفتُ
�أهم�س � ِ
إليك ،و قد ّ
على �صورتك الب�سيطة و العظيمة :
ـ مرحب ًا� ،أيتها احلبيبة ،اخلالدة �أبدا !
•تل مامايف  :حديقة تذكارية �أقيمت
يف مدينة ف��ول��غ��اغ��راد تخليد ًا ل�ضحايا
احل��رب العاملية الثانية ،و ت�ضم وحدها
رفات خم�سة و ثالثني �ألف ًا ـ املرتجم .

الأغنية احلادية ع�شرة

�أ تدرين ،يا ماما ،يف خمتلف البلدان
حيث ق ّي�ض يل �أن �أزور ،ثمة عيدٌ مبارك ـ
مكر ٌ�س الحرتام الأم.
ٌ
يوم ّ
مال ٌّح كوين من جمموعة جنمية ق�صية،
ا�س نبق من �أعماق املياه يف ذلك اليوم،
غطّ ٌ
�سيحلُّ  ،و لو مت�أخراً� ،ضيف ًا على الأم.
متنا�سني جمادالتهم ال�سابقة،
�سيجدون لها الكلمات املعبرّ ة ـ
�أولئك املحظوظون ممن بقي لديهم
�أمهات طاعنات يف ال�سن...
ُ
�شعرت بال�ضيم:
و ها قد
عددت �س ّب ً
ُ
حة من الأعوام،
مل �أجد فيها مثل هذا اليوم،
لي�س لدينا عيدٌ كهذا.
نحن من �أعماقنا نحرتم
َّ
كل ما ي�شدّ �أز َر احلياة،
نعرف عيد احل�صاد،
يو َم الطبيب و يو َم عامل التعدين...

كيف ن�سينا �إذ ًا و نحن َمن يقدّ �س بفخر
جهدَ العاملني يف املدينة و الريف،
نكر�س يوم ًا للعاملة الأزلية ـ الأم ؟!
�أن ّ
يوم ؟! ـ و �أمتزّ قُ غيظ ًا ـ
“ ٌ
يوم واحدٌ فقط من بني مئات الأيام؟!
ٌ
�أ ل�سنا،نحن ،يف كل يوم
نتوجه �إليها من �أعماق �أعماقنا ؟!
ّ
�أَما ن�ست�ضيء دائم ًا
بحنان جنمها؟!
و هل من �ضرورة لهذا العيد،
�إذا كانت الأم حتيا دائم ًا يف القلب ؟!
معنى للتقريع !
ما من ً
ً
فالتقومي لي�س �أمرا ُيفر�ض !
يوم من �أيام حياتنا العاقلة،
كل ٍ
هو بالن�سبة �إلينا عيدٌ للأم ! “

الأغنية الثانية ع�شرة

�إذا ما دفنتْ � ٌأم �أبناءها،
تن�ساب دموعها ،ال ت�ستطيع كبح ًا لها .
و االبن فوق �ضريح �أمه
�ضمريه املرهق ي�ؤنّبه.
و ها �أنا ،يا �أماه! �أقف منك�س ًا ر�أ�سي
�أمام تلّ �ضريحك �شاعر ًا بذنبي
مت�أمل ًا ا�سرتجع ذكرياتي
م�ستعر�ض ًا ما �سببته لك من كدر...
علي،ـ و هذا واجب البن ّوة ـ
�أمي الغاليةّ ،
�أن �أحر�ص �أ ّال يخبو �صوتك،
إياك.
�أن �أكون معك با�ستمرار؛ �صائن ًا � ِ
�ضفة نهر،
علي ،ك�سنديانة فوق ِ
ّ
امت�ص امل��ي��اه ب��ج��ذوري ،و �أن �أفكّر
�أن
ّ
بثبات:
قد ت�أتي حلظة ،تنقطع الرطوبة فيها ـ
الرطوبة واهبة احلياة ...
بحر هائج،
أ�سبح يف ٍ
ماما ،كم ن�صحتني �أ ّال � َ
�أ ّال �أجتاوز تخوم ال�سباحة امل�سموح بها،
حيث خلفها حتتجب املناطق اجلبلية !
لكنني مفتونٌ باملوجة العاتية،
للأ�سف ن�سيتُ و�صيتك،يا �أماه.
قد ت� ُ
أخرت ،يا �أمي ،ت�أخرت
مل �أمتكن من االنحناء �إىل يديك !
قذفتْ بي الأقدار �إىل مدىً بعيد !
ا�ستعجلت كثري ًا ـ كثريا،
و �أنت
ِ
بقيت حتى �شباط ـ
لو ِ
ف�شباط �أق�صر ال�شهور !...
�إذا ما دفنتْ � ٌأم �أبناءها،
تبكي الأم ،ال ت�ستطيع كبح ًا لدموعها.
فوق �ضريح الأم ي�صمت االبن،
ي�ؤنبه �ضمريه .
الأغنية الأخرية
�أغ���اين الأم!  ...ه��ي الأك�ث�ر تن ّوع ًا يف
الوجود !
�������ش���دتْ يف ك��ل م��ك��ان ـ يف ال��ب��ي��ت،يف
�أُن ِ
احلقل،وعند الينبوع ...
لو مل تكن �أغاين �أمي ـ

