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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 ()3
ت�صدّ ُر "نوث" الف�صل الثالث من الكتاب� ،إط��ار نظري لإب��ادة املكتبات ،بقول
ال�شاعر الإنكليزي "جون ميلتون" �صاحب "الفردو�س املفقود"ُ :
"قتل كتاب �أ�شبهُ
ُ
يقتل �إن�سان ًا يقتل خملوق ًا عاق ًال� ،أ ّما َمن يد ّمر
ما يكون بقتل �إن�سان ،بل �إنّ َمن
كتاب ًا نافع ًا ،فهو � مّإنا ُ
يقتل العقل نف�سه" ،و ُتتبع القول بقولها هي" :لأنّ املكتبات
ترمز �إىل قيم النزعة الإن�سية والدميقراطية التي �أ�ضحت متيز املجتمع احلديث
املوجه �ضدها يكون هجوم ًا على هذه املُ ُثل �أي�ض ًا"،
وترافد الأمم ،ولأنّ العنف
ّ
وت�ضيف نق ًال عن ال�شاعر الأملاين "هايرني�ش هاينه" قوله" :عندما ُيقدمون على
حرق الكتب ف�سوف ي�ؤول بهم الأمر �أي�ض ًا �إىل حرق الب�شر �أنف�سهم".
ومهما يكن من �أمر االتفاق �أو االختالف مع ما تبد�أ الباحثة به هذا الف�صل بعدما
احلجة التي تذهب �إىل
تقدّ م من الأقوال ،و�سواها� ،أي قولها" :ي�سوق هذا الف�صل ّ
جنم عن ت�ضافر
�أنّ تدمري الكتب واملكتبات على نطاق وا�سع يف القرن الع�شرين َ
بني :بيئة اجتماعية م�ضطربة ،وزعامة ت�سلطية �أو ا�ستبدادية ،و�أيديولوجيات
و�سيا�سات متطرفة"� ،أعني حتديدها عوامل �إبادة الكتب واملكتبات فيما ر�أته ،ف�إنّ
مما
ث ّمة عوامل �أخرى مل تلتفت �إليها ،بل �إنّ ث ّمة عام ًال مركزي ًا و�أكرث �أهمية ّ
ذكرت ،هو الوعي املدجج ب�إرادة قتل الآخر املختلف ب�أ�شكاله املختلفة :االثنية،
والدينية ،والأيديولوجية ،والذي جهر بنف�سه يف ال�سنوات التي م�ضت من تاريخ
وربا �آالف ،الوقائع الدالّة على
ما ُ�س ّمي "الربيع العربي" ،والذي يحت�شد مبئات ،مّ
�أنّ ثقافة القتل لدى املل ّوثني بذلك الوعي ،قتل الآخر املختلف ،تتجاوز الإن�سان
�إىل منجزه الفكري ،ويف مقدّ مة ذلك الكتب.
وفيما يعني دور الأيديولوجيات املتطرفة يف �إبادة الكتب واملكتبات تنقل "نوث"
عن "غوبلز" وزير الدعاية يف العهد النازي قوله للطالب الذين �أحرقوا الكتب
التي متثلّ ذاكرة جمهورية "فامير" التي ن�ش�أت و�سط �أملانيا بعد خ�سارة الأخرية يف
احلرب العاملية الأوىل" :وهكذا ،لقد �أبليتم بالء ح�سن ًا يف هذه الليلة ب�إلقاء �آثار
املا�ضي يف قلب النريان .هذا ا�ستعرا�ض مفعم بالق ّوة وعظيم ورمزي ،ا�ستعرا�ض
ينبغي �أن يو ّثق للعامل �أجمع ما يلي :هنا تتهاوى الأ�س�س الروحية جلمهورية
(فامير)".
و�ش�أنها يف غري موقع من الكتاب ال تدخر "نوث" حماولة لو�ضع ال�شيوعية مرادف ًا
للنازية ،فتكتب من دون �أن توثق لذلك ،ومن دون �أن تكلّف نف�سها مهمة الإمياء،
جمرد الإمياء� ،إىل ما ارتكبته الواليات املتحدة الأمريكية يف هذا املجال يف غري
ّ
ّ
مكان من العامل على الرغم من تر ّدد مفردة "الإمربيالية" التي متثل �أمريكا �أب�شع
�صورة لها يف غري موقع من الكتاب .تكتب "نوث" قائلة" :يف العام  1940احتلّت
الق ّوات الرو�سية دول البلطيق ..و(ط ّهرت) مكتبات بيع الكتب واملكتبات العامة،
فحرقت الكتب غري املقبولة ،وحظرت �أربعة �آالف كتاب وكت ّيب يف �إطار حتويل
البيئة الثقافية لتتفق مع املعتقدات ال�شيوعية".
وت�أكيد ًا للخطاب املركزي الذي مي ّثل منت املنت يف الكتاب� ،أي هجاء ما �سوى
تخ�ص النازية وال�شيوعية بحديثني ،فت�شري �إىل ال��دور ال��ذي نه�ضت
�أمريكا،
ّ
"كروب�سكايا" ،زوجة "لينني" ،به يف الرقابة على املطبوعات ،و�إىل �أنّ هذه
الرقابة �صارت �أ�شدّ يف عهد "�ستالني" ،حيث "�أتيحت للجماهري جمموعات كتب
وح�صر ا�ستخدامها يف
و�سحبت املطبوعات امل�شكوك فيهاُ ،
خ�ضعت لرقابة �صارمةُ ،
م�ستخدمني مرخّ �ص لهم" .وال تفلت التجربة ال�شيوعية يف ال�صني من �سهام "نوث"،
بل رغبتها يف هجاء خمتلف الأنظمة ال�سيا�سية �سوى بلدها �أمريكا الغائ�صة حتى
ذروة ر�أ�سها يف م�ستنقع اخلطيئة يف غري جمال ،يف مقدّ متها تلويثها كوكب الأر�ض
بثقافة القتل ،قتل كلّ َمن ال يرت�ضي ب�صفة التابع لإراداتها �أو العبد والأجري يف
ال�شر التي حتاول �أن حتكم العامل من خاللها( ...يتبع).
�إقطاعية ّ
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تنامي الفا�شية وخطابها المتطرف  ....لماذا وكيف ؟

• د� .صياح عزام

يبدو �أنه الدولة دميقراطية واحدة �أ�صبحت مبن�أى عن اليمني
ال�شعبوي املتطرف و�إن كان هذا ال�صعود الفا�شي الذي ي�شهده
العامل يتفاوت بني دول��ة واخ��رى ،مع كل مايحمله يف خطابه
ال�سيا�سي والفكري من ب��ذور فا�شية جديدة تتهدد املنجزات
احل�ضارية والدميقراطية للب�شرية كلها.
بطبيعة احل��ال ،الب��د من القول �إن ال��زل��زال الأك�بر يف هذا
ال�سياق كان قد �ضرب الواليات املتحدة الأمريكية يف االنتخابات
الرئا�سية عام  2016عندما �أ�سفرت عن جمئ /ترامب� /إىل البيت
الأبي�ض ،مد جج ًا بخطاب الكراهية للآخرين ،وال�سيا�سة املناوئة
تعد
لالجئني واملعادية ل�ل�إع�لام والن�ساء وامللونني عموم ًا والتي ُّ
امل�س�ؤولة عن حالة االنق�سام واال�ستقطاب والتوتر والعنف يف املجتمع
الأريكي ،عالو ًة على ت�أزميها للعالقات الدولية ب�شكل عام.
يوم  2018/10/30ان�ضمت الربازيل التي هي من كربيات الدول
الدميقراطية يف العامل اىل قائمة الدول امل�ضروبة بهذا (الت�سونامي)
�إذ �أن رئي�سها اجلديد (بول�سونارو) مثله مثل الرئي�س (دونالد ترامب)
اليكف عن متجيد الديكتاتوريات ،ويتهدد �شعبه بقب�ضة حديدية
�صارمة ،ورمبا يعمل على �إعادة الديكتاتورية وفرق القتل والإعدام
خارج القانون ،مثلما يفعل (رودريغو دوتريتي ) يف الفلبني الذي �أطلق
ال واغتيا ً
العنان لفرق القتل امليداين لتعيث قت ً
ال وف�ساد ًا وفو�ضى من
دون �أي م�سوغ قانوين وعلى طريقة الع�صابات امل�سلحة املنفلتة من كل
قيد.
ً
قبل هذا وذاك ،كانت القارة الأوروب��ي��ة م�سرحا ل�صمود اليمني
املتطرف ب�أ�شكال متعددة ،فهو �إن مل ي�صل اىل قمة ال�سلطة يف معظم
البلدان الأوروبية� ،إال �أنه ا�ستطاع فر�ض م�شاركته يف هذه ال�سلطة،
وحل �أو ً
ال وثاني ًا وثالث ًا يف االنتخابات ،وارتفع نفوذه ب�شكل ملحوظ
والفت.
وعلى �سبيل املثال ،يف  /ال�سويد � /سجل ( حزب دميقراطية ال�سود
) �أف�ضل نتيجة انتخابية يف تاريخه ،حيث ح�صل على املركز الثالث
يف الربملان ال�سويدي .
يف ايطاليا ،متكن حزب ( رابطة ال�شمال ) اليميني املتطرف من
قيادة حتالف ت�صدر نتائج االنتخابات الربملانية عام  ،2018ومتكنت
حركة (خم�س جنوم ) من حتقيق اف�ضل النتائج احلزبية املنفردة
بح�صولها على ثلث �أ�صوات الناخبني.
يف �أملانبا� ،سجل حزب  /البديل من �أجل املانيا  /ومايزال تقدماً
يف االنتخابات الربملانية واملحلية .وتعد حركة (بيغيدا) اليمينية
املتطرفة قوة �سيا�سية الي�ستهان بها ،وهي ميالة للعنف والفو�ضى،
خا�صة عدا�ؤها للمهاجرين!
يف فرن�سا ،كما هو معروف ،متكنت زعيمة حزب اجلبهة الوطنية
اليميني املتطرف (مارين لوبان) من الو�صول اىل الدورة الثانية من
االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية التي جرت يف �شهر ني�سان من العام
 ،2017وح�صدت �أكرث من ثلث �أ�صوات الناخبني .
يف بريطانيا ،قاد  /حزب اال�ستقالل ال�شعوبي  /اململكة املتحدة يف
م�سرية (الربيك�ست) املعروفة .
يف هولندا ،يقود ح��زب ( احلرية ) البالد مل�صري م�شابه مل�صري

بريطانيا وجنح بزعامة  /فون غريت فيلدرز /وبجدارة الفتة يف
حتقيق مكا�سب انتخابية وازنة.
يف النم�سا ،فاز حزب ( احلرية ) بزعامة  /نويرت هوفر /ب�أكرثية
ثلث الأ�صوات يف االنتخابات الرئا�سية الأخرية التي جرت يف البالد .
يف ال��دمن��ارك ،يعد (ح��زب ال�شعب ال��دمن��ارك��ي) ال��ق��وة الثالثة
الأ�سا�سية يف الربملان.
يف اليونان ،عزز حزب (الفجر الذهبي) �أو�ضاعه يف االنتخابات
التي جرت يف العام  ،/2015/م�ستفيدا من تداعيات االزمة املالية،
ومن حتول اليونان اىل بوابة ال�ستقبال موجات الالجئني اىل القارة
الأوروبية من البالد العربية واالفريقية وغريها .
ويف �أوروبا ال�شرقية ،الو�ضع اي�ض ًا لي�س �أف�ضل حا ً
ال  :ففي هنغاريا
وبولندا والت�شيك و�سلوفاكيا تلعب اح��زاب اليمني املتطرف �أدوارا
قوية ومتزايدة عاما ً بعد عام  .وعلى �سبيل املثال  :رئي�س حكومة
هنغاريا هو من ه��ذه املدر�سة املتطرفة  .ويف بولندا يقود حزب
(القانون والإن�صاف ) هذا التيار وهنا يربز �س�ؤال منطقي ،ماهي
�أ�سباب ظهور هذه التيارات اليمينية املتطرفة وازدياد قوتها وت�أثريها
عام ًا بعد عام ؟
بالطبع هناك �أ�سباب عدة � ،أهمها الأزمة االقت�صادية التي �ضربت
العامل منذ ع��ام  /2008/وتعاقب موجات الهجرة واللجوء �إىل
القارة الأوروبية من دول عدة بالنظر للحروب وال�صراعات التي
�شهدتها هذه الدول ،وتفاقم ظاهرة التهديد االرهابي التي �ضربت
وماتزال �أكرث من بلد يف املنطقة والعامل وازدي��اد حدتها يف القارة
الأوروبية التي تعاملت �سلطاتها عن هذه الظاهرة يف بداية الأمر،
وظنت �أنها �ستكون مبن�أى عنها ،ثم ف�شل الأحزاب التقليدية الي�سارية
منها واليمينية يف �إدارة �ش�ؤون بلدانها وانهيار الثقة بقياداتها وتف�شي
اخل�شية من ا�شتداد هبوب رياح العوملة �أو ال�سرعة املتزايدة لالندماج
الأوروبي ،وتعاظم دور و�سائط التوا�صل االجتماعي ،وثورة املغلومات
واالت�صاالت ،وتنامي مظاهر اجلرمية وازدياد الف�ساد املتعدد االوجه
والأ�شكال يف العديد من الدول الدميقراطية مثل  /الفلبني والربازيل
وغريها  /طبعا ،ه��ذه اال�سباب ت�ضاف اليها ا�سباب اخ��رى ي�صعب
ح�صرها يف هذه العجالة .
وهناك �س�ؤال �آخر مهم اي�ض ًا ،وهو ماهي القوا�سم وامل�شرتكات التي
جتمع �أحزاب اليمني املتطرف؟ �أهمها :اخلطاب ذو الطبيعة (القومية
ال�شوفينية) والدينية �أحيان ًا ،الكره للي�سار والي�ساريني ولال�شرتاكية
والتوجه اال�شرتاكي ،معاداة الأجانب واملهاجرين ،معاداة �أ�صحاب
الديانات الأخ��رى من دون �أي �سبب م�س ِّوغ لذلك والتع�صب العرقي
وعد العرق الأبي�ض هو العرق (النقي) من دون �سواه
(�ضد امللونني) ّ
والرتويج للإ�سالموفوبيا ،واالنغالق القومي ،واحلمائية االقت�صادية
مثل احلماية التي يعمل عليها الرئي�س الأمريكي (دونالد ترامب)
منذ جميئه اىل ال�سلطة  .باخت�صار ،يت�ضح من خالل ماتقدم ذكره،
�أن �صعود الفا�شية والتطرف ي�شكل تهديد ًا ماحق ًا للب�شرية ب�أ�سرها،
وتهديدا للتعددية ،والدميقراطية ،وح��ق��وق الإن�����س��ان ،والعي�ش
امل�شرتك ،والتعاون واحلوار ،وينذر ب�شكلِ جدي بعودة انظمة احلكم
الفا�شية والديكتاتورية الظاملة.

الميثولوجيا الأكاديمية و ..حنا عبود
���ص��در ك��ت��اب ج��دي��د م�ترج��م للكاتبة كاثرين
�آن واي��ت للناقد امل��ع��روف حنا عبود وذل��ك �ضمن
من�شورات احتاد الكتّـاب العرب ،جاء حتت عنوان /
امليثولوجيا الأكادميية./
عرف به بـ امليثولوجيا ،والآلهة يف لزمن الوثني
ّ
لدى اليونان والرومان ،وما تفرق منه حني نتحدث
عن اخلرافات ،والأ�ساطري ،والرتاث ال�شعبي ،وكيف
ن�ش�أ االعتقاد �أو الإمي���ان بالآلهة القدمية قبل
الديانات ال�سماوية الثالث.
ويحدد الكتاب املت�شابهات ما بني الآلهة والب�شر،
وال��ف��رق اجل��وه��ري م��ا ب�ين الآل��ه��ة عند اليونان
وال��روم��ان والفراعنة ،والبالد ال�سورية وم��ا بني
النهرين ،ويقف الكتاب عند امليثولوجيا والأ�ساطري
لدى ال�شعوب الأخرى.
ومن عناوين الكتاب:

«الأبطال الذين احتفى بهم ال�شعراء ،يولي�سي�س،
�أور�ستي�س ،وبوليني�سي�س ،ال�سيبيالت ـ العرافون،
مهابط ال��وح��ي ،الأل��ع��اب الكال�سيكية ،امل�سارح،
التماثيل امل�شهورة ،املعبودات امل�صرية ،امليثولوجيا
ال�شرقية ،بالد فار�س ،امليثولوجيا الهندية ،ال�صني،
التيبيت ،امليثولوجيا اال�سكندنافية ،امليثولوجيا
ال�سلتية ،املك�سيك ،البريو» ومن �أهم الأ�سماء التي
وردت يف الكتاب:
«�أ�سخيلو�س ،بروكوبيو�س ،بلينيو�س (الأ�صغر)،
البيال�سجيون ،تيتيكاكا ،جو�ستني (القدي�س)
ج��وف��ي��ن��ال ،دمي��و���س��ت�ين ،دي����ودورو�����س��� ،س�تراب��و،
�سوفوكلي�س� ،سيمونيد�س� ،شي�شرون ،ف��ارو ،قي�صر
(ك��اي��و���س ي��ول��ي��و���س) ،م��ي�����س��ي��ن��ا���س ،ه��ي�رودوت،
يوريبيد�س»

قضايا وآراء

يف رحاب لغتنا
• معاوية كوجان

الممنو ُع من ال�صرف
ممنو ٌع من ال�صرف �أي من التنوين.
َ
اال�سم تنوينهُ يف �آخر
�صرف
�أي �إن
ِ
ٌ
معروف.
أمر
ٍ
حرف منه .نقول :هذا � ٌ
ٌ
رج��ل و ٌّ
ولقيتُ حم��م��وداً .و�إن َ
يف
َّ����ك
كرمي.
يمُ نع ال�صرف يف احلاالت التالية:
 1م��ا ج��اء على وزن ( �أفْ�� َع��ل)ُ
ومررت
أ�شقر.
فتى � َ
.كقولنا :ر�أي��تُ ً
�������ض���ر ���س��اح��ر اجل���م���ال.
ب�����واد �أخ
ٍ
َ
 2ما جاء على وزن ( ُف َعلْ ) ك ُع َم َرٌ
ر�سالة
.وجاء ُع َم ُر .هذه
مر
.ر�أيتً ُع َ
َ
عمر.
من َ
َ
ُ
�ستعي�شها.
أيام �أُ َخ ُر
لك � ٌ
 3ما جاء على وزن فعالء .يا َلهاح�سناء فاتنة.
من امر�أةٍ
َ
 4م���ا ج���اء ع��ل��ى وزن مفاعلومفاعيل .نقول :هذ ِه معا ُ
مل �أثرية.
ال تناق�شني يف م�����س��ائ َ��ل ت��اف��ه��ة.
ت�صاريف تور ُدها .بالدنا ُ
َ
ذات
�أي ُ��ة
ت�ضاري�س رائعة.
َ
 5ما جاء على وزنِ ( َف ْعالن).ُ
وج��اء عدنانُ .
نقول ر�أي���تُ ع��دن��انَ
َ
ُ
ومررت بعدنانَ .
العلم الأعجمية :
أ�سماء
ِ
ُ � 6كدم�شق وحم�ص وح��م��اة ُ �.
أعي�ش
َ
�����ص.
دم�������ش���ق.
يف
ج�����اء م���ن ح��م َ
َ
ُ
أم�������س .وك��ي��زدج��ر َد
زرت ح���م���ا َة � ِ
وج���ورج���ي���و����س.
وب���ط���ل���ي���م���و� َ���س
َ
 7ما جاء على وزن ( ُفعال و َم ْف َعل)َ
كثالث و ُرباع و�أُحاد .ومثنى و َمغْنى.
�صفوف َ
ثالث
نقول :وقف اجلنود يف
ٍ
و ُربا َع.
 8ما انتهى ب�ألف ت�أنيث مق�صورةكجرحى وقتلى وذكرى و�سلوى.
 9ما انتهى ب�ألف ت�أنيث ممدودةكفقراء و�شعراء وك��رم��اء .ه���ؤالء
�شعراء
كرماء .وا�ستمعنا �إىل
قوم
ٌ
َ
ُ
مبدعني.
 10ما جاء على وزن ( َف ْع َلى)كحبلى ون�����ش��وى وعط�شى .نقول:
ُ
لي�ستْ بعط�شى.
 11العلم املركب تركيب ًا مزجي ًاَ
ُ
يعي�ش
كح�ضرموت و َب ْع َل َب َّك .نقول:
بور�سعيدَ منذ �سنوات.
يف َ
 12العلم امل���ؤن��ث ال��زائ��د علىث�لاث��ة �أح����رف غ�ير امل��ن��ت��ه��ي بتاء
الت�أنيث ك�سعاد و زينب و كوثر و
مي وم ُ
��ررت
مرمي و�أ�سماء .ر�أي��تُ م��ر َ
بزينب.
َ
 13العلم على وزن الفعل �(.أيم��ا ج��از ا�ستخدامه كفعل ك�أحمد
َ
اهلل على
و�أ���ش��رف .كقولنا� :أحمدُ
�شفائك) �أو كا�سم كقولنا ( �أك��ر ُم
اب��نُ عمي ) .ونحو( يعي�ش ويزيد
َ
ٌ
عامل يف
يعي�ش
وتغلب).نقول :ابنُ
النحو م�شهور.
 14العلم املنتهي بتاء الت�أنيث ،ملذكر كان العلم �أو مل�ؤنث.
كمعاوية وحمزة و فاطمة ومكة.
جاء من َ
مكة ور�أيتُ حمز َة اليو َم.
َ
 15ال��ع��ل��م الأع��ج��م��ي ( غريعربي) الزائد على ثالثة �أح��رف
ك���إب��راه��ي��م و�إ���س��م��اع��ي��ل وفل�سطني
إبراهيم �سعيداً.
ولندن .ر�أيتُ �
َ

قضايا وآراء

•د .علي دياب
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ذاب الثلج
وبان مرج �آل �سعود

عندما كان املثقفون العرب ،وخا�صة
القوميون منهم والوطنيون ،يتناولون،
دور اململكة ال�سعودية يف املنطقة،
وعالقتها امللتب�سة مع الكيان ال�صهيوين،
وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����ض مم��ا ك���ان ي�����ص��رح به
م�س�ؤولوها ،وم��ن �أن��ه��م ي�شكلون �سند
الق�ضية الفل�سطينية !!،وهم القائمون على
خدمة الديار املقد�سة ،احلرمني ال�شريفني،
وك��ذل��ك م��ا ب����د�ؤوا يت�شدقون ف��ي��ه ،با�سم
العروبة والعروبة منهم براء ،وال �سيما يف
الآونة الأخرية ،عندما بد�أ ما �أطلقوا عليه
«الربيع العربي» ،ويف �أنهم يقودون حتالف ًا يف
مواجهة ما �أ�سموه «اخلطر الفار�سي» وهذا
ما ت��رك العامة يف �شارعنا العربي؟ وغري
العارفني بطبيعة هذا النظام ،لأن يتوقفوا
�أمام هذا الطرح!! وال�سيما �أنهم جل�ؤوا �إىل
�إث��ارة النزعات القومية :عربي وفار�سي؟
وبخلفيات طائفية فتنوية؟؟ وظنوا �أنهم
�سينجحون يف ت�ضليل ال�شارع العربي ،وانحاز
�إىل ه��ذا االجت����اه ،ك��ل م��ن يقف يف املقلب
الآخر ،ممن هم �ضد القومية العربية ،ومن
ال��ت��ي��ارات الدينية املتطرفة على �شاكلة
داع�ش والن�صرة ،ومن ّ
لف لفهم� ،أو دار يف
فلكهم ،وعلى الرغم من �ضلوع هذا النظام
وم��ن��ذ ب��داي��ات��ه ،وم��ن خ�لال الوثيقة التي
ّ
واملوقعة من قبل عبد العزيز �آل
ك�شف عنها،
�سعود ،التي يقر فيها باالعرتاف بفل�سطني
وطن ًا لليهود امل�ساكني؛ و�إعطاء هذه الوثيقة
للمملكة املتحدة الربيطانية ،التي كان له
الف�ضل يف �إقامة الكيان ال�سعودي ،وت�أ�سي�س
ال��ت��ي��ار ال��وه��اب��ي يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر،
يف ال��درع��ي��ة ،وك��ذل��ك وع��د بلفور ،وموقف
النظام ال�سعودي من الرئي�س جمال عبد
النا�صر ،وحتري�ضهم الكيان ال�صهيوين من
خ�لال ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة ،على
ع��دوان ح��زي��ران �ضد م�صر و���س��وري��ة ،ومن
ثم دعمهم لل�سادات يف اتفاقيات الكامب،
وعندما كنا يف هذا القطر العربي ال�صامد،
وكان غرينا �أي�ض ًا يف هذا القطر العربي �أو
ذاك!! ي�شريون �إىل الدور ال�سعودي امل�شبوه
يف احل��رب الكونية املفتوحة �ضد �سورية،
فكنا ن�سمع من هنا وهناك بع�ض الأ�صوات
التي تدافع عن ه��ذا النظام؟ وبحجة �أنه
مل يط ّبع مع الكيان ،كما فعلت م�صر والأردن
وك��ذل��ك منظمة ال��ت��ح��ري��ر الفل�سطينية
يف توقيعها ات��ف��اق �أو���س��ل��و� ،إىل �أن ظهر
علينا الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب،
يف م���ؤمت��ره ال�صحفي الأخ�ي�ر وعلى هام�ش
تداعيات اجلرمية النكراء ،التي ارتكبت
بحق ال�صحفي ال�سعودي جمال اخلا�شقي،
وتقطيع �أو�صاله ويف كل ي��وم ن�سمع رواي��ة
جديدة ،عن �سحب دمه و�إلقائه يف جماري
ال�صرف ال�صحي� ،أو عن الت�سجيالت املرعبة
ال��ت��ي ح�صلت عليها جينا ها�سبل رئي�سة
املخابرات املركزية الأمريكية من املخابرات
الرتكية ،و�أن ترامب ال ي�ستطيع �أن ي�سمع
هذه الت�سجيالت لفظاعتها ،ويعلنها ترامب
�صراحة �أنه �سيدعم الأمري حممد بن �سلمان
العهد ال�سعودي ،حتى لو كان على علم م�سبق
مبقتل اخلا�شقي ،وقد تذ ّرع بذلك �أن م�صالح

�/إ���س��رائ��ي��ل ،/وم�صالح ب�ل�اده ،حتتم عليه
�أن يحافظ على عالقاته اال�سرتاتيجية
م��ع اململكة ال�سعودية ،و�أن �أي موقف مع
ال�سعودية و�إلغاء ال�صفقات معها� ،سي�صب يف
�صالح �أع��داء الواليات املتحدة ،و�أن الكيان
ال�صهيوين ل��وال النظام ال�سعودي ،لكان يف
ورط��ة ،و�أن « إ����س��رائ��ي��ل» ل��واله� ،أي النظام
ال�سعودي ،لكانت على و�شك مواجهة خط
الزوال ،وكما يقال على الطريقة اللبنانية
«ب��قّ البح�صة» �أي نطق باحلقيقة ،حقيقة
الدور ال�سعودي يف املنطقة ،ودوره يف حماية
الكيان ال�صهيوين ،وال�سيما دور ويل العهد
حممد بن �سلمان ،وما اتفق عليه مع جاريد
ك��و���ش�نر� ،صهر الرئي�س الأم�يرك��ي ت��رام��ب،
ح��ول �صفقة ال��ق��رن ،الهادفة �إىل ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ،ه��ذه ال�صفقة التي
يريدها الكيان ال�صهيوين ورئي�س وزرائ��ه،
بنيامني نتنياهو ،ومن ثم امل�ضي يف م�شروع
التطبيع ،وما زيارة الأخري �أي نتنياهو �إىل
م�سقط� ،إال ب��ت��دب�ير ���س��ع��ودي ،وت��واف��ق مع
ال�سلطة الفل�سطينية التي ير�أ�سها حممود
عبا�س ،وه��ك��ذا ف�ترام��ب �صهيوين �أك�ثر من
ال�صهاينة �أن��ف�����س��ه��م� ،سيم�ضي يف م�شروع
التطبيع ال�صهيوين ،ورمبا الزيارة القادمة
لرئي�س ال��ك��ي��ان ،ت��ك��ون للبحرين ،وم��ن ثم
تتواىل الزيارات لبلدان اخلليج ،وكل هذه
ال�سيا�سات احلمقاء ،واملتواطئة حتت يافطة
مواجهة م��ا ي�سمونه «اخل��ط��ر الفار�سي»؟؟
وهو خطر متوهم من قبلهم ،وتنا�سوا اخلطر
احل��ق��ي��ق��ي ،ال���ذي اح��ت��ل الأر�����ض العربية
و�شرد �شعبها ،وال يزال حمت ًال
الفل�سطينية
ّ
للجوالن وال�ضفة الغربية وغريها ،وي�سعى
لتحقيق �شعاره ال��ت��ورات��ي امل��زع��وم بحدود
الكيان ال�صهيوين من النيل �إىل الفرات ،وها
هو حممد بن �سلمان يبد�أ جولته اخلارجية
الأوىل ،ب��ع��د ف�ضيحة اخل��ا���ش��ق��ج��ي ،التي
تبد�أ بالإمارات العربية ،ويختتمها بح�ضور
ق��م��ة ال����دول ال�����ص��ن��اع��ي��ة يف الأرج��ن��ت�ين،
وذل��ك لالغت�سال م��ن فعلته ال�شنعاء بحق
اخل��ا���ش��ق��ج��ي ،ويف ك��ل ذل��ك حت��د للم�شاعر
الإن�سانية ،ولكل قيم ال�شرعية الدولية ،وال
�أحد على وجه هذه الب�سيطة ،ميكن �أن يقتنع
يف �أنه بريء من دم ال�صحفي اخلا�شقجي ،وال
بالت�صريحات التي ي�سوقها ترامب لتربئته،
لأن الثمن مدفوع م�سبق ًا ،ولكننا نعود لنقول
البن �سلمان ،ولأ�سياده يف الكيان ال�صهيوين
ويف الواليات املتحدة الأمريكية� ،إن �شعبنا
العربي الفل�سطيني احل��ي ،وقطرنا العربي
ال�����س��وري بقيادته ال�شجاعة ،حجر رحى
امل��ق��اوم��ة م��ع الأ���ش��ق��اء والأ����ص���دق���اء ،وك��ل
�شرفاء �أمتنا العربية على ام��ت��داد �ساحة
وطننا العربي الكبري ،مل ولن ي�سمحوا لكم
بتنفيذ ما اتفقتم عليه ،و�سيف�شلون كل هذه
اخلطوات التطبيعية املتواطئة ،واملرتامية
يف ح�ضن الكيان ال�صهيوين ،والبد لهذه الأمة
العربية من �أن تنه�ض من كبوتها ،وتلقي بكل
العمالء واملت�آمرين يف مزابل التاريخ ،وحتقق
انت�صارها النهائي.

نقطة على حرف
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مدارات
ــ  12ــ
ختمت احل��دي��ث ال�سابق ب��ال��ر�أي املخالف مل��ا ج��اء ع��ن ال�سلطان عبد
احلميد الثاين والذي يتلخ�ص بالتايل :يف ظاهر الأمر �أنه رف�ض عر�ض
هرتزل ورف�ض بيع فل�سطني لل�صهاينة� ،أما يف احلقيقة ،فهي عك�س ذلك،
فقد زار هرتزل ا�سطنبول خم�س مرات ،كما و ُمنح عام  1902و�سام ًا رفيع ًا،
بالإ�ضافة �إىل �أن اليهود من رعايا ال�سلطان يف الإمرباطورية العثمانية،
وكانوا يتمتعون بكامل احلرية يف التنقل من �شمال �إفريقيا من البلقان.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فعلى الرغم من املوقف املعلن من احلكومة العثمانية
يف البداية ،فقد ا�ستمر تدفق املهاجرين اليهود ب�أعداد كبرية �إىل فل�سطني
فبني عامي  1902-1882بلغ عدد مهاجري الدفعة الأوىل نحو ع�شرين
�ألف ًا .
يعلق الدكتور الباحث خلف اجلراد قائ ًال« :وهنا البد من الإ�شارة �إىل
�أن مثل هذه الأعداد ال ميكن �أن ت�أتي �إىل فل�سطني دون علم �أو دون موافقة
الدولة العثمانية ،وبت�سهيل منها ،خا�صة ،مع ما رافقها من احتجاجات
كثرية من العرب الفل�سطينيني وعرب ال�صحف العربية منها والرتكية.
�أما بالن�سبة �إىل ر�سالة ال�سلطان عبد احلميد الثاين �إىل �أ�ستاذه و�شيخه
«�أبو ال�شامات» يف دم�شق ،لي�س لها �أي ذكر يف الأر�شيفات العثمانية ،وهنا،
ي�ست�شهد الدكتور خلف بقول الدكتورة فدوى ن�صريات« :ملاذا ي�سكت ال�شيخ
«�أب��و ال�شامات» نف�سه على ه��ذا ال�سفر التاريخي الكبري وال يدافع عن
�سمعة �أحد كبار مريديه ،بل ميوت �سنة  ،1923وال تظهر الوثيقة �إال
�سنة 1972؟!»
وتفرت�ض الدكتورة ف��دوى ن�صريات �أن هذه الر�سالة فع ًال قد �أر�سلها
ال�سلطان عبد احلميد الثاين �إىل ال�شيخ «�أبو ال�شامات» فهي بق�صد حتقيق
ت�سوية ح�ساباته التاريخية مع خ�صومه ال�سيا�سيني ،وت�سديد �ضربة لهم
يف حمكمة التاريخ لأنهم عزلوه مب�سبب «ت�صلّبه» �أمام ال�صهاينة ،ومن �أجل
تربئة نف�سه و�سيا�ساته من م�س�ألة التفريط والت�ساهل ب�أر�ض فل�سطني».
ومن ثم ينتقل الدكتور خلف �إىل عنوان جديد هو:
عثمانية جديدة �أم عودة �إىل الطورانية القدمية؟!
ي�سرد الدكتور خلف كيف �صعد «م�صطفى كمال �أت��ات��ورك» �إىل �سدة
ال�سلطة ،وذلك حني انت�صر يف معركة «�سقاريا» على اليونانيني ،يف �أيلول
عام  ،1921و ُيعد ذلك الن�صر انت�صار ًا كبرياًُ ،دحر فيه اليونانيني ،وعاد
قرر «املجل�س الوطني الكبري منحه رتبة
�إىل �أنقرة ظافر ًا مظفراً ،حينئذ ّ
«مار�شال» مع ت�سميته بلقب «الغازي» الذي انفرد به �سالطني �آل عثمان».
ويف عام � 1924أ�سقط م�صطفى كمال (اخلالفة الإ�سالمية العثمانية)،
و�أعلن عن قيام اجلمهورية الرتكية ،و�إلغاء �أي �صلة بني تركيا «العلمانية»
احلديثة ،وبني العثمانية القدمية.
كان االنقالب الذي نفّذه م�صطفى كمال �أتاتورك ،مبنزلة حت ّول للتاريخ
العثماين برمته نحو التاريخ الرتكي املعا�صر ،ومن حالة الدولة القدمية
املتهالكة الذليلة �إىل دولة جديدة فتية ت�صارع القوى الدولية املختلفة،
وهذا �شكّل حتو ًال نوعي ًا بقيادة م�صطفى كمال ،باجتاه بدء تاريخ جديد
يقوم على القطعية التامة مع العثمانية و«العثمنة».
يذكر الدكتور خلف �أن عدد ًا من امل�ؤرخني والدار�سني لل�ش�ؤون الرتكية.
�إن م�صطفى كمال كان مقتنع ًا متام ًا مبا قام به من حركة ق�ضت على قوة
ال�سالطني التاريخية وال�شرعية (ال�سيادة الفعلية والرمز الديني) وقد
رف�ض �أن متتد ال�سيادة الرتكية على غري الأرا�ضي الرتكية« ،عدا اخلط�أ
الكبري الذي فعله جتاه �إ�صراره على �ضم لواء ا�سكندرون العربي ال�سوري
�إثر حتالفه مع الفرن�سيني».
ك��ان��ت تطلعات �أت��ات��ورك �أن يبني دول��ة ع�صرية على غ��رار ال��دول
الأوروب��ي��ة ،والنمط الغربي .وتلخّ �صت �أيديولوجيته مببادئ �أ�سا�سية
�أعلنها على امللأ ،وهي :الفكرة اجلمهورية ،الوطنية الرتكية ،ال�شعبية،
الدولتية ،الثورية ،العلمانية .هذه املبادئ ال�ستة التي �شكلت �سيا�سة
م�صطفى كمال �أتاتورك.
يف ع��ام  1928مت �إل��غ��اء الأب��ج��دي��ة العربية ،وا���س��ت��خ��دام احل��روف
الالتينية ،ويف عام  1935تقرر تبديل يوم العطلة الأ�سبوعية من يوم
اجلمعة الذي له قد�سية يف الدين الإ�سالمي� ،إىل العمل ب�أ�سلوب �أوروبا
و�أمريكا� .أي من بعد ظهر يوم ال�سبت �إىل �صباح يوم االثنني ،وهو بذلك
قام بدفع ال�شعب الرتكي لاللتحاق بالغرب ،وقطع روابطه التاريخية
واحل�ضارية والثقافية مع املا�ضي العثماين وبيئته التي امتدت �ستمئة
عام.
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قضايا و آراء

في أ�دب المذكرات:
بين التوثيق وكفاءة الكتابة

• �صدوق نور الدين /املغرب
ي���ورد «ج���ورج م���اي» يف ك��ت��اب��ه «ال�����س�يرة
الذاتية» ،ف�ص ًال عن امل��ذك��رات من منطلق
كونها تعد نوعا من �أنواع ال�سرية الذاتية،
�إىل اليوميات والر�سائل .لذلك �آثر �أكرث من
ا�سم علم اعتباري تدوين مذكرات �أدبية �أو
�سيا�سية يف مرحلة جد دقيقة من احلياة،
و�أق�صد ال��زم��ن املت�أخر م��ن العمر ،بغاية
�إ�ضاءة وقائع و�أح��داث وق�ضايا قد تكون
خلقت �إ�شكاالت من حيث اختالف وجهات
النظر ،كما الت�أويالت التي تطول املعنى.
والواقع �أن كتابة املذكرات عن مرحلة� ،إن
مل تكن مراحل تقت�ضي املعاي�شة احلياتية
وت�شكيل ت�صور جامع عن زمنها بال�ضبط.
مبعنى �آخر �أن املذكرات نتاج وقائع انتهت
يف املا�ضي وت�ستعاد يف احلا�ضر باالعتماد
على ال��ذاك��رة ،ما مل يكن كاتبها يعمد يف
الزمن ذاته �إىل تدوين تلك الوقائع خمافة
خيانتها  ،و�إن كان اخليال الفاعل بالقراءة
والكتابة يظل ممتلكا لكفاءة اال�ستح�ضار
واق��ت��دار ال��ك��ت��اب��ة .والأ���ص��ل �أن التثبيت
ال�����ص��ادق �أو خ��ي��ان��ة ال���ذاك���رة،ال يق�صي
م��ب��د�أ االخ��ت�لاف وت��ع��ددي��ة ال��ت���أوي��ل.ذل��ك
�أن ما يتحكم يف �صوغ املذكرات مرجعيات
االنتماء ،نوعية املقروء و التوجه الأدبي
و ال�سيا�سي� .إذ �أن ر�ؤي��ة كاتب املذكرات
�إىل ح��دث �أو واقعة يختلف �إذا ما قي�س
مبرجعية م��غ��اي��رة.ع��ل��ى �أن االح��ت��ك��ام يف
اجل��وه��ر ي��ع��ود للتلقي امل��و���ض��وع��ي لفي�ض
الت�صورات،حيث البحث عن نقاط التالقي
واالخ���ت�ل�اف ،ال��ن��اف��ذة الأ���س��ا���س للحكم
والتقييم النهائي .و بذلك ف�إن توافر منجز
كمي من الآراء والت�صورات ،ميثل قاعدة

تو�سيع للحدث �أو الواقعة املتناولة .على
�أن الإ�شكال احلقيقي يكمن يف حالة انتفاء
هذا الفي�ض و�سيادة ال��ر�أي الواحد .هذه
ال�سيادة توهم ب�أن املدون �أو املكتوب وحده
الكائن و املمكن .ويف حالة كهذه ،ف�إنه(قد)
ي�سقط �ضحية الوهم ،وبال�ضبط يف غياب
الوعي الثقايف النا�ضج وامل�ؤ�س�س على طرح
الأ�سئلة قبل اعتماد الإجابات اجلاهزة.
بيد �أن من العوامل الأ�سا�س الكامنة خلف
كتابة وتدوين املذكرات جند:
 /1ال��ع��ام��ل امل��و���ض��وع��ي :وي��ت��م��ث��ل يف
رغبة توثيق �أح���داث مرحلة عي�شت ،من
وجهة نظر ذاتية �شخ�صية ،وك���أن الأم��ر
يتعلق بحقيقة مثالية ي��ج��در اعتمادها
وال���دف���اع ع��ن��ه��ا .ل��ذل��ك ف��ك��ات��ب امل��ذك��رات
يتلقى الأحداث وينقلها يف �صورة يرى �إليها
مو�ضوعية ،يف حني يتلقاها غ�يره مبا هي
وقائع حتتاج دقة الت�صحيح.
 /2ال��ع��ام��ل الأدب����ي :وجت�����س��ده كفاءة
واق���ت���دار م���ؤل��ف امل���ذك���رات ع��ل��ى الكتابة
وال�صوغ ويف حال انتفاء هذا العامل ،فمهمة
التدوين توكل لطرف متمكن �شريطة �أال
يتدخل يف الوقائع والأح���داث مادامت ال
تخ�صه ومل يع�شها.
 /3العامل النف�سي :ويتج�سد يف حلظة
�صدور و�إعالن املذكرات عن �صورتها كمنجز،
حيث يتك�سر اخلوف وتقوى جر�أة الكاتب
يف /وع��ل��ى ال��دف��اع ع��ن منجزه متمثال يف
وقائع وحقائق يرى �إليها يف مو�ضوعيتها..
يت�ضح من ه��ذه العوامل ب���أن للمذكرات
ا�شرتاطاتها متمثلة يف احل���دث ،الإجن��از
و�إث��ب��ات ال���ذات .فكاتب امل��ذك��رات يعتمد

�أ�سا�سا �ضمري املتكلم و�سيلة لل�صوغ والتعبري
وهو امليثاق املتوافق عليه يف مرجعية كتابة
ال�سرية الذاتية� ،إذا ما �أملحنا لكونه من
خالل اعتماده ي�سهم يف كتابة تاريخ ذاته
يف م�ساراتها ،حتوالتها و معاي�شتها للق�ضايا
و الأح������داث� .إن���ه ال�����س��ارد وال�شخ�صية
املطابقة لل�سارد .بيد �أن الإ�شكال الذي
يجدر متثله ،يرتبط باال�ستح�ضار ،مبعنى
�آخر �أن للذاكرة دورها يف عملية التثبيت،
مادامت الكتابة تتحقق عن زمن انتهى .من
ثم ميكن تق�سيم املذكرات من حيث زمنية
مادتها �إىل:
�أ ـ مذكرات املا�ضي البعيد :ويتم اللجوء
�إىل تق�سيمها وح���دات تعك�س يف العمق
ح�ضور فعل التخييل كتمثل ،ترتيب ،حذف
و�إق�صاء وثم تربز خيانة الذاكرة.
ب ـ مذكرات املا�ضي املتو�سط والقريب:

وهي مذكرات قل �أن ق�سمت وحدات مادامت
مادتها ت�ستح�ضر بقوة.
و ميكن القول ب�أن النوع الأول ي�سهم يف
�إجنازه الأدباء وال�سا�سة ،ومن ميتلك ا�سما
اعتباريا يتميز بفاعلية ح�ضوره وبالغة
�أث����ره .يف ح�ين ي��ت��ف��رد ال�����س��ا���س��ة بالثاين
�إذ امل�لاح��ظ _ وعلى م�ستوى ال��غ��رب _
ك��ون ال�سيا�سي ومب��ج��رد م��غ��ادرت��ه كر�سي
الرئا�سة ي��دون مذكراته ليف�سر وي�ضيء
واق��ع ق���رارات قا�سية ات��خ��ذت بعيدا عن
مراعاة ال�شرط احلياتي والإن�ساين .على
�أن ارتباط املذكرات بالتخييل ،يطرح �أكرث
من �س�ؤال .فاملذكرات يف العمق اعرتافات
مطبوعة بال�صدق واملو�ضوعية،مما يق�صي
عن حمتواها ال�شك.
�إال �أن ك��ات��ب امل���ذك���رات يف �صياغته
للأحداث والوقائع ،ميار�س �سلطة الت�أويل
على ه��ذه الأح���داث وال��وق��ائ��ع ،وبخا�صة
�أن��ه يفهمها يف ح��دود مرجعيته وانتمائه
كما �سلف..والأ�صل �أن املرجعية واالنتماء
يتم تلقيهما التلقي املطبوع بال�شك وانتفاء
امل��و���ض��وع��ي��ة ..ول��ذل��ك ي��ب��ادر �إىل ات��خ��اذ
مواقف من مذكرات بعينها ،وبالذات ممن
ينتمون �إىل دائ��رة ال�سلطة �أو(امل��خ��زن)،
وه��ذا يحدث �إذا ثبت فعل الكتابة.الفعل
ال��ذي يفر�ض ر�سم �صورة ذهنية للمنجز،
ح��ي��ث ي��ت��خ��ي��ل ك���ات���ب امل����ذك����رات ه��ي��ئ��ة
مذكراته ،مثلما ينتقي الأحداث والوقائع
املمكن تدوينها وكتابتها .و ثم يرى كاتب
املذكرات حدثا قابال للتدوين والكتابة،
يف مقابل �آخر يتحقق �إق�صا�ؤه وهو ما يثري
اختالفا يف �سياق التلقي املغاير.

دور الأحزاب والمنظمات ال�شعبية والنقابات المهنية في النهو�ض بالمجتمع العربي ال�سوري
�أقامت جملة (الفكر ال�سيا�سي) الف�صلية
التي ي�صدرها احت��اد الكتّـاب العرب ،ندو ًة
حول عنوان:
[دور الأح����زاب وامل��ن��ظ��م��ات ال�شعبية
وال��ن��ق��اب��ات املهنية يف ال��ن��ه��و���ض باملجتمع
العربي ال�سوري]
�شارك فيها باحثون ،و�سيا�سيون ،ميثلون
�أحزاب ًا ومنظمات ونقابات �شعبية.
اف��ت��ت��ح �أع��م��ال ال��ن��دوة ال��دك��ت��ور ن�ضال
ال�صالح رئي�س احتاد الكتّـاب العرب مرحب ًا
ب�ضيوف الندوة وفر�سانها ،يف احتاد الكتّـاب
العرب بيت الثقافة والأدب ،و�شكر رئي�س
حترير جملة /الفكر ال�سيا�سي /الدكتور
جابر �سلمان ،و�أع�ضاء هيئة حترير املجلة،
و�أك����د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذه ال���ن���دوة ودوره���ا
التنويري بعد الذي حدث من ف�ضائع احلرب
وجرائمها على �سورية.
وقال الدكتور ن�ضال:
..هذه الندوة �ستم�ضي لتحفر عميق ًا من
�أج��ل امل��زي��د م��ن ب��ن��اء ال��وع��ي وال��ع��ق��ل ،لأن
الأي��دي��ول��وج��ي��ا امل�����ض��ادة ت�ستهدف الوعي
والعقل.

و�أكد الدكتور ال�صالح على الدور الوطني
البا�سل ال��ذي ق��ام به �أبناء الوطن ،رجال
اجلي�ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري خ�لال ال�سنوات
املا�ضية م��ن احل��رب على ���س��وري��ة ،وكذلك
ال����دور ال��وط��ن��ي ال��ب��ا���س��ل ال���ذي ق��ام��ت به
الأح���زاب واملنظمات ال�شعبية والنقابات
املهنية قبل احلرب ويف �أثنائها وبعدها..

وق��د �أدار ال��ن��دوة الدكتور جابر �سلمان
م��ع��دد ًا حم���اور ال��ن��دوة ،وم��ب��ي��ن�� ًا �أهميتها،
والغايات التي ترمي �إليها.
وق��د حت��دث يف الندوة الأ�ساتذة :حنني
منر ،وجمال ال��ق��ادري ،ود .علي دي��اب ،ود.
ب�سام �أبو عبد اهلل ومي�س كريدي ،واعتذر
عن احل�ضور الدكتور علي حيدر.

وتناول املتحدثون التحوالت ال�سيا�سية
الكبرية التي حدثت يف املنطقة ،ومفهوم
ال��ه��ي��م��ن��ة ال��غ��رب��ي��ة ون��زوع��ه��ا ال���ع���دواين
لل�سيطرة على مقدرات ال�شعوب ،وال�صراع
الدائر بني فكرين �أحدهما ي�ؤمن بالهيمنة
وال�����س��ي��ط��رة ،وال���ث���اين ي����ؤم���ن ب��احل��ري��ة
وامل�ساواة ،ولي�ست احلرب التي فر�ضت على
���س��وري��ة �إال التعبري املبا�شر ع��ن الهيمنة
الغربية ،والغطر�سة الإمربيالية من �أجل
�إخ�ضاع �سورية و�إرغامها على الت�سوية مع
العدو ال�صهيوين الذي يعد املحفز الأمامي
للإمربيالية الأمريكية والغربية يف �آن،
وق��د قاومت �سورية بكل الإب��اء والكرامة
وال�������ش���رف ،ودح�����رت ق����وى الإم�بري��ال��ي��ة
وال��ه��ي��م��ن��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��رج��ع��ي��ة العربية
املتعاونة معها.
وقد دار نقا�ش حار وفعال ما بني �أ�صحاب
الأوراق املقدمة من قبل امل�شاركني يف الندوة
واحل�ضور النوعي ل�ضيوف الندوة.
وجت���در الإ����ش���ارة �إىل �أن �أوراق العمل
�سوف تن�شر يف ملف خا�ص بـ جملة /الفكر
ال�سيا�سي./

زوايا

�أنطون دو�شي..
�شاعر العذاب الم�ضيء..وداع ًا

• نـذير جعفـر

�أنطون دو�شي لي�س ا�سما جديدا
�أو عابرا يف امل�شهد ال�شعري ال�سوري،
�إن��ه واح��د ممن ي�شكّلون ت�ضاري�سه
و�ألوانه املتنّوعة .و�إذا كان القارئ
ال يعرف عنه الكثري فمر ّد ذلك �إىل
غربته اجلغرافية( �سفره و�إقامته
يف �أمريكا) وغربته الوجودية التي
عزّ زت زهده يف ال�شهرة والأ�ضواء.
من �أق�صى ال�شمال ال�سوري ،من ر�أ�س
ال��ع�ين ،ب��د�أ رحلته وكفاحه م��ع احلياة.
ف��ث��قّ��ف نف�سه بنف�سه ب��ع��ي��دا ع��ن �سلك
التعليم �ش�أن عدد كبري من املبدعني .وقد
حت ّمل م�س�ؤولية �أ�سرته مبكرا فعمل يف
الأر���ض التي ميلكها ،يفلحها بنف�سه على
اجل��رار ،ويح�صدها وي�س ّوقها عرب عالقة
قد�سية برتابها ومزروعاتها ونباتاتها،
م�ستثمرا ���س��اع��ات ال��ف��راغ ل��ي��ق��ر�أ �أب���رز
الأع��م��ال ال�شعرية وال��رواي��ات العاملية،
ويكتب ت���أم�لات��ه وهواج�سه يف احل��ي��اة.
وبانتقاله �إىل طرطو�س يف الثمانينيات،
بد�أ يكتب ال�شعر ،وي�صادق �أعالمه ،وكان
له مع ال�شاعر الراحل حممد عمران الذي
حثّه على الكتابة والن�شر عالقة ط ّيبة،
�أثمرت ع��ددا من املخطوطات ال�شعرية،
وا�ستمرت تلك العالقة احلميمة حتى
رحيل حممد عمران الذي مل يبخل عليه
مبتابعة ق�صائده وت�شجيعه.
عا�ش �أن��ط��ون دو���ش��ي حياته �شعرا،
وات��خ��ذ م��ن ال�شعر حبيبة ال ت��ف��ارق��ه،
�إىل �أن متكن بعد هجرته �إىل �أمريكا
وعودته منها من طبع دواوينه ،التي كان
�آخرها« :وهج» وهو يف �سبعة �أجزاء حتمل
ع��ن��اوي��ن� :إ���ش��راق��ات ب�لا وق��ت ،حتري�ض
ال��ع��ق��ل ،عا�صفة ف��وق ال�����س��ك��ون ،مغامرة
الوعي ،من وحي املنطق .وقد قدم معظمها
هديا �إىل املهتمني بالأدب نقادا و�شعراء،
ونال بع�ضها عرو�ضا يف �صحفنا وجمالتنا
املحلية ،وقدم التلفزيون العربي ال�سوري
ع��ل��ى �أث��ره��ا فيلما �سينمائي ًا وثائقيا
يعر�ض م�سرية حياة ال�شاعر منذ والدته
ون�ش�أته يف بلدة ر�أ�س العني حتى ا�ستقراره
يف طرطو�س وهجرته �إىل �أمريكا وعودته
بني حني و�آخر �إىل وطنه من دون �أن يقطع
�صلته به طوال �سنوات غربته.
وي���ب���دو �أن���ط���ون دو����ش���ي م���ن خ�لال
�سباعيته ال�����ش��ع��ري��ة م�����ش��غ��وال ب��ال��ع��امل
اجل��واين للإن�سان ،يف ت�سا�ؤالته وغربته
وت�����ر ّدده ،وع��ذاب��ات��ه امل�ضيئة .و�شعره
�أق����رب م��ن��ه �إىل ال��ب�����س��اط��ة امل�����ش�� ّع��ة من
ال��ت��م��رد �إىل
ال�����ص��ن��ع��ة امل��ت��ك�� ّل��ف��ة ،وم���ن
ّ
املجاملة ،فهو يتدفّق على �سجيته غري �آبه
ب�سلطة «التابو» االجتماعية والدينية
واجلن�سية ،ولكن يف الوقت نف�سه بعيدا
ع���ن ال�����ص��ف��اق��ة وال��ت��ج��ري��ح وامل��ب��ا���ش��رة
والف�ضائحية الرخي�صة.
�إنه ي�ؤن�سن الأ�شياء من نبات و�شجر
وح��ج��ر ،ويك�سر احل��اج��ز ب�ين الإن�����س��ان
وال��ط��ب��ي��ع��ة وال���ك���ون ،حم���اوال االل��ت��ح��ام
الكلي والعودة �إىل حلظة اخللق
بالوجود
ّ
الأوىل ،وحل��ظ��ة ال�صفاء الأوىل .ففي
نظرة طفلية بريئة ينظر �إىل الأر���ض
�سرها:
مت�أمال غرابتها ،مت�سائال عن ّ

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1617" :الأحد2018/12/2م 24-ربيع الأول 1440هـ

«معجزة هي هذه الأر�ض
مهما دحينا فيها من �أموات
ال ينتفخ بطنها وال يجوف
كم هي طويلة تلك الأمعاء»!
وبالنظرة ذاتها يرى ال�صخرة القدمية
وطن ًا :
«ال�صخرة التي نامت
على بطنها
يف هذا املكان
من بعيد البعيد
�صار ا�سمها :وطن ًا»
وتخفي هذه النظرة يف موا�ضع �أخرى
خال�صة جت��رب��ة حياتية ط��وي��ل��ة ،فتربز
احل��ك��م��ة مم��زوج��ة ب��ال��ف��ط��رة ،ك��م��ا ل��و �أن
ال�شاعر طفل ال ي�شيخ:
«وجهي احلقيقي :كان يوم كنت
فوق ح�صاين فتيا جاحما
و�أما ما تاله
فهو جتميل لأورامي ال�صح ّية».
وبهذه الروح يرى يف الغرور قفزا على
املحطات:
«الغرور ي�أتي دائما من فل�سفة القفز
فج�أة ترى نف�سك يف قمة الذروة
�إذ ذاك مل تدرك بعد
طريقة التعبري
يف هذه املحطة
تت�شرب بعد
مل
لأن �أقدامك
ّ
مرارة اخلطوة خطوة».
ل��ق��د ع��اي�����ش ال�����ش��اع��ر م���أ���س��اة احل��رب
العدوانية على �سورية منذ �أيامها الأوىل
وب��ر�ؤي��ت��ه الثاقبة بو�صفه �شاعرا رائيا
ميتلك عيني زرق���اء اليمامة ر�أى اخلطر
ال��داه��م ون ّبه �إىل �أط��راف الت�آمر ال��دويل
على �سورية وذي��ول��ه م��ن حمميات تدعي
العروبة ،وبقي ط��وال احل��رب ن��اذرا قلمه
�سواء ب�أ�شعاره �أم على �صفحته عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي مناه�ضا لهذا العدوان
و�أطرافه ،فا�ضحا �أ�ساليبه و�أالعيبه ،معربا
ع��ن مت�سكه ب��ال��دول��ة ال�����س��وري��ة ووح���دة
ترابها و�شعبها ،وم�شيدا بالقيادة الوطنية
ال�صامدة يف وج��ه �أع��ت��ى ح��رب ت��دار على
�أر�ض �سورية.
ك��ان يتمنى �أن ي�شارك يف احتفالية
الن�صر النهائي على قوى الظم والتكفري،
وه���و م��ن �أوائ�����ل م��ن ب ّ
�����ش��ر ب��ه��ذا ال��ن�����ص��ر،
وم��ن �أوائ���ل املتفائلني ب��ه وب��ق��درة جي�شنا
و�شعبنا على دحر امل�ؤامرة و�أطرافها ،ولعله
كحل عينيه قبل الرحيل بتطهري معظم
ّ
امل��دن والأرا���ض��ي ال�سورية من التنظيمات
الإرهابية ومرتزقتها ،وال �س ّيما حلب التي
زارين فيها غري مرة وكان لنا فيها جل�سات
وحوارات ال تن�سى.
�أن��ط��ون دو���ش��ي �أي��ه��ا ال�شاعر الفطري،
واملت�أمل احلكيم ،واملتمرد العظيم ،كم �أنا
مفجوع برحيلك املفاجئ ،وكم كنت تواقا
الحت�ضانك وجت��دي��د �سهراتنا ال��ع��ام��رة
ب��ال��ود واحل���وار العميق البنّاء ع��ن الأدب
وال�شعر وحال البالد التي كنا نحييها معا
يف حلب وطرطو�س واحل�سكة ...ال�سالم
لروحك ...البقاء حلرفك املكافح وامل�ؤثر
وامل�ضرج بالت�ضحيات اجل�سام التي قدمها
ّ
�أحبابك �شهداء الوطن على كامل الرتاب
ال�سوري.

طاغور!..
ـ2ـ
�أم��دّ هذه العتبة ،وفيها �أرق موجع ،من �أجل احلديث
عن �أديب الهند ال�شهري (طاغور) الذي رحل عام ،1941
وثقافتنا العربية ال تعرف عنه �سوى �سطور وجيزة،
وبع�ض الأع��م��ال التي نقلت �إىل اللغة العربية بعد �أن
ق ّرظها نقاد الغرب من جهة ،والثقافة الغربية من جهة
�أخرى.
ولد طاغور يف �أط��راف مدينة (كالكوتا) يف املنطقة
البنغالية التابعة لهذه املدينة �سنة  1861يف بيت غني
ب��ال�ثروات ،والثقافات ،وامل��ك��ان��ة ،يدين �أه��ل��ه بالديانة
الرباهمية ،وق��د ك��ان وال��ده رج��ل فكر و�سيا�سة ودي��ن،
و�صاحب ج��اه اجتماعي م��ع��روف ،و�صاحب ن�سب رفيع،
فاجلد ،جد طاغور ،عرف ب�أنه �أ�س�س ثروة مالية كبرية
جد ًا ،وكان �أبنا�ؤه من �أهل العلم والثقافة والفكر والفنون
الذين ُ�شغلوا طوال حياتهم يف التنظري للنه�ضة يف البالد
الهندية عامة ،والبالد البنغالية خا�صة ،وق��د كانوا،
على اجتماعهم ،من دعاة ربط الثقافة الهندية بالثقافة
الغربية ،وال�سيما الثقافة الإنكليزية ،من �أج��ل ربط
م�ساعي النه�ضة الهندية ودعواتها بالنه�ضة الغربية التي
كانت حديث النا�س من جهة ،وحلم ًا من �أحالم ال�شعوب
امل�ست�ضعفة التي خ�ضعت لالحتالل والهيمنة من جهة
�أخ��رى .وقد م�شى �أبناء �أ�سرة طاغور /الأب على دروب
�أج��داده��م و�أخوالهم و�أعمامهم فكانوا من �أه��ل النبوغ
واملعرفة وقد عرفوا ب�آثارهم الأدبية والعلمية والفنية،
فكانوا من �أهل الثقافة ،واملو�سيقى ،والغناء ،وامل�سرح ،ومع
�أن طاغور ،م��دار حديثنا ه��ذا ،هو �أ�صغر �أف��راد الأ�سرة
وعددهم ثالثة ع�شر ف��رد ًا� ،إال �أن��ه ح��از �شهرة وا�سعة
الطيف ّ
غطت طيوف ال�شهرة التي حازها �أ�شقا�ؤه ،لأن ما
�أنتجه من �أدب ات�صف بالتميز ،والفذاذة ،واجلدة ،والتنوع
عدا عن �أنه كان الأكرث غزارة يف طباعة الكتب وامل�ؤلفات
بني �أ�شقائه.
مل يلتحق طاغور باملدار�س التي كانت معروفة يف زمنه،
و�إمنا در�س ،وامتلك ثقافته داخل بيت الأ�سرة لأن والده
ا�ستقدم املدر�سني لتدري�سه� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن �إخوته،
وق��د كان الوالد هو امل�شرف على تعليمه ،وك��ان تعليمه
باللغة ال�سن�سكريتية التي �أحبها و�أج��اده��ا وكتب بها،
وقد حاز على ثقافة مو�سوعية يف علوم التاريخ ،والأدب،
واالجتماع ،والطبيعيات ،والفل�سفة ،والدين ،والريا�ضيات،
والهند�سة ،والفلك ،وقد �أح��ب اللغة الإنكليزية �أي�ض ًا
و�أتقنها .وقد توقع �أ�ساتذته �أن ينوف طاغور بثقافته
ونباهته على �أ�شقائه �أي�ض ًا ،و�أن يكو مثقف ًا ذا �ش�أن يف
احلياة الهندية ،بعدما ذاع �صيته ال�شعري وهو يف الثامنة
من عمره ،وقد �أر�سله والده �إىل بريطانيا ،كي يدر�س علوم
احلقوق ،فالتحق بجامعة لندن ،ولكنه مل ي�صب النجاح
املرجتى هناك ،فعاد �إىل مدينة (كالكوتا) مل يظفر
ب�شهادة اجلامعة يف احلقوق ،بعد �أن ق�ضى حوايل خم�س
�سنوات يف رحاب مدينة لندن.
حني عاد �إىل مدينته تزوج طاغور من فتاة �صغرية ،هام
بها ع�شق ًا ،وكانت يف العا�شرة من عمرها ،وهو يف الثانية
والع�شرين من عمره ،وقد �أجنبت له خم�سة �أطفال ،ولدان
وثالث بنات ،وقد توفيت الزوجة مع اثنني من �أوالدها،
طفل وطفلة ،يف �سن مبكرة ،وقد ترك رحيلهم �أثر ًا فاجع ًا
يف نف�سه.
عا�ش طاغور ح��وايل ع�شر �سنوات و�أزي��د يف منطقة
البنغال ال�شرقية ليدير �ش�ؤون �أ�سرته التي كانت متتلك
الكثري من الأرا�ضي واملن�ش�آت هناك ،وبذلك كان على قرب
�شديد من الفالحني ،والعمال ،والقرويني ،و�أ�صحاب املهن
واحلرف اليدوية ،فعرف معاناتهم و�أحالمهم يف �آن ،مثلما
عرف الطريق التي تخل�صهم من تلك املعاناة ،والطرق
التي تقودهم �إىل �أحالمهم ،ويف ر�أ�س هذه الطرق :العمل
يف الأر���ض ،وال�صناعات ،والتحاق الأبناء باملدار�س على
اختالف تخ�ص�صاتها ،وال�سيما مدار�س احلرف اليدوية،
وقد كانت م�آ�سي القرويني من جهة و�أحالمهم من جهة
�أخ��رى املو�ضوع الأث�ير ال��ذي عاجله طاغور يف كتاباته
�شعر ًا ونرث ًا ،وقد جت ّلت تلك الكتابات عن تعاطف طاغور
الكبري مع ه�ؤالء النا�س والإح�سا�س مبا ي�شعرون به ،وما
ي�سعون �إليه من رغائب وغايات.
ع��ا���ش ط��اغ��ور ف�ت�رة ع�����ش��ر ���س��ن��وات ب�ين ال��ف�لاح�ين
و�سكان القرى ،وه��ي الفرتة الأك�ثر خ�صوبة يف الإنتاج
الأدبي ،والأكرث غنى �أي�ض ًا ،وذلك من عام (� )1890إىل
ع��ام ( .)1900وق��د ام��ت��ازت م�ؤلفاته يف ه��ذه الفرتة
بالإح�سا�س الإن�ساين الرهيف ،وال�سخرية من ق�سوة
احلياة ،وعناد الظروف وجتاهلها الجتهاد النا�س و�سعيهم
احلثيث للمغايرة وقلب املتاعب �إىل �صنوف من الراحة
وال�سعادة والهناءة ،ولعل �أهم ديوان �شعري ُن�شر لطاغور

د.ح�ســن حميد

يف تلك الفرتة هو ديوان (القارب الذهبي) ،و�أب��رز عمل
م�سرحي م ّيزه كان (ت�شيرتا).
ولكن العمل الأدب��ي الأه��م ال��ذي ع�� ّرف بـ طاغور هو
ديوانه /جيتنجايل� /أي قربان الأغاين الذي �صدر عام
 1912الذي ُترجم ترجمات عدة� ،أبداها ترجمة الدكتور
بديع حقي الذي مل يكتب كلمة [ترجمة] على الغالف
اخلارجي ،و�إمنا كتب كلمة تعريب ،ومنها نختار:
ـ1ـ
لقد جعلتني ال نهائي ًا،
هذه الك�أ�س الرقيقة� ،إنك ترت�شف منها دوم ًا ،وتفعمها
دوم ًا حيا ًة ندية.
هذا الناي ال�صغري من الق�صب ،لقد حملته معك �إىل
ال ِّتالع وال�سهول ونفخت يف ثقوبه �أنا�شيد ال تبلى جدتها.
بلم�سة خالد ٍة من يديك ،ف���إن قلبي ال�صغري قد فرع
ٍ
حدوده ،جذالن ،وهفا يف مناجا ٍة غائمة.
راحتي
�أم��ا هباتك التي ال تنتهي ،فلي�س ل��دي �سوى
ّ
إم�ساك بها ،بيد �أن العمر مي�ضي ،و�أنت تهرق
ال�ضئيلتني لل ِ
يل ،و�سيبقى دوم ًا مكان ينتظر �أن ميتلئ.
ـ2ـ
حني ت�أمرين ب���أن �أغني ،يخيل �إ ّ
يل �أن على قلبي �أن
ُ
ّ
فت�ستبق الدموع �إىل
ين�شق تيه ًا ،و�أح���دّ ق �إىل وجهك،
عيني؟
بحة وتنافر يذوب وي�ص ُري �إىل
�إن كل ما يف حياتي من ٍ
��رح يف
تناغم ع ٍ
��ذب ،وتب�سط عبادتي جناحيها كط ٍري ف ٍ
هيمانه عرب البحر.
�إنني �أعلم ب�أنه ي�س ُّرك غنائي ،و�أعلم ب�أنه ي���ؤذنُ يل،
كمن�شد فح�سب� ،أن �أمثل �أمامك.
�إنني �أالم�����س ،ب���إط��راف اجلناح املنب�سط من غنائي،
قدميك اللتني كنت �أي�أ�س من الو�صول �إليهما.
و�إن��ن��ي لأن�����س��ى نف�سي ،و�أن���ا ���ش��رود يف ن�شوة الغناء
ف�أناديك:
�أيها الرفيق� ،أنت ندائي.
ـ3ـ
�أما كيف يرتدد الغناء يف لهاتك� ،أيها املعلم ،ف�إنني �أجهل
طرب �صامت.
ذلك ،و�إنني لأ�صغي يف ٍ
�إن نور املو�سيقا ي�ضيء الدنيا ،و�إن لهاث مو�سيقاك املفعم
�سماء �إىل �سماء.
باحلياة ،يت�سرب من ْ
�إن املوجة املقد�سة املنثالة من مو�سيقاك تعرب احلواجز
احلجرية ثم تهدر ما�ضية م�سرعة.
�إن قلبي يت�ش ّو ُف �إىل االت�صال بغنائك ،ولكنه يجهد
عبث ًا يف الو�صول �إىل ال�صوت ،و�أود �أن �أتكلم ،بيد �أنه ال
ي ّت�سق من كالمي �أي �أغنية ،و�أنتحب باكي ًا ،مرتبك ًا.
�آه �أيها املعلم ،لقد َ
جعلت قلبي �أ�سري ًا يف ال�شباك املمتدة.
ـ4ـ
يا حياة حياتي� ،س�أحاول دوم�� ًا �أن �أحتفظ بج�سدي
نقي ًا ،عامل ًا ب�أن مل�ستك احلية ت�سرتوح الغفو فوق �أع�ضائي
كلها.
مبنجى من �أي زيف ،عامل ًا
�س�أحاول �أن �أجعل �أفكاري
ً
ب�أنك �أنت احلقيقة التي توقظ نور احلق يف فكري.
�س�أحاول �أن �أق�صي دوم ًا ال�شرور من قلبي ،و�أن �أدع حبي
مف ّوف ًا بالزهر عامل ًا ب�أنك ت�سكن يف املذبح اخلفي من قلبي.
و�س�أجهد يف �أن �أجلوك يف �أعمايل ،عامل ًا ب�أن قدرتك هي
التي متنحني القوة يف العمل.
ـ5ـ
ً
حلظة �إىل
�أطلب �إليك �أن متنّ علي فت�أذن يل �أن �أ�سرتيح
جانبك� ،أما الأعمال التي �شرعت فيها ف�س�أنهيها �إثر ذلك.
�إن قلبي املحروم من التط ُّلع �إىل وجهك ال يعرف ً
راحة
عناء مت�ص ًال يف بحر من
وال ا�ستقرار ًا ،و�إن جهدي لي�س �إال ً
العناء غري حمدود.
اليوم واف��ى ال�صيف �إىل نافذتي ،م�صحوب ًا بزفراته
وهم�ساته ،و�شرعت النحالت املت�سابقة تغازل الباقة
املزهرة.
�أزف وق ُ��ت اال�ستجمام ،ووجهي قبالة وجهك ،وحان
وقت الغناء الذي تنذر له احلياة ،يف ذلك ال�صمت وذلك
الفراغ اخل�صيب.
ـ6ـ
أقطف هذه الزهرة ال�صغريةُ � ،
� ُ
أم�سك بها �سريع ًا ،لئال
يدهمها الذبول وتتناثر �أفوافها يف الرتاب.
مبكان من �إكليلك ،فال ت�ضنُّ عليها ،مع
و�إذا مل حتظ
ٍ
ذلك ،ب�شرف اللم�سة املوجعة من يدك :اقط ُفها.
�أنا � ُ
أفرق �أن يت�ص ّرم النهار قبل �أن �أعرف ذلك ،وقبل �أن
يفوت ُ
وقت تقدمي الهدايا.
ورغم �أن لون هذه الزهرة نا�صل نحيل ،ورائحتها ٌ
وانية،
فخذها خلدمتك واقطفها يف �أوانها.