ق�ص�ص جديدة ..لأطفالنا

ملا كنتُ  ،ما كنت �أبدا.
الدموع التي جت ّمدت يف مقلتيها،
الأحلان التي برقت فوق �شفتيها
جنوم �ش ّعت يف الظلمة،
ٌ
و�أنا بف�ضلها ال ُترهبني الليلة الليالء .
توا�ضع وعظمة،
�أغاين الأ ّم ...
ٌ
ٌ
خزينة للقوى اخلفية ...
قلب الأم ـ
“ �أ ّم���ك���م ،ال ميكنني �أن �أب���اري���ه���ا�،أن
�أجاريها“
ري مرة .
ر ّددها الأب غ َ
على الأر�ض جرتْ
حروب و ا�ضطرابات،
ٌ
النا�س �شيب ًا على �شيب.
زادت
َ
ماما ،ماذا �س�أقول لك الآن؟
�أنا ابنك الأ�شيب ،ابنك الهرم ؟!
قدّ م يل �أخوتي
الذين ق�ضوا يف مناطق بعيدة
واجباتهم.
�أو�صاين �أبي ،وهو على �سرير املوت:
“ حافظ على �أمك ـ �إنّها روح البيت! “
ُيحتمل�،إذا ما �أمدّ ين القدر بال�سنوات،
أبجلك بالكلمات،
�أن � ّ
ً
�أن �أن�سج لك “�شاال” من الأ�سطر احلنونة
.مثله مل ترتدي يف حياتك.
�أ ترين ،كم هو زا ٍه وفاخر !
�أ لي�ست قوة �أغانيك،يا �أماه،
هي التي منحتني املوهبة ؟!
و الآن من البهجة ،من ال�شجن،
من �أغانيك �أحوك هذه الزخرفة.
�صورتك �س�أر�سمها على هذا ال�شال،
وفوق �سل�سلة جبالنا �س�أرفعه .
ب�صورة �ساحرة
ٍ
�أريد �أن �أدخل يف هذا ال�شال
�أزها َر الربيع كلّها .
هذا ال�شال ـ عن الأم ،عنك يا ماما،
أهديه،على �شرفك،
� ِ
�إىل �أمهات الأر�ض قاطبة!