Hasanhamid55@yahoo.com
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قضايا و آراء

وهزيمة الحرب الكونية المعلنة على �سورية منذ نيف و�سبع �سنوات !..
•�أكرم عبيد
()2 - 2
ال �شك �أن م�سرية التطوير والتحديث يف �سورية
امتداد طبيعي لفكر ونهج الراحل اخلالد حافظ الأ�سد
مفجر ثورة الت�صحيح املجيد التي قادها خليفته القائد
ب�شار الأ�سد منذ خطاب الق�سم يف متوز عام  2000حتى
اليوم لتزداد عمق ًا و�شمو ًال يف �سورية ب�شكل خا�ص وعلى
امتداد الوطن العربي الكبري والعامل ب�شكل عام.
وان��ط�لاق��ا م��ن ه��ذه امل��ع��ادل��ة ا�ستمرت �سورية يف
م�سريتها الواعدة للعمل الوطني والقومي وباتت متثل
م�شروع ًا نه�ضوي ًا حتديثي ًا متكام ًال تبلورت �صورته عرب العمل
والإجنازات يف خمتلف املجاالت.
وانطالق ًا من هذه املعادلة حدد الرئي�س الأ�سد الإطار العام
لهذه امل�سرية يف خطاب الق�سم وما تبعه من كلمات وت�صريحات
تناولت ر�ؤاه ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وغريها.
لذلك فقد �شكل خطاب الق�سم وثيقة تاريخية ومنهجا
ودليل عمل ل�ضمان ا�ستمرار م�سرية الت�صحيح املجيد التي
قادها مفجر الثورة الزعيم اخلالد حافظ الأ�سد نحو حتديث
امل�ؤ�س�سات والقوانني �إ�ضافة �إىل تطوير قدراتها مبا يتنا�سب مع
متطلبات الع�صر والتطورات التي ي�شهدها العامل.
لذلك ا�ستطاع  بفكره الثاقب �أن يحدد موا�صفات الفكر
املتجدد الذي يدفع عملية التطوير قدما �إىل الأمام من دون
التوقف عند حدود معينة ال تنح�صر يف قالب جامد ال جمال
فيه للإبداع واحلاجة املا�سة للنقد البناء وامل�ساءلة واملحا�سبة،
وقال يف خطاب الق�سم( :ن�ستطيع �أن ن�ضع ا�سرتاتيجية عامة
للتطوير تكون �إطار ًا للخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها
يف �سبيل حتقيق �أه��داف هذه اال�سرتاتيجية) ويعرف ال�سيد
الرئي�س �أن الآلية اخلا�صة لتكوين ا�سرتاتيجية بالتطوير من
الناحية العلمية لي�س جمرد �إ�صدار قوانني وت�سهيالت فقط
و�إمنا كما حددها يف خطاب الق�سم الد�ستوري ا�ستند يف حتليلها
بعمق للعوامل والظروف واملتغريات التي ت�ؤثر يف ا�سرتاتيجياتها
وم�ؤكد ًا �أن الإ�صالح عملية �شاملة يف كل امل�سارات ولي�س هناك
�إ�صالح جزئي.
لذلك فقد حققت م�سرية التطوير والتحديث املزيد من
الإجنازات الوطنية على ال�صعيد الوطني والقومي .من �أهمها:
�إدخ���ال املعلوماتية �إىل القطر و�إ�ضافتها �إىل الربامج
التعليمية وك��ذل��ك النمو االقت�صادي التجاري وال�صناعي
والزراعي ،ومنه �إقامة ال�سدود وتو�سيع مد �أقنية مياه الفرات،
و�إقامة م�صنع لل�سيارات وحتديث العديد من الربامج الإدارية،
وتو�سيع اجلامعات ،والأه��م من هذا وذاك ا�ستقرار الأم��ن يف
البالد كذلك العمل على مكافحة الف�ساد يف م�ؤ�س�سات الدولة
و�إداراتها .كما حققت الكثري من الإجنازات والعطاءات الوطنية
املهمة للمر�أة ال�سورية التي تعد مبثابة التكرمي واالحرتام لها
كونها حتمل بذرة امل�ستقبل والتي ت�سهم بفعالية عالية يف العمل
والإنتاج والتنمية  ...كل ذلك يجعل من �سورية دولة ت�سري
باجتاه ح�ضاري حا�ضر ًا وم�ستقب ًال بف�ضل حكمته وحنكته
القيادية الريادية مل�ؤ�س�سات احلزب والدولة واجلبهة الوطنية
التقدمية التي واجهت كل التحديات الداخلية واخلارجية
و�أك��دت على التم�سك بالثوابت القومية والوطنية وا�ستعادة
�أرا�ضينا املحتلة وعلى ر�أ�سها جوالننا احلبيب.
يف احلقيقة ا�ستطاع قائد م�سرية التطوير والتحديث �أن
ينقل �سورية �إىل مرحلة الت�أثري والفعل وانعك�س ذلك على
�أر�ض الواقع بت�سارع الإجنازات الوطنية والقومية يف خمتلف
املجاالت التي ر�سمت وجه �سورية احلديثة واملنيعة الع�صية
دائم ًا على كل �أ�شكال امل�ؤامرة ،ونه�ضت بدورها يف ق�ضايا الأمة
العربية ويف ال�صمود بوجه التهديدات والغزوات واملتغريات،
راف�ضا كل �أ�شكال التنازل والتفريط مهما كان الثمن املرتتب
عليها وقال يف هذا ال�سياق « :عندما ن�صل يف يوم من الأيام �إىل
مواجهة كبرية ونحن متنازلون لن نتمكن من ال�صمود �أما عندما
ن�صمد منذ البداية ،فن�ستطيع �أن ن�ساوم ونفر�ض ما نريد و�أن
نحاور و�أن ننت�صر يف النهاية « لقد ا�ستطاع ال�سيد الرئي�س ب�شار
الأ�سد خالل املرحلة ال�سابقة �أن يقود ال�سفينة و�سط العوا�صف
وتالطم الأم��واج م�ؤكد ًا �أن �سورية بجماهريها و�شعبها كانت
ومنذ ا�ستقاللها الوطني و�ستظل �شعلة الأمل املتوقدة املدافعة
عن كرامة الأمة كما كانت دائم ًا.
�أم��ا على ال�صعيد القومي فقد متيزت كلماته بال�شجاعة
يف القمم العربية التي ك��ان من املفرو�ض بنظر كل �شرفاء
الأمة اعتمادها كمنهج ودليل عمل لتحقيق امل�صالح القومية
العربية و�أهدافها اال�سرتاتيجية ويف مقدمتها اال�ستمرار يف
حماية نهج املقاومة وحتقيق انت�صاراتها املتعاظمة التي �أ�س�س
لها انت�صار ت�شرين التحرير بدء ًا من حترير اجلنوب اللبناين
�إىل هزمية االحتالل من قطاع غزة املقاوم وتفكيك م�ستعمراته
عام  2005حتت �ضغط قوى املقاومة حتى االنت�صار الكبري
للمقاومة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب اهلل املجاهد على
جمرمي احل��رب ال�صهاينة يف ح��رب مت��وز ع��ام  2006ولي�س

انتهاء ًا بال�صمود الأ�سطوري لل�شعب الفل�سطيني وقواه املقاومة
البا�سلة يف قطاع غزة املحا�صر يف حرب الكانونني نهاية العام
 2008بداية العام � 2009إىل االنت�صار العظيم للمقاومة
ال�شعبية العراقية امل�سلحة البا�سلة التي دح��رت جحافل
حتالف ال�شر الغربي املحتل بقيادة الإدارة ال�صهيو�أمريكية
التي انهزمت حتت �ضغط املقاومة ال�شعبية العراقية البا�سلة .
�أم��ا ال��ي��وم ال �شك �أن �سورية تتعر�ض حل��رب كونية بكل
معنى الكلمة ولكن من نوع �آخر اعتمدت على ما ي�سمى �سيا�سة
الفو�ضى الهدامة امل�سلحة بتعميم فقاعة الفتنة والطائفية
والإرهاب ،بالإ�ضافة ملا ي�سمى القوة الناعمة املمثلة بالتجيي�ش
الدبلوما�سي والإعالمي وع�صابات الإرهاب امل�أجورة يف الداخل،
وامل�ستوردة من كل �أ�صقاع العامل لك�سر �إرادت��ه��ا ال�صمودية
املقاومة و�إ�سقاط القلعة من داخلها حتت يافطة ما ي�سمى
الربيع العربي املزعوم لتحقيق ما عجزت عن حتقيقه �سيا�سة
الرتهيب والرتغيب والعدوان ال�صهيو�أمريكي لت�سديد فواتريهم
القدمية اجل��دي��دة معها ،ب�سبب مت�سكها مبواقفها الوطنية
وثوابتها القومية ويف مقدمتها دع��م وم�ساندة املقاومة يف
فل�سطني ولبنان والعراق.
وب�صراحة �إن هذا العدوان والطغيان الكوين لي�س وليد
هذه اللحظة وال خطوة عابرة بل ف�صل �إجرامي متجدد ولكن
ب�أ�شكال و�أ�ساليب خمتلفة الهدف منه كما قالت معاونة وزير
احلرب الأمريكي بوقاحة ما بعدها وقاحة املطلوب من �سورية
فك ارتباطها باملقاومة يف فل�سطني ولبنان ومع �إيران والإ�سراع
يف توقيع اتفاق �سالم مع “ �إ�سرائيل “ وهذا بيت الق�صيد ال�صهيو
�أمريكي.
لذلك فقد �أدرك كل �شرفاء الأمة و�أحرار العامل منذ بداية
الأحداث يف �سورية يف الن�صف الثاين من �آذار عام � 2011أن ما
يح�صل يف �سورية لي�س ثورة وال حتركا �شعبيا �سلميا من �أجل
الإ�صالحات كما يزعم البع�ض بل م�ؤامرة دولية �إجرامية دامية
بكل معنى الكلمة ت�ستهدف الب�شر وال�شجر واحلجر ومل ترحم
حتى القرب ،تنفذها ع�صابات �إجرامية م�سلحة م�أجورة بقرار
�صهيو�أمريكي داعم ،وبتمويل الأنظمة العربية املت�صهينة ،ويف
مقدمتها النظام الوهابي ال�سعودي القاتل والنظام القطري
والإم���ارات���ي والأردين وال��ط��وراين ال�ترك��ي امل��ج��رم وغريها.
متجاهلني القوانني الإ�صالحية ال�صادرة مبرا�سيم جمهورية
وجداول زمنية حمددة ا�ستجابة لنداءات بع�ض �أبناء ال�شعب
ال�����س��وري لتفويت الفر�صة على املند�سني و�أ���س��ي��اده��م ممن
يخططون لإ�سقاط �سورية من معادلة ال�صراع العربي ال�صهيوين
وتق�سيمها �إىل دويالت تدور يف فلك العدو ال�صهيو�أمريكي الذي
�شكك بها وحر�ض �أذنابه و�أدواته وع�صاباته امل�أجورة عليها ،مع
العلم �أن هذه القوانني الإ�صالحية كانت حتتاج لفر�صة كافية
لرتجمتها على �أر���ض الواقع ،وقد اعرتفت وزي��رة اخلارجية
الأمريكية هيالري كلينتون يف حينه وقالت “ �إن الرئي�س ب�شار
الأ�سد قدم ل�شعبه من الإ�صالحات ما مل يقدمه رئي�س �آخر يف
هذا العامل “وهذا ما يثبت �أن الق�ضية لي�ست ق�ضية �إ�صالح
وال حر�صا على حرية ال�شعب ال�سوري �أو حقوقه الإن�سانية
املزعومة يف الدميقراطية ب��ل املطلوب ك�سر �إرادة ال�شعب
ال�سوري وقيادته املنا�ضلة و�إخ�ضاعه لل�شروط والإم�لاءات
ال�صهيو�أمريكية لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية قلب معادلة
ال�صراع العربي ال�صهيوين �إىل �صراع عربي �إيراين.
وهذا لي�س كالما عابرا بل نتيجة مهمة �أثبتها تقرير بعثة
مراقبي اجلامعة العربية ب�شكل ملمو�س وم��ن �أر���ض الواقع
فتم معاقبة البعثة لأن تقريرها مل ين�سجم مع م�شاريعهم
وخمططاتهم املت�صهينة فقرروا �إنهاء مهمتها يف �سورية.
لهذا ال�سبب تعمدت الأنظمة العربية املت�صهينة اال�ستقواء
بالغرب بقيادة العدو ال�صهيو�أمريكي ونقل
معركتهم اخلا�سرة �إىل �أعلى منرب يف الأمم املتحدة معتقدين
ومتوهمني �أنهم ق��ادرون على تنفيذ خمططاتهم وم�شاريعهم
الإجرامية بعد حتييد الفيتو الرو�سي ال�صيني من طريقهم،
لكن حلفاء �سورية ب�صدقهم وم�صداقيتهم وحر�صهم على
الأم��ن واال�ستقرار العاملي املهدد يف املنطقة ب�سبب عدوانهم
على دولة �سيادية م�ستقلة وع�ضو م�ؤ�س�س للأمم املتحدة كانوا
لهم باملر�صاد ،ف�سقطت امل�ؤامرة وحتطمت حتت �أقدام ال�شعب
العربي ال�سوري املقاوم بالفيتو الرو�سي ال�صيني املزدوج الذي
ا�ستخدم من بداية الأزمة حوايل “  ”12مرة ليج�سد ب�شكل
علمي وعملي م��ب��د�أ ميثاق الأمم املتحدة وال��ق��ان��ون ال��دويل
مما �أث��ار غيظهم وحنقهم وغ�ضبهم على �سورية وا�ستح�ضروا
كل دوائرهم اال�ستخباراتية الغربية بخططها وخمططاتها
الإجرامية وجي�شوا و�سائل الإع�لام و�إمرباطورايتها العاملية
وك��ل �أدوات��ه��م الإج��رام��ي��ة وع�صاباتهم امل���أج��ورة من جمل�س
ا�سطنبول املت�صهني اىل ع�صابات القاعدة و�أخواتها من الن�صرة
�إىل داع�ش وغريها لتنفيذ م�شاريعهم الإجرامية يف �سورية.
وعلى الرغم من الدعم وامل�ساندة والتمويل للعدوان �صمدت
�سورية يف مواجهة الإره��اب و�أ�سياده وانتقل الإرهابيون من

هزمية �إىل هزمية حتت �ضربات اجلي�ش العربي ال�سوري البا�سل
وحلفائه مما فر�ض على القيادة الرو�سية التدخل بقوة يف
�سورية عام  2015بطلب من القيادة ال�شرعية ال�سورية بقيادة
الرئي�س ب�شار الأ�سد للحفاظ على م�صاحلها اال�سرتاتيجية يف
املنطقة ب�شكل عام ووح��دة الأرا�ضي ال�سورية ب�شكل خا�ص،
فبادرت القيادة الرو�سية �إىل ت�شكيل مركز معلوماتي �أمني
رو�سي �سوري عراقي �إيراين جلمع ومعاجلة وحتليل املعلومات
حول حترك ع�صابات داع�ش الوهابية الإرهابية يف �سورية
وال��ع��راق ملواجهتها ،وق��دم��ت ك��ل �أ���ش��ك��ال ال��دع��م وامل�ساندة
الع�سكرية ال�بري��ة والبحرية واجل��وي��ة والت�سليح احلديث
للجي�ش العربي ال�سوري كما قدمت الدعم وامل�ساندة ال�سورية
يف املحافل الدول ّية بالتعاون مع ال�صني ويف املحافل الإقليم ّية
بالتعاون مع �إي��ران ون�سقت مع القيادة ال�سورية ال�ستقبال
املراقبني العرب والذهاب �إىل جنيف واحد ،وجنيف اثنني.
وتعمدت رو�سيا تقدمي نف�سها كبديل �أو مناف�س م��وا ٍز
ل��ل��والي��ات املتحدة يف املنطقة ب��ل وخمتلف ���س��واء م��ن حيث
ر�ؤيتها مل�ستقبل املنطقة �أو للدور ال�سيا�سي للجماعات الإرهابية
التي �سارعت وا�شنطن �إىل دعمها وترحيل قيادتها الداع�شية
املهزومة �إىل �أماكن �آمنة حلمايتهم من اجلي�ش العربي ال�سوري
وحلفائه كما ح�صل يف مواقع متعددة يف دير الزور وغريها من
املناطق التي حتررت.
وه��ذا ي�ؤكد عمليًا �أنَّ هناك خالفات كبرية بني الر�ؤيتني
ال��رو���س��ي��ة والأم��ري��ك��ي��ة للمنطقة ان��ط�لا ًق��ا م��ن م�صاحلهما
اال�سرتاتيجية ،فاعتمدت رو�سيا ا�سرتاتيجية امل��راح��ل يف
عملية �سيا�س ّية �شاملة كانت نواتها ال��ت��واف��ق على م�س�ألة
ال�سالح الكيميائي ال�سوري ف�ض ًال ع��ن االت��ف��اق ح��ول امللف
النو ّوي الإي��راين وذلك بهدف تثبيت مواقع النفوذ اجلديدة
لها يف �سورية بال ً
إ�ضافة �إىل مو�ضوع الدرع ال�صاروخي والتمدّ د
الأطل�سي يف �أوروبا .
لهذا عدّ ت القيادة الرو�سية �أن الأزمة ال�سورية هي نقطة
التحول البنيوي يف ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية منذ عام
 2011لأنها ترى �سورية بوابة الأمن القومي الرو�سي ونافذتها
نحو املتو�سط ونحو نفوذ �إقليمي ودويل ملواجهة كل امل�شاريع
واملخططات والأطماع الغربية التي ت�ستهدفها وحتاول تطويقها
وتفكيكها كما فككت االحت��اد ال�سوفياتي ومنظومة ال��دول
اال�شرتاكية ،لهذا ال�سبب كانت القيادة الرو�سية تنظر ملا ي�سمى
ثورات الربيع العربي من منظار التهديد اجلدي لأمنها القومي
وهذا ما يثبت �أن القيادة الرو�سية تعمدت توجيه ر�سالة قوية
لتحالف ال�شر الغربي توكد �أن رو�سيا لي�س دول��ة ثانوية �أو
مارقة كما يعتقد البع�ض �إمنا هي دولة �إقليمية قوية و�صاعدة
ومن حقها الدعوة لتعدد الأقطاب على ال�صعيد العاملي ،لذلك
ّ
التدخل
تعمدت التدخل يف �سورية ولكن ب�شكل �شرعي ملنع
الغربي يف �سورية.
وا�ستفادت اال�سرتاتيجية الرو�سية من انت�صارات اجلي�ش
العربي ال�سوري وحلفائه على خمتلف اجلغرافية ال�سورية،
ما زاد �أوراق القوة يف يدها و�أجرب الواليات املتحدة الدخول
مبا�شرة يف مفاو�ضات معها لكنها مار�ست �سيا�سة التهديد والوعيد
والعدوان على �سورية �أكرث من مرة بحجة ا�ستخدام ال�سالح
الكيميائي ،فالتقط الرو�س الفر�صة واقرتحوا على الطرف
الأمريكي �أن تقوم �سورية بعد الت�شاور مع القيادة ال�سورية
وتقدمي مبادرة رو�سية لتخ ّلي �سورية عن �سالحها الكيميائي،
فوافقت الإدارة الأمريكية وحلفائها مبا فيهم الكيان ال�صهيوين
على املبادرة الرو�سية ،كما وافقت �سورية و�أعلن الأمني العام
ل�ل�أمم املتحدة بان كي م��ون بتاريخ�/ 12آب عام  2015عن
تدمري جميع الهياكل لإنتاج الأ�سلحة الكيميائية يف �سورية.
ويف احلقيقة �إن الأزم��ة ال�سورية الراهنة باتت مرتبطة
مبا�شرة مب�س�ألة ال�صراع الأمريكي-الرو�سي ودخلت مرحلة
التدويل الفعلي وباتت ميدان �صراع حقيقي بني الواليات
املتحدة وحلفائها الذين يواجهون الإره��اب يف الإع�لام فقط،
لكنهم يف امليدان تعمدوا تقدمي كل �أ�شكال الدعم وامل�ساندة
للإرهاب واالرهابيني ب�شكل عملي من جهة وبني رو�سيا وحلفائها
من جهة ثانية ،الذين يواجهون الإرهاب ب�شكل علمي وعملي ويف
مقدمتهم �إيران وحزب اهلل والف�صائل الفل�سطينية املقاومة!
وعلى الرغم من ذل��ك اتفق الطرفان على التوا�صل بني
الع�سكريني ال��رو���س والأم��ري��ك��ان لتجنب �أي �صدام ع�سكري
بينهما.
لذلك ال بد من االعرتاف �أن الأزمة ال�سورية وتداعياتها
�ش ّكلت اختبارًا للأ�سرة الدول ّية والأمم املتحدة بجميع �أجهزتها
وبخا�صة جمل�س الأمن بعدما �أثبتت رو�سيا ح�ضورها الدويل
بقوة يف م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة ويف مقدمتها جمل�س الأمن
للدفاع ع��ن �سورية يف مواجهة الإره���اب وق�ضية م��ا ي�سمى
ا�ستخدام الكيماوي املزعوم يف �أكرث من منطقة ،والتي �شكلت
لتحالف ال�شر الغربي بقيادة العدو ال�صهيو�أمريكي امل�س ِّوغ
والذريعة للعدوان الدويل على �سورية مرات عدة وكانت خرق ًا

فا�ضح ًا مليثاق الأمم املتحدة وقوانينها الدولية كما قال املندوب
الرو�سي نيبينزيا يف جمل�س الأم��ن ال��دويل ،و�أ�ضاف �أن رو�سيا
ا�ستخدمت الفيتو خالل الأزم��ة ال�سورية ح��وايل «  »14مرة
للدفاع عن �سورية.
لهذا ال�سبب تعمد الإدارة الأمريكية وحلف �شمال الأطل�سي
الت�شكيك مب�صداقية ال��رو���س يف حماربة الإره���اب لت�شوية
املوقف الرو�سي بحجة عدم التن�سيق مع التحالف الغربي مبا
فيه الكفاية يف امليدان ال�سوري ،وقالوا �إن الغارات اجلوية
الرو�سية مل ت�ستهدف داع�����ش بقدر م��ا ت�ستهدف م��ا ي�سمى
بف�صائل املعار�ضة ال�سورية املعتدلة ،لذلك تعمدوا ا�ستثمار
املوقف الرو�سي وت�سللت بع�ض قواتهم الحتالل مواقع عدة
�شمال و�شرق وجنوب �سورية.
وعلى الرغم من �شرا�سة احلرب الكونية املعلنة على �سورية
حققت مع حلفائها املزيد من االنت�صارات وا�ستعادت معظم
اجلغرافية ال�سورية و�أجرت انتخابات رئا�سية وبرملانية عام
 2016بعد خم�سة �أعوم من احلرب الكونية وفر�ضت نتائجها
على العامل وجددت �شرعية م�ؤ�س�ساتها بقيادة الرئي�س ب�شار
الأ�سد مما �أحرج العدو ال�صهيو�أمريكي وحلفاءهم و�أداوتهم
وع�صاباتهم التي ح��اول��ت فر�ض مناطق ع��ازل��ة على جبهة
اجل���والن ،كما ح��اول النظام ال�ترك��ي على احل���دود الرتكية
ال�سورية ،لكنها ف�شلت بعدما دح��ر اجلي�ش العربي ال�سوري
وحلفا�ؤه وع�صاباتهم الوهابية التكفريية ،وا�ستعاد معظم
اجلغرافية ال�سورية من حلب وريفها ال�شرقي �إىل ريف حم�ص
ودير ال��زور وريف دم�شق وكامل ريف القنيطرة املحررة على
جبهة اجل���والن ودرع���ا وريفها وال�سويداء وال��ب��ادي��ة والتي
ترافقت مع �سيا�سة امل�صاحلات والت�سويات بدعم وم�ساندة
الرو�س مما �أقلق العدو ال�صهيوين الذي �صعد من عدوانه على
الأرا�ضي ال�سورية بحجة �ضرب مواقع �إيرانية وم�ستودعات
�أ�سلحة حلزب اهلل ،بل والتمادي يف عدوانه لي�ستخدم �إحدى
الطائرات الرو�سية كغطاء لتحقيق �أهدافه العدوانية على
مدينة الالذقية على الرغم من وج��ود تن�سيق بني الطرفني
الرو�سي وال�صهيوين ل�ضمان عدم ال�صدام والوقوع يف �أخطاء
قاتلة ،لكن العدو ال�صهيوين جتاهل االتفاق وغامر يف عدوانه
الذي ت�سبب ب�إ�سقاط الطائرة الرو�سية ايل  20التي حاول من
خاللها عرقلة اتفاق �إدلب والرد على انت�صارات اجلي�ش العربي
ال�سوري وحلفائه لكنه ف�شل وانقلب ال�سحر على ال�ساحر وت�أزمت
العالقات ال�صهيونية الرو�سية وخلفت تداعيات مت�سارعة من
�أهمها فقدان الثقة الرو�سية بالكيان ال�صهيوين ،وقررت القيادة
الرو�سية ت�سليم �سورية منظومات للدفاع اجل��وي املتطورة
�إ�س �إ�س  300بالإ�ضافة لأجهزة ت�شوي�ش �إلكرتونية و�أجهزة
كهرومغناطي�سية وغريها مما �أقلق العدو ال�صهيو�أمريكي.
لذلك تعمدت القيادة الرو�سية تقدمي الدعم ال�سيا�سي
حلل الأزمة ال�سورية ب�شكل �سلمي عرب احلوار الوطني ال�سوري
ال�����س��وري ،وع��ق��دت م���ؤمت��رات ع��دة ل��ل��ح��وار ب��دع��م وم�ساندة
�إقليمية وكان �آخرها م�ؤمر �سوت�شي بخ�صو�ص �إدلب ،لكن العدو
ال�صهيو�أمريكي وع�صاباته تعمد �إف�شال هذه امل�ؤمترات بالقوة
والعدوان كما ح�صل يف العدوان اجلوي ال�صهيوين على الالذقية
لكن كل حماوالتهم الإجرامية ف�شلت.
ومن يتابع م�سل�سل احلرب الكونية على �سورية منذ نيف
و�سبع �سنوات ي�ستنتج �أنها ف�شلت يف حتقيق �أهدافها ال�سيا�سية
والع�سكرية واالقت�صادية ب�سبب الوحدة الوطنية ال�صلبة
لل�شعب العربي ال�سوري املقاوم ووحدة قواته امل�سلحة البا�سلة
ووحدة قيادته بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد الذي ت�سلح بهذه
الوحدة وا�ستطاع �إدارة ال�صراع بحكمة وحنكة غري عادية يف
مواجهة احلرب الكونية واتخاذ �أهم القرارات اال�سرتاتيجية
يف ح�سم املعارك �إىل جانب حلفائه وحتقيق �أهم االنت�صارات
الع�سكرية ع��ل��ى حت��ال��ف ال�����ش��ر ال��غ��رب��ي وع��م�لائ��ه ال�صغار
املت�صهينني يف املنطقة وع�صاباتهم الوهابية التكفريية بقيادة
العدو ال�صهيو�أمريكي مما قدم فر�صة ذهبية للقيادة الرو�سية
و�شركائها ال�صينني الذين ا�ستثمروا هذه االنت�صارات ليخرجوا
للعامل من البوابة ال�سورية كقوة دولية �ست�ضع بداية النهاية
لوحيد القرن الأمريكي كقطب وحيد يتحكم بال�سيا�سية
العاملية ويفر�ضوا على الإدارة الأمريكية وحلفائها التعددية
القطبية بالقوة.
والنتيجة اليوم ا�صبحت وا�ضحة �أنه بعد ح�سم الو�ضع يف
�إدلب �سلم ًا �أو حرب ًا ف�إن حمور املقاومة وال�صمود يخو�ض ربع
ال�ساعة الأخ�يرة ليعلن الرئي�س ب�شار الأ�سد االنت�صار الكبري
بعد تطهري الأرا�ضي ال�سورية من رج�س الإره��اب واالرهابيني
وقوات االحتالل الأمريكية والربيطانية والفرن�سية وح�شد
كل الطاقات والإمكانيات املقاومة ال�ستعادة الأرا�ضي العربية
املحتلة ويف مقدمتها فل�سطني من نهرها �إىل بحرها واجلوالن
العربي ال�سوري ،وم��زارع �شبعا وت�لال كفر �شوبا يف اجلنوب
اللبناين املقاوم ،لذلك فان انت�صار �سورية حتما �سيكون انت�صارا
لفل�سطني.
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�إ�شكالية التو�صيل بين الخطاب الأدبي والخطاب ال�سينمائي
• حم ّمد �صابر عبيد
حت��ظ��ى ال��ل��غ��ـ��ة ال���ي���وم ب��اح��ت��ف��اء خ��ا���ص
وا�ستثنائي بعد الك�شوفات اخل��ط�يرة التي
ا�ستطاعت املنهجيات احلديثة التو�صل �إليها،
وال�سيمـا يف جم��ال الل�سانيات والأ�سلوبيات
وال�سيميائيات التي قدّ مت اخلطاب اللغوي
بو�صفه �أه���م عنا�صر اخل��ط��اب��ات الن�صية
يف م��ي��دان املعرفة ،وب���د�أت احلفريات التي
ت�ستهدف جميع النماذج الن�صية حتقق نتائجها
الباهرة احلديثة بو�ساطة نظم اللغة و�أن�ساقها.
ويف الوقت الذي �أ�ضحت فيه هـــذه الإ�شكالية
قيد النظر ،وتتمتع بتداولية و�سيولة وا�ضحتني
عرب عديد مقارباتها فيما يخ�ص اخلطاب املكتوب
و�أدبيته ،ف�أنها مل حتـظ بهذه الأهمية على م�ستوى
اخلطاب املرئي العتبارات كثرية ،يكاد يقف يف
مقدمتها اختالف نظم البنية اللغوية يف اخلطابني،
ف�ض ًال عن �إ�شكالية الأ�صالة واالنتماء واحل�سا�سية
وم�ساحة انت�شار وفعالية كل من اخلطابني.
يعد اخلطاب ال�سينمائي واحد ًا من �أهم منـاذج
اخلطابات املرئية ،وتلعب اللغة فيه دور ًا رئي�س ًا
�إىل الدرجة التي ت�شكل معها ويف �إطارها م�صطلح
(لغـة ال�ســينما) ،وعلى الرغم من �أنّ هذه اللغـة
تخ�ضع للكثري من امل�ؤثرات التي ت�سهم يف تكوينها
و�سريورتها وت�شكيل خطابها� ،إال �أنّ اجلانب الل�ساين
قد ي�شكل العن�صر الأهم يف هذه اللغة ،ومثلما تتمتع
كل مناذج اخلطابات الأخرى ب�شعرية خا�صة ف�إن
لهذا اخلطاب �شعريته �أي�ض ًا ،غري �أن هذه ال�شعرية
ال تظهر من خالل العن�صر الل�ساين يف لغة اخلطاب
�إمن��ا ت�برز من خ�لال العنا�صر الت�شكيلية املك ّونة
جمتمعة .
بنيــــة اللغة ال�سينمائيـــــة
يف الوقت الذي تكون فيه الكلمات املد ّونة هي و�سيلة
التعبري الأ�سا�س والنهائية يف اخلطاب الأدب��ي ،ف�إن
و�سيلة التعبري والإي�صال يف اخلطاب ال�سينمائي تنه�ض
يف �شكلها املركزي على ((�شريط من ال�سيلوليد ت�ص ّور
عليه الأ�شياء والأ�شخا�ص))( ، )1يهدف يف املقام الأول
التعبري عن بنية اخلطاب و�إي�صاله �إىل اجلمهور امل�شاهد
 .على وفق هذا التو�صيف االبتدائي ميكن القول �إن لغة
ال�سينما هي لغة نقل للمو�ضوعات والق�ضايا ،لذلك
يبدو من الع�سيـر احلكم على هذه اللغة مبعايري القيم
اجلمالية اخلا�صة بالأداء الل�ساين ال�صرف ،بل مبعيار
�آخ��ر خمتلف يحدد م�ستويات اخلدمة التي تقدمها
لنقل الق�صة ال�سينمائية بكامل مناخها ،لأن اللغــة
ال�سينمائية لي�ست هدف ًا يف حد ذاتها ،مبعنى �أنها ال
تقوم مقام اخلطاب الروائي والق�ص�صي ،لأنها تتمتع
مبزية وجود �إمكانات فنية �أخرى جماورة ومناف�سة،
تقود اللغة ال�سينمائي �إىل اختيار �أف�ضل الو�سائل
للتو�صيل ،لأن جمالها يت�أكد يف قدرتها على التو�صيل
الأمثل .
�إن اخلطاب الأدب��ي مينح املتلقي حرية كبرية يف
�إط�لاق ن�شاط املخيلة لت�صور �أب��ع��اده ومقرتباته ،يف
حني ينطوي اخلطاب ال�سينمائي على اقت�صاد يف تخ ّيل
احليز ،يفر�ض فيه املخرج ح��دود الن�شاط التخيلي
ارتباط ًا بال�صورة املعرو�ضة وعالقتها بامللفوظ ،وبحكم
ان��ع��دام حرية التفاعل مع الن�ص امل��رئ��ي ،لأن��ه ن�ص
متحرك ال ميكن ا�ستعادته �إذ �إن املتلقي ((ال ي�ستطيع
�أن يعيد ق��راءة بع�ض الفقرات التي قد يتع�سر عليه
فهمها ،كما قد ي�ستطيع لو كان يقر�أ ق�صـة طويلـة))
( .)2وات�ساع �أفق اخلطاب الأدبي يتمخ�ض عن الدور
الذي تلعبه اللغة فيه� ،إذ يوفر ملخيلة املتلقي فر�ص ًا
كبرية للتحليق يف �أجواء احتمالية فيها قدر كبري من
احلرية يف اخللق والت�صوير واالفرتا�ض ،على العك�س
متام ًا من اللغة املنطوقة يف �سيناريو ال�شريط� ،إذ �إنها
هي التي تتحكم يف خميلة املتلقي وتوجهها الوجهة
التي يقت�ضيها مو�ضوع ال�شريط وفكرته ،وال ت�سمح
له بالتحليق يف �أج���واء �أخ���رى ،لأن اللغة املنطوقة
مرتبطة بو�سائل �أخ���رى ال تخدم �سوى (التحديد
والدقة واالن�ضباط) التي حتد هذه اللغة يف خارطة
التلقي .فكاتب ال�سيناريو يجب �أن يحدّ د ((ال��دور
ال��ذي تقوم به �صور الأ�شياء بكل دق��ة وعناية مثل
حتديده لبقية الأدوار ،فمن خالل هذه الأ�شياء تتحدد
م�صائر ال�شخ�صيات الإن�سانية))( ، )3وبهذه الدقة
والعناية والتحديد ت�سعى اللغة ال�سينمائية �إىل

()2 - 1

ت�أ�سي�س جماليات خا�صة بها ،انطالق ًا من خ�صو�صياتها
التعبريية والأدائية املتخل�صة متام ًا من و�صايا الفنون
املجاورة وهيمنتها ،التي فر�ضت �سيطرة ما على بدايات
تك ّون هذه اللغة .وهي يف مثل هذا ال�سبيل تنحو منحى
ا�ستقاللي ًا لتكوين القواعد العامة التي تنه�ض عليها
وتتحرك من خاللها ،فلم تعد تقا�س جدّ ة ال�شريط �إال
مبا يقدمه من ا�ستقالل جمايل خا�ص للغة ال�شريط،
((ول��ي�����س ه��ن��اك غ�ير ط��ري��ق واح���د لتحقيق ذل��ك
اال�ستقالل وهو طريق اللغة ال�سينمائية اخلال�صة التي
تتجاوز مرحلة الرتاكم الكمي للفنون املختلفة يف فن
ال�شريط� ،إىل مرحلة ا�ستخال�ص لغة جديدة ت�ستقل
بذاتها  .وفنان ال�سينما املعا�صرة يعي ذلك جيد ًا ولهذا
يتحرك فن ال�شريط اليوم نحو فنان ال�شريط ونحو لغة
�سينمائية خال�صة))(.)4
مل تفر�ض ه��ذه اللغة ال�سينمائية اخلال�صة
وج��وده��ا ع��ن طريق املمكنات التقليدية يف التعبري
ح�سب ،بل �أدخلت يف لغتها ((طريقة احللم والوم�ضات
اخلاطفـة للفكـر واال�ستعـارات احل�سية))( ،)5لذلك
ف�إنها قادرة بهذه اخل�صائ�ص اجلديدة الفاعلة واملو ّلدة
�أن تقوم بدور �أدائ��ي وتعبريي كبري ،يت�سم بالرتكيب
والدقة والن�ضج خالف ًا لالعتقاد ال�شائع الذي يحمله
حتى رواد ال�سينما املت ّمر�سني ،يف (( �أن اللغة يف
ال�شريط ال ميكن �أن تكون دقيقة ومركبة كما هي احلال
يف الأدب ،وحقيقة تقدمي �شك�سبري بنجاح �إىل ال�شا�شة
بدون �أي نق�ص مهم يف اللغة �أو ال�صورة ،يجب �أن  -يكون
نقي�ضا» وا�ضحا» لهذه الفكرة ))(. )6
ً
و�سيلة
�إن لغة ال�سينما ال تعتمد الكلمات املنطوقة
�أ�سا�سية وحا�سمة للتعبري عن �أفكار ال�شريط كما هو
معروف ،ورمبا تكون هذه الو�سيلة �أقل الو�سائل املتاحة
ق��در ًة يف التعبري عن الأفكار ،بو�صف �أن لغة ال�سينما
هي لغة تعبري �شكلية ولي�ست م�ضمونية ،وبهذا ف�إن
دور الكلمات ي�ضيق �إىل حد كبري ،وال تظهر مبظهر
الر�شاقة اخل��ايل متام ًا من �أي �إطالة �أو ح�شو مثلما
تظهر يف ال�سينما ،لأن الو�سائل الأخرى مثل  -التورية
والرمز وحركات الكامريا �أو زوايا الت�صوير والكادرات
والأ�صوات وغريها (( -جتعل يف �إمكان ال�شريط ان يدل
على ما يراد الداللة عنه ،دون �أن يكون ملزم ًا بقولها،
�أي �أن ينقل معنى اللقطة من اللغـة املنطوقة �إىل لغة
التعبري ال�شكلية))(. )7
مبعنى �أن كل و�سيلة من هذه الو�سائل متثل ن�سق ًا
لغوي ًا جزئي ًا ،يقوم مبهمة خا�صة من �أجل ت�شكيل اللغة
النهائية لل�شريط ،الذي هو حا�صل جمع الواقع النتجي
جلملة ه��ذه الو�سائل مبا فيها اللغة املنطوقة ،التي
ينح�صر �أدا�ؤه��ا بو�صفها جزء ًا ال ك ًال ،على العك�س من
عملها يف اخلطاب الأدبي ،و�إذ حتتل امل�ساحة الأدائية
الفعلية كاملة وتتحمل ما �شاء اخلطاب من تطويل
وح�شو وتفا�صيلّ .
ولعل من �أبرز �سمات اخلطاب الأدبي
– وال�سيما الروائي منه – حرية ال�سرد بجمالياته
ونظمه وقوانينه املعروفة ،وهو ما يرف�ضه اخلطاب
ال�سينمائي م�ستعي�ض ًا عنه بالإيجاز والإملاح الذي يعد
((���ض��رورة مهمة من ���ض��رورات تكثيف ق��وة الإيحاء
التي تقوم عليها ال�سينما ب�شكل عام))( .)8فال�سينما
يف املقام الأول فن يو�صف ع��اد ًة ب�أنه الفن ال�سابع،
وبالنظر لأنها كذلك �ش�أنها �ش�أن بقية الفنون ف�إنها
((ت�شكل ات�صا ًال يف اجتاه واح��د ،هي يف الواقع �أداة
تعبريية �أكرث منها و�سيلة ات�صال وهي – كما ر�أينا – ال
متت �إىل مفهوم الن�سق �إال من بعيد ،وال�سينما �أخري ًا ال
ت�ستخدم �إال عدد ًا قلي ًال من العالقات احلقيقية� ،إذ �إن
بع�ض ال�صور ال�سينمائية مل ت�صبح عالمات فعلية �إال
بعد �أن حولها ا�ستخدام م�سبق ذو وظيفة كالمية �إىل
معنى اتفاقي ثابت ،غري �أن ال�سينما احلية تتفادى هذه
العالمات ،وهو موقف مفهوم نظر ًا الن ع�صب امليكانزم
الداليل لل�سينما لي�س يف هذه النقطة))( .)9مبعنى
�أن بنية اللغة يف اخلطاب ال�سينمائي تقوم على �أ�س�س
خا�صة ال عالقة لها بالنظام الل�ساين العام ،وهي ت�ستمد
قوانينها من خالل الطبيعة الفنية للخطاب ال�سينمائي
بو�صفه فن ًا تعبريي ًا ال تنتهي وظيفته بالتو�صيل فقط .
�إال �أن لغة ال�سينما بحد ذاتها لغة مبا�شرة لي�ست
فنية يف توجهها املق�صود �إىل منطقة التل ّقي ،وغري
حمملة بالإيحاء الذي ي�ستوجب بالغة قراءة ت�شتغل
على الت�أويل ،ولي�ست مكثفة �إىل درجة الت�شعري ،كما هو
احلال يف اللغة الأدبية .
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ـ اللغة ال�سينمائية بني �ضغط التو�صيل وانفتاح
الأداء ال�سيميائي
�إن اخلطاب ال�سينمائي – كما قلنا – ال يعتمد اللغة
وحدها و�سيلة نهائية لإي�صال املحتوى� ،إمن��ا ميتلك
ع��دي��د املقومات الأخ���رى التي ت�ش ّكل يف بنية هذا
اخلطاب �إمكانيات خمتلفة تعمل ب�صورة جماعية من
�أجل حتقيق التو�صيل .ورمبا كانت ال�سينما ال�صامتة
التي ابتد�أ اخلطاب ال�سينمائي م�شروعه بها �أكرب دليل
على �أن اللغة مبعناها امل�صطلحي احلديث هي �أ�سا�س ًا
خارج دائرة الفعل ال�سينمائي ،ومع ذلك كان التو�صيل
متحقق ًا ب�ين اخل��ط��اب واملتلقي ،بفعل اعتماده على
�آليات عنا�صر �أخرى كال�صورة واملو�سيقى الت�صويرية
واحل��رك��ة وال�ضوء والظل وغ�يره��ا� .أ ّم��ا وق��د حتولت
ال�سينما ال�صامتة �إىل �سينما ناطقة ،ف�إن عن�صر ًا جديد ًا
ومهم ًا دخل �إىل �آلية الفعل ال�سينمائي و�سهل كثري ًا من
عملية التو�صيل ،وو ّف��ر ف�ض ًال على عنا�صر التو�صيل
ال�سينمائية املعروفة عن�صر ًا جديد ًا مهم ًا .فاللغة عامل
م�ساعد �أكيد يف تقدمي املحتوى وحتقق امليثاق بني ال�شعرية ،لأنها لي�ست قائمة على جمموعة نظم تقرر
اخلطاب والتلقي ،ولكنّ ال�س�ؤال الذي ّ
يتدخل مبا�شرة كيانها وتنحو يف م�ستواها التعبريي منحى �شمولي ًا،
يف هذه املعادلة اجلديدة هو :هل �أن ال�سينما يف �أ�سلوب فال�شريط ال�سينمائي ((لغة يف حد ذات��ه ولكن هذه
تلقيها وبالغة قراءتها لغة؟
اللغة تختلف عن اللغة االعتيادية ،فال�شريط لغة
وحيوية،
��ب�يرة
ك
���ة
ج
در
إىل
ال�����س���ؤال هنا ج��اد �
مبفهوم �أعم و�أ�شمل فهو و�سيلة لالت�صال ،لي�س باملفهوم
تو�صيل
على
ت�ساعد
خم�صو�صة
فال�سينما لغة م ّعينه
اخلا�ص الذي ت�صف به اللغة حني ن�شري بها �إىل �أنظمة
الت�شكيلية
واحل�سا�سية
��م
ي
��
ق
��
ل
وا
الق�صة والأف���ك���ار
من ال�شفرات التي هي على درجة عالية من التنظيم))
ّ
باملعنى
لي�ست
ولكنها
ي،
ق
التل
جمتمع
ال�صورية �إىل
( . )13غري �أن لغة ال�شريط بهذا املعنى تقرتب يف
يتفق
الذي
إجرائية،
ل
ا
ال�سمة
ذي
احلديث
امل�صطلحي
امل�سموع من لغة احلديث العادي بني اجلمهور ،من حيث
((اللغة
أن
�
يف
يتحدد
��ذي
ل
وا
الل�سانيني
معظـم
عليه
�إن هذه اللغة قابلة ال�ستخدامات تقوم على التو�صيل ،
النا�س))(.)11
بني
االت�صال
يخدم
العالمات
من
نظام
ً
وتفقد قدراتها مبجرد الإي�صال لأنها �أ�سا�سا غري حمملة
لغة
هي
ال�سينمائي
اخلطاب
لغة
أن
�
من
الرغم
وعلى
�إال بر�سالة واحدة ذات احتمال �شرطي واحد ،وبذلك
تو�صيل للمحتوى بالدرجة الوظيفية الأ�سا�س� ،إال �أنها ف�إنها تت�صف باملوا�صفات الآتية:
يف الوقت عينه انعكا�س للغة اخلطاب الأدبي على نحو
تتنازل لغة ال�شريط عن �أي اهتمام فني ،مبعنى
ما ،وال�سيما �إذا كان ال�شريط م�أخوذ ًا عن ن�ص �أدبي� ،أنها تتجرد من قيمها الإيحائية واالحتمالية وال
�إذ �إن م�شاهدة ال�شريط من دون قراءة الن�ص يجعل ت�ؤدي �سوى الأغرا�ض املحددة داخل �أ�سوار الألفاظ
من املتلقي م�ستقب ًال �سلبي ًا وغري متجاوب متام ًا مع لغة املنطوقة� ،إذ هي تقوم على عنا�صر �أخ��رى م�ساعدة
ال�شريط ،ويح�ضرين هنا قول فران�سوا تروفو �صاحب حتقق فنية ال�����ص��ورة .ت��ق��دم على ال�صعيد ال��داليل
�شريط (فهرانهايت  )451ال��ذي ي��روي ق�صة حب امل�ستــوى الأول املبا�شر من الداللة ،وال تنحو يف ذلك
الكتب (ال �أري��د �أن ا�صنع �أفالما لنا�س ال ي��ق��ر�أون) ،منحى بعيدا عن املعنى الأول القريب.
يتج�سد فعل القراءة امل�صاحبة لفعل
على النحو الذي ّ
وعلى �أ�سا�س هذه املوا�صفات ميكننا القول �إن ((فن
ً
فعل
تنجز
بالغة
على
يتوافر
ا
منجز
امل�شاهدة بو�صفه
ال�سينما مثل فن الكلمة مدفوع خطوة �إىل �أعلى))
.
وجه
�
أ
أكف
�
و
أمثل
القراءة على �
( ،)14ويف�سر هذا القول قرب امل�سافة الداللية بني
إىل
�
تو�صيلها
طرائق
يف
تخ�ضع
ال
ال�سينما
�إن لغة
ال��دال وامل��دل��ول واحتياج ذل��ك ال�شديد �إىل عنا�صر
هو
كما
عالية
رمزية
طاقة
ذات
�سيميائية
اعتبارات
التعبري الأخرى.
احلال يف لغة الأدب ،التي تقوم يف جانب كبري منها على
�ض ّخ مفردات ب�أكرب قدر ممكن من ال�سمات واخل�صائ�ص
الهوام�ش والإحاالت:
والإ�شارات الأدبية ذات الأبعاد ال�سيميائية ،التي تتمتع
 - 1كيف تكتب �سيناريو �� ،ص�لاح �أب��و �سيف � ،سل�سلة
فيها الداللة بعمق و�سعه كبريين ،وتقع خارج االحتكام املو�سوعة ال�صغرية  ،العدد ( ، 1981 )98بغداد .20 .10 :
املبا�شر الأويل للو�صول �إىل املحتوى ،على النحو الذي
 - 2م  .ن . 20 :
حتتاج فيه �إىل ت�أويل وبالغة قرائية من نوع خا�ص.
 - 3مقال بعنوان ( ال�سيناريو �شكل �أدبي جديد ) يف كتاب (
فاملحتوى يف لغة اخلطاب الأدبي لي�س يف املتناول ،وال
�سبيل �إىل الو�صول �إليه �إال من خالل عديد املقاربات الفنان يف ع�صـــر العامل ومقاالت �أخرى )  ،بيالباال�ش  ،ترجمة
التي تو�صل جمتمعة �إىل م�ساحة حمتوى م�شحونة ف�ؤاد دواره  ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة  ،ط 1986 ، 2بغداد
باالحتمال ومكتنزة بب�ؤر املعنى ،يف حني ترتكز اللغة . 251:
� - 4أ� �ض��واء على ال�سينما امل�ع��ا��ص��رة � ،سمري ف��ري��د  ،دار
يف اخلطاب ال�سينمائي داخل قو�س املتناول لأنها مك ّلفة
الر�شيد للن�شر  ،1979 ،بغداد .7 :
بتو�صيل املحايد بن�سبة كبرية يف مق�صديتها.
 - 5مقال بعنوان ( الرواية وال�سينما – الت�أثري املتبادل )،
�إنها لغة حمايده على نحو ما ،مبعنى �إنها تواجه
املتلقي باملحتوى مبا�شرة ،حيث يبد�أ املتلقي حواره مع �سامي حممد  ،جملة الأقالم  ،العدد  ، 3ال�سنة ،1985 ، 20
املحتوى بالطريقة التي تقدمها له ثقافته ووعيه ونظم بغداد .
 - 6فهم ال�سينما  ،لوي دي جانتيني  ،ترجمة جعفر علي
تلقيه ،على عك�س اخلطاب الأدبي �إذ تكون فيه اللغة
ج��زء ًا جدلي ًا من املحتوى .فهي ال تكتفي بالتو�صيل  ،دار الر�شيد للن�شر ، 1981،بغداد . 290 :
 - 7اللغة ال�سينمائية  ،مار�سيل مارتن  ،ترجمة �سعد
ال�سياقي ح�سب� ،إمن��ا تعمل بفعالياتها املختلفة على
توجيه التلقي وك�شف نظم اخلطاب وقوانينه ،من خالل مكاوي  ،مراجعة فريد املزاوي  ،الدار امل�صرية للت�أليف والن�شر
طبقات ن�صية يلفها قدر من الغمو�ض والكثافة واخل�صب ، 1964 ، ،القاهرة .16 :
 - 8الرواية وال�سينما  ،م � .س .
تعك�سه �شعرية اللغة ذاتها على النحو الذي ال ينا�سب
 - 9م�ق��ال ( لغة ال�سينما ) ،كري�ستيان ميز  ،يف جملة
لغة ال�سينما ،ذلك �أن الغمو�ض الذي قد ي�سقط فيه
ال�شريط ال يرجع يف حقيقة الأمر �إىل اللغة بو�صفها الثقافة الأجنبية  ،ترجمة حممد علي ال�ك��ردي  ،ال�ع��دد ، 1
�أداء� ،أي لي�س ميكانزماتها ال�سيميولوجيه� ،إمنا �إىل ال�سنة  ، 1986 ، 6بغداد .
 - 10م  .ن .
طبيعة املحتوى ومداخالته ،لأن �أي �شريط �إذا تعاملنا
 - - 11مقال ( الفيلم والأدب ) ،موري�س بيجا  ،يف جملة
معه على �أ�سا�س كونه �أداة �أو لغة تعبريية فهو مفهوم
دائم ًا ،وي�أتي الغمو�ض عادة من الطبقات الأخرى التي الثقافة الأجنبية  ،ترجمة يوئيل يو�سف عزيز ،العدد  ، 1ال�سنة
يت�ش ّكل منها ال�شريط ،بعك�س اخلطاب الأدب��ي الذي  ، 1986 ، 6بغداد .
 - - 12لغة ال�سينما  ،م � .س
ينتج فيه الغمو�ض بالدرجة الأ�سا�س عن اللغة(.)12
 - 13الفيلم والأدب  ،م � .س
ومن هنا ميكن القول �إن اللغة يف اخلطاب ال�سينمائي من
 - 14لغة ال�سينما  ،م � .س
حيث كونها و�سيلة ات�صال جمّ رده تفتقد قدر ًا مهم ًا من
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ع�شتُ ما يكفي

• حممد الفهد
َقدْ عِ ْ�شتُ ما يكفي
ل َ
أعرف َ
كيف تبتدئ
ُ
الف�صول
َ
رب ظلُّنا درب
وكيف يع ُ
موات
ِ
اخلريف �إىل ٍ
ال�ضفاف
�ساكن عندَ
ِ
ٍ
ِب ِّ
كل معنى
رح العد ْم
ج
يف
مراثي
َّى
ت
ح
املاءِ
ُ ِ
أب�صر دور َة الأ َّيا ِم يف
قد ع�شتُ ما يكفي ل َ
بلداننا
فهي الرما ُد على ظِ اللِ ال�شار ِع املمتدِّ من
اخللفي
عروق ال�شارع
ري �إىل
ِ
ِ
ق�صر الأم ِ
ّ
من �أوهامنا عندَ الأ ْ
مل
قد ع�شتُ ما يكفي من الأحال ِم يف �أ�سماءِ
ذاكرتي
عمر تقطّ َع َ
لأُ َ
�صوت �ضا َع
مثل ٍ
درك �أنَّهُ ٌ
ثم نامتْ فيهِ �أ�ضال ُع
درب البوادي َّ
يف ِ
عمرها
املنايف َ
َ
فوق الند ْم
أب�صر َ
�صوت
قد ع�شتُ ما يكفي منَ املنفى ل َ
�أحالمي
نف�سهُ
بقا ِع املوتِ
ُ
يردم َ
حتتَ
الرتاب بتلك ال�ساحةِ الكربى على
ِ
�صوتِ املنادي
بالتوحدِ والكرامةِ وا�شتعالِ الثورة
ُّ
الكربى
و�سر ِه ما َ
قال يوما
درب
الن�ضالِ
على ِ
ِّ
�صو ُته ذاك الو َر ْم
قد ع�شت يوم ًا ناق�ص ًا لأرى عيونَ موانئي
تبكي على ُحلمي جراح ًا مثلما
رياح املوتِ ُتطفئ جمرتي فوق
كانت ُ
ال�سقم
ْ
قد ع�شتُ خوف ًا يرتدي َّ
كل النوافذِ
َ
يمُ ُ
�سك الأقال َم وا ّللوحاتِ يرمي فوقنا
ُح ُجب ًا
فن�صبح �ضائعني بهم�سنا
وهاالت
ٍ
ُ
َ
ال�صمم
فوق
ْ
قد ع�شت ما يكفي ل َ
أ�صرخ نادم ًا
على جرحي َ�سريتُ ك�أنَّ نزيف
ال�سراب
نداء الليلِ يف هذا
ِ
ُ
غيمهُ وجع ًا علينا
َ
ليمطر ُ
ً
العذاب
ونادبة
ب�ساقيةِ
ِ
فنم�سي َ
مثل �أوها ِم الّليايل
نداء لي�س ُ
يدركه جوابي
ً
ونر�ضى بالقليلِ ولو متاهى
العيوب على خرابي
بذاكر ِة
ِ
ِ�صبح
ف� ُّأي الّليل َي ُ
حملني ل ٍ
َ
ال�ضوء غاد َر يف �شبابي
وذاك
ُ
أ�صبح َ
مثل فزَّا ٍع هزيلٍ
ف� ُ
يحلم بال�شراب
كر ُ
ال�س َ
ينا ُم ُ
وما َ
ُ
جرح
تلك
امل�سافة غ َ
ري ٍ
ينادم ظلَّهُ َ
احلجاب
فوق
ُ
ِ

شعر
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بيانٌ �إلى امرئ القي�س

الذي ما زال يحنّط لياليَه الطويلة ب�أعمارنا الق�صيرة

..وَجيفُ الرّوح
•رفعت بدران

•�إ منري خلف
وهب �أنا
ْ
العمر
دلقنا
َ
دمعـ ًا
�أيبتـر حزننـا
ُ
امللول
ال�شعر
ُ
؟

�أقول
وليل �أحزاين طويـلُ
وجرحي
احلب
يف فراتِ
ّ
ُ
نيل
�أقول ل�ساد ِر الأحزان:
مه ًال
رويدك ال تل ْمني
ُ
خليـل
يا

وينبتُ من مقابرنـا
غـرام
ٌ
�إذ ًا فاهن�أ
َ
ببثنة يا جميـل ؟!

رويدك
ال تعذّ بني كثري ًا
فقلبي
ُ
الثقيـل
الهم
هدّ ه ُّ

�أراين
منتُ يف غل�س العوادي
و�صوتي
ُ
اخلجول
�صاغه الند ُم

وقف ..
نبكي
َ
ليالك دهـر ًا
على
ُ
الطلول ؟
�أتذكرنا وحتر�سنا

• ريا�ض طربة

عذابي هاج
وامتلأتْ غ�صوين
ُ
الهديل
حمام ًا غاب عن دمه
َ
تهاطل فوق روحي
غيم حزنٍ
ُ
وليلي

الغياب
لقد طال
ُ
ّ
وجف �صوتي
ودربي
ُ
الو�صـول
ال يهادنه
ب�سر �أحزاين،
يبوح ِّ
وعمري
من احل�سراتِ
يقطفه ال ُ
أفـول

وما جدوى التذكّر والتباكي
كالنا
ُ
كفيــل
والعذاب له
ُ

ْ
فقف ..
على
نحكي
لياليَ
�شعر ًا
ل ُي�س َفك بيننا
ن ٌ
ُ
هزيـل
رث

ُ
يطـول
من غزارته

�سئمتُ من التذكّر والأماين
وغ�صنُ احلل ِْم
ُ
الذبــول
عانقه
ُ
خريف العمر
داهمني �سريع ًا
وغابتْ من مداراتي
ُ
الف�صـول
�سكبتُ
احلرى خ�شوعاً
مدامعي ّ
رجائي
منك يا ربي
ُ
القبـول

راعني حقد القذيفة

بح�صد الأطفال
يقتات ال�ضحية
�سريها
خبط ع�شواء
متادت يف دجانا
�أ�شهيد �أم
�شهيده؟
هكذا يحبو ال�س�ؤال
ثم يعلو �شاهقا مثل اجلبال
يا �إله الكون
نحن يف ظلم نعاين
نحن �ش�أن الأبرياء
هذه احلرب ظالم وقبور
و�صبي و�صبية خانهم حظ النجاة
فتداعوا للمنية
فمتى �أطلق روحي
بهجة يف موت حرب �أوحروب
يف انتهاء الليل
فجر �سعيد
قبل �أن يزدحم الورد على نافذة العيد
قبل �أن تخطفك الأ�ضواء ليوم جديد
�أو ترتاق�ص احلروف على كتف االنتظار
كل عام و�أنت حبيبتي
-2لأنك �أجمل الأحلان يف �صوتي
ويف خلدي
�أناديك

و�أر�سم فوق جبني ال�شم�س
�أغنيتي
و�أفديك
لأنك �أبهى من كل كوكبة �سارت
�إىل احلب
�أرتل ا�سمك الباهي
ق�صيدة تتلو ق�صيدة
-3لبوحك ترمتي حرويف
ت�ستلقي على كتف �شوقها
تت�أمل �سقف �أمانينا
لبهاء ح�ضورك ترق�ص �أزاهري
تتورد ال�شرايني
تهتف لقدومك
لنهر ودادنا جمراه
و�أنت فيه ال�ضياء
-4البت�سامك فرح الفجر بلقاء احلقول
بتفتح الزهر على مدرج الأماين
--5
حل�ضورك �أنحني لأقبل جبني ال�شم�س
و�أ�صلي للقمر
�صباحك ال�شهد ونهارك عيد للحب

ما ُ
ُ
ترجتف...؟!
جراح َك
بال
ِ
َ
مب ْن نزفوا؟
فءَ .....
�أ َي ِ�ض ُّن الدِّ ُ
ٌ
ما ُ
راع�شة؟!
بال �شِ غاف َِك....
�أَهُ َو ا َ
خل َفقانُ ؟� ......أم ال َّت َل ُف؟
ؤو�س َك ..من َو َ�شلٍ
�أفرغْ تَ ك� َ
َ
وجميع نداماك .......ان َْ�ص َرفوا
ُ
ُ
واحلانة� ..........أطف�أَها َغ َل ٌ�س
و�شهيدُ َك .........نا ِد ُلها ا َ
خل ِر ُف
تبكي يف قل ِب َك .......من َو َل ٍه
هر ُقها َّ
ال�ش َغفُ
ودما� َؤكُ .........ي ِ
تطلب دمع ًا .......ت�شريهِ ؟!
�أ َو
ُ
ني� ...........أو دِيمَ ٍ َتطِ ُف
من ع ٍ
يا من �أ�سرفتَ  ......مبا تهوى
َ
َ
ُ
العا�شقُ .....ي ْ�ستلف؟
دمع
ِ
هل ُ
بيد
يا هذا التائهُ  ...........يف ٍ
مل َي ْهدِ َك ٌ
نخل� .........أو َ�س َع ُف
روح َك .........من ظم�أٍ
ترتن ُّح ُ
َ
ّ
ال�س َهفُ
ل ُه ٍ
يام ................جللهُ َّ
� َ
أبقاك الوجدُ  ........بال َ�ص ْح ٍب
ال�صدَ ُف
كاملوجةِ  .......غاد َرها َّ
مت�ضي وخريفُ َك ُ
في�ض جوىً
وربي ُع َك ..........مل ُ
يك يختلفُ
روح َك ........تطلقُها
وحمائم ِ
ُ
لي�س لها ُطن ُُف
ل�سماءٍ َ ............
وثملتَ  ....لت�صح َو من َك َل ٍف؟
هي ال َك َلفُ
أقداحَ ......
َح ْ�س ُب ال ِ
فاخلمرةُ ....م�أوى َم ْن َ�ش ِرقوا
احلب .....و َم ْن منهُ َغ َرفوا
يف
ِّ
َ
ور�أيتَ
حبيبك� .........شيمتُهُ
ال�ص َلفُ
يف ال َو ْ�صلِ ويف ال�صدِّ َّ
َ
ف�شكوت لهُ  ....منهُ لرتى....؟
ظلم لديهِ  ............وال َن َ�ص ُف
ال َ
َ
ورماك ب�سِ ِّر َك .........ذو َعذْ لٍ
وقلوب ..............مجُ ْ َهدَ ٌة ُغ ُلفُ
ٌ
�صفة
اهم ......يف ٍ
ال�س ُ
يا هذا َّ
ُ
ت�ص ُف
حلبيب..........
يجهل ما ِ
ٍ
َ
هواك ُر�ؤىً ..؟
�أعرفْتَ  ....ب�أنَّ
والعارفَ ............م ْن ال يعرتفُ
ُ
فانْ�صتْ لوجيف َِك ح َ
ني غدا
روح اهللِ ..............لهُ َكن َُف
من ِ

"حافي ًا في العراء"
• زياد ال�سودة
� ُ
أرك�ض حافي ًا
�صحراء
يف
يهيم
كتائه
ٍ ُ
ْ
ُ
واحل ُل ُم الذي ي�أخذين بعيد ًا
ُ
يرتكني
ُ
حيث الدروب التي..
�أ ُم ُّر فوقهاُ ،تف�ضي:
�إىل ال �شيء!
ُ
البهاء
وترتك
ْ
�إال مما تبقى من رماد،
تدوره يف طريقي
جماهل ال�سماء
وك�أن ...العمر يع�شق..
الرك�ض يف العراء!