زوايا
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ق�صة الأمثال ال�شعبية
•ي�سرى ح�سن
«الأم��ث��ال» هي واح��دة من �أق��دم العادات العربية
التي ما زالت ُت�ستخدم حتى يومنا هذا ،ويرجع تاريخ
بع�ضها �إىل اجلاهلية والع�صور القدمية ،وحظيت
الأمثال ال�شعبية بعناية خا�صة عند الغرب والعرب
على حد �سواء ،ونظر ًا لأهميتها يف الثقافة العربية،
فقد بلغت عناية الأدباء العرب بها مبلغ ًا كبري ًا ،وكان
لها طابع مميز.
و�ضرب الأمثال ،واحد من �أكرث الأ�شكال التعبريية
ال�شعبية انت�شار ًا و�شيوع ًا ،وال تخلو منه �أي ثقافة� ،إذ
ُيج�سد �أفكار ال�شعوب وت�صوراتها وعاداتها وتقاليدها
ومعتقداتها ومعظم مظاهر حياتها ،يف �صورة حية،
ويف داللة �إن�سانية �شاملة ،وميكن عده خال�صة حكمة
ال�شعوب وذاكرتها الباقية املتقدة.
قيمة �أدبية كبرية ،ولقد �أدرك العرب الأوائ��ل
قيمة هذا الكنز اللغوي البليغ فتعهدوها بالدرا�سة
والنقل ،وجمعوها يف كتب للأمثال ،كي ال ت�ضيع �أو
تندثر وللأمثال ال�شعبية  ،ويف هذا املقال :ن�ستعر�ض
معكم بع�ض ق�ص�ص �أ�شهر الأم��ث��ال العربية ،وكيف
�صارت �أمثا ًال:
- 1رجعت حليمة لعادتها القدمية:
كان لدى حامت الطائي امل�شهور بكرمه زوجة تدعى
حليمة وهي بعك�سه متام ًا م�شهورة بالبخل ،كانت ت�ضع
القليل من ال�سمن يف الطبخ ،حتى �أ�صبح الطبخ ال طعم
له ،ف���أراد �أن يعلمها الكرم وقال لها� :أجدادنا قالوا
�أن املر�أة كلما و�ضعت ملعقة من ال�سمن يف ح ّلة الطبخ
زاد اهلل بعمرها يوم ًا ،ف�أخذت حليمة تزيد ال�سمن يف
الطبخ حتى �صار طعامها طيب ًا وتعودت على ال�سخاء.
ولكن �شاء اهلل �أن يفجعها بابنها الوحيد ،فحزنت عليه
كثري ًا حتى �أنها متنت املوت ،لذلك رجعت �إىل عادتها
يف تقليل ال�سمن يف الطبخ ،حتى ينق�ص عمرها ومتوت،
فقال النا�س :عادت حليمة �إىل عادتها القدمية.
- 2رجع بخفي حنني:
هو ٌ
مثل ي�ضرب به عند الي�أ�س من احلاجة والرجوع
باخليبة ،كان ُحنني �إ�سكافي ًا من �أهل احل�يرة ،جاءه
�أعرابي يريد �أن ي�شرتي منه خفّني� ،ساومه على ثمنه
و�سب الأعرابي حنين ًا �س ّب ًا فاح�ش ًا ،ثم
ولكن مل يتفقاّ ،
تركه وان�صرف ،فغ�ضب ُحنني ،و�صمم على االنتقام
منه ،ف�أخذ اخلفني و�سبق الأعرابي من طريق خمت�صر
و�ألقاها يف الطريق ثم �ألقى الآخر يف مو�ضع �آخر ،وقد
اختب�أ ُحنني يراقبه ويرى ما �سيفعله ،وملا م ّر الأعرابي
اخلف ّ
ّ
بخف ُحنني!
ب�أحد اخلفني قال« :ما �أ�شبه هذا
ّ
اخلف الآخر لأخذته» ،لكن هذا وحده
ولو كان معه
ال ينفع ،ثم رم��اه على الأر���ض وم�ضى ،وبعد م�سافة
ّ
اخلف الآخر وندم على عدم ا�صطحابه
ق�صرية وجد
ّ
للخف الأول ،ثم عاد الأعرابي لي�أخذ الأ ّول ،وترك
راحلته بال حار�س� ،سرق ُحنني راحلته وما عليها من
ِح ْمل وذهب بها ،فلما عاد الأعرابي باخلفّني مل يجد
الراحلة ،فرجع �إىل قومه ،وملا �س�ألوه :مباذا عدت من
�سفرك؟ فقال« :جئتكم ُ
بخفّي ُحنني».
َ
- 3على نف�سها جنت برَ ِاق�ش:
هو ٌ
مثل يجلب ال�ش�ؤم ،براق�ش هي كلبة عند قوم
من العرب كانوا فقراء وحالتهم معدومة ،ويف يوم