قصة

“ لذاكرة الألم “
•حممد باقي حممد
احمر
عندما وقعت عيناه عليها،
ّ
وج��ه��ه ح��ت��ى الأذن���ي��ن ،وارت���ف���ع وج��ي��ب
�صاخب يف الوتني ،فيما عرى وهن ُمفاجىء
الركبتني ،كانت �صفرة �شاحبة قد علت
مالحمه البليدة ،متام ًا كما حدث له حينما
املرة الأوىل ،كان ذاك قبل �أربعني
ر�آها يف ّ
عام ًا ون ّيف على وجه التقريب!
     كان هو قد ق�صد �سوق اخل�ضار بهدف الت�س ّوق ،وهي مه ّمة
حي ما يزال ،وهناك
�أ�سندها لنف�سه ،ال ل�شيء �إ ّال لي�شعر ب�أنّه ّ
ال�صدري  -نحو الي�سار � -شعر بالوخزة ذاتها ،تلك
عند القف�ص
ّ
للمرة الأوىل� ،إذاك هتف هاتف ُمبهم
لها
ؤيته
�
بر
ترافقت
التي
ّ
ب�أنّها هي !..هي من يبحث عنها ،لتندغم بفقرات العمر ك�صنو
ربا  -كو�شم!
للروح �أو  -مّ
    وداخله حرج من نوع ما كما يف �أيام ال�شباب تلك ،ذلك �أنّ
عكاز ًا مقيت ًا كان قد ان�ضاف �إىل ” كاركرته ” بعد �آخر لقاء لهما،
لقاء وقع يف مكان ما ..يف زمان ما ،لكنّه مل يعد يتذكّره ،ناهيك
عن �أمل �أ ّ
مل باملفا�صل ،وا�شم ًا م�شيته ببطء الفت!
ّ
وه�شت هي الأخرى ملر�آه ،فتد ّور الوجه الذاهل ،ل ُيف�صح
   
غرب حتت ف�أ�س ال�سنني
عن ابت�سامة ناحلة ،و�شت بجمال راح ُي ّ
ت�صرمة ال تلوي على �شيء!
الظاملة املُ ّ
    عن الأح��وال �س�ألها وعن الأوالد والأحفاد ،ف�أنّت كقطة
ركلتها ق��دم ،وه���زّ ت كتفيها بارتباك �أخ��ف��ق يف التعبري عن
وغ��ري��رة ،لتذكّره
ال�لا ُم��ب��االة ،وك��م ب��دت � -إذاك  -فاتنة
ّ
مبا�ضيات الأيام اجلميلة ،وما كان �أقلّ منها ارتباك ًا وخيبة يف
�أجوبته الالهثة املُتقطعة ،التي راحت ت�شكو قطع ًا يف ال�سياق
املُبهظ بالذكريات!
ومتنّى ومتنّت� ،أن تطول حلظة اللقاء كانت تلك ُمنتهى
الأمنيات ،بيد �أنّ الت�سويف والتباط�ؤ والإرج��اء واملُماطلة مل
تنجح جميعها يف ت�أخري الفراق �إ ّال بحدود!
      يا قلب دع عنك املُكابرة ،واحلق بها  ،ف�أنت تعرف ب�أنّها
لي�ست مجُ ّرد امر�أة فح�سب ،بل �إنّها امر�أة وحلم وحقبة وعمر!
لكن قدميه  -ول�سبب عجز عن ت�أويله  -مل ت�ستجيبا له
قالّ ،
يف يب�س..
�    إىل �أين �أيتها احلمقاء!؟ عودي �إليه� ..إىل قلبك ،فالعمر
ان�سرب كثريه على نحو مخُ اتل ،ومل يبق لك �إ ّال الت�ش ّوف اجلارح
ومظلة م��ن احل��ن�ين وال��وج��ع واحل���زن واخل��ي��ب��ة ،ناهيك عن
الإخفاق يف الإم�ساك بالزمان الهارب املت�أ ّبي على اال�صطياد!؟
�     ض ّمد �أحا�سي�سك يف ح�ضنها الدافىء يا رجل ،فالقادم مل
يعد ُيوازي الذي ولىّ وانق�ضى� ،ض ّمد �أحا�سي�سك� ،إ ْذ ماذا ي�ساوي
عمر من االنتظار املُد ّوي واحل�سرة ،احل�سرة التي حم�ضتك حزن ًا
رهيف ًا وكا�شف ًا!؟ قال لنف�سه هام�س ًا..
  اند�سي يف ع ّبه كقطة ُمبتلة ،ف�إذا مل ُيق ّي�ض لكما �أن تتعانقا
  
ّ
كجدولني زمان ًا ،فال تكوين كرماد بارد غ��ادره ناره وال�س ّمار،
وخلّفوه للتوزّع ،وهل ّمي ملُعانفته عناق ذئبة جائعة!
تتحرج
وال
بها،
    املأ الفجوة بني االنتظار وكهف التد ّرن
ّ
من االعتذار ،و�إ ّال فكيف لك �أن ت�شبع ما بك من جوع �إليها!؟
جوع �صار ُيقا�س مبا خلّفه يف الروح من هتك وتلف!
    انزعي عنك قناع الكهانة ،وتطاويل نحوه ك�سحابة �أو
حجري،
كمزنة �أو  -حتى  -كنقطة م��اء تدلف نحو ج��رن
ّ
أ���ص��م ،وال
فنقطة امل��اء وج��دت لنف�سها طريق ًا يف ال�صخر ال ّ
ت�ست�سلمي خلل ّوك املُ�ؤمل منه!
    ولأنّه مل يعد ث ّمة ما ُيقال يف جلّة املقام تناءت على مهل
وانك�سار ،ولأنّه مل يعد ث ّمة ما ُيقال وقف يف ُمنت�صف امل�سافة
انحناء
كح�صان �أ�شهب �أجرب وعجوز ،وعلى نحو ما بدت �أكرث
ً
وهرم ًا وحزن ًا ،وعلى نحو ما بدا عاري ًا ك�شجرة ُم�ستوح�شة
فاج�أها اخلريف يف ُمنت�صف امل�سافة!
   الآن �ستلتفت ..ق��ال� ..ستلتفت قبل �أن تبلغ املُنعطف!
ربح
الآن �سيلحق بي ..قالت ..ولن يرتكني للوحدة والأمل املُ ّ
يف غيابه! الآن ..قال! الآن ..قالت! وعندما غ ّيبها املُنعطف
ذابلة مقهورة ال تلوي على �شيء ،متام ًا عندما غي ّبها املُنعطف
خلف زواري��ب��ه ،ا�ست�شعر على نحو ُمبهم و�أكيد ب���أنّ يومه لن
يالقي غدها ،ف�أثقل عليه ال�شجن ،وعلى نحو ما بدا العامل �أكرث
وح�شة ،وعلى نحو مفاجىء ترنّح ُمتهاوي ًا ،فيما كانت �شم�س
وانية متيل جهات الغروب ُم� ّؤ�س�سة لوداع م�ؤ�س!
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•هدى و�سوف

غبار ال�ضغينة

تتمعن يف امل��ر�آة راغبة يف �إلقاء نظرة �أخرية على
هندامها ،تتحرك �أناملها بكل ح��ذر ،لتعيد ترتيب
خ�صلة ر�أتها نافرة من �شعرها الق�صري ذي الت�سريحة
الفرن�سية التي حتبها ..يف قرارتها ُتثني على �صديقها
�أحمد ،حالّقها اخلا�ص ،وهو الأ�شهر يف املدينة ،ت�شعر
بالر�ضى فكل ما تراه يبعث الراحة يف نف�سها ،طول
قامتها املتو�سط ال يزعجها ،فهو ال ي�ؤثر على ت�ضاري�س
ج�سدها املتنا�سق ،وهي تقيم وزن�� ًا وح�ساب ًا لل�شكل وترى �أنه
مر�آة للروح فهما ال ينف�صالن بر�أيها.
كانت �ستغادر الغرفة وتبتعد عن املر�آة مطمئنة ملظهرها،
بيد �أن تف�صي ً
ال يف وجهها ،جزء ًا منه ا�ستوقفها ،فرفعت يدها
وراحت تلم�س �أنفها وهي ت�ستعيد تلك العبارات ،تلك الكلمات
التي وخزتها ذات وق��ت ،ودفعتها للإقدام على الفعل الذي
ندمت عليه وما تزال.
ما يزعجها وي�ؤملها لي�س فقط �أن العملية التي �أجرتها مل
تنجح ،لي�ست هذه هي امل�س�ألة ،امل�س�ألة �أن هذه العملية الفا�شلة،
ظلت على مدار الوقت جتر معها ذكرى �أنا�س يوجعها تذكرهم،
مع �أنها جاهدت كثري ًا لتمحو من ر�أ�سها وجوههم� ،أ�صواتهم،
مالحمهم� ،أحاديثهم والزمن الذي جمعها بهم..
كانا �أعزّ اثنني ،كانا �أغلى كائنني على قلبها ،كيف ال�سبيل
�إىل الن�سيان وهذا الأن��ف املجدوع يرتكز يف منت�صف وجهها
يذكرها بهما..
لو �أنها تن�سى ..ملاذا ال تن�سى؟ لقد رحال ،م�ضيا من حياتها
ملاذا �إذ ًا ال مت�ضي ذكراهما ،ملاذا ال متحوهما من عقلها؟ ما الذي
يعيدهما دوم ًا؟!
وجهان لطاملا �أحبتهما ،ولطاملا �آملاها..
ك�أنها الآن ت�سمع �صوت �سماهر ،وهي تردد على م�سامعها تلك
الكلمات اجلارحة “كل ما فيك يا دميا جميل ،با�ستثناء هذا
الأنف الطويل الذي ي�شوه وجهك ،ويقلل من جمالك� ،سبحان
اهلل ،ال يكملها مع �أحد”.
كانت �سماهر �صديقتها املقربة يف اجلامعة ،بل �أكرث ،كانت
توءمها التي ال تفارقها ،تالزمها بيتها ،وت�شاركها �أطعمة �أمها
اللذيذة ،والتي تتفنن بها الأم وتنوعها ،وهي تعدّ ها خ�صي�ص ًا
كرمى ل�سماهر التي ت�ست�ضيفها الأ���س��رة ف�ترة االمتحانات
اجلامعية وعلى مدى ف�صول.
هي دوم ًا يف بيت دميا ،حيث الهدوء وال�سكينة يخيمان على
منزل االبنة الوحيدة لأبويها ،وحيث املكان مالئم للدرا�سة
وال��ن��ج��اح خ�لاف�� ًا لغرفتها يف املدينة اجلامعية املزدحمة
بالفتيات.
�سماهر التي تعرف عنها كل �صغرية وكبرية ،كل تف�صيل يف
حياتها وحياة �أ�سرتها ،كيف تغ�شها؟ وهل ميكن �أن تقول لها غري
احلقيقة ،غري ال�صدق؟
متى تظهر احلقائق وتنجلي ،متى يعرث الإن�سان على �أجوبة
لكثري من الأ�سئلة التي ا�ستبعدها ذات وقت عامداً ،هارب ًا بذلك
من حقيقة احلقيقة التي يخ�شاها وي�ست�شعرها يف �أعماقه..
منذ متى بد�أت �سماهر تعلن ما بداخلها من ح�سد وغرية،
بالت�أكيد مل يكن لين�ش�أ �شيء من العدم ،بالت�أكيد كانت هذه
امل�شاعر ال�سلبية غافية يف �أعماقها ،خمتبئة ،م�ستكينة ،لكنها
ظهرت للعلن عندما ظهر طارق �أ�ستاذ الر�سم يف ق�سم الفنون،
الأ�ستاذ الو�سيم ،الأنيق ،الذي �أ�سر الطالبات ب�شذى عطره
الذي عبق يف القاعة من �أول يوم..
عطر طارق العطر الذي ظلت حتبه ،تذكر �أنها دخلت منذ
فرتة �إىل حمل عطور فاخر و�س�ألت ال�شاب عنه ،فر ّد عليها:
لدي �أن��واع �أخرى
�سيدتي ..هذا العطر مل يعد �أحد يطلبهّ ،
�ستعجبك ،و�أخذ يعر�ض �أمامها الزجاجات ،ويقر�أ لها �أ�سماء
العطور ،معدد ًا “ دوجل��ي غابانا� ،سوفاج �أرم��اين� ،أوك�سفورد
بلو”� ..أ���ش��ارت �إليه بيدها كي يتوقف ،لكنه ت��اب��ع ..ع��ذر ًا
�سيدتي ..الربوت �صار عطر ًا قدمي ًا� ..شكرته وم�ضت..
حتن �إليه ،ترى
�أجل هي تعرف �أن الربوت عطر قدمي ،لكنها ّ
حتن� ،إىل رائحة الربوت �أم لرائحة طارق وقد ارتبطت
�إالم ّ
لقاءاتهما ومواعيدهما بهذا العطر� ،إنها حتن وت�شتاق لكليهما..
لقد �أوجعها ط��ارق حني تخلى عنها وغ��ادر �إىل �إيطاليا
ليتابع درا�سته يف فنون الر�سم والت�صوير ،خملف ًا لها �أمل ًا وحزن ًا
تر�سبا يف قاع روحها..
وكذلك فعلت �سماهر ،عندما راحت تك�شف نواياها وتظهر
غريتها ،وه��ي تتع ّمد من تنفيه كل ما لديها وت�سعى عامدة
مرة
على تك�سري معنوياتها و�إحباطها ،وعندما ا�ستنكرت ذات ّ
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معرت�ضة بقولها :لكن �أح��د ًا مل يقل يل من قبل �أن
�أنفي كبري وم�ش ّوه ويحتاج �إىل جتميل؟
تذكر كيف ردت �سماهر با�ستهزاء :هه ومن �سيقول
أباك و�أنتِ الطفلة املدللة لهما ،حكم ًا لن
أمك �أم � ِ
لكِ � ،
ِ
يجرحاك؟ ولن تتوقف عند هذا ،بل �أخذت ت�شكك
ِ
بحب طارق لها قائلة� :إنه زير ن�ساء ال �أكرث ،ال يرتك
فتاة يف اجلامعة �إال ويغازلها ،اح��ذري يا دميا �إنه
يتالعب مب�شاعرك.
تفكر الآن ،كيف متكنت �سماهر �أن تزعزع ثقتها بنف�سها ،هل
كانت غبية؟ �ضعيفة؟ وهل كانت �سماهر �أذكى منها و�أقوى حتى
جراح قام بت�شويه
�أقنعتها ف�صدقتها؟ ثم م�ضت برفقتها �إىل ّ
�أنفها ،الذي مل يكن به عيب ،بعد �أن �أكد �أنه �سي�صنع لها �أنف ًا
فرن�سي ًا يالئم تقا�سيم وجهها الناعمة.
ما الذي دفعها �إىل ذلك؟
تعرف �أن طارق هو ال�سبب ،يف ذلك الوقت كانت م�ستعدة
�أن تغري جلدها �إذا لزم الأمر كي تراها عيناه جميلة ودومنا
عيب..
كالهما �أوجعها ،وكالهما غادر ،ماذا بقي منهما ال�صديقة
واحلبيب؟ هل بقي �شيء؟ نعم بقي �شيء من حنني ،من حب ومن
حقد ،من كره ،من عتب ،من حزن ومن خيبة.
يرن هاتفها النقال معلن ًا و�صول زوجها �إىل �أ�سفل البناء
كي تنزل �إليه ،عندما �صعدت �إىل جانبه يف املقعد الأمامي،
مل ي�ستهجن نغمة �صوتها احلزين ،واعتقد �أنه الو�ضع الطبيعي
فهما ذاهبان لأداء واجب عزاء..
عندما و�صال �إىل امل��ك��ان املن�شود كانت ال�سيدة املعنية
بالتعزية جتل�س يف و�سط ال�صالة ،وعندما اقرتبت منها دميا
وقفت امل��ر�أة احلزينة و� ّأهلت ب�ضيوفها رغم نحولها ال�شديد
و�سنوات عمرها التي جتاوزت ال�سبعني ،رغم معاناتها على مدى
�ست �سنوات خلت الختطاف ابنها وغيابه ،متم�سكة ب�أمل خمادع
م�سجى يف �صندوق خ�شبي..
باحتمال عودته �سامل ًا ،وها هو يعود ّ
�أخذت دميا مكانها ،وراحت تنقل عينيها بني الأم الباكية
ب�صمت تقطعه بني الفينة والأخ��رى بعبارات احلمد وال�شكر
مل�شيئة اهلل..
وبني وجه االب��ن يف �صورته الكبرية املعلقة على اجلدار
والذي ي�شدّ الناظر �إليه بابت�سامته اجلذابة وعينيه الع�سليتني
ذات الأهداب الطويلة ،ويبدو �أن ال�صورة التقطت له وهو يف
حلظة �سعيدة لأن ال�سالم وال�سكينة ي�ش ّعان م��ن مالحمه
رب �أ�سرة و�أب لثالثة �أوالد..
الوادعة ،رجل �أربعيني و�سيم ّ
�صامتة ت�ساءلت :كم هو حجم الأمل يف قلب هذه املر�أة ،هذه
الأم وهي تعي�ش حزن الفقد والغياب الكلي لقطعة من روحها،
جلزء من ذاتها ،كيف لها �أن ُت�سكت هذا الوح�ش حني يجتاح
م�سامات الروح وي�أخذ بتفتيتها و�سحقها..
من �أين لهذه املر�أة �أن متلك القدرة على اجللو�س متما�سكة
من دون �أن تفقد عقلها؟ ثم القدرة على الوقوف لتمدّ يدها
وت�صافح النا�س احرتام ًا لهم عن ا�ستقبالهم وعند الوداع؟ وقد
غادرها وغاب �إىل غري عودة ،من عرفته جنين ًا يف �أح�شائها ،من
�أر�ضعته من ج�سدها ومن روحها ،من ر ّبته حتى غدا رج ً
ال وزوج ًا
و�أب ًا..
�شكرتها نعم ،كان عليها �أن ت�شكرها يف �سرها ،وقد �شعرت
�أمامها باخلجل من �أناقتها املبالغ فيها� ،أجل ما الداعي لت�صفيف
�شعرها عند حالق خمت�ص؟ ما الداعي النتعال هذا احلذاء ذي
الكعب العايل وهذه احلقيبة اجللدية الفخمة التي حتملها يف
يدها؟ ما �أهمية �أن تبدو جميلة و�أنيقة يف ح�ضرة املوت؟
ث��م والأه���م م��ا قيمة �آالم��ه��ا و�أح��زان��ه��ا وذكرياتها التي
توجعها ،عن �صديقة خانت وعن حبيب خ�سرته ،ما قيمة هذه
اخل�سارة �أمام خ�سارة �أم البنها..
راح حزنها يت�ضاءل ،حزنها الداخلي ،...يتكور ويتوارى
خج ً
ال ،و ّدعت الأم طابعة على وجنتيها قبالت حميمة ،ح ّملتها
الكثري من ال�شكر واالمتنان ،من احلب واالحرتام..
يف ال�سيارة امتدت �أ�صابعها �إىل وجهها ،حت�س�ست �أنفها،
و�أح�ست به قد عاد كما كان� ،أنفها احلقيقي الذي عرفت قيمته
فيما بعد..
�شعرت بروحها تعود �إليها نقية ،هادئة مطمئنة وقد
اغت�سلت ب�أحزان �أ�سمى وتخل�صت من غبار ال�ضغينة العالق
مب�سامها منذ �سنني...
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لن�سم َع كم في الكون
من الأ�سرا ْر

•عبا�س حريوقة

َّ
كل م�ساءٍ من
َ
ْ
ال�صيف
ذاك
َ
اخلالق �أن
�أدعو
ُيك ِْر َمني هذا
ْ
ال�ضيف
كي � َ
أفر�ش حتت
التوتةِ  ...قرب
الزيتونة ..
بني دوايل
الكرمةِ �أقداحي
ُ
ال�ضيف
ثم
ّ
ْ
ال�ضيف
يجر
ُّ
�أبد�أُ من ك�أ�س ندميي
أ�سكب فيها من روحي
� ُ
و� ُ
أقول :
لن�سم َع كم يف
الكونِ من الأ�سرا ْر
َ
غرب
اِ�ص ِغ
لقلبك وقتَ املَ ِ
ح َ
ال�شم�س
تهم
ني ُّ
ُ
بهدهد ِة الكونِ
لتهج َع كلُّ
الريف
طيو ِر
ِ
وت�صعدُ �سلّمها الأقما ْر
لكر ٍام ح َ
ني
اِ�ص ِغ ّ
َ
الكرمة
يجوب
ُ
وقتَ
قطاف يف
ٍ
الأ�سحا ْر
اِ�ص ِغ بعيدَ نيا ِم اخللقْ
ل�سراج الدير ال�سهرانْ
ِ
َ
ُ
دمعة
يكفكف
كيف
مرميهِ الثكلى
ُ
يحاول �أن يخل َع
ثم
ّ
من ّ
كف ي�سو َع
امل�سما ْر
بحر
�صاح ملوجة ٍ
اِ�ص ِغ يا ِ
ل�صفري النور�س ..
لل�شط�آنْ
اِ�ص ِغ بعيدَ نيا ِم اخللقْ
لرمالِ ال�صحراءِ
�إذا �سط َعتْ
�أقما ُر ال�شرقْ
�صاح
اِ�ص ِغ مل ِّي ًا يا ِ
فما يف اجل ّبة
ري الرعد
غ ُ
ري الربقْ
وغ ُ
اِ�ص ِغ الــ ..
مل �أُكملْ
�ألقى �ضيفي
وجه ًا يف
كفّيه
 ...بكى
مل �أجدِ الدم َع تقطّ َر
�ساح دما !!
َ
َ
ناجيتُ
هلع :
يف
اخلالق
ٍ
�ضيفي ...
�ضيفي يا ر ّبا ْه
ال�سابح يف ق ّبتهِ :
ر َّد
ُ
�آ ٍه � ...آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آه

شعر
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�أرجوحة
•كورين اورت�شانيان
من يعيدين ل�ضيعتِها
لتلة تفنى يف م�شكاتِنا
حتتَ ُق ّبةِ �أم�س ٍعار ٍمن الربد
حلارات بكر
ري الرتاب
تالع ُبها نواف ُ
لبيت حتر�سها �أرجوحة
بيتُ تعويذتها
ني خطواتنا
ط ُ
ُ
تغازل قيثار حرارتنا
أة
�
ومدف
ٌ
ٌ
بيت ال تهيمنُ عليه ج ُث ُث الفقهاء
ٌ
بيت ..
مقر ُ
ن�صات حماريبه
َ
ٌ
معروقة ِبربد ِة ُعرينا
�...أعيدوين �أحبو زخرفا ًيف دفرتها
�أعيدوين
لتنرثين املئذنة ُ
خيط فجر
تهفو �إليه فرا�شات الأذان
ياحادي الأرواح
�سلم يل على �ضيعتها
�أوملتُ لها روحي
ف�أوملتْ يل غرابا ً وتابوتا
•••

••• •••

يف عتمة غيابها ..
ُ
قناديل انتظار
عيناي
من تزاحم الأو�سمة
ت ّهدلت ثيابه
يف جليد الذكرى
مازلتُ �أنتظرها

()3

()4
يطل نهداك ِعلى الكون ك�صنني
()5
يف قب�ضة �أعا�صري نهديها
َ
انزلق عزرائيل �أ�سريا ً
ا�شتعل غرية
ن�سيني
خطا حمدقا ً
ترنح ..وغاب عن الوعي ..
َ
()6
يت�سابقُ دجلة والفرات
جدائلك
لي�ضفرا
ِ
ِلك
ئ
حبا
ف�سيف�ساء
يف
فيتوحدان
ِ
()7
هامتي معبد انتظار
ليتدىل عنقودها يوما ً
يف قدح روحي

()8
يف ردهات قلبها املزينة بامل�صابيح
�أفنيتُ عمري
دون �أن �أعرث
على مفتاح بوابتها
()9
مواال ًغافلتِ م�ساماتي
يف �صحن الدير
على �أ�شرعة من نار
غا َدرتِني
منك
الفاحتة ُ ِ
وللكاهن امل�شحة الأخرية
ِ
()10
تق ُ
ْطرين الغربة ُ
كثبان
أ�صحاب
ال
ُ
ٌ
ُح َب ْي َبا ُتهاالن�سيان ...
()11
لهدير ن�سمات �شعرها
انحنى ...ت�صدّ ع ال�سد العايل
ويف بللور م�سامات عريها
تال�شت بحرية ٌ
كانت تدعى ( نا�صر ).
()12
َ�س�ألتني كما ت�سيل ال�سماء ُ لغديرها:
من قبلت َْك !
ه َم ْ�ستُ :
هذه و�شمتُك ِ ..
()13
يف تفا�صيل عريها
يرقدُ خامت �سليمان
()14
بيننا �أم�س ٌ..
واليوم َ..هاوية...
()15
بخد ُم َزنبقْ
ال�صدَ ف ِ..تخطو...
كجدول ٍ�سائلٍ من َ
()16
عندما داعبتْ �أ�شعة ُيديها ُ�سبحتي
مازلتُ �أح�صي مئة ا�سم
()17
يف القف�ص الكبري
البد �أن نغرد...
()18
�أرج� ُأت نهاية َق�صيدتي ليوم �آخر
معك  ..يوما ً �آخر ..
لأعي�ش ِ
()19
عندما نفقتْ خيول ُ �شبابها
َح َملتها �أجنحة ُ�شيخوختِها
حمامة ً ُمنقبة ًللم�سجد ..

• حممود حامد

أ�سلوك َ
كيف !!؟،
ِ � ...
فيك َ ...ج ْم ُر ق�صيد ْه
وكلّ �آ ٍه ِ
أ�سلوك ؟ َل ْيتَ ؛
� ِ
وقد غدوتِ الآ َه ،
يف َم َط ِر الدُّ مو ِع ،
وللغريب َ ...ن�شيدَ ْه !!؟
ِ
•••
أ�سلوك َك َ
يف !!؟َ ،و ُكلَّما :
� ِ
َ
اجلناح ،
على
ناح
جل
َم َّر ا
ُ
ِ
أراك ل ِْ�ص َق َدمي ؛
� ِ
و�أنتِ بعيدة  ...كاملُ�ستحيلِ ...
بعيد ْه!!!
•••
َّ�سيم :
� ِ
ألقاك يف هَ ْم ِ�س الن ِ
�إذا جرى
أ�سالك
وب�شالِ �أحبابي  ...على ال ِ
ً
�شائكة ؛
وبوح اللَّ ْو ِز � ...أَ ْب َي َ
�ض � ...أَخْ َ�ضرا
ِ
•••
أرك مثلي ،...
و� ِ
يف زحا ِم العا ِبرينَ �إىل البال ِد ،
ويف ا�شتعالِ الآ ِه يف َج ْم ِر ال َّرما ِد ،
ويف ُ�سهادي ،...
مناديك الودا ِع ،
يف
ِ
وطن اجليا ِع ،
أراك ُخ ْب َز ا ِ
� ِ
هلل يف ِ
َو َن ْب َ
�ض َ�ص ْوتي  ...يف َيراعي
الغريب :
فاحملي َو َج َع
ِ
ُ
َّ
�إىل ِ�ضفاف ِِك  ،كلما :
الطريقُ َع ِن َّ
حا َد َّ
ريق ،
الط ِ
عيناك � ،أُلقي فيهما :
تمَ ُ ُّر بي
ِ
ناح على ا َ
َخف َْق ا َ
ناح ،
جل ِ
جل ِ
مبقلتيك  ،ومل �أزل
أ�سرتيح
و�
ِ
ُ
فيك املَ ْو َج عا�صفة ً،
�أ�شتاقُ ِ
تحُ ا ِو ُر  ،ما َت َبقَّى  ،من �شِ راعي ؛
منك  ...بعيدة كاملُ�ستحيلِ ،
�آ ِه ِ
كن�سيم يافا  ،وا َ
جلليلِ ،
بعيدة ...
ِ
بعيد ْه !!!
وج ْمري
و� ِ
أراك ل ِْ�ص َق َدمي َ ...
بوب ق�صيد ْه !!!
يف هُ ِ

الع�شق

•علي حمفو�ض
ع�شقت من الن�ساء
ما علقن بي
و�أعملن يف قلبي الّرماح
و�أرفدنّ مباء احلب �سواقيا
ما �أجمل الألوان يف العيون
ك�أنّها
لبع�ضهن
در ٌر
ّ
ولبع�ضهن ك�أنها
ّ

أ�سلوك ...
� ِ
كيف !!؟

�سماء �صافية
البحر �أو
ٌ
�شقراء ما �أجمل العينني فيك
وهي جتتاح قلب معذب
ف�أغار
�إىل �شفتيك يقبلها
وم�ضى عليها غافيا
�سمراء ما �أجمل زراعيك التي
جمعت

قمم اجلبال على بطاح روابيا
حتى غدونا
كما �إذا
�إحدى الريا�ض الزاهية
بي�ضاء ما ح�سبت �أنّ للثلج حرار ًة
يدي
حتى �ضممتك يف َّ
فوجدت �أن الثلج كاويا
�آه �أرددها

نغم
ك�أنّها ٌ
عند ر�ؤياك
وعند الفراق
وعند التالقيا
ال�سماء
ُّ
احلب من نعم ّ
فال تكن مت�صوفا
�إ ّال به
فهو لكل داء الدواء ال�شافيا

قصة
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اهلل  ..محبّه
•�سمر املحمد
�إذا كانت الأحالم تتحقق..
ف�إن حلمها قد حتقق �أو يكاد
 ..ك�أن ال�سماء ان�شقت عن ليلة
عرابة احلكايا
القدر  ..ك�أن ّ
زارتها �أخ�ير ًا  ..لتهبها بع�صاً
�سحرية  ..ما ت�شاء  ..لقد
اختارها �أخري ًا ال�شاب الذي متنته فتيات القرية
جميعهن  ..ما علمت قبل اليوم �أن على الأعرا�س
تقام يف قريتها ..كي يختل�س النظر �إليها عن بعد
 ..و�أن على ب�ساتني الليمون �أن تزهر كل مو�سم
كي يراقبها وهي جتمع �أزهار الليمون عن �أُ ّماتها
 ..وهي املولعة �أبد ًا بهذا الزهر الأنيق  ..تزين
به �صحن فنجان قهوتها  ..ت�ضيفه جمفف ًا �إىل
منقوع املتة  ..الذي تقدمه لأمها كل �صباح � ..أو
مربى �شهي ًا  ..ما �صنعت
تغليه مع �سائل ال�سكر ..
ً
مثله امر�أة يف ال�ساحل كان يحبها �إذ ًا  ..ويتفتح
هواها يف قلبه  ..برعم ًا �إثر برعم  ..وهي غافلة
عن حبه  ..بني �أ ّم �أقعدها املر�ض  ..وال معني لها
� ..سواها  ..وب�ساتني الليمون  ..ورثة �أبيها ..
وم�صدر رزقهم الوحيد  ..يف �أحاديثه احلميمية
 ..كان ي�شري �إىل �شجرة قدمية تتو�سط دار �أهله
 ..قال �إنها هجني من الربتقال والليمون  ..لذا
ي�أتي نتاجها  ..خمتلف ًا � ..شهي ًا  ..ك�أنه من ثمار
أ�سر لها :ب�أنه ي�شبه تلك ال�شجرة
اجلنة  ..ثم � ّ
بها  ..رمبا لأن والديها  ..على مذهبني خمتلفني
 ..قبل �أن يلتحق بقطعته الع�سكرية يف املنطقة
ال�شرقية قال لها مودع ًا :انعمي باحلرية لأيام
معدودة  ..لأنني �س�أحب�سك بخامت اخلطوبة يف
الإجازة املقبلة  ..يف ذلك اليوم انقب�ض قلبها ..
نظرت ملي ًا �إىل الأفق حلظة املغيب  ..كانت فريوز
تغني (يا حلو � ..شو بخاف �إين �ضيعك) تذكرت
حديثه الأخ�ير عن �أ�شجار الليمون :مل تعد
بحاجة �إىل املطر كي يرويها  ..وح�سب � ..صارت
ً
را�سخة يف هذه الأر�ض
حتتاج دماءنا ..كي تبقى
 ..يف امليدان  ..اجتمع برفاقه من مدن خمتلفة
ولهجات خمتلفة  ..ك��ان �أح��د اجل��ن��ود يزين
�صدره بقالدة توحي بانتمائه  ..تذكر حديثها:
هجرت �أمي �أهلها وديارها  ..واتبعت نداء القلب
� ..أغ�ضبت بزواجها من �أب��ي قومها جميع ًا ..
كانت ت�شعل البخور �صباح الأحد  ..وتردد بع�ض
الرتاتيل  ..وكنت �أتلو لها �سورة مرمي  ..وحني
(وبر ًا بوالدتي ..ومل يجعلني جبار ًا �شقيا)
�أقر�أ ّ
 ..جته�ش بالبكاء  ..رمبا  ..لأن جدتي مل تكن
را�ضية عن زواجها  ..لقد �أ�سمتني مرمي على
ا�سم جدتي  ..وعلمتني طوي ًال � ..أن اهلل حمبه
..ومن يثبت يف املحبة يثبت يف اهلل  ..كان يتذكر
كالمها  ..وهو يحدق يف رفيقه  ..ثم اقرتب منه
وردد � :أدين بدين احلب �أنّى توجهت ركائبه ..
فاحلب ديني و�إمياين  ..يف ع�صر ذلك اليوم �أخذ
طريان التحالف الكافر يق�صف مواقع اجلي�ش يف
جبل الرثدة  ..راحت دماء ال�شبان متتزج برتاب
اجلبل  ..دم��اء تدين بدين الوطن واحل��ق ..
انك�سر الطبق الزجاجي الذي جمعت فيه مرمي
�أزهار الليمون  ..نار تكوي قلبها  ..وفريوز تردد:
(يا حلو � ..شو بخاف  ...بليلي عا�صفي  ..يخطر
ع بالك �شي جنم  ..وت��روح مت�شي بها لعتم..
و�أنطر �أنا ع الباب � ..أنطر خايفي ) .