من الأي��ام غارت براق�ش على قوم يدعى مروة ،وهم
قوم بجوار قومها و�أكلت طعامهم وزادهم ودجاجهم،
وعندما حلقوا بها وطلبوها اختب�أت يف مرابع قومها،
ا�شتكى قوم مروة املت�ضرر وطالبوا قوم براق�ش بدفع
تعوي�ض عن ال�ضرر لكنهم كانوا فقراء فقرروا الهروب،
وعلم قوم مروة بهم فلحقوا بهم وعندما اختب�أ قوم
براق�ش عن الأنظار حتى ال يرونهم ،وط��ار طري من
ع�شه بجانبهم فهجمت عليه براق�ش وه��ي تنبح،
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ف�سمعوا نباحها وهجموا
ع��ل��ي��ه��م ف��ق��ت��ل��وا ال��ك��ل��ب��ة
و�أ�سروا �أ�صحابها.
- 4جزاه جزاء �سنمار:
ه��و م��ث ٌ��ل ع��ن اخل��ي��ان��ة
مل���ن �أخ���ل�������ص��� ،س��ن��م��ار هو
بنّاء من بالد ال��روم ،بنى
للنعمان بن ام��رئ القي�س
ملك احلرية ،ق�صر ًا �ضخم ًا
«اخل���ورن���ق» ع��ل��ى مرتفع
حت���ي���ط ب����ه ال��ب�����س��ات�ين
والريا�ض اخل�ضراء ،وكانت
امل��ي��اه جت��ري م��ن الناحية
العليا من النهر على �شكل
دائ��رة ح��ول �أر���ض الق�صر
وت����ع����ود �إىل ال���ن���ه���ر م��ن
الناحية املنخف�ضة ،وبعد
�أن �أمت ب��ن��اءه على �أجمل
ما يكون� ،صعد النعمان مع
�سنمار �إىل �سطح الق�صر
و�شاهد املناظر اخل�لاب��ة وق���ال :م��ا ر�أي���ت مثل هذا
البناء قط ،ف�أجاب �سنمار :لكنني �أعرف مو�ضع �أجرة
لو زالت ل�سقط الق�صر كله ،ف�س�أله النعمان هل يعلم
�أحد غريك بهذا ،فقال ال ،ثم �أمر بقذف �سنمار من
�أعلى «اخلورنق» ،فقال النعمان يف نف�سه �أنه ال يجوز �أن
يظل ح ّي ًا من يعرف مو�ضع هذه الأجرة ومن ي�ستطيع
�أن يبني �أف�ضل من هذا الق�صر.
- 5ك�أن على ر�ؤو�سهم الطري:
هو ٌ
مثل ي�ضرب يف الهدوء وال�سكينة ،وهو يطلق
على �صيادي الطيور عندما ي�صطادون كانوا يلتزمون
ال�صمت والرتيث وال يلتفتون ميين ًا و�شما ًال كي ال تف ّر
منهم الطيور فيتمكنوا من �صيدها.
وك��ان حممد �صلى اهلل عليه و�سلم كثري ال�صمت
والوقار طويل الإطراق واالعتبار تك�سو هيبة وقاره
جل�ساته حتى �إذا جل�سوا بني يديه ك�أن على ر�ؤو�سهم
الطري �إعظام ًا له وهيبة منه.
ال�س ُ
يف الع ََذل:
�- 6سَ ب ََق ّ
هو ٌ
عمل ما ثم ي ّت�ضح
مثل ي�ضرب ملن يتعجل يف ٍ
خط�أه فيندم عليه ،كان هناك رج ًال يريد �أن يث�أر ملقتل
�أبيه فقتل رج ًال ظن ًا منه �أنه هو القاتل ،ولكن فيما بعد
ا ّت�ضح له �أن القتيل لي�س له ذنب وهو بريء فندم على
ذلك ،وعندما المه النا�س قال� :سبق ال�سيف العذل.
- 7م�سمار جحا:
هو ٌ
مثل ي�ضرب يف اتخاذ
احلجة الواهية للو�صول
ّ
�إىل الهدف ولو بالباطل ،ال
تقل �أهمية م�سمار جحا عن
�شهرة جحا نف�سه ،كان جحا
ميلك دار ًا و�أراد بيعها من
دون �أن يفرط فيها متام ًا،
فا�شرتط على امل�شرتي �أن
يرتك له م�سمار ًا يف حائط
داخل املنزل ،وافق امل�شرتي
على ذلك ،لكنه فوجئ بعد
�أي���ام بجحا ي��دخ��ل عليه
البيت ،فلما �س�أله عن �سبب
الزيارة �أجاب جحا :جئت
لأط��م��ئ��ن ع��ل��ى م�����س��م��اري!
رحب به الرجل ،و�أجل�سه
و�أط���ع���م���ه ،ل��ك��ن ال���زي���ارة
ط��ال��ت ،ان��زع��ج ال��رج��ل من