•عمر احلمود

العا�شـــق

اقتحموا دار عمار.
اخرج ،نريد الدار نقطة مراقبة.
وعلى قعقعة البواريد �أمروه:
ْ
غ�ضب وحقد ،فلم يجر�ؤ على املواجهة.
�أ�صواتهم جمدولة من
ٍ
يندفعون نحو الغرف ،يفتحون �أبوابها ب�أرجلهم.
ب�صمت
مقربة من الباب اخلارجي ارتخت �ساقاه ،فوقف
وعلى
ٍ
ٍ
مبنتهى احلذر التفت �إىل الوراء ،فر�آهم
يزيده خلو املكان ثق ًال ،و ُ
برك�ض حمموم ،ويجدون املكتبة ،يخنق كل
يدلفون �إىل الغرف
ٍ
منهم رزمة كتب بيديه ،ويقذفها �إىل اخل��ارج ،ويقول �أحدهم:
انتهى عهد القراءة.
يجيبه �آخر� :صاحب الدار به لوثة ،يحتاج �إىل م�صحة عقلية.
ي�ضيف الثالث :العمى ي�ضربه ،بيته مركز ثقايف!
يتبعه الرابع ،وهو يجعل الكمبيوتر حطام ًا بعقب البارودة :لو
علمت بهذا من قبل لقربته بني كتبه.
وي�شتمه ،وي�شتم من �أجنبه.
رح��ل ج�يران عمار منذ �أ�سبوع ،ب��ق��وارب بدائية ع�بروا نهر
الفرات ،ح ّثوه على الرحيل ،وثبت يف مكانه ،لكن عاطفة الأبوة
�ضم �أطفاله �إىل �صدره ،و�أبعدهم عن احلارة ،وعاد
تغ ّلبت عليهّ ،
لنهب �أو حرق كما تعر�ضت مكتبات يف
تتعر�ض
فقد
يفكر يف كتبه،
ٍ
البلدة ،وهو فقري الميلك �سيارة لرتحيلها �إىل م�أوى �آمن ،و�أ�صحاب
ال�سيارات تركوا احل��ارة منذ و�صول اال�شتباكات الدامية �إىل
�أطرافها....
وظل ينظر �إىل الكتب بحرقة ،وعناوينها على الرفوف اخل�شبية
ت�ستغيث ،وم�ؤلفوها يحر�ضون ،وهو عاجز عن �إنقاذهم �أو لفظ
كلمة تدافع عنهم ،وكاد �أن يقول لهم :الترقدوا كامل�ضبوعني،
بيدي لننت�صر.
ه ّبوا من ال�سطور� ،ضعوا �أيديكم
ّ
رب وورق ،ولن يقاوموا ،وهو يعلم �أنّ قدرة
لكنهم خملوقات من ح ٍ
اخل�صم �أكرب من قدرته ،فلزم الهدوء.
مبجالت و�صحف
مة
ع
مط
��دار
كومة كتب تكومت يف �ساحة ال
ٍ
ّ
وجملدات متناثرة حولها لوحات فنية و�صور �أدب��اء ومتاثيل
�صغرية وعلب �أقالم وحمابر.
قال �أحد املقتحمني  :بيدر كتب !.
ومل ينتظر تعليق ًا من �أ�صحابه� ،أ�صدر حكمه املربم � :سنحرقه.
اعرت�ض �آخر  :الوقود مفقود� ،سنبقيها ،ونتد ّف�أ بها.
لذعه الأول  :لن َ
نبق حتى ّ
يحل الربد ،نحرقها �أو ًال ب�أول.
ٌ
قول غر�س رحم ًا يف �صدر عمار.
اكفهر وجهه ،وادله ّمت �سما�ؤه ،ومل يتحرك ،ف�إن علمت اجلماعة
بعد قليل منها �ستق�ضي عليه ،ولو ت�ضر ّع �إليها
بوجوده متخفي ًا على ٍ
يتفحم قلبه معها ،فهي
بكل لغات الأر���ض ،و�إن �أح ِر َقت الكتب
ّ
ع�صارة عقول وبحار معرفة ،لكن من يو�صل لهم هذه الفكرة ؟!.
و�إن و�صلت هل تتوقف اجلماعة ،وتن�سحب باعتذار؟
هيهات هيهات.
وياله من بالء ع�سري كما تقول �أمه منذ �أن �سكنته املطالعة يف
نعومة �أظفاره ،وظل �أربعة عقود يقر�أ بنهم ،والتفوته رواية
جديدة �أو عنوان �صحيفة ،وا�شرتى كتبه كتاب ًا كتاب ًا من معار�ض
أهدي �إليه بع�ضها من معارفه� ، ،أو من مبدعني
الكتب الرخي�صة ،و� ِ
بكلمات �إهداءٍ ودودة مذ ّيلة بتواقيع �أنيقة.
كان يجمع اللرية فوق اللرية ليدخرها ثمن كتاب �أو جملة ،وكم
كان يتحا�شى امل��رور يف �سوق الوراقني �إن كان يف �ضائقة مادية
لأنه �سيدفع مايف جيبه ،ويرتك �أطفاله بال خبز ،وحدث هذا غري
قريب له
مرة ،دون �أن يهمه لوم الئم �أو قول قائل ،وحني تويف
ٌ
ّ
مت ح�صر الرتكة بعد مكائد ومنائم بني الورثة ،وبقيت جمموعة
كتب ،حتا�شى كل وريث �أن تكون من ن�صيبه ،فوهبوها لعمار �صدقة
جارية ،ففرح بها ،فالكتب ن��ادرة ،والتعرف ح��دود ًا مل�سموحات
�أو ممنوعات ،و�ضمنها �صحائف م�صفرة حتفظ �أن�ساب ومفاخر
الديرة.
ومن���ت مكتبته� ،ضمت ال��ك��ت��ب و�أك���دا����س م�لاح��ق ،واحتفت
مبحفوظات �آلت �إليه من جده وبع�ضها يعود جلده الأكرب ،و�ضمر
ٍ
يف نف�سه �أن يحققها ب�أمانة ،ويزيل عنها �صد�أ ال�سنني لتت�ألق كما
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لو كانت يف عهدها.
ني
ر�آها �سائح زار �أطالل ( تل البيعة ) التي حتر�س املدينة بع ٍ
التنام ،وجنّ بها ،وك�أنه ر�أى حتفة ياقوت من الرافقة� ،أو درة
عقيق من الر�صافة _ على ذمة املرتجم _ وقال ب�إعجاب  :ق ّلما
جند عا�شق ًا للكتب يف مثل هذه الديار !.
حال �إىل حال ،ي�سدد ديونه ،و ُينيمه على
وعر�ض ما ًال ينقله من ٍ
ري�ش النعام.
بفر�صة ذهبية.
و�شجعه املرتجم على القبول  :التفرط
ٍ
ـ قيمتها التقدّ ر بدينار �أو دوالر.
قال للمرتجم.
و�أ���ض��اف بدماثة :كل كتاب عندي �سبيكة �سردية ،م�صاغة
رب وجوهر وحم�لاة ب�ل�آىلء مط ّيبة بعبق التاريخ وناب�ضة
من ت ٍ
باحلكمة.
ابتعد املرتجم عنه م�ستخف ًا بقوله.
عاتبته زوجته ،وقد اندحرت �أو�شامها اجلميلة حتت التجاعيد
اجلديدة  :جمعت �آالف الكتب ،ا�ستفد بثمن القدمي منها.
جنم �سما�ؤه
بيقني �أجاب  :املال زائل ،والكتب تبقى ،ولن ي�أفل ٌ
الكتب.
ودعم جوابه ب�شواهد مقنعة.
م�شاحنات انتهت بي�أ�سها
وان�سحبت كعادتها التي اكت�سبتها بعد
ٍ
وت�آلفها مع الفقر.
وهي تعلم �أنه لن يرتكها ،ولو الت�صق بطنه بظهره� ،أو هجرته
الدنيا ومباهجها ،وكل ماي�سمح له الوقت ينب�ش قامو�س ٍا لغوي ًا،
ويك�شف ذخائره ولو على �ضوء قنديل كاز �أو ملعة �شمعة ،واعتادت
احلارة على ر�ؤيته وهو يت�أ ّبط كتاب ًا �أو جملة.
وع ّلق جاره  :م�سكني يجمع احلروف وغريه يجمع الفلو�س ،كتبه
المتنحه لقمة طعام �إن جاع ،ال�صنعة يف اليد خري من �ألف كتاب.
و�سخر من قلقه من خراب البالد وتوثيقه ذلك ب�شائق البيان
ّ
لعل العباد تعترب ،وتفر�ش قلوبها باملحبة.
اليقف عمار عند ال�سفا�سف ،والتهمه تعليقات م�ستهزىء �أو
تلميحات م�ستهرت.
وع��اد �إىل حا�ضره بعد �سماع طلقات متفرقة ت�أتي من مكانٍ
قريب ،يتلوها �صليل �سالح وهدير حمركات.
ٌ
�صمت ُت�سمع خالله الأنفا�س ،توارى كبري املقتحمني يف
يجثم
�إح��دى الغرف ،وهو ي�أمر :ا�سرعوا ب�شعلة نار .وك�س ّياف ينتظر
مقتحم علبة كربيت .كلمات الأمر �صراخ يدك
الإ�شارة �أعطاه
ٌ
يطفى منارة وتراث ًا وهوية ؟!.
�أذين عمار! ملاذا
ْ
فرخت فيها التق ّلبات.
�أنا مل �أ�ضره ،مل �أقدح �أو �أمدح يف � ٍ
أزمة ّ
وزفر ح�سرة  :ال�أخلف اهلل عليه بخري.
ومتنى يف تلك اللحظة �أن يكون وح�ش ًا �أ�سطوري ًا يجعلهم يفرون
يف كل اجتاه.
ّ
والتف حبل الت�آكل حول �صموده ،وحترك �شيء فيه ،اليعرف
ماهو.
توجع ،و�صاح عليهم.
ٌ
خنجر حممي يغو�ص يف قلبهّ ،
وحني ر�أى كتبه دخان ًا �أ�سود يتك ّثف غيمة ك�آبة ،تهطل فو�ضى
عارمة ،تعيد ت�شكيل املكان ،ان�سلت روح��ه من ج�سده ال�ضاوي،
وع َلت.
ُي�صعق املقتحمون ،يديرون ر�ؤو�سهم نحو البواريد ،يطوقونه،
يركلونه اليتحرك ،يقولون � :إىل جهنم وبئ�س امل�صري.
ويعودون �إىل خمبئهم.
وبفعل ال�ضجة يظهر ٌ
�شيخ رف�ض النزوح ،وغاب يف م�سالك احلارة
اخلفية ،جمع �صحائف طيرّ تها الريح ،و�سلمت من النار ،وا�ست�أن�س
بحكيم احلارة الذي زعم بعايل ال�صوت �أنه ر�أى عمار ًا يطري ،وقد
�أُو ِتي كتاب ًا يف ميينه.
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قضايا و آراء
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المر�أة الفراتية (الرَّقية)  ..ومفردات من الذاكرة

• غازي عبد العزيز عبد الرحمن
مل تكن املر�أة على �ضفاف نهر الفرات وخا�صة يف الريف ال َّرقي
مرتامي الأطراف مبن�أى عن م�سارات التطور التي تواترت و�شملت
كل مفا�صل احلياة كما هو احلال يف �شتى ربوع الريف ال�سوري
وعلى امتداد جغرافيا الوطن ،فقد كانت املر�أة الفراتية �س َّب ً
اقة
يف االلتحاق مبناهل التعليم الأ�سا�سي التي �أ�صبحت مب�ستوياتها
كافة تتوهج ب�سناها من �أق�صى الريف �إىل �أق�صاه .وا�ستمرت
امل��ر�أة يف متابعة حت�صيلها املتو�سط والعايل بعد �أن �أ�صبحت
اجلامعات متاحة ويف متناول االلتحاق ،ف�أجنب الريف ال َّرقي عد ًدا
من اجلامعيات ومن االخت�صا�صات كافة وال�سيما يف قطاع التعليم،
وكنتيجة للخدمات التي ع َّمت �أرجاء الريف ورغبة بناته يف حتقيق
ميـيز بني الريف
قفزات نوعية يف م�سارات التطور مل يعد امل��رء ِّ
واملدينة يف ثقافة الفتيات و�أزيائهن وحتى يف ِحل ِّيهن وزينتهن ،وقد
كان لبناء �سد الفرات و�إقامة امل�شاريع الزراعية وتطويرها ك�أحد
م�شاريع التنمية العمالقة يف املنطقة دور كبري جدً ا يف انفتاح املر�أة
الفراتية واختالطها ب�شرائح جمتمعية جديدة قادمة من حمافظات
�أخرى وال�سيما من الالذقية وحم�ص وطرطو�س وحماة دَمجَ َ ْتها يف
�آفاق جديدة َقدَ َحتْ فيها زناد الإقدام بجر�أة لالنخراط يف ميادين
العمل التي كانت حك ًرا على الرجال ،ومع ذلك ظلت املر�أة ال َّرقية يف
ً
مفردات �أ�صبحت يف خمزون الرتاث والثقافة
حمافظة على
الريف
ٍ
ال�شعبية �ضمن �إطارات العمل اجلمعي التعاوين الذي عا�شته املنطقة
بعفوية وب�ساطة لتدلل على عمق ال ُّلحمة يف الن�سيج املجتمعي
وانفطاره على �سريرة العمل اجلماعي الذي يحمل ما يحمل من معاين
الت�آلف وال َّتواد .ومن هذه املفردات التي �أخذت طابع العمل اجلمعي
و�أ�صبحت تراث ًا يتذوق ال َّرقيون ذكراه يف �أحاديث ال�سمر وفاكهات
ٌ
ٌ
مذاق خا�ص تق�شبها تراتيل الغرام وق�ص�ص
مفردات لها
ال�شتاء ،
الع�شق التي كث ًريا ماتف�ضي �إىل زيجات وتنتهي ِب ُ�أ َ�س ٍر جديدة متد ن�سغ
احلياة ،ولكل مفردة وقتها ،وطقو�سها ،ومعانيها ،و�أهازيجها ،ومنها( :
الو ّرادات ـ احللاّ بات ـ احلا�صودات ـ الالقوطات ـ ّ
احلطابات).
ال����و َّرادات (جمع و َّرادة) :ك��ان نهر ال��ف��رات ه��و املنهل الوحيد
ملياه ال�شرب والغ�سيل والطهي وتفرعت عنه قنوات ال��ري يف ريف
املحافظة بعد قيام م�شروعي الرائد واله�شم وم�شاريع ا�ست�صالح
الأرا���ض��ي فتغلغلت الأق��ن��ي��ة يف ج�سد املحافظة ك�شرايني تنب�ض
باحلياة مبناحيها كافة فما �أن ت�ضحى ال�شم�س وتكفكف الفتيات
�أعمال ال�صباح من عَ ْج ٍن َ
وخ ْب ٍز وغريها يبدَ ْ�أنَ
يتوا�صينْ ويتنا َد ْين ل�شدِّ
َ
حل ُمول) �أو (ا َ
(ا ُ
خل ْط َرات) والذهاب لإح�ضار املاء من م�سافات تكاد
حل ْمل) �أو (ا َ
خل ْط َرة) هو �إن��اءان �أُ�سطوانيا
تكون بعيدة �أحيانا و(ا ِ
ال�شكل من �صفيح بقطر � 30إىل � 40سم وبطول � 75إىل �100سم،
تردفهما امل��ر�أة على ظه ِر حما ٍر متتطيه �أحيا ًنا تذهب لتملأههما
من النهر �أو من قناة الري ،وقد تقت�ضي احلاجة لإح�ضار َ
(خ ْطرة)
�أخرى �أو �أكرث وقت الع�صر .ف�ضروري �أن ال ي�أتي امل�ساء �إال وقد ملأت
برميلاً �أو �أك�ثر �إذ يعاب على الفتاة �أن تنام وبراميل املاء يف بيت
�أهلها فارغة ،جتتمع الو َّرادات فينطلقن ،ترافقهن بع�ض كالب القرية
فت�سري القافلة املكونة من عدد قد ي�صل �إىل ع�شرين فتاة يف ان�سياب
هادئ باملداعبات وال ِعتابات وبع�ض الو�شو�شات لر�سائل �شفهية ح َّملها
حبيب ُمدْ َن ٌف عرب و�سيط �إىل حبيبته ،و�أحيا ًنا يت�ص َّن ُع بع�ض ال�شباب
مرو ًرا عاب ًرا على عجل لرمي نظرة عن ُب ْع ٍد �أو ليحظى بابت�سامة تاق
لر�ؤيتها ،وما �إن ت�صل الفتيات �إىل ال�شاطئ ي َُخ ْ�ضنَ يف امل��اء حيث
ترفع كل منهن ثيابها لت�شبك �أطرافها يف حزام َّ
التف حول خا�صرتها
بيا�ضا َّ
فتنك�شف ٌ
ً
ُ
�سوق يله ْثنَ
مق�ش ًبا بو�شم �أزرق منقو�ش بعناية فائقة،
وقد يتجر�أ بع�ضهن �إىل عمق النهر َّ
لتغط بكامل ج�سدها فتعبث املاء
َ
تنه�ض حورية النهر هذه
بخ�صالت �شعرها وتفلل جدائلها فما �إن
تتواتر دوائر �أمواج هادئة كانت تداعب ج�سدها وقد ارت�سمت كل
تفا�صيله امللت�صقة بتنورة الكوديل القطنية الرقيقة ،وبعد ملء
ً
ا َ
بخطا متثاقلة لت�صل
خل ْ��ط��رات واال�ستجمام قليال تعود القافلة
تخوم القرية على حافة املغيب .ومن �صور التعاون بني الو َّرادات �أن
يتربعن َ
بخ ْطرات ماء للبيوت التي مل تطق عناء جلب املاء من النهر
لعجز �أو ملر�ض �أو لأن اهلل مل يرزقهم بن ًتا للقيام بهذا العمل.
احللاَّ بات (جمع حلاَّ بة) :لي�س هناك �أجمل من دفء ال ّربيع الذي
ينبعث �إىل �أعماق الأر�ض ،ل ُيزيل عنها برد ّ
ال�شتاء ّ
الطويل والقا�سي،
تن�شر ّ
ّ
ال�سماء
غيوم
بني
من
لتطل
ال�شم�س �أ�ش ّعتها على ا�ستحياءٍ
ّ
البي�ضاء احلنونة التي �إن �أرادت �أن تمُ طر تر�سل رذاذه��ا النّاعم
احلنون فاخلري يعم وتتجدد احلياة وي�شرع النهار يطول تدريج ًّيا
فتبد�أ الأغنام بالوالدة ويكرث الثغاء والنباح وتعلو �أهازيج الرعاة
ويهم النا�س التنقل بقطعانهم �إىل الرب َّية الوا�سعة
وبحبحة ناياتهم ُّ
اخل�ضراء الغنية بالكلأ ،فحيث كَثرُ َ الزر ُع ود َّر ال�ضر ُع مع طول النهار
بح ْلبـَتـَيـْن يف اليوم ،الأوىل وقت ال�ضحى والثانية
البدَّ من القيام َ
وق��ت الع�صر حيث تتجمع الفتيات وق��د تز َّين وجت َّم ْل ِن وار َت��دَ ْي��نَ
جلرار �أو العلب
مالب�س تليق بطبيعة الف�صل وجماله فحملن ب�أيديهن ا ِ
اخل�شبية �أو ال�سطول �أو ال�صفائح (التنكة) واجتهن جماعة �إىل حيث
مرتع القطيع وكما هي العادة يقوم الرعاة بتجميع الأغنام وربطهن
بطريقة فنية بو�ساطة حبل طويل ي�سمى (ال�شباق) لتن�ضبط ال�شاة
في�سهل على الفتاة َح ْلبها وما �إن تقرتب الفتيات من القطيع تبد�أ
النباح وتكرث �صيحات الرعاة وهم عادة من ال�شباب الذين
الكالب
َ
ُ

ينتظرون قدوم احللاّ بات بفارغ ال�صرب لتبادل االبت�سامات وجتاذب
أ�ط��راف الأحاديث ورمي الكلمات امللغوزة بعبق الع�شق والإعجاب،
نعجة لت�ضط َر الفتاة دعوته
يتق�صدُ بع�ض ال�شباب �إفالت
وعادة ما
ٍ
َّ
مل�ساعدتها يف الإم�ساك بها لتكون فر�صته للتحدث �إليها وهي تحَ ْ ِل ُب
النعجة ليف�صح لها عن مكنون �إعجابه وما �إن تنتهي عملية ا َ
حل ْلب
جلرار على ر�ؤو�سهن بطريقة فنية وقد �أ�سدلن اجلدائل على
ي�ضعن ا ِ
املتون �أوال�����ص��دور فنهدت الكواعب احلبي�سة وفا�ض البيا�ض عن
النحور ال �سيما �إذا كانت حديثة عهد يف تثبيت ا َ
جل َّرة على الر�أ�س
فالبد �أن مت�سكها بكلتا يديها املرفوعتني �إىل �أعلى فتتلك�أ وهي تتحرى
التحاق حبيبها وقد دنت ال�شم�س �إىل الغروب تتثاقل ا ُ
خلطا لتق�صي
بنف�سها عن َر ْك ِب زميالتها وبعلم بع�ضهن ليخرج احلبيب من بني �أحد
املنعطفات �أومن خلف تلة في�أخذا وقفة عاجلة حممومة بال�شوق
والعتاب واخلوف من الت�أخر عن بقية احلالبات ف ُت َ�س ِّول له نف�سه وقد
وقف �أمام نحر يتدفق ً
بيا�ضا وكاعبني �ض َّيق عليهما احلزام �أن يقطف
ُقبلة من مب�سم بكري ارت�سم بالنقاء وخمرية بع�ض ورود الربيع
،لكن احل�يرة تفلتت بني اجل��رة املر َّكدة على الهامة ووردة �ست�سرق
ثغر تاق احلبيب لقطفها يف فر�صة قد ال تتكرر ثانية ف�إن جتر�أ
من ٍ
وفعلها انهالت عليه متتمات اللوم املخ�ضلة بالر�ضى ليم�ضي م�سرو ًرا
َّ
فتخف اخلطا لتلحق بهن
مبتهجا ،وهي كذلك تلملم �شتات فرحتها
ً
قبل �أن يدركن �أطراف القرية.
احلا�صودات (جمع حا�صودة) :ما �إن تبد�أ �شم�س ال�صيف ب�إعطاء
لونها الذهبي ل�سنابل القمح املُحملة باخلري واملائلة بتوا�ضع لأنها
ً
منادية الأي��دي ال�سمراء لعناق
مل تعد ق��ادرة على حب�س خريها،
املناجل حتى يبد�أ الفالحون بالتح�ضري ملو�سم احل�صاد يف طقو�س
عر�س حمملة بالتعب وال��ل��ذة عر�س ي���ؤم��هُ النا�س دون دع��وة ،ملدِّ
عر�س يعك�س قيمة التعاون والت�ضامن والتالحم بني
ِي ِ��د الفزعة،
ٌ
الفالحني �إمي��ا ًن��ا ب�أنها هي ال��ع��روة الوثقى يف ه��ذه احل��ي��اة .لوحة
فنية وم�شهد رائ��ع يحمل عبق الطبيعة وعناق املنجل مع �سنابل
القمح ال�صفراء يتحرك بخفة بني اليدين اللتني جتمعان اخلري
من الأر���ض الطاهرة تداعبها فيه خيوط ال�شم�س وحتتويها تلك
ال�ترب��ة ،وذل��ك العرق املت�صبب مت�سحه تلك الأي��دي التي ت�شققت
وال�سنابل التي تناثرت على الر�أ�س واجلبني هو مو�سم ينخرط فيه
اجلميع ،رجاال ون�ساء و�شيوخا ،و�أحيانا ينخرط فيه حتى الأطفال،
فالوقت �ض ِّي ٌق وحمدود قبل �أن يقي�س الزرع �أي ت�صبح �سوقه ياب�سة
خالية من الرطوبة في�ضطر الفالحون للغد ِّو املبكر مع الندى قبل
�أن يدهمهم َّ
ال�ش ْو ُب  ،وحتى ر َّب ُ��ة املنزل ت�ستنفر من �أج��ل التوفيق
بني �أ�شغال البيت ومتطلبات العمل يف احل��ق��ل فتت�أخر قليال عن
احلوا�صيد لتنتهي من �أعمال َخ ِّ�ض ال�شكوة وفرز الزبدة عن اللنب
لتلحق بهم وقد �أعدَّ ت لهم وجبة ال�ضحى وت�سمى (القراطة) وهي
عادة من �سليق احلنطة املطبوخ باللنب وكذلك ِّ
حت�ضر لهم ِق ْرب ًَة من
لنب طازج م�صفى (�شنينة �أو جريعة) م��ازال حديث عهد بال�شكوة
كد�س بيو ٍم َ�ض ْح ُو ُه حام )
(يامتعة ِّ
�بن يف ظل ٍ
العب للحا�صود من ل ٍ
وي��وم احل�صاد يوم طويل قائظ من ب��زوغ ال�شم�س �إىل غيابها وكما
يقال (من طلعتها لغيبتها �..أي ال�شم�س) فمع هذا اال�ستنفار وهذا
اليوم الطويل املليء بالهموم واملتاعب تنه�ض الهمم وت�شتد العزمية
بالأهازيج التي تبعث احلما�سة وجتدد الن�شاط بني احلوا�صيد وقد
(ال�شمول) َّ
تركوا خلفهم �أرتاال من ُّ
وال�شمل هو مقدار َح ْ�ض َنة من �سوق
القمح املحملة بال�سنابل لي�أتي بعدهم (املُ َقـ ِّمر) وهو عادة ممن هم يف
�سن ال�صبا ليقوم بجمع ال�شمول ليك ِّون منها الكد�س فتجد عند ر�أ�س
كد�سا �أو عدة �أكدا�س من�سقة على م�سار واحد لي�سهل على
كل �سهم ً
الرواجيد (جمع راجود) جمعها وهم جمموعة من ال�شبان يقومون
با�ستخدام املذاري (جمع مذراة) لتعبئة الكدو�س يف العربة التي
يجرها ح�صان عادة ونقلها �إىل مقر البيادر وهي �أر�ض �صلبة على
�أط��راف القرية لكل ف�لاح فيها موطىء ح�صان له معروف على مر
ال�سنني .وبذلك يكون الفالح اطم�أن �إىل حد ما على مو�سمه لتبد�أ بعد
ذلك مرحلة الدرا�س والتذرية وال�سنط والغربلة وهنا وقبل �أن ي�ضع
حبوبه يف �أكيا�س (ال�شواالت) يخ ِّزن بع�ضها ملونة ال�شتاء من برغل
وطحني والباقي ي�س ِّوقه ليفي به حاجات املنزل الأخ��رى ،ال ين�سى
(ال�ص َّبة)وهي كثيب من القمح
الفالح الأطفال الذين يتواترون �إىل ُّ
ِّ
الرثة(ال�ش ِر َّية) وهي
ممدد على �شكل هالل لي�ضع يف حجور ثيابهم
ثالث �إىل �أربع حفنات من القمح لي�ستبدلوها ببع�ض قطع احللوى من
البائع املتجول عندما يح�ضر.
الالقوطات (جمع القوطة) :ال �أتفق مع من يطلقون على عملية
جمع حم�صول القطن ا�سم قطاف القطن �أو جني القطن فثمرة القطن
التـُ ْقطف َق ْط ًفا �أي ال ُتـنْـ َتـ َزع ا ْن ِت َزاعً ا و�إمن��ا تـُ ْل َتقط الـ ِت ً
قـاطا �إذ
يقوم الإن�سان بالتقاط عذق القطن ب�أطراف �أ�صابعه من دون تعب
من جوزته التي تفتحت فتدىل القطن من ف�صو�صها ويبقى كعب
اجل��وزة معلق ًا يف ال�شجرية فا�سم الفاعل القط �أو القطة واجلمع
القطات �أو ح�سب اللهجة القوطات (يلفظ حرف القاف يف املنطقة
مثل اجليم امل�صرية) �إن �أهم ما مييز هذا املو�سم هو �أج��واء املحبة
وال��ت��ع��اون ال�سائدة ب�ين الأُ� َ��س��ر وك��ذل��ك املناف�سة واجل��دي��ة فت�أتي
الور�شة واملعروفة با�سم( َّ
ال�شدَّ ة) مع خيوط الفجر الأوىل �إىل
ُ
احلقول وتت�ألف من 15ـ  20عاملة من الأ َ�سر املتعاونة ،وترتدي

ً
ف�ضفا�ضا يقيها من تع ُّلق بع�ض النباتات
الالقوطة ثوبًا �شعب ًيا
ال�شائكة �أو الال�صقة وكذلك لو�ضع �أكرب قدر من القطن يف حجرها
َّ
ال�شل حيث يقوم الدَّ َحايُ بال�ضغط عليه ب�أقدامه بقوة
لتنقله �إىل
ميتلى
ر�ص القطن حتى
والدَّ حاي من ال�شباب الأقوياء يتوىل عملية ِّ
ْ
ُّ
ال�شل ثم يقوم بتخييطه وجتهيزه لنقله �إىل الق َّبان  ،ملو�سم القطن
معان ودالالت و�أدبيات يف احلر�ص على جني املح�صول ب�شكل نظيف
وعدم التهاون بالعمل فجميع العامالت يف َّ
ال�شدة ينظرن بازدراء �إىل
كل من تتخلف �أثناء العمل عن رفيقاتها حيث يحر�صن على م�ضاعفة
اجلهود وعدم التق�صري.
الو�ضع هنا خمتلف عن احل�صاد فاحل�صاد يحتاج �إىل ن�شاط �أكرث
و�سرعة يف الزحف باجتاه واح ٍ��د يف حني �أن التقاط القطن تكون
احلركة فيه بطيئة والعامالت قريبات من بع�ضهن فتجل�س العاملة
قرب �شجريات القطن الكثيفة التي قد ي�صل ارتفاعها �إىل �أكرث
من مرت مع كثافة يف جوزات القطن املتفتحة من الأر�ض �إىل الأعلى
فتلتقط من �أمامها ومن ميينها ومن ي�سارها ففي التقارب بني العامالت
وبطء الزحف تتجاذب الن�سوة �أطراف �أحاديث �شائقة عن ق�ضايا
تهم الأ�سرة واملجتمع مع عر�ض لآخر �ش�ؤون القرية ،وال يخلو الأمر
ُّ
من ِ�سيرَ ِ الغرام التي تتجدد مع قوة مو�سم القطن وارتفاع غلَّته �إذ
كث ًريا ما ُتـطلق الوعود و ُتعقد الأمي��ان ب�أنه مع قدوم في�ش القطن
(ال��ف��ات��ورة) من امل�صرف ال��زراع��ي �ستتم خطوبة �أو ُي ْعقد ق��ران ،
وع��ادة ما تتم اللقطة الأوىل يف �شهر �أيلول تليها ثانية �أو ثالثة
ثم اللقطة الأخ�يرة (العفارة) قبيل �أو عند ال�ضريبة (ال�صربة)
وهي ليلة ي�ستيقظ النا�س فيها على موجة برد قوية تهرتي فيها
كل املزروعات ال�صيفية ومنها القطن حيث يتم جمع جوزات القطن
التي مل تتفتح لنقلها �إىل البيوت وتيبي�سها لتت�سامر الفتيات عليها
يف �أواخر اخلريف وبدايات ال�شتاء لنزع عذوق القطن منها على �ضوء
فانو�سا �أو بلورة منرة 3
م�صباح كاز خافت �إما
ً
احلطابات (جمع حطابة):
فت ُّ
ما �إن ا�صفرت �أوراق الأ�شجارو�شحبت الأر���ض ْ
الز ْر َقة
واخ َت ِ
ال�سماءِ وب��د�أت الريح تتقلب حاملة ر�سائل تنذر بقدوم الربد
ِمنَ َّ
يكون اخلريف قد ارحتل متثاقل اخلطا وال�شتاء �صار يطرق الأبواب
فت�صبح الأك��ف تتح�س ال�شهوة �إىل فاكهة ال�شتاء  ،يف تلك البيئة
ذات ال�شتاءات القا�سية البد من العودة �إىل ال ُّ��زور وهو الت�سمية
املحلية للأرا�ضي املزروعة على �ضفتي نهرالفرات الحتطاب الطرفا
و�شجريات القطن اجل���رداء فاحلطب يكاد يكون امل��ادة الوحيدة
للطهي والتدفئة لإحياء التعاليل (ال�سهرات) الطويلة َّ
املعطرة بعبق
الهيل والقهوة املُ َّرة و�سط ُ�سحب من دخان الغازي (التنت) عَ لتْ �أجواء
الغرفة متزاحمة نحو (الطاقة) منفذها الوحيد �إىل الف�ضاء،
و�صليل كا�سات ال�شاي الثقيل وال�سوالف والأحاجي والألغاز و�ألعاب
الورق ولعبة ال�صينية وغريها ،فتبد�أ الفتيات والن�ساء يتبارين يف
االحتطاب �إما باقتطالع ال�شجرية من جذورها �أو باقتطاعها ب ُقدُّ وم
(جدُّ وم) حتمله بع�ضهن يذهنب جماعات فيجمعن احلطب على �شكل
َ
حزم ثم يقمن برتتيب احلزم يف حزمة كبرية ت�سمى (ال�صرقل)
تلفها بحبل طويل لت�ساعدها زميالتها يف حتميله على ظهر احلمار
وال�صرقل خفيف الوزن كون احلطب �أ�صبح جا ًّفا لكنه ي�أخذ حج ًما
كب ًريا �شبه �أ�سطواين قد يتجاوز قطره املرت وطوله املرتين وي�سري
به احلمار وخلفه املر�أة مت�سك به و تتابع توازنه كي ال ي�سقط ،وقد
ت�ضطر امل��ر�أة حلمل حزمة كبرية على ظهرها تربطها بحبل وت�سري
بها نحو القرية وال �أبالغ �إن قلت �إن كرب حجم احلزمة ال يجعلك
ترى �إال كومة حطب ت�سري دون �أن ترى حاملها وحتر�ص املر�أة على
�إح�ضار احلطب من الأ�شجار ذات ال�سوق الغليظة لتدوم اجلمرية
�أط��ول ،وللحطب يف البيت رمزية كبرية �إذ �أن كوم احلطب بجوار
ت�صلح �أن
املنزل داللة على على �أن فتاة هذا البيت ن�شيطة ( ِا ْك ِحي َلة)
ُ
تكون ر َّبة منزل ومتمكنة من ت�أمني احتياجاته ومنها احلطب فعندما
يتقدم �أح��د خلطبتها فيذكرون حما�سنها ي َ
ُنظر �إىل حطب �أهلها،
وهناك �أمور �أخرى تز ِّكي الفتاة منها ات�ساع الرغيف الذي تخبزه
على ال�صاج فيذكر من حما�سنها (هذا ِو ْ�سع رغيفها ) مع الإ�شارة �إىل
ذلك بكلتا اليدين وكثريا ما تذهب �أ ُّم اخلاطب يف ال�صباح الباكر قبل
طلوع الفجر يف ليل �شتوي بارد لرتى ب�أ ِّم عينها تلك الفتاة وهي تخبز
لتخترب براعتها يف ذلك �إذ �إن االنتهاء من ا َ
خل ْبز يجب �أن يكون مع
ً
واحتياطا من هطول املطر ليال تقوم الن�سوة بتخزين
طلوع ال�شم�س،
كميات كبرية من احلطب داخل ( الياخور) وهو غرفة فيها َتـ ِّفـ َّية
اخلبز (موقد اخلبز) لت�ضمن �سالمته من الرطوبة يف ال�صباح الباكر،
واالحتطاب �أمر ال منا�ص منه مهما كانت ظروف املر�أة وقد ُ�سجلت
حاالت والدة لبع�ض الن�ساء وهنَّ يف ا َ
حل َط ِب حتى �أن بع�ض الن�ساء
املتقدمات يف ال�سنِّ يلمزن كنائنهن املتكا�سالت اليوم بعبارة  :ك َّنا
نجَ ِ يب ( َنلدُ ) ونحن يف احلطب.
فهاهي امل��ر�أة الرقية الفراتية ق�صة كفاح طويل كانت وما زالت
و�ستبقى ج��ذوة وهَّ اجة تبدد الظالم لرت�سم ال�ضياء ح ًّبا ينب�ض
بالثبات والتجدد على امتداد م�ساحة الوطن �سورية احلبيبة رغم
ظلم الظالميني وجهل احلاقدين.