ذلك ،ولكنه فوجئ مبا هو
�أ���ش��دّ �إذ خلع جحا ج ّبته
وفر�شها على الأر�ض وتهي�أ
للنوم ،فلم يطق امل�شرتي
���ص�بر ًا ،و�س�أله م��اذا تنوي
فعله؟ ف�أجاب جحا بهدوء:
���س���أن��ام يف ظ��ل م�سماري!
وتكرر هذا الفعل كثري ًا..
وك��ان جحا يختار �أوق��ات
ال��ط��ع��ام لي�شارك الرجل
يف ط��ع��ام��ه ،ف��ل��م ي�ستطع
امل�����ش�تري اال���س��ت��م��رار على
ه��ذا الو�ضع ،وت��رك ال��دار
مبا فيها جلحا وهرب!!
8رُبّ رمية من غريرام:
ِ
���ص��اح��ب ه���ذه امل��ق��ول��ة
ه��و حكيم ب��ن عبد يغوث
امل��ن��ق��ري ،ال����ذي ك���ان من
�أرم��ى النا�س ،و�سببها �أنه
حلف يوم ًا ليعقرنّ ال�صيد حتم ًا ،فخرج بقو�سه فرمى
فلم يعقر �شيئ ًا ،فبات ليلة ب�أ�سو�أ حال ،وخرج يف اليوم
التايل فلم يعقر �شيئ ًا �أي�ض ًا ،فلما �أ�صبح قال لقومه،
ما �أنتم �صانعون؟ ف�إين قاتل اليوم نف�سي �إن مل �أعقر
أبت احملني
مهاة/البقر الوح�شي .فقال له ابنه :يا � ِ
معك �أرفدك ،فانطلقا ،ف�إذا هما مبهاة ،فرماها حكيم
أبت
ف�أخط�أها ،ثم تعر�ضت له �أخرى فقال له ابنه :يا � ِ
ناولني القو�س ،فغ�ضب حكيم وهم �أن يعلوه بها .فقال
له ابنه� :أحمد بحمدك ،ف�إن �سهمي �سهمك ،فناوله
القو�س فرماها االب��ن فلم يخطئ ،فقال عند ذلك
حكيم :رب رمية من غري را ِم.
- 9خذ احلكمة من �أفواه املجانني:
كان هناك رجل ثري تويف يف بلد بعيد عن بلده،
وو�صل خرب وفاته �إىل �أوالده ،وحدد ولده الأكرب يوم ًا
للعزاء ولكن �أخوته طالبوه باملرياث �أو ًال وا�شتكوه
للقا�ضي ،واحتار ماذا يفعل ف�سمع عن �شخ�ص م�شهور
ّ
م�سا من اجلنون ،فلج�أ �إليه
بحل امل�شاكل ولكن به ّ
وق�ص عليه ما فعله �أخوته ،فقال له املجنون :قل
ّ
لإخوتك هل عندكم من ي�شهد ب�أنّ �أبانا قد مات فع ًال؟
قال الرجل� :أ�صبت واهلل ،وذهب �إىل القا�ضي وقال له
ما قال املجنون ،فقال القا�ضي� :إنك حمقّ هل عندكم
�شهود؟ قالوا� :إن �أبانا ت��ويف وال يوجد �شاهد على
ذلك ،فقال القا�ضي� :أ�أتوا
بال�شهود ،وظلت الق�ضية
مع ّلقة م��دّ ة طويلة ،وقال
ل��ه��م �أخ��وه��م الأك��ب�ر :لو
�صربمت �أ�سبوع ًا لكان خري ًا
لكم و�أعقل.
- 10اللي ما يعرف
ال�صقر ي�شويه:
يقال هذا املثل لل�شخ�ص
الذي يفعل �شيئ ًا ال يعرف
ق��ي��م��ت��ه وم�����دى �أه��م��ي��ت��ه
بالن�سبة ل��ن��ا ،ك��ان هناك
رج���ل مي��ل��ك ���ص��ق��ر ًا غالي ًا
وعزيز ًا عليه ،وهو م�صدر
رزق��ه يف ال�صيد ،ويف يوم
كثيف الغيوم �أطلق الرجل
�صقره �سعي ًا وراء ال��رزق،
ول��ك��ن ال�صقر ت���أخّ ��ر ومل
يعد ،و�أخ���ذ يجوب املكان

من �أكرث الأ�شكال التعبريية
ال�شعبية انت�شار ًا و�شيوع ًا،
وال تخلو منه �أي ثقافة،
�إذ جت�سد �أفكار ال�شعوب
وت�صوراتها وعاداتها وتقاليدها
ومعتقداتها.

لها قيمة �أدبية كبرية ،ولقد
�أدرك العرب الأوائل قيمة هذا
الكنز اللغوي البليغ فتعهدوها
بالدرا�سة والنقل ،وجمعوها يف
كتب للأمثال ،كي ال ت�ضيع �أو
تندثر.

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

بحث ًا عنه ،وبينما هو �سائر وجد راعي ًا ف�س�أله عن
طريه و�إن كان قد ر�آه ،فقاله له الراعي �أنه ر�أى طريان
يتقاتالن �أ�سفل ال�شجرة ،ف�ضربهما بع�صاه ،وهاهما
على النار ينتظر �شوائهما ،فبهت الرجل وق��ال له:
�أت�شوي ال�صقر �إنه ال ي�ؤكل ،فقال الراعي� :صقر �أو
غريه كلها طيور ،ف�أطلق الرجل هذا املثل.
�11أ�ش�أم من الب�سو�س:الب�سو�س ه��ي ف��ت��اة م��ن قبيلة ب��ك��ر وه���ي خالة
ج�سا�س ،و�إليها ُتن�سب حرب الب�سو�س التي دامت 40
�سنة ،ب�سبب ناقتها التي كانت ترعى يف �أر���ض كليب
زوج �أخت ج�سا�س ،وكان ملك قبيلة تغلب ،فقتل كليب
الناقة ،لكن ج�سا�س �أخربها �أنه �سي�أتي لها بـ مئة ناقة
من نوق تغلب عو�ض ًا عن ناقتها ،ولكنها رف�ضت وهجت
قومها ب�شعر تعيرّ هم بق ّلة النخوة واملروءة ،ف�أثر ذلك
يف نف�س ج�سا�س وقتل كليب زوج �أخته ،فطالبت قبيلة
تغلب بقتل ج�سا�س ث���أر ًا لهم ،ولكنه هرب وا�شتعلت
احلرب مدة �أربعني عام ًا بني القبيلتني ،و�ضربت العرب
املثل بالب�سو�س يف ال�ش�ؤم وجعلوها نذير اخل��راب،
ب�سبب ما ج ّرته على العرب من ويالت ،بعدما ا�شتعلت
نريان هذه احلرب ب�سبب ناقتها.
- 12بيدي ال بيد عمرو:
هذا املثل هو للز ّباء ملكة تدمر التي طلبت من ملك
احلرية جزمية الأبر�ش الزواج بها ،انتقام ًا منه لأنه
قتل والدها ،د ّبرت مكيدة جللب الأبر�ش �إىل ق�صرها
ثم قتله ،وفع ًال كان ذلك ،و�صل نب�أ الغدر �إىل احلرية،
ك��ان للأبر�ش اب��ن �أخ��ت ا�سمه عمرو بن ع��دي توىل
مهام احلكم بعد غيابه ،وكان هناك م�ست�شار ًا ا�سمه
ق�صري بن �سعد ّ
ّ
وح�ضر
حث عمرو على الث�أر خلاله،
حيلة تقت�ضي �أن يقطعوا �أنفه ويجلدوه حتى تتمزق
ثيابه ،ليذهب بعدها �إىل الز ّباء مدعي ًا الهرب من
بط�ش عمرو بن ع��دي ،ال��ذي يظن �أن ق�صري هو من
�أ���ش��ار بزواجها من امللك جذمية الأب��ر���ش ،وانطلت
احليلة على ال��ز ّب��اء ،و�سكن يف الق�صر وتع ّرف على
مداخله وخمرجه ال�سريّ اخلا�ص ،ثم ادع��ى �أن له
جتارة يف احلرية وعليه �أن يجلبها �إىل تدمر ،ليعود
ومعه ِجمال حمملة ب�أثقال كبرية ،و�صلت القافلة �إىل
الق�صر وخرج الرجال من الأجولة ،ف�أ�سرعت الز ّباء
للهرب من خمرجها ال�سري ،لكن عمرو كان بانتظارها،
وعندما �أيقنت هالكها قالت مقولتها ال�شهرية «بيدي ال
بيد عمرو» ،ثم جترعت ال�سم من خامتها.
- 13ندم ندامة الك�سعي:
كان هناك ٌ
رجل يدعى الك�سعي ،يهوى �صيد الظ ّباء،
فرغب ذات يوم يف التف ّوق على مناف�سيه يف ال�صيد،
ف�صنع قو�س ًا و�سهاما من نبتة نادرة ما عرفت العرب مثل
قوته ومرونته ،ثم ذهب �إىل ال�صحراء يف ليلة مظلمة،
اختب�أ خلف جذع نخلة بانتظار ال�صيد املوعود ،وعندما
�سمع وق��ع حوافر الظ ّباء تعدو بالقرب منه� ،أطلق
�سهمه الأول نحوها فا�صطدم ال�سهم بال�صخر وتطاير
ال�شرر من عينيه ،ف�أعاد الك ّرة و�أطلقها ،لكن الرمية
الثانية مل ت�صب فري�ستها حيث ارتطم ال�سهم الثاين
بال�صخر ،وحاول بالثالثة والنتيجة كانت هي ذاتها.
فنظر �إىل قو�سه وك�سره هو و�سهامه وا�ست�سلم للنوم من
�شدة احل�سرة والأمل ،ومع �إ�شراقة ال�شم�س ،ا�ستيقظ
الرجل فوجد ثالثة ظباء �صرعى على الأر�ض ،فكانت
�سهامه من �شدة قوتها اخرتقت بطون الظباء الثالثة
من جهة لتخرج من اجلهة الثانية وترتطم بال�صخر،
ّ
ويع�ض على �أ�صابعه معاقب ًا �إياها
�أخذ ينوح ويبكي
على �سرعة حكمه ،حتى �سالت منها الدماء ،ومنذ ذلك
احلني �أطلق املثل :ندم ندامة الك�سعي.