قراءات
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مدخل �إلى عالَم حيدر حيدر الق�ص�صي ()2
"�إغواء" نموذج ًا

وفيما ي�أتي �أبرز النتائج التي ميكن �أن يخل�ص �إليها املتت ّبع
للكتابات التي عنيت بهذه التجربة(:)1
 .1ما قدّ مه نبيل �سليمان وبوعلي يا�سني يف الف�صل
اخلام�س من كتابهما امل�شرتك« :الأدب والأيديولوجيا يف
القا�ص الأوىل« :حكايا
�سورية» ،اللذان ق��ر�آ جمموعة
ّ
النور�س املهاجر» ،قراءة خارجية ،بالإ�ضافة �إىل ن�سبتهما
جمموعة «ال��رع��د» �إىل حيدر حيدر ،بينما هي لزكريا
تامر( .)2فمن منظور �أيديولوجي محُ كم الإغالق بد�أ الكاتبان
فقررا:
�إطالق �أحكامهما على كتابة حيدر قبل �أن مي�ضيا �إليهاّ ،
«و�سوف نرى يف درا�سة (الفهد) مدى االرجتاج الذي تعاين منه
ر�ؤي��ة الكاتب يف جملة من الق�ضايا الهامة ،وهو ما �سيطالعنا
ثم
هنا يف الق�ص�ص الق�صرية الت�سع املتبقية بعد الفهد»(ّ ،)3
القا�ص نف�سه� ،أو ل�سان
القا�ص بو�صفها
�أخذا يقاربان �شخ�صيات
ّ
ّ
النقدي� ،ش�أن ما
وغياب
الفكري
أة
�
بوط
حالها ،وعلى نحو يجهر
ّ
ّ
فعاله مبجمل م�صادرهما الإبداعية يف الكتاب كلّه( ،)4و�ش�أن ما
كان حميي الدين �صبحي انتهى �إليه يف معر�ض تو�صيفه ملنظّ ري
الواقعية من النقّاد العرب الذين غالب ًا ما كانوا يحاكمون الكاتب
ثم ين�سحب احلكم بالتبعية على
«بح�سب من�شئه
الطبقيّ ..
ّ
خملوقاته الق�ص�صية»(.)5
 .2ما قدّ مه ريا�ض ع�صمت ،يف« :ال�صوت وال�صدى :درا�سة
يف الق�صة ال�سورية احلديثة» ،الذي انتهى فيه �إىل نتائج نقدية
بامللحمي ،ولغته باجلريئة
مهمة ،منها و�صفه لأ�سلوب حيدر
ّ
املتمردة ،وب�شفافيتها ال�شعرية ال�شديدة الإيحاء( ،)6وعلى
ّ
دالّ
لق�ص حيدر ،ومنبثقة من داخله،
رفيعة
مقاربة
على
نحو
ّ
م�ضي هذه املقاربة،
وكا�شفة عن حوامله الفنية ،على الرغم من ّ
يف غري موقع منها� ،إىل �أحكام نقدية جامعة للتجربة من خالل
ن�ص ق�ص�صي واحد ،ولعلّ من �أجهر الأمثلة يف هذا املجال قوله �إنّ
ّ
«ق�ص�ص حيدر حيدر يف �أحيان كثرية ت�شكو من الإ�سهاب والتكرار،
وتعاين من نزعة جتريبية تركيبية ،بحيث ت�صبح ال�صنعة فيها
�أكرث ت�ألق ًا من الر�ؤيا»(.)7
 .3ما قدّ مه عبد الرزاق عيد يف �صدر كتابه« :درا�سات نقدية
يف الرواية والق�صة» ،واختار عنوان ًا دا ًال له ،هو« :حيدر حيدر
و�سيزيفية البحث عن الفرد املطلق» ،وما يبدو� ،ش�أن معظم كتابات
عيد ،مرهق ًا بنف�سه على غري م�ستوى ،وال�سيما ال��دوران حول
نتيجة نقدية واحدة� ،أو حكم نقدي واحد ،والقطع بنتيجة �أو
حكم من دون � ّأي قرينة دالّة عليه ،ومن ذلك قوله�« :إنّ كاتبنا
مما ي�ؤ ّدي �إىل
ين ّمط قيم ًا و ُمث ًال ،وال ين ّمط طبائع و�سلوكياتّ ،
مطب التذهني التجريدي»( ،)8وقوله�« :إنّ حيدر
وقوعه يف
ّ
الذي يدافع عن نقاء امل�شاعر الإن�سانية من خالل الفرد ،يقع يف
مط ّبات ال م�س ّوغ لها حتى �ضمن �إطار ر�ؤيته ذاتها»( ،)9بالإ�ضافة
�إىل هيمنة �سمة اال�صطفاء من جتربة حيدر ما كان عيد يطمح
�إىل قوله على نحو �سابق للتجربة ،ال من خاللها ،ومن �أمثلة
هذه ال�سمة جمعه بني جتربتي حيدر الروائية والق�ص�صية على
الرغم من �أنّ لكل منهما �أدواته و�إجراءاته النقدية اخلا�صة به.
 .4ما قدّ مه حممود الأط��ر���ش ،يف« :اجت��اه��ات الق�صة يف
ق�ص
�سورية بعد احلرب العاملية الثانية» ،من �إ�شارات عاجلة �إىل ّ
حيدر .ومن تلك الإ�شارات قوله �إنّ �أ�سلوب حيدر �إن�شائي ،يتكل
على رومان�سية امل�ضمون( ،)10ال لأنّ ذلك الأ�سلوب �أن�أى ما يكون
عن الإن�شاء �أو الرومان�سية فح�سب ،بل لأنّه يتجاوز موا�ضعات
أعم منها بغلبة
الكتابة الق�ص�صية العربية التي ات�سم الأغلب ال ّ
احلكائي على الفنّي �أي�ض ًا.
وثمة ،يف املجال نف�سه ،غري �إ�شارة �إىل تلك التجربة يف معر�ض
درا�سة بع�ض امل�شتغلني بالنقد لبع�ض �أعمال حيدر الروائية،
مما تواتر من نقد
يوحد بني تلك الإ�شارات و�سواها ّ
ولعلّ �أبرز ما ّ
الق�ص
لذلك
وثيقة
�صلة
ة
م
ث
�
هو
حيدر
لق�ص
أنّ
ّ
�أو ظالل نقد ّ
ّ
مع ال�شعر .وعلى الرغم من �صواب ما انتهى �إليه �أولئك ،ف�إنّ ما
مي ّيز جملة حيدر ال�سردية لي�س �شاعريتها ،وامتالئها ب�إيحاءات
خالبة فح�سب ،بل كفاءة حيدر يف ا�ستثمار خمتلف �إجن��ازات
الأجنا�س الأدبية الأخ��رى ،ويف �صهرها على نحو مبدع ،حتى
لتبدو تلك اجلملة �إجناز حيدر وحده �أي�ض ًا� .إنّ �شاعرية اللغة يف
ن�ص حيدر الق�ص�صي ،ويف �إبداعه الروائي ،لي�ست �إن�شاء ،بل قيمة
ّ
أعم من جممل مك ّونات تلك
منبثقة من حركة
الق�ص ،وعلى نحو � ّ
ّ
احلركة التي غالب ًا ما تنجز �إيقاع ًا خا�ص ًا بها ،والتي غالب ًا �أي�ض ًا
ق�ص حيدر �شعر ّيته الدالّة عليه وحده.
ما متنح ّ

الن�ص �إىل القارئ:
من ّ
ت�ضم جمموعة�« :إغواء» ت�سعة ن�صو�ص ق�ص�صية ،ي�ستقل كلّ
ّ
ن�ص ،يف �أربعة منها ،بعالمة لغوية خا�صة به« :يوم بكى البحر»،
ّ
و»نداء الدم» ،و»التطهر» ،و»البومة الذهبية» ،ويجمع بني �أربعة
�أخرى عالمة لغوية واحدة ،هي« :حكايات الن�ساء» ،والن�صو�ص
الأربعة هي�« :إغواء» الذي حتمل املجموعة عالمته ،و»دن�س»،
الن�ص التا�سع ،فهو« :التم ّوجات» الذي
و»ميالنة» ،و»ابتهال»� .أ ّما ّ
ن�ص طويل �آخر« :حقل �أرجوان» يف جمموعة واحدة
كان نُ�شر مع ّ
حملت عنوانه� ،أي« :التم ّوجات» ،وقد علّل النا�شر �إ�ضافة ذلك
الن�ص �إىل هذه املجموعة ب�صدور «حقل �أرجوان» بو�صفه رواية.
يتجاوز حيدر حيدر يف جمموعة «�إغواء» ما مث َّل م�ؤ ّرق ًا مركزي ًا
يف معظم نتاجه الق�ص�صي� ،أي الق�ضايا الوطنية والقومية التي
ات�سم بها نتاج ال�ستينيات وال�سبعينيات خا�صة ،ويوغل يف
الداخل الإن�سا ّ
ين الذي يبدو له احلقيقة اجلديرة باالهتمام
بعد �أن ت��ذ ّررت تلك الق�ضايا ،وتبعرثت بفعل عوامل خمتلفة،
لعلّ من �أهمها ا�ستعالء القطري على القومي ،وتراجع حركات
التحرر العربية .وهو� ،إذ ينت�صر للإن�سان الذي يخو�ض �صراع ًا
ّ
كلّ
بهي ،ونا�صع ،وم�ضيء
هو
ما
تفرت�س
التي
ال�شر
قوى
مع
نبي ًال
ّ
أعم من الن�صو�ص ،مبهارة
من القيم ،ي�صوغ ذلك كلّه ،يف الأغلب ال ّ
فائقة تثري ،على نحو غري مبا�شر ،الريبة يف اخلطاب النقدي
املعني بالتجربة الق�ص�صية ال�سورية ،والذي تبدو عبارة الفتاة
الن�ص الذي حتمل املجموعة عنوانه� ،أي قولها« :ال عدالة يف
يف ّ
العامل»(�ص� ،)49 :أو تكاد ،ل�صيقة به متام ًا.
يف هذه املجموعة يهجو حيدر اخلواء الذي يع�صف بالإن�سا ّ
ين
يف الإن�سان ،ويجعل ذلك الإن�سا ّ
ين نهب ًا لوعي غا�شم يتجاوز
افرتا�سه لقيم احلقّ واخلري واجلمال �إىل �إنتاجه لقيم بديلة تمُ عن
العر�ضي،
اجلوهري يف احلياة والوجود ،لتُحلّ مكانه
يف تبديد
ّ
ّ
والطارئ ،واال�ستهالكي ،وال�شائه من القيم .ومن الالفت للنظر �أنّ
جممل ال�شخ�صيات الرئي�سية يف ن�صو�ص املجموعة يعاين �إح�سا�س ًا
قا�سي ًا بالعزلة عن الواقع حوله ،وعلى الرغم من �أنّ جممل تلك
ال�شخ�صيات �أي�ض ًا يبدي عناد ًا كبري ًا يف مواجهة ما يحدق به من
خراب ،ف�إنّ ذلك العناد غالب ًا ما ينتهي �إىل الإخفاق ،ال لأنّ تلك
ال�شخ�صيات ال متتلك ما يكفي ملقاومة ذلك اخلراب ،بل لأنّ هذا
الأخري نف�سه يبدو مد ّمر ًا �إىل حد ال يكتفي معه ب�إنتاج عماء �أ�شدّ
فتك ًا من العماء الأول يف بدء اخللق ،بل يغلق ب�آن جممل الطرق
امل�ؤدية �إىل ا�ستعادة الإن�سا ّ
ين يف الإن�سان.
وعلى الرغم من �أنّ تلك ال�سمة ال تعني ،يف معظم ن�صو�ص
املجموعة ،الرجال وحدهم من دون الن�ساء� ،أو الن�ساء وحدهن
من دون الرجال ،بل متتد لت�شمل اجلن�سني مع ًا ،ف�إنها تبدو �أل�صق
بالن�ساء اللواتي يتجلني ،يف تلك الن�صو�ص ،بو�صفهن مناذج
جهرية للقمع واال�ستبداد ،باملعنى العام لهما ال مبعناهما اخلا�ص
بالوعي البطريركي الذي يبدو ،يف املجموعة ،وعلى نحو يكاد
أعم من النتاج الق�ص�صي
يكون خا�ص ًا بها ومم ّيز ًا لها من الأغلب ال ّ
العربي ،ا�ستكما ًال لوعي اجتماعي مع ّوق ح�ضاري ًاُ ،يعلي من �ش�أن
الرجل ،وينظر �إىل املر�أة بو�صفها تابع ًا يف دورة احلياة ال مك ّون ًا
مركزي ًا فيها.
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ن�ص ّي�« :إغواء» ،و»دن�س» يغويان النقد
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ ّ
للقا�ص ،فث ّمة فيهما غري
الذاتية
ال�سرية
بالقول �إنهما نثارات من
ّ
�إ�شارة �إىل �أنّ الرجل الذي ُتروى له حكايتا الفتاة التي �أرغمت
على اح�تراف البغاء ،وامل��ر�أة التي دفعها والدها �إىل �أح�ضان
رجل يكربها باثني ع�شر عام ًا ،هو القا�ص نف�سه .ومن �أبرز تلك
الإ�شارات الف�ضاء املكاين الذي تتم فيه رواية احلكايتني� ،أو لقاء
الفتاة واملر�أة باملروي له يف الن�صني« :بحرون» يف الن�ص الأول،
الن�ص الثاين الدالّ على الف�ضاء نف�سه« :كانا
وهذا املقبو�س من
ّ
مع ًا الآن .وحيدان على م�سافة ذراع يف بيت معزول داخل الغابة
اخل�ضراء الغام�ضة» ،غري �أنّ القا�ص يربع يف �إجناز م�سافة بينه،
بو�صفه قا�ص ًا ،والرجل يف الن�صني ،بو�صفه مروي ًا له ،و�إىل حد ال
ميكن معه لغري َمن يعرف حيدر عن قرب تعيني تلك العالقة التي
ت�صل بني حيدر واملروي لهما.

الزمني ل�صدورها.
ُ - 1رتبت هذه اجلهود وفق الرتتيب
ّ
 - 2انظر :يا�سني ،بوعلي� .سليمان ،نبيل .الأدب والأيديولوجيا يف
��س��وري��ة  .1973 – 1967ط .2دار احل ��وار ،ال�لاذق�ي��ة � .1982ص
(.)263
 - 3يا�سني ،بوعلي� .سليمان ،نبيل .الأدب والأيديولوجيا يف �سورية.
�ص (.)253
 - 4انظر ال�صفحات.)256( .)255( .)254( :
� - 5صبحي ،حميي الدين :درا�سات �ضد الواقعية يف الأدب العربي.
ط .1امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت � .1980ص (.)12
 - 6انظر :ع�صمت ،ري��ا���ض" .ال�صوت وال�صدى :درا��س��ة يف الق�صة
ال�سورية احلديثة" .ط .1دار الطليعة ،بريوت � .1979ص (.)126
 - 7ع�صمت ،ري��ا���ض :ال�صوت وال�صدى ،درا��س��ة يف الق�صة ال�سورية
الق�صرية� .ص (.)126
 - 8عيد ،عبد الرزاق :درا�سات نقدية يف الق�صة والرواية� .ص (.)18
 - 9عيد ،عبد الرزاق :درا�سات نقدية يف الق�صة والرواية� .ص (.)23
 - 10انظر :الأطر�ش ،د .حممود" .اجتاهات الق�صة يف �سورية بعد
احلرب العاملية الثانية" .ط .1دار ال�س�ؤال ،دم�شق � .1982ص (.)284
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• حممد جمعة حمادة
 ال �ف � ّن��ان ي �ع��ي �أنّ ال ��ذاك ��رة ه��ي �إح � ��دى ��ص��ور�ضمري امل ��رء ال ��ذي ي��راج��ع ح�ي��ات��ه ،خ�صو�صاً وه��و
يف نهاياتها ،وه��ذه املراجعة ت�ستدعي م�سافة بني
ال�شخ�ص وذاك��رت��ه ،م�سافة وحميم ّية م�ع�اً ،ولكنّ
امل�سافة املذكورة ميكن �أن تكون مراوغة �أو متل ّونة،
وبخا�صة حني يختار ما يريد �أن ير�سم ،حيث ينتقي
ّ
املرء ما يتذ ّكره� ،أو مي ّر �سريعاً على ما ال يريد �أن
يعيده لأ ّن��ه يدينه ،مِ َ
ل الفنّان ال يدين ذاته ويدين
قا�ض؟ يحذف من ذاكرته ما ال
الآخ��ري��ن .هل هو ٍ
يج�سد على اللوحة ما يريده هو ،يعيد
ترغب فيهّ ،
ترتيب الأ�شياء التي تنا�سبه� ،أين تبدو م�أ�ساة الفنّان
�أو م�أ�ساتك �أنت؟
 يف جميع املراحل التاريخ ّية كان الفنّانونيج�سدون يف �أعمالهم وجهة نظرهم من خالل
ّ
ط��رح��ه��م مل��و���ض��وع��ات م��ن واق��ع��ه��م و�إرث��ه��م
وتقاليدهم وتاريخهم م�ضمنني �أعمالهم
فل�سفة جمالية وفكر ّية ،ومن حقّ الفنّان �أن
يطرح وجهة نظره ،ولكن ال �أظ ّ��ن �أنّ الفنّان
«قا�ض» على الأق��لّ � .أنا
يعد نف�سه
احلقيقي ُّ
ٍ
عن نف�سي ،مل �أ�ضع هذا ال�شعور ،ومل يراودين
الفني ،فالفنّان يت�أثّر مبحيطه
خالل م�شواري
ّ
وبيئته حمل ّي ًا وعامل ّي ًا وهذا الت�أثري قد يكون
واحلب والكراهية ،ودور
فيه الأمل والعذاب
ّ
الفنّان �أن ين�سج من كلّ هذا عم ً
ال فن ّي ًا ،بعد
والنف�سي ،فيكون
الفكري
�أن يخ�ضع لتحليله
ّ
ّ
م�شهد ًا ب�صر ّي ًا مبثابة الرافد الثقايف الب�صري
والفكري للم�شاهد.
 ها �أنت يف املنزل وال تعرف متى ت�سقط القذيفة.تخرج وال تعرف �إن كنت تعود �ساملاً �أي�ضاً .هل �صارت
تربطك ب��امل��وت ��ص��داق��ة خ�ف� ّي��ة؟ تلك ه��ي احل��رب:
حيا ٌة للبع�ض وفظاعة قتل للآخرين .هل حت ّررت
من احلياة؟ هل هو انفتاح الالنهائي؟ ال فرح وال
ترح .وال غياب للخوف ،بل لع ّلها منذئذٍ خطوة يف
العامل الآخر .ما هو ت�ص ّورك لهذا ال�شعور الذي ال
ميكن �سربه غري ما تبقّى من حياتك ،كما لو �أنّ
املوت مل يعد بو�سعه �إلاّ �أن ي�صطدم باملوت داخلك؟
الرعب
 �ضمن هذا املناخ اخلطري وحالة ّوالدمار التي فر�ضها وحو�ش وبرابرة القرن
احل���ادي وال��ع�����ش��ري��ن ،ويف �أج����واء ت�ساقط
القذائف الع�شوائ ّية على �أحياء حلب� ،أ�صبح
املواطن فاقد ًا ملعنى الإح�سا�س الكامل مبا
ٌ
خائف� ،أم هو ال يدري متى يكون
يلم به ،هو
ّ
حظّ ه ون�صيبه من وابل القذائف ال�شيطان ّية،
بهذا �أ�صبح املوت واخلوف منه ال يفارق تفكري
ال�سكّان ،و�أنا �شخ�ص ّي ًا �أقول ب�أنّنا من�شي واملوت
ي�سري بجانب كلّ منّا كظلّه ال نعلم متى يحلّ
دور من يف الوقوع �ضح ّية لقذيفة �أو �شظ ّية
م�ستمر ًا فال لون
طائ�شة ،طبع ًا هذا ي�س ّبب قلق ًا
ّ
وال طعم وال رائحة ،ال للفرح وال للطم�أنينة،
وال حتى يف الأك��ل �أو ال�شرب ،وك��ان الو�ضع
امت�ص كلّ
القا�سي والأ�سو�أ يف تاريخ بلدنا قد
ّ
مما ال ّ
�شك
�شيء جميل و�إن�ساين من حياتناّ .
فيه �أنّه يخلّف ت�أثري ًا �سوداو ّي ًا على تفكرينا
و�سلوكنا وحياتنا ب�شكلٍ عام.
 �أيّ فنّان ت�شكيلي �أح��دث ما ي�شبه ال��زل��زال يفكيانك؟
 لقد �أحببت وت�أثّرت كثري ًا بعدّ ة فنّاننيوعلى ر�أ���س��ه��م ال��ف��نّ��ان رام�بران��ت الهولندي
ح��ي��ث ب��ه��رين يف ع��ب��ق��ري��ت��ه يف ا���س��ت��خ��دام
ال�ضوء وه��و رائ��د مدر�سة (امل�ضيء املعتم)
فن الت�صوير وعبقر ّيته يف البناء اللوين
يف ّ
الذهبي على خلف ّية بلون هو مزيج ما بني
��ض��ر والأ����س���ود امل��ح�ّيارّ م��ا بني
الأ����س���ود امل��خ��� ّ
�أ���س��ود ول��ون زي��ت الزيتون ال��داك��ن (وه��و ما
ن�س ّميه بالعام ّية -لون ب�ترويل) ،وكنت �أزور
ج��ن��اح �أع��م��ال��ه يف متحف (الأرم��ي��ت��اج) يف
�سان بطر�سبورغ و�أجل�س �أم��ام رائعته لوحة
(ديانا) لوحة جدار ّية معرو�ضة وحدها يف
غرفة م�ستقلّة ،وبهذه اللوحة وكنت �أم�ضي
�ساعات طوال و�أنا �أت�أ ّمل من خاللها قدرة هذا
وفن اللون،
وفن الر�سم ّ
فن الت�أليف ّ
املبدع يف ّ
وكيف جمع بني كلّ املق ّومات التي ت�ؤ ّدي �إىل

�إعجاب و�إب��ه��ار من ي�شاهد �أعماله ،وهناك
عددٌ �آخر من الفنّانني تركوا �أث��ر ًا كبري ًا يف
وج��داين الفنّي وم��ن �أه ّمهم �ألغريكو فنّان
�إ�سباين من �أ�صول يونان ّية من جزيرة كريت.
وال��ف��نّ��ان راف��ائ��ي��ل ،وال��ف��نّ��ان فال�سكيز وك��لّ
النحاتني العمالق
ه�ؤالء م�ص ّورون زيتي ،ومن ّ
مايكل �أجنلو ،واملبدع رودان .وكنت �أ�شعر ب�أنّ
فن
االنطباعيني يحقّقون املعادلة الأ�صعب يف ّ
الت�صوير �أال وهي �شاعر ّية الت�صوير وو�صلها
�إىل غرف �سمفون ّية �ألوان تنت�شر كما تنت�شر
ال�سماء فيتلقّى امل�شاهد
�أل��وان قو�س قزح يف ّ
لي�س فقط �ألوان ًا خلاّ بة ال بل �سحر ًا وك�أنّه يف
حلم ويقظة يف �آنٍ مع ًا ،كلّ هذا كان الزلزال
الأجمل وقع ًا وت�أثري ًا يف حياتي الت�شكيل ّية.
 �أين الفنّ الت�شكيلي الذي ي�صادق الفكر؟ و�أينالفكر الذي ي�صادق الفنّ ؟
 عندما نقول الفكر فيجب �أن نعرف �أنّالفكر مرتبط ب�شكلٍ �صارم بالذكاء ،فكلّما
كان الذكاء �شديد ًا ا�ستطاع املفكّر �أن يطرح
ما لديه من فكّر ب�شكل عبقري و�إب��داع��ي،
فال وجود للإبداع من دون فكر وذكاء يف كلّ
نو�ضح �أنّ الذكاء احلا ّد
املجاالت ،وهنا يجب �أن ّ
يجب �أن يرافقه �صدق كامل يف الإح�سا�س
وال�شعور حتى يكتمل معادلة تكوين الإبداع
يف العمل� ،أي مبعنى �أنّ م�صادقة الفكر يلزمها
عن�صران �أ�سا�س ّيان الأول ال��ذك��اء ،والثاين
ال�صدق ،يف الإح�سا�س وال�شعور ،وذلك ي�ؤ ّدي
�إىل جناحات يف جماالت الإبداع ،والعك�س �أي
�إذا نق�ص �ضلع من املعادلة كان العمل فارغ ًا من
م�ضمونه ،وعبارة �شكل خارجي ال يحقّق � َّأي
نتيجة مرج ّوة منه.
 ال�ل��وح��ة ه��ي ر��س��ال��ة م��ن ينابيع احلقيقة �إىلالإن�سان .عرب م�سريتك الفن ّية هل خرجت ب�صورة
لك م�ستوحاة من بع�ض ما �أبدعتَ  ..ماذا تقول بعد؟
وكيف تقول؟ �أث ّمة رحيل دون و�صول ،وج�سور دون
عبور ،ووقوف على حا ّفة الهاوية؟
 بعد العمل كها ٍو وبعد الدرا�سة واخلربة�أ�ستطيع �أن �أقول �أنّني موجودٌ على ال�ساحة
الت�شكيل ّية ال�سور ّية بلوحتي و�أ�سلوبي وحقّقتَ
جناحات خالل �أكرث من خم�سة وثالثني عاماً
م��ن م�شوار ال��ف ّ��ن الت�شكيلي ،ولكن ك��لّ ذلك
الفن يعترب بداية
باملقيا�س احلقيقي مليزان ّ
ملرحلة الإبداع ،والزمن كفيل ب�أن يثبت فيما
لو �أت��ت �إ�ضافات لنجاحاتي ال�سابقة �أم �أنّ
عندئذ �سيكون
العمل �سي�سري يف الوترية ذاتها،
ٍ
ال��زم��ن الإب���داع���ي ،طبع ًا ،ه��ذا يحتاج �إىل
الفن
متابعة وبحث علمي وعملي يف جم��ال ّ
م�ستمر
الت�شكيلي ،من �أجل ال�سعي �إىل تطوير
ّ
ال ّ
يتوقف �أبد ًا حتى ميوت الفنّان ،وهو ي�سعى
من �أج��ل التطوير مهما �سلك من ط��رق ومن
ج�سور عربها الإبداع ال توقف فيه.
 يتذ ّكر ع�صام املطر يهمي ف��وق بيته يف منبجخفي� .إىل �أن يعرف م��اذا يجري
ويدفعه �إىل ن��دا ٍء ٍّ
يف ع��راء ه��ذا الكون� .س ّر الأ�شياء ،الإ��ش��ارات ،وم��اذا
حت��اول �أن تقول عنا�صر الكون يف تلك املخاطبات
الغام�ضة .وه��ا ه��و ذا يعي�ش يف م��دي�ن� ٍة حما�صرة
وح ��ربٍ منذ ��س��تّ ��س�ن��وات وال ي�ع��رف متى تنتهي..
يحمل ع�ن��ا��ص��ر ال �ك��ون الأوىل ومي��زج�ه��ا يف خلود
اللوحة ..ك��أ ّن��ه �شجرة طالعة من الأر���ض مع دويّ
القذائف واحلرائق والدخان و�أ�صداء الطلقات .هل
لوحاتك مرث ّية غنائ ّية وداعية للموت �أم للحياة� ..أم
حواراً توا�صل ّياً مع املوت ون�شيداً للحياة؟
��ب �أن �أط��رح حلو ً
ال
 �أنا يف لوحاتي ال �أح ّخال�صة وجاهزة بل �أ�سعى بقدر ما �أ�ستطيع
�أن تكون لوحتي فيها املو�ضوع �شام ً
ال لأبعاده
املختلفة من خالل التكوين والعالقات بني
الكتلة وال��ف��راغ والعالقات اللون ّية بحيث
ت�سخّ ر ك��لّ ه��ذه التقن ّيات خلدمة الفكرة
التي هي وراء العمل يف اللوحة� ،أ ّما احللول
فدائم ًا تكتمل مع �إبداء كلّ م�شاهد جزء ًا من
احللول ،بحيث �أتكامل مع امل�شاهدين يف حتليل
اللوحة ،وه��ذا هدف �أ�سعى �إليه با�ستمرار،

و�أمتنّى �أن �أوفق فيه دائم ًا.
 ك�ي��ف وم �ت��ى اك�ت���ش�ف��ت ال �ف � ّن��ان ال ��ذي ي�ن�م��و يفداخ �ل��ك ،م�ت��ى ت ��أ ّك��دت م��ن ه��ذه امل��وه�ب��ة ال�ف�ن� ّي��ة يف
داخلك؟
 كنت يف الرابعة ع�شرة من عمري حيثفني ومتوا�ضع،
بد�أ النم ّو الثقايف ولو ب�شكلٍ ّ
ينمو م��ع موهبتي يف ال��ر���س��م والت�صوير،
وعندما ا�ستطعت �أن �أر�سم لوحة ثم لوحات
نالت �إعجاب الكثريين بعد �أن كنت �أنا مقتنع ًا
بها بطبيعة احل��ال ،عندها ب��د�أت �أ�شعر ب�أنّ
يف داخلي �شيء كبري ،عمالق ،مارد يريد �أن
يخرج من �أعماق فتى يافع ،هذا جعلني �أعمل
ب�شغف كبري ،و�أ�صبحت كل ّي ًا من �أعماق نف�سي،
ٍ
وا�ستمر احلال،
بفن الر�سم والت�صوير،
متعلّق ًا ّ
ّ
وازداد يف مرحلة الدرا�سة وما بعدها.
 كيف يت ّم ح�ضور املر�أة يف فنّك ،هل هو ح�ضو ٌرفرديٌّ ومبا�ش ٌر ،بجوهر الأنوثة نف�سها ،مبا هي لغز
خا�صة من ال�شفاف ّية والعالقة الدائمة
كوين ،موجة ّ
ب�براءة ال�ع��امل ،ت ّت�صل ببداهة الأ��ش�ي��اء ،بال�صرخة
املج ّردة باجلمال الذي ي�ش ّع من �أماكن متع ّذرة على
الذكور ،وهو جمال تتقاطع فيه الأنوثة والأمومة
�أو تتعاقبان� .صورتها عندك هل ت�أتِي عبثاً �أم هي
ناجمة عن �إح�سا�س لديك بتع ّذر الو�صول �إىل قرارة
املر�أة وعمقها الأخري .فاملر�أة كالكون ،متاهة ن�سبح
يف داخلها ولي�ست هي نقطة ميكن الو�صول �إليها؟
ٌ
ٌ
جميل قدّ مه اهلل �سبحانه
خملوق
 املر�أةوتعاىل �أجمل هدية �إىل �سيدنا �آدم ،ومنذ
تلك اللحظة وحتى يومنا ه��ذا ،ويف الغد،
وحتى يف امل�ستقبل� ،ستبقى امل��ر�أة �أجمل ما
يف حياة ال��رج��ل ،وعند الأدي���ب واملو�سيقى
وال���ف���نّ���ان ،جن��د ب�����أنّ م��ع��ظ��م امل��ب��دع�ين �أنّ
امل��ر�أة �أخ��ذت احل ّيز الكبري يف مو�ضوعاتهم
و�أع��م��ال��ه��م ،وح��ت��ى ال��ذي��ن يقفون مواقف
عدائ ّية من املر�أة فكانوا ،وهذا ر�أي �شخ�صي،
يعادونها لأنّهم يف الأ�صل �أ�ضعف منها ،الرجل
يحب فيها احلنان
احلقيقي ال يعادي املر�أة بل ّ
ّ
والعاطفة والأم��وم��ة ،كذلك يح ّبها ك�أخت
حب الرجل القوي
وزوجة وحبيبة ،وي�شتدّ ّ
احلقيقي للمر�أة عندما ي�ضاف �إىل ما ذكرت
ق��� ّوة يف تفكريها و�شخ�ص ّيتها وح�ضورها،
و�أن��ا �شخ�ص ّي ًا �أك��ره على ال�سواء من الن�ساء
وال��رج��ال الفا�شلني ال��ذي يحاولون الت�سلّق
عرب �أ�ساليب بعيدة عن جدارتهم وقدرتهم
على حتقيق مبتغاهم ،و�أعتزّ ب�أنّني قارئ ج ّيد
للمر�أة ،ويل �صداقات عددها �أكرب من عدد
�صداقاتي مع الرجال ،و�أ�شعر ب�أنّني حمبوب
لدى الن�ساء الالتي ميتلكن الذكاء واالعتماد
على الذات ،ومكرو ٌه من الفا�شالت املت�سلّقات
على �أي��دي و�أكتاف الآخرين .وكانت امل��ر�أة
لها احل ّيز الأكرب يف ت�أليف موا�ضيع لوحاتي،
أعد املر�أة خري رمز
أت�شرف به ،ودائم ًا � ُّ
وهذا � ّ
للأر�ض ،والوطن ،والأم.
 ك � ��أ ّن ��ك حت �ت �م��ي ب��ال �ف��نّ م ��ن ك� � ��وارث احل �ي��اةوالوجود؟
 الإن�����س��ان ال��ع��اق��ل وال��ن��ا���ض��ج ال يفكّرباالختفاء من ك��وارث احلياة والوجود ،لأنّ
خ�ير دليل على ذل��ك قوله ت��ع��اىل« :ق��ل لن
ي�صيبنا � اّإل ما كتب اهلل لنا» .ولكنّني �أقدّ ر
ل��ك التفاتك �إىل ه��ذا ال�����س���ؤال ،ف���أن��ا فع ً
ال