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

عيد �سليمان الدروي�ش

كاتب ،باحث ،مواليد 1963
ـ ع�ضو احتاد الكتاب العرب
ـ ع�ضو جمعية الدرا�سات والبحوث
ـ رئي�س فرع احتاد الك ّتـاب العرب
يف الرقة
ـ �أمني �سر اجلبهة الوطنية
التقدمية
ـ �إجازة يف الفل�سفة وعلم النف�س
ـ عمل يف مديرية الثقافة
مبحافظة الرقة
ـ امل�ؤلفات:
1ـ �سيكولوجيا الثقافة ـ 2003
2ـ الإمام الغزايل بني العقل
والنقل ـ 2004
3ـ فل�سفة الت�صوف يف الأديان ـ
2006
4ـ الأخالق يف فل�سفات ال�شرق ـ
2009

أخبار

•�أ.حممد حديفي

احلركة الت�صحيحية
ودورها يف بناء الإن�سان
ك��ث�يرة ه��ي الأ�سئلة ال��ت��ي تقفز مت�سارعةً �إىل �ساحة
الذهن ،وهي يف غالبيتها �أ�سئلة م�شروعة ،ويف طليعتها:
كيف ا�ستطاعت �سورية �أن ت�صمد �أمام �أكرث من ثمانني دولة
و�ضعت كل ثقلها و�إمكاناتها لإ�سقاطها ،و�إزاحتها من طريق
الكيان ال�صهيوين ،حيث د�أب��ت على جلم �أحالمه املزمنة
يف التو�سع وق�ضم الأر���ض..؟ ،وكيف جلي�ش قاتل ب�ضراوة
لثمان �سنوات على كافة اجلبهات ،وتعر�ض ملا مل يتعر�ض
له جي�ش يف العامل ،ومع ذلك ثبت يف �ساحات القتال ،وحوّل
تراب �سورية الطاهر �إىل مقربةٍ للغزاة ،وحرر الأر�ض �إال
�أقلها ال��ذي �سيتحرر عما قريب ،وعندها ت�صبح �سورية
خاليةً من الإرهاب والإرهابيني؟ ثم كيف لبلدٍ ُدمرت بناه
التحتية ،و�سُ رقت م�صانعه ،و�أحرقت حما�صيله ،ومع ذلك
ظلت ال�سلع الأ�سا�سية ال�ضرورية حلياة املواطن متوفرة
وب�أرخ�ص الأثمان قيا�س ًا للعامل ب�أ�سره؟ ال �شك �أن هناك
�أ�سباب ًا قويةً �أدت لذلك ال�صمود والثبات ،و�أ�سهمت يف �صمود
اجلي�ش العربي ال�سوري يف �ساحات القتال ،وثبات املواطن
م��ن خلفه؛ ذل��ك امل��واط��ن ال��ذي حتمل ال��رع��ب ،واخل��وف،
والتهجري ،و�شظف العي�ش ،ومع ذلك متا�سك و�صرب وا�ستمر،
وق��اوم ،وكل ذلك كرمى لعيون الوطن ،ومن �أجل �أن يبقى
ترابه طاهر ًا ال تدن�سه قدم غا�صب بربري حمتلّ ..
يف طليعة الأ�سباب التي �أدت لهذا ال�صمود الأ�سطوري
�ير م��ن االع��ت��داد
للجي�ش وال�شعب م��ن خلفه ن��ذك��ر وب��ك��ث ٍ
بالنف�س �أن هذا اجلي�ش حمل وبجدارة واقتدار �أهداف ًا
�ساميةً غر�ست يف وجدانه بعنوان كبري يُف�ضي �إىل قناعة
را�سخة ال تتزعزع ،وهي �أن تراب الوطن خط �أحمر ودونه
ترخ�ص الأرواح ،وكذلك �آم��ن ال�شعب ال��ذي دف��ع بفلذات
�أكباده را�ضي ًا �إىل �ساحات القتال ،ودفع الكثري من ال�شهداء
ب�إميان را�سخ ميلكه �أن دماءهم مل تذهب هدراً ،و�إمنا �أورقت
ن�صر ًا و�صون ًا للأر�ض والكرامة ،وهزميةً بينة لأعداء هذا
الوطن ال�صامد..
كلنا يعلم الأ�سباب امللحة التي �أف�ضت �إىل قيام احلركة
الت�صحيحية بقيادة الراحل الكبري حافظ الأ�سد يرحمه
اهلل ،ال��ذي نه�ض ب�سورية م��ن رم��اد ح��رب ح��زي��ران عام
 ،1967وجعل منها قلعةً ح�صينة تعتمد يف العي�ش على
مواردها الذاتية؛ �سواء �أكان ذلك يف الزراعة �أو ال�صناعة
�أو �إعداد اجلي�ش العقائدي القوي الثابت يف وجه املطامع
ال�صهيونية؛ مطلق ًا �شعاره التاريخي يف ذلك الزمان؛ الذي
�أدى لإقامة التوازن اال�سرتاتيجي الذي �أفلح يف جلم العدو،
والثبات يف وجهه ،وما احلرب امل�شرفة التي خا�ضها اجلي�شان
ال�سوري ،وامل�صري عام � 1973إال ثمرة من ثمار احلركة
الت�صحيحية املجيدة.
و�إذا علمنا �أن �سورية و�صلت يف ظل احلركة الت�صحيحية
ملرحلة من االزده��ار االقت�صادي �أثمر ا�ستقاللية مادية،

و�أدى �إىل �سداد جميع ديونها لكل من ا�ستلفت منه فيما
م�ضى ،وهذا يف تقديري �إجناز بحد ذاته ات�ضحت �أهميته
خالل احلرب الظاملة على �سورية ،و�أدى �إىل ثباتها وتعزيز
�صمودها.
�أما على ال�صعيد ال�سيا�سي العربي فقد ر�سّ خت احلركة
الت�صحيحية من خالل ما طرحته من مبادئ فكرة القومية
العربية ،وتعزيز التعاون العربي على كافة ال�صعد ،ومدت
يدها �إىل ال��دول التي ت�ؤمن بحقوق الإن�سان وال�شعوب يف
ا�ستعادة �أر�ضها ،فعززت عالقتها يف املع�سكر اال�شرتاكي
وعلى ر�أ�سه االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ،والذي كان يف تلك
املرحلة يف �أوج عظمته وقوته ..و�إذا انتقلنا �إىل دور احلركة
الت�صحيحية ودوره��ا يف تعزيز البنى التحتية ل�سورية،
و�إقامة امل�شاريع اال�سرتاتيجية ال�ضخمة �أمثال �سد الطبقة
الكبري والعظيم على نهر الفرات الذي عزز القدرة والإنتاج
يف جمال الزراعة؛ �إ�ضافة لإقامة امل�ست�شفيات واجلامعات
وامل��دار���س ،و�إتاحة التعليم املجاين ال بل والإل��زام��ي �إىل
�سن معينة لكافة �أفراد ال�شعب ،كذلك عمدت هذه احلركة
�إىل �شق ال�شوارع والطرق الزراعية التي رفعت من قدرة
الفالح على ا�ستثمار �أر�ضه ،و�إدخال الآلة للعمل بها من �أجل
ا�ستغاللها اال�ستغالل الأمثل يف جني املحا�صيل وتنوعها
لت�سد حاجات ال�شعب ال�سوري يف الغذاء والطعام ،لتكون يف
الوقت نف�سه الرافد الأقوى القت�صاد �سورية ب�شكل عام.
من كل ما تقدم يت�ضح اجلواب ،وتتبلور الأ�سباب الرئي�سة،
وتظهر الأ�سرار اخلفية التي وقفت وراء �صمود هذا ال�شعب
واجلي�ش العربي ال�سوري يف وج��ه ه��ذا امل��د ال�صهيوين ـ
الأمريكي املمول مع الأ�سف مب��ال البرتول العربي الذي
كان من الواجب �أن ير�صد لتعزيز �صمود �سورية يف وقوفها
�ضد �أعداء ال�شعب العربي الذي بدا يف الآونة الأخرية �أنه
مغلوب على �أم��ره ،وهو يرزح حتت طغيان امللوك والأم��راء
الذين �سرقوا لقمة عي�شه وقدموها لقمةً جمانية �سائغة
لقاهري �شعوبهم ،والطامعني يف ثرواتهم ،لتحويلهم �إىل
م�ستهلكني يحتاجون لهم يف كل �صغرية وكبرية ..والأدهى من
ذلك كله �أننا الحظنا والغ�صة يف قلوبنا �أن بع�ض هذه الدول
قد فتحت حدودها مل�س�ؤويل الكيان ال�صهيوين وقادته ،ثم
�أ�سفرت عن وجوهها الب�شعة الغارقة يف الذل واالرتهان..
�سورية ال�صامدة بجي�شها و�شعبها ،والتي ورث��ت املبادئ
ور�سختها يف �أعماق �أبنائها ما�ضية �إىل �صبحها و�شروقها
لأنها �صاحبة احلق يف احلفاظ على قد�سية الأر�ض ،ولأنها
�أم ال�شهداء.

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

mouhammad.houdaifi@gmail.com

�أبواب يف الركام ق�ص�ص جديدة ..للأديبة جمانة طه
�صدرت جمموعة ق�ص�صية جديدة
للأديبة جمانة طه �ضمن من�شورات
احت���اد ال��ك��تّ��ـ��اب ال��ع��رب ،و�ضمت بني
دفتيها ق�ص�ص [امل��دي��ن��ة املعجزة،
اخلر�س الأ�سري ،لعبة ورق ،دار لقيان،
م���ت ..ق���اع���داً ،ب��رم��ة م��ف��ت��اح� ،أب�شع
احل��م��وات ،ب��اب عتيق ،كومة فئران،
باب يف طائرة ،معاين احلياة ،وح�ش
ب�شري ،فطور فرن�سي ،ب��اب دم�شقي،
باب يف م�ؤ�س�سة� ،سقوط يف جب ال�ضياع،
انفجار ،باب يف م�صعد� ،أبواب يف الركام،
تهومي ب���اب) ..تر�صد يف ه ّمها العام
واق��ع احل��رب على �سورية ،وما تقوله
�أب��واب البيوت عن االجتماع احلميم
الذي كان من جهة ،وعن الوح�شة التي
�أحدثتها احل��رب على �شكل خم��اوف،
وفقد ،وموت من جهة ثانية.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه املجموعة
ت�شكل �إ���ض��اف��ة حقيقية للتجربة
الأدبية التي عرفتها الأديبة جمانة
ط��ه م��ن حيث العلو الفني ،وال�صدق
الأدبي ،واالنهمام باحلال الوطنية.
وق��د �سبق للأديبة جمانة طه �أن
�أ�صدرت الكتب الآتية:
• اجل��م��ان يف الأم���ث���ال :درا���س��ة
ت��اري��خ��ي��ة م��ق��ارن��ة /ط ،1دم�����ش��ق
1991م.
• وحت���ت ا���س��م م��و���س��وع��ة احلكم
والأم��ث��ال 1999 :ط ،2ط2003 ،3
عن الدار الوطنية اجلديدة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ودار اخليال يف
بريوت.
• ���س��ن��دب��اد يف رح��ل��ة م���ؤج��ل��ة:

ق�ص�ص/دم�شق :دار الأهايل للطباعة
والن�شر والتوزيع1994 ،م.
• عندما تتكلم الأب��واب :ق�ص�ص/
دم�شق :احتاد الكتّـاب العرب1998 ،م.
•ل َ
����ك �أغ���ن���ي :ن��ث��ائ��ر ���ش��ع��ري��ة/
دم�شق :دار �إ�شبيلية للدرا�سات والن�شر
والتوزيع1999 ،م.
• بروق :ق�ص�ص بامل�شاركة/دم�شق،
.1999
• مغامرة �سمكة :ق�ص�ص �أطفال/
دم�شق ،احتاد الكتّـاب العرب2001 ،م.
• امل��ر�أة العربية يف منظور الدين
والواقع :درا�سة مقارنة/دم�شق ،احتاد
الكتّـاب العرب2004 ،م.
• بيئتي النظيفة :ق�ص�ص �أطفال
/ح��ل��ب ،دار رب��ي��ع للطباعة والن�شر
والتوزيع2005 ،م.

• �صمت �أزرق غامق :ق�ص�ص/دم�شق،
وزارة الثقافة ال�سورية2005 ،م.
• تنهدات الأبي�ض :نثائر �شعرية /
دم�شق ،دار اجلمان2007 ،م.
• م�سافات ومطر :ق�ص�ص/دم�شق،
احتاد الكتـّاب العرب2007 ،م.
• غ��واي��ة ال���ذك���ري���ات :م��ن �أدب
ال��رح�لات /ب��ي�روت ،ال����دار العربية
للعلوم نا�شرون2013 ،م.
• الطائرة والريح :ق�ص�ص �أطفال
/الإم��ارات العربية :ال�شارقة ،دائرة
الثقافة والإعالم2017 ،م.
• جم��م��وع��ة م��ق��االت وب��ح��وث يف
�سل�سلة (�أدباء مكرمون) التي ي�صدرها
احتاد الكتّـاب العرب بدم�شق.