بالفن ،من ٍّ
ونفاق
وح�سد
غل
�أتخفّى و�أحتمي
ٍ
ّ
ٍ
ود�سائ�س وال��ع�لاق��ات املز ّيفة م��ن كثري من
ٍ
الفن
النا�س يف املجتمع ،فرتاين �أحتمي بهذا ّ
اجلميل.
 كيف تر�سم �أو حت �دّد مفهوم عالقتك مب�سارالفنّ الت�شكيلي ب�شكلٍ عام؟
ً
 �أن��ا منذ كنت يافعا كان ه ّمي وه��ديف �أن�أعبرّ عن م�شاعري و�أحا�سي�سي و�أفكاري ،وبعد
�أن ن�ضجت يف مرحلة الدرا�سة ،وازددت خربة
لدي درع و�سيف ،و�أعني
بعد الدرا�سة� ،أ�صبح ّ
بذلك التقن ّيات واخل�ب�رات التي اكت�سبتها
والتي كانت املواد والأدوات ال�ضرور ّية لتنفيذ
�أف��ك��اري وم�شاعري ،وحتويلها �إىل م�شاهد
ب�صر ّية يف ل��وح��ات ،م��ن هنا كانت عالقتي
بالفن الت�شكيلي ب�شكلٍ عام.
ّ
 م ��اذا ع��ن ينابيع جت��رب�ت��ك ال�ف�ن� ّي��ة مبراحلهااملتعدّدة؟
 �إنّ الينابيع احلقيقية لتجربة � ّأيفنّان تعتمد بالدرجة الأ�سا�س ّية على مدى
اال�ستعداد الكامل من الفنّان املوهوب وعلى
قدرته على بذل اجلهد والوقت الزمني الالزم
كي ينهل من الينابيع �إن كانت متعدّ دة �أو من
الينبوع �إن كان نبع ًا واح��داً ،فكم من الذين
و�صلوا �إىل مراكز لتج ّمع الينابيع الغزيرة
فبقوا بجوارها ثم غادروها من دون �أن يعريوها
مما ال ّ
�شك فيه �أنّ للم�صادر التي
� ّأي اهتمام ،و ّ
�ير يف �صقل
ن�س ّميها الينابيع دو ٌر ه��ا ٌّم وك��ب ٌ
وتنمية مواهب الفنّان و�إغناء جتربته ،ولكن
يجب �أن تتوفّر ال�شروط وال�صفات يف الفنّان
كي ي�ستطيع �أن ينهل منها وي�ستفيد ،فمث ً
ال كم
من املوفدين الذين �أر�سلتهم الدولة لدرا�سة
تفرعاتها وكم عاد منهم �إىل
الفنون مبختلف ّ
الوطن وكان فنّان ًا كبرياً ،كم خمرج م�سرحي
مثل ف��� ّواز ال�ساجر ،وك��م ف��نّ��ان ت�شكيلي..؟
وك��م ع��دده��م قيا�س ًا ب��ال��ذي��ن ّ
مت �إي��ف��اده��م
�إىل الينابيع املختلفة التواجد اجلغرايف
والثقايف ،كذلك كم من الذين ت��وفّ��رت لهم
الو�سائل املتعدّ دة واملختلفة ،كان يتوفّر لفنّان
موديالت للر�سم وال ي�ستفيد منها ب�سبب جهله
بطرق اال�ستفادة ،وك��م من الذين ي�سريون
وميرون مرور الكرام غرباء
مبحاذاة الينابيع ّ
عن النبع وعن �أنف�سهم� ،أ ّما عن الينابيع التي
�أخ���ذت الفائدة منها ه��ي مر�سم �إع��داد ّي��ة
وخا�صة ل��وج��ود فنّانني
احل�سن ب��ن الهيثم
ّ
مرموقني يدر�سون الر�سم �أمثال �أ�سعد مد ّر�س
و�أديب قدّ ورة وغياث النا�صر ،ومر�سم الأخري
الذي كان مرجع ًا يف كتبه والتي منها تعلّمت
فن ن�سخ الأعمال الفن ّية ثم الينابيع الأعظم
ّ
الأكادمي ّية -املتاحف الكربى املتعدّ دة ،توفّرالو�سائل املع ّينة م ن �أدوات وا�ستقرار معا�شي
و�إقامة يف بلد الدرا�سة ،كذلك توفّر املوديالت
بكرثة ،وك��لّ ه��ذه ينابيع خارج ّية ،وت�أتي
�أهم ّية الينابيع الداخل ّية التي يتم �إعدادها
داخل �أعماق الفنّان النف�س ّية من اهتمامات
فكر ّية ومو�ضوعات �إن�سان ّية و�أ�شخا�ص لهم
خا�صة وم�ؤثّرون يف نف�س ّية وم�شاعر
مكانة
ّ
الفنّان ،وقد يكون التاريخ و�أجماده �أحد هذه
الينابيع ،هذه هي الينابيع من وجهة نظري
ال�شخ�ص ّية.
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�صمود �أهلنا في الجوالن المحتل
• ح�سن خميرب قن�ص
ما قام به �أهلنا يف اجل��والن املحتل يف الثالثني
من ت�شرين الأول عام  2018من رف�ض للم�شاركة يف
انتخابات املجال�س املحل ّية و�إ�ضرابهم العا ّم يف اليوم
ال�سوري وت�أكيدهم �أنّهم
التّايل ورفعهم للعلم العربي ّ
ع��رب �سوريون يقيمون على �أر���ض عربية �سورية
حتت االحتالل و�أنّ والءهم هو للجمهورية العربية
وطني ثابت �أ ّكدوه على
ال�سورية ولقيادتها هو موقف
ّ
ّ
مدى واحد وخم�سني عام ًا من املواجهة مع ّ
خمططات
ال�صهيوين.
املحتل ّ
فمنذ اللحظة ال��ت��ي وط��ئ��ت فيها ق��دم املحتل
�����ص��ه��ي��وين �أر�����ض اجل����والن ع���ام �سبعة و�ستني
ال ّ
ّ
املحتل �إىل تفريغ الأر���ض
وت�سعمائة و�أل��ف عمد
من �سكّانها فقتل بع�ض �سكّانها و�أعطى مهلة �ساعتني
يتعر�ضوا
ملن تبقى ملغادرة قراهم ومدنهم حتى ال ّ
للقتل ،فمن �أ�صل مائة وع�شرين �أل��ف ن�سمة كانوا
ي�سكنون املناطق التي اح ُت ّلتْ يف اجل��والن مل يبق
منهم حتت االحتالل �إال ت�سعة �آالف ن�سمة ،و�أ�صبح
الآن عددهم يزيد على ع�شرين �ألف ًا ُموزّعون على
خم�س قرى تقع يف �شريط �ض ّيق على طول اجلهة
ال�شمال ّية من ه�ضبة اجل��والن وه��ذه القرى هي :
جمدل �شم�س وبقعاتا وم�سعدة وعني قنية والغجر.
ّ
املحتل �أنّه مبكره ي�ستطيع احتواء مَنْ تبقّى
لقد ظنّ
يف هذه القرى باال�ستعانة ببع�ض العمالء من �ضعاف
النّفو�س وت�سخريهم خلدمته كما فعل مع مَنْ تبقى
من عرب الأر���ض الفل�سطين ّية املحت ّلة عام ثمانية
و�أرب��ع�ين وت�سعمائة و�أل���ف حيث جنّد بع�ضهم يف
ّ
وا�ستغل جهدهم
جي�شه لقتال �إخ��وان��ه��م ال��ع��رب،
لبناء وتنمية اقت�صاده مع ا�ستمراره يف �سلب �أر�ضهم
ومعاملتهم كمواطنني من الدّ رجة ال ّثالثة ،وهم الآن
ويتم�سكون
يرف�ضون اخلدمة يف جي�ش االحتالل
ّ
ب�أر�ضهم وهو ّيتهم العربية و ُي�شاركون �إخوتهم يف
اجلوالن املحتل ويف ال�ضفة الغربية يف �إ�ضراباتهم
واحتفاالتهم الوطنية ويف الدّ فاع عن مقدّ �ساتهم.
ّ
ال�صهيوين على تغيري معامل
لقد عمل
املحتل ّ
اجل��والن املحتل فد ّمر تدمري ًا كام ًال مائة و�سبعني
قرية ومزرعة وراح يقيم امل�ستوطنات على �أر�ض
القرى امل��د َّم��رة وا�ستبدل �أ�سماء امل��واق��ع العربية
ب�أ�سماء عرب ّية ،و�أعلن �أنّ كل املناطق التي احت ّلها
هي مناطق حتت و�صاية احلكم الع�سكري ،وا�ستبدل
املناهج التّعليمية العربية فيها مبناهج عربية ،وعمل
على فر�ض جمال�س حم ّلية عميلة يف القرى التي
بقي ق�سم من �سكانها فيها ،و�أق��ام حماكم مذهبية،
ومنع قيام جمع ّيات خريية ون��واد حمل ّية عربية،
وف��ر���ض ن���وادي اله�ستدروت يف حم��اول��ة لتنظيم
َّ
وحث
ال�صهيونية،
ال�سكان ودجمهم يف امل� ّؤ�س�سات ّ
ّ
عمالءه على القيام بتقدمي طلبات يطالبون فيها
ّ
ال�صهيوين ،و�أ�صدر
ب�ضم اجلوالن
ّ
املحتل �إىل الكيان ّ
الكني�ست قانون ًا ُي َخ ّول وزير داخل ّيته َمن َْح هو ّيات
مدن ّية مقرونة باجلن�س ّية الإ�سرائيل ّية ملواطني
املحتل ،وطالب ّ
ّ
كل من يتقدّ م بطلب �إىل
اجل��والن
�سلطات احلكم الع�سكري حلاجة �صح ّية �أو معي�ش ّية
�أو تعليم ّية �أنْ يرفق طلبه بطلب منحه اجلن�س ّية
ال�سلطات
الر ّد ،ورف�ضتْ ّ
الإ�سرائيل ّية قبل املوافقة �أو ّ
ال�صهيونية ت�سجيل الوالدات والو ِف ّيات �إال ملن يتقدّ م
بطلب احل�صول على اجلن�س ّية الإ�سرائيل ّية.
ولكنّ �أبناء هذه القرى رف�ضوا واق��ع االحتالل
مت�سكهم بهو ّيتهم ال��ع��رب��ي��ة ال��� ّ��س��ور ّي��ة
و�أع��ل��ن��وا ّ
ّ
ال�صهيوين ،لذلك عمد
و�أف�شلوا
خمططات املحتل ّ

�إىل التّ�ضييق عليهم فطرد املع ّلمني واملديرين الذين
رف�ضوا تعليم املناهج العرب ّية من عملهم ونذكر منهم
ال�صفدي و�إبراهيم �شحادة ن�صر اهلل،
فايز علي ّ
و���ص��ادر املياه فباعهم مياه ّ
ال�شرب ب�أ�سعار عالية
ري �أ�شجارهم ومزروعاتهم وو ّف��ر املياه
وق�ّن�نّ مياه ّ
للم�ستوطنني ،وزرع الأل��غ��ام ح��ول ال��ق��رى املحت ّلة
ليجعل التّوا�صل �صعب ًا بني �أبنائها ولقد �أ ّدى ذلك
�إىل ا�ست�شهاد �سبعة ع�شر مواطن ًا من �أبناء املجدل
بانفجارات تلك الأل��غ��ام ،وعلى ذك��ر ّ
ال�شهادة لقد
ا�ست�شهد من �أبناء هذه القرى �أكرث من خم�سني �شهيد ًا
نذكر منهم  :عزّ ت �شكيب �أبو جبل وهايل احل�سني
وغالية فرحات ،وبلغ عدد امل�صابني بجروح متفاوتة
�أكرث من ثمانية وثمانني ،وعمل املحتل ال�صهيوين
على دعم تفّاح امل�ستوطنني ملنع تفّاح القرى املحت ّلة
من الو�صول �إىل الأ�سواق الفل�سطين ّية ،ومنع ّ
ال�شباب
ال�سورية ويعودون
الذين يتع ّلمون يف اجلامعات ّ
�إىل قراهم املحت ّلة من العمل يف االخت�صا�ص الذي
َح ّ�صلوا علومهم فيه ،واتّبع ّ
كل الأ�ساليب التي جتعل
ّ
ال�شباب يف هذه القرى عاطلني عن العمل ل ُيفكِّروا يف
الهجرة لتفرغ الأر�ض املحت ّلة من �سكّانها.
ّ
املحتل �أنّ العد ّو
لقد �أدرك �أهلنا يف اجل��والن
ي�سعى �إىل �ضرب الوحدة الوطن ّية من �أجل ت�سهيل
ل�ضم
عملية فر�ض الهو ّية الإ�سرائيلية عليهم متهيد ًا ّ
اجل��والن �إىل كيانه من خالل ّ
ال�ضغط االقت�صادي
وا�ستغالل بع�ض �ضعاف النّفو�س وجتنيدهم كعمالء
ّ
خمططاته ،فدعتْ الهيئات الوطن ّية
له لتنفيذ
والدّ ين ّية �إىل اجتماع عا ّم يف اخلام�س والع�شرين
تقرر
من ني�سان عا َم واحد وثمانني وت�سعمائة و�ألف ّ
فيه مقاومة امل�شروع الإ�سرائيلي وعمالئه امل�أجورين
ال��ذي��ن ح��م��ل��وا ال��� ّ��س�لاح �إىل ج��ان��ب ق���� ّوات الأم���ن
الإ�سرائيلي �أثناء مداهمة بيوت الوطنيني يف حمالت
االع��ت��ق��ال والتّفتي�ش على احل��واج��ز الع�سكر ّية
قرر
و�ساهموا يف ت�شويه �إرادة مواطني اجلوالن ،لقد ّ
املجتمعون وقتها بالإجماع الإع�لان عن املقاطعة
االجتماع ّية واالقت�صادية الكاملة لكل َمن ت�س ِّول له
نف�سه ا�ستالم الهو ّية الإ�سرائيلية ،ومقاطعة العمالء
وحمالتهم التّجارية ومنع ال ّت َز ُّوج منهم وتزويجهم
وحظر امل�شاركة يف �أف��راح��ه��م و�أح��زان��ه��م ،وع��دم
ال ّتحدّ ث معهم وعدَّ هم خائنني منبوذين ،وق ّ��رروا
مقاومة حماوالت تطبيق القانون الإ�سرائيلي على
اجلوالن �أر�ض ًا و�شعب ًا ،و َث َّبتوا ذلك يف وثيقة مكتوبة
ُو ِّزع���تْ على البيوت و���ص��ارت قانون ًا مقدَّ �س ًا ينظم
و ُي َ�سيرِّ العالقات الدّ اخلية ملواطني اجلوالن املحتل
ل�صون الوحدة الوطنية ،وركيز ًة للعمل املقاوم �ضدّ
ال�صهيوين.
املحتل ّ
�ضم
ال�صهيوين ق��ان��ون ّ
���ر الكني�ست ّ
وعندما �أق ّ
الرابع ع�شر من كانون الأ ّول عام 1981
اجلوالن يف ّ
�أ�صدر عن جمل�س الأمن بعد ثالثة �أ ّيام القرار رقم
ال�ضم باط ًال وراح �أبناء اجلوالن
 497الذي يعدُّ قرار
ّ
ال�ضم ،ويف الرابع ع�شر
املحتل يتظاهرون �ضدّ قرار
ّ
من �شباط عام � 1982أعلن �أبناء اجل��والن املحتل
�إ�ضراب ًا عا ّم ًا دام �أكرث من خم�سة �أ�شهر احتجاج ًا
على قانون َ
ال�ض ّم.
ويف عام �ألفني و�أربعة عندما قام املحتل باقتالع
�آالف غرا�س التّفاح لإقامة مع�سكر احت�شد �أبناء
اجلوالن املحتل كبار ًا و�صغار ًا وجعلوا من �أج�سادهم
ال�صهيونية و�أعادوا
اجلرافات ّ
درع ًا ب�شر ّية يف وجه ّ
زراعة ما ّ
مت اقتالعه ،لقد واجهوا ق ّوات االحتالل

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

�أ.د.ن�ضــال ال�صـــالح

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
املرا�سالت

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

رئي�س احتاد الكتاب العرب

يف املعول بيد والعلم الوطني باليد الأخرى قائلني
ب�صوت واحد � ( :إنّها �أر�ض مملوكة ولي�ست مرتوكة،
�أر�ضنا عربية �سورية و�ستبقى �إىل الأب��د عربية
�سورية ) .فال غرابة يف ذلك فهم من العرب الذين
�شعارهم �أبد ًا  ( :املن ّية وال الدّ ن ّية ).
ويف عام  2007قدّ م �أبناء اجلوالن املحتل ر�سالة
�إىل الأمني العام للأمم املتّحدة طلبوا فيها تطبيق
ّ
ومنظماتها وكل االتفاقيات
قرارات الأمم املتحدة
يخ�ص �سكان الأرا�ضي املحت ّلة ،وطالبوا
الدولية فيما
ّ
بت�شكيل جلان للتّحقيق يف ممار�سات املحتل اليوم ّية
الال �إن�سان ّية.
ّ
املحتل من �أجل ك�سر �إرادة �أبناء القرى
لقد عمل
املحتلة على اعتقال و�سجن ّ
كل مَنْ ُيقاوم �أو يدعو
�إىل مقاومة احتالله حتى بلغ عدد الذين اعتقلهم
و�سجنهم �أكرث من خم�سمائة مواطن ومواطنة ب ُتهم
ال�صفدي الذي كانت
خمتلفة نذكر منهم �أ�سعد حممد ّ
ال�سورية،
تهمته جمع املعلومات ونقلها للمخابرات ّ
و�صدقي املقت بتهمة ت�أييده ّ
لب�شار الأ�سد وحزب اهلل
وت�أييد تنظيم معاد واالنتماء �إليه يف مقال ن�شره
بعنوان  ( :كلمة ال بُ��دّ �أنْ ُتقال ) ،و�أم��ل عويدات
ال�سر ّية.
و�آمال حممود بتهمة ا�شرتاكهما يف املقاومة ّ
ال�صهيوين ّ
كل �أ�ساليب التّعذيب
ولقد ا�ستخدم العد ّو ّ
للنّيل من �إرادة املعت َقلني ّ
ولل�ضغط على �أهلهم من مثل
العزل االنفرادي ومنع اال�ستحمام وتبديل املالب�س
املتّ�سخة لفرتات قد ت�صل �إىل �شهرين ومن نقلهم
بني فرتة و�أخرى من �سجن �إىل �آخر وتوزيعهم على
خم�سة �سجون هي َ�ش َّطة واجللبوع ونفحة وع�سقالن
والر ْم َلة لكي ي�صعب على الأهل زيارة ّ
ال�سجناء
كل ّ
ّ
يف الوقت الذي ي�سمح فيه بالزّ يارة ،ولكنّ املعت َقلني
ك��ان��وا يتح ّملون ذل��ك ال��تّ��ع��ذي��ب وت��ل��ك الإه��ان��ات
املعنو ّية واجل�سد ّية ويظ ّلون �شاخمني بكربيائهم
و�إميانهم ب�أ ّمتهم و�أهدافها وبثقتهم �أنّ التّحرير
قادم ،فالأ�سر كان يف نظرهم نقلة نوع ّية من خندق
املواجهة بالبندق ّية �أو ال ُعبوة النّا�سفة �إىل خندق
وال�صمود يف وجه ظروف
تتم ّثل فيه الإرادة والعزم ّ
و ُمعطيات ال ْأ�سر.
وما يجدر ذكره �أنَّ املر�أة العربية اجلوالن ّية مل
تكن �أق ّ��ل من مثيالتها العرب ّيات على مدى الأزم��ان
الرجل يف مقاومة املعتدين،
يف الوقوف �إىل جانب ّ
فكما ذك��ر التّاريخ خولة بنت الأزور وجميلة بو
حريد و�سناء حميديل وحميدة ّ
الطاهر ذكر مرمي
بنت خم��ول الفحيلي وخديجة بنت �صالح مريود
الرحال يف مواجهة املحتل الفرن�سي ،وذكر
وفاطمة ّ
ال�صهيوين
ا�ست�شهاد غالية فرحات بر�صا�ص العد ّو ّ
ع��ام  1987يف قرية ُبقعاتا عندما كانت ت��وزّع
املنا�شري وتهتف ب�سقوط االحتالل �أثناء احتفال
�أبناء القرى املحت ّلة بعيد ثورة ال ّثامن من �آذار ،فمنذ
اللحظة الأوىل لالحتالل وقفتْ امل��ر�أة اجلوالن ّية
الرجل يف مواجهة االحتالل حت ُّثه على
�إىل جانب ّ
ّ
املحتل فكانت
وال�صمود يف وجه
التّ�ش ّبث بالأر�ض
ّ
املدر�سة الوطن ّية التي خ َّرجتْ املنا�ضلني ملواجهة
ّ
وخمططاته الهادفة �إىل �سلخ اجل��والن عن
املحتل
ال�سجون الإ�سرائيل ّية كانوا
�سورية ،فالذين ُز ّجوا يف ّ
من الذين ُولدوا يف ّ
ظل االحتالل وتع ّلموا يف املدار�س
ال�صهاينة
التّابعة ل�سلطة االحتالل و�أف�شلوا مراهنة ّ
على عامل الزّ من ،وانخرطت امل��ر�أة اجلوالن ّية يف
ال�سر ّية و�شاركتْ يف الإ�ضرابات واملظاهرات،
املقاومة ّ
وال ميكن �أن نعدَّ زواج العديد من الفتيات اللواتي

مدي ــر التحريــر:

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

د.ح�ســـــن حميــد
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

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

يقمن مع �أهلهم يف دم�شق من �شباب ُيقيمون يف القرى
ّ
للمحتل
املحت ّلة من مثل غالية روم ّية �إ ّال ُمقاومة
وثقة ب�أنّ االحتالل �إىل زوال.
ّ
املحتل كان
الرائع لأبناء اجلوالن
�إنّ هذا ّ
ال�صمود ّ
ال�سور ّية ،فعندما
مدعوم ًا دائم ًا من دولتهم العرب ّية ّ
ط��ردتْ �سلطة االحتالل املع ّلمني واملديرين الذين
ال�سور ّية
رف�ضوا تعليم مناهج املحتل �أعطت الدّ ولة ّ
ل��ه���ؤالء املع ّلمني وامل��دي��ري��ن رواتبهم وك���أ ّن��ه��م على
ر�أ�س عملهمَ ،
وخ َّ�ص�صتْ برامج تعليم ّية ُم َو ّجهة �إىل
ّ
الطالب يف اجلوالن املحتل عرب الإذاعة والتّلفزيون،
وملّا �صادرتْ �سلطة االحتالل مياه اجلوالن مل�صلحة
ال�سورية َخ َّط
امل�ستوطنني م��دّ تْ الدّ ولة العربية ّ
مياه ّ
لل�شرب من نبع بيت جن �إىل خط وقف �إطالق
املحرر واجلوالن املحتل ومِنْ هناك
اجلوالن
بني
النّار
ّ
ُوزِّعتْ مياه ّ
ال�شرب على القرى املحت ّلة حتى ال ي�شرب
�أهلها املياه املل ّوثة ،ومن �أجل توفري التّعليم العايل
لأب��ن��اء اجل���والن املحتل فتحت �سورية جامعاتها
لطالب اجلوالن املحتل للدّ را�سة جمان ًا يف االخت�صا�ص
وخ�ص�صتْ ِم َنح ًا درا�س ّية لهم ،وعندما
الذي يرغبون ّ
حا�صر املحتل منتوجات اجل��والن الزّ راع ّية عملتْ
ال�سور ّية على ا�ستجرار ال ّتفّاح من القرى
الدّ ولة ّ
ّ
وبال�سعر ال��ذي ينا�سب الفالح وعملت من
املحت ّلة
ّ
ال�صديقة وقتها
خ�لال اجلامعة العربية وال���دّ ول ّ
على ّ
فك احل�صار وت�سويق تفاح القرى املحت ّلة يف
ال�سورية
البالد العربية والأجنبية ،و�أقامت الدّ ولة ّ
ال�صديقة ّ
ونظمتْ
امللتقيات بح�ضور العديد من الدّ ول ّ
ال�صامدين يف اجلوالن
احلمالت للتّ�ضامن مع الأهل ّ
الراف�ضني لكل �أ�شكال الهيمنة والتّطبيع ،ويف
املحتل ّ
ال ّثالث والع�شرين من ت�شرين الأ ّول عام �ألفني و�سبعة
الرئي�س ّ
الرقم الوطني
ّ
ب�شار الأ�سد �إىل منح ّ
وجه ّ
ال�سوريني يف اجلوالن
ال�سور ّية للمواطنني ّ
والهو ّية ّ
املحتل ،كما �صدر املر�سوم اجلمهوري رقم  17يف 14
 2010 / 2/الذي يق�ضي ب�إعطاء الذين يعملون يف
دوائر الدّ ولة ويعودون �إىل قراهم املحت ّلة رواتبهم
كاملة وبا�ستمرار وك�أنّهم على ر�أ�س عملهم ،وعملتْ
ال�سورية على توفري ّ
الظروف لزيارة �سكّان
الدّ ولة ّ
القرى املحت ّلة لذويهم يف حمافظات �سورية ،وحدّ دتْ
يوم احل��ادي والع�شرين من ني�سان يف كل عام يوم ًا
للت�ضامن مع �أ�سرى اجلوالن.
وال بدّ �أنْ نذكر باعتزاز �أنّ �أبناء اجلوالن املحتل
ما زالوا ُي ْحيون يف كل عام ذكرى ثورة ال ّثامن من �آذار
ال�شهداء وهناك ن�صب ّ
وذكرى اجلالء وعيد ّ
لل�شهداء
يف جم��دل �شم�س ،وم��ا زال���وا يرفعون �صور القائد
اخلالد حافظ الأ���س��د و�صور القائد ّ
ب�شار الأ�سد
ال�سورية يف املنا�سبات الوطنية
والأع�لام العربية ّ
واالجتماعية و ُي َجدّ دون يف كل منا�سبة انتماءهم
لوطنهم �سورية ورف�ضهم ك ّ��ل �أ�شكال التّطبيع مع
املحتل وي����ؤ ّك���دون حتم ّية زوال االح��ت�لال ،وهم
ال�سوري وقيادته
مدعومون بوقوف �شعبهم العربي ّ
احلكيمة �إىل جانبهم حتى يتحقّق التّحرير وما ذلك
ببعيد.

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

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

غ�سان كامل ونو�س

كاتب و قا�ص و�شاعر
مواليد1958 :م
�إجازة يف الهند�سة املدنية ـ جامعة
ت�شرين 1981م
ع�ضو احتاد الكتاب العرب /جمعية
الق�صة والرواية.
امل�ؤلفات:
يف الق�صة:
ـ هام�ش احلياة ......هام�ش املوت
ـ اتحّ اد الك ّتاب العرب دم�شق ـ
1991م
ـ االحرتاق ـ مطبعة ال�شام ـ 1992م
ـ ظالل الن�شوة الهاربة ـ وزارة
الثقافة ـ 1994م
ـ دوار ال�صدى ـ دار احلوار ـ
الالذقية 1997م
تحّ
ّ
ـ �أحمر�.....أبي�ض ـ ا اد الكتاب
العرب1998م
ـ العائد ـ مطبعة �إيا�س طرطو�س ـ
2000م
ـ خطايا ـ وزارة الثقافة دم�شق ـ
2005م
ـ يف الزمن الراجع ـ مطبعة عروة
طرطو�س ـ 2007م
ـ ترجمت بع�ض ق�ص�صه �إىل الرتكية
والفرن�سية والإ�سبانية
ـ يف الرواية:
ـ املدار ـ وزارة الثقافة دم�شق ـ
1994م
ـ تقا�سيم احل�ضور والغياب ـ دار
احلارث دم�شق ـ 2002م
ـ �أوقات برية ـ دار �إنانا دم�شق ـ
2006م
ـ يف ال�شعر:
ـ ت�ضاري�س على �أفق �شاحب ـ مطبعة
�إيا�س طرطو�س ـ 1996م
ـ موال الأرق ـ اتحّ اد الك ّتاب الرب
دم�شق ـ 2007م
ـ كتابات:
ـ حاالت � -شرق وغرب-دم�شق
2010
ـ مو�ضوعات ومواقف -دار �إنانا-
دم�شق 2010
ـ يف الثقافة والأدب�-شرق وغرب-
دم�شق 2010

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1617" :الأحد2018/12/2م 24-ربيع الأول 1440هـ

•�أ.حممد حديفي

�ستبقى فل�سطني بو�صلتنا
ليذهب امل���أج��ورون لأح�ضان ال��ع��دو ،ولينحنِ م��ن اع��ت��اد على
االنحناء ،وليحرف من �شاء بو�صلته ،وليفتح اخلونة حدودهم
لدخول قادة الكيان ال�صهيوين �إال �أن �سورية ال�صمود واملقاومة
والرف�ض ثابتة ثبات قا�سيون ،فقرارها تاريخي ،وموقفها ثابت
ال يتغري ،فهي الوفية لأرواح ال�شهداء ،وامل�سكونة بالع�شق الأبدي
لرتاب الأر���ض؛ الذي لطاملا ُجبل مرات ومرات بالدماء الزكية
الطاهرة ،التي فا�ضت من �شرايني الآباء والأجداد لتمرع ورود ًا
و�شقائق على تخوم الوطن..
لي�س �سر ًا �أن �سورية تعر�ضت للكثري من املغريات ،وقد قُ دمت
�إليها ب�سلة واح��دة طافحة بكل ما هو المع ود�سم وب��راق ،كان
ذلك منذ �سبعينيات القرن املا�ضي ،وا�ستمر مت�صاعد ًا �إىل ما قبل
احلرب الظاملة التي �شُ نت عليها ،والتي ما زالت حترق كل نبتة
غُ ر�ست يف تراب هذا الوطن ،وروّيت بعرق الفالح ال�سوري حتى
�أمرعت ومنت ،فمر عليها الإرهاب حماو ًال اقتالعها؛ �إال �أن ثبات
ال�شعب واجلي�ش حمى جذورها ،فا�ستمرت تتنف�س ال�صبح ،وتقاوم
املوت واالندثار.
�صمدت �سورية �أم��ام و�سائل الرتغيب وال�تره��ي��ب ،واخ��ت��ارت
قرارها التاريخي ال��ذي تعلم �أن��ه مكلف وباهظ� ،إال �أن��ه قرار
جتلله الكرامة ،وتفوح من م�سامه رائحة العروبة احلقة التي
ر�ضعتها الأجيال املتعاقبة �أ�صالةً و�شموخ ًا مع حليب الأمهات..
لو �أن �سورية قبلت �إغ��راءات العدو الذي ميثل ع��دو ًا ل�شعوب
الأر�ض �أينما وجدت لكانت �أر�ضها م�شاع ًا لكل الطامعني بها ،وكنا
نحن ال�سوريني كغرينا من الذين قبلوا الر�ضوخ واالنحناء .قرارنا
مرتهن ،وكرامتنا مهدورة ،وعدونا يقرر عنا ،ولكن مبا تقت�ضيه
م�صلحته و�أه��داف��ه امل�شبوهة يف ا�ستعمار ال�شعوب ،وانتهاك
مقد�ساتها ،وحتويلها �إىل جمموعات من العبيد تعمل ولكن ثمار
�أعمالها تذهب للعدو الذي ال مينحها �إال الفتات التي تزيد عن
حاجته.
غريب �أمر بع�ض العرب الذين يدركون عن �سابق معرفة �أنهم
ذاه��ب��ون ب�شعوبهم �إىل اجلحيم ،وم��ع ذل��ك جن��ده��م يهرولون
باجتاهه ملجرد �أن هذا العدو قدم لهم الوعود ال�شفهية باحلفاظ
على كرا�سيهم وعرو�شهم ،و�ألقى بجيوبهم ب�ضعة دوالرات جناها
�أ�ص ًال جراء اال�ستيالء على خريات �أر�ضهم وما تنتجه ،يف حني �أن
الق�سم الأكرب من هذه اخلريات يذهب لدعم م�صانع العدو التي
تنتج �آالت الفتك والدمار لتباع له�ؤالء ب�أثمان باهظة كي يفتكوا
ب�شعوبهم ويقهروها ،ثم يبد�ؤون بالت�آمر على �أبناء جلدتهم
الذين رف�ضوا �إم�ل�اءات عقابهم على ال��ع��دو ،فكان عقاب هذا
الرف�ض املزيد من الدمار واخل��راب ،واملزيد من الت�شرد يف بقاع
الأر�ض ،ودفْع الدماء الزكية من �أوردة ال�شهداء..
من مل يقر�أ التاريخ ندعوه لقراءته ،لكي يكت�شف الأمثلة والعرب،
ويقتنع �أن امل�ستقبل يف نهاية الأمر �سيكون مر�صود ًا لل�شعوب التي

ترف�ض قرارات الأعداء و�إمالءاتهم ،و�أن امل�ستعمرين مهما قويت
�شوكتهم ،ومهما �سلكوا من طرق ملتوية ،وا�ستعملوا ما �أنتجوه
من �آالت الفتك والقتل والدمار؛ ف�إنهم يف نهاية الأمر منهزمون،
مدحورون ،و�إذا ما ا�ستعر�ضنا تاريخ ال�سوريني ،ووقفنا على حقائق
ما ح�صل لهم ،وما مر على �أر�ضهم من غزاة وم�ستعمرين؛ احتلوا
الأر���ض ،ونهبوا خرياتها ،وا�ستعبدوا �سكانها؛ �إال �أنهم يف نهاية
املطاف غادروا �أذالء مدحورين يجرتون خيباتهم وانك�ساراتهم،
وهم يحملون يف قاع ذاكرتهم كيف �أن ال�شعب ال�سوري الذي �ساموه
�أب�شع �أنواع العذاب ،وظنوا �أنهم ملكوا قراره �إىل الأبد متا�سك،
و�صرب و�صابر ،ثم نه�ض من رماد الطغيان واال�ستبداد ،وكن�س من
فوق ترابه الطاهر كل الذين دخلوا حدوده طامعني م�ستعمرين..
فلن�أخذ مث ًال اال�ستعمار العثماين الذي احتل الأر�ض العربية،
ومكث فيها لأربعة قرون كانت كافية لإعادته �سنوات �إىل اخللف؛
حيث ن�شر التخلف واجلهل ،وت�سبب بفقر ال�شعوب التي فر�ض عليها
�ضرائب و�أت��اوات �أثقلت كاهلها ،وت�سببت باملجاعات التي ذهب
�ضحيتها الآالف من الب�شر ،وكل ذلك لكي ميلأ خزائنه من خريات
هذه ال�شعوب ،ويعي�ش برخاء على ح�ساب فقرها وتخلفها� ،إال �أن
نهاية هذا امل�ستعمر الهمجي املتخلف كانت قيامة ال�شعب العربي،
ومتا�سكه ،و�صربه ،وثباته ،ثم طرد هذا امل�ستعمر ،و�إجباره على
مغادرة الأر�ض تارك ًا خلفه �سمعته ال�سيئة ،والذكرى الب�شعة التي
ما زالت مائلة يف الذاكرة ،وتوارثتها الأجيال جي ًال بعد جيل..
وكذلك �ش�أن امل�ستعمر الفرن�سي ال��ذي جاء ب�أ�سلحته احلديثة
املتطورة �آنذاك ،و�سعى لقهر ال�شعب ال�سوري ،وا�ستعباده ،و�إنهاكه
عن طريق قمع احلريات ،وفر�ض ال�ضرائب؛ �إال �أن نهايته كانت
ب�شعة حينما �سطر ال�سوريون �أروع املالحم ،و�أنبلها؛ حيث جابهت
الع�صي والبلطات وال�سيوف دبابات العدو ،و�أحرقتها مبن فيها،
فخرجت فرن�سا مرغمة جتر خلفها �أذي��ال الهزمية والعار� ،أما
عدونا التاريخي؛ الكيان ال�صهيوين فقد حاول ،وما زال يحاول،
�إخ�ضاع �سورية و�إركاعها؛ �إال �أن جميع حماوالته باءت بالف�شل،
وحينما ف�شلت كل خمططاته و�أهدافه ،وتعر�ض ملا تعر�ض له يف
حرب  ،1973والقى ما القاه من ثبات اجل��والن و�صمود �أهله
راح للأر�ض الرخوة منذ �سالف الزمن؛ لي�شرتي العمالء ،ويجند
ثروات العرب وبرتوله لإركاع �سورية وال�سوريني ،لكنه يف قرارة
نف�سه يدرك �أن �سورية ع�صية على �أهدافه ومراميه ،و�أن بو�صلتها
�ستبقى فل�سطني..
�سورية �ستنت�صر يف نهاية الأم��ر لأن��ه��ا �صاحبة احل��ق ،ولأن
ترابها غالٍ ولن تبيعه ال بالدوالر وال بالذهب ،وال�شعب ال�سوري
�سيحا�سب كل من فرط بوجوده وعروبته ،و�إن غد ًا لناظره قريب.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

الأعمال الأدبية للدكتور ن�ضال ال�صالح
يف هذا املجلد ،الثالث من امل�ؤلفات التي �أجنزتها فيما م�ضى من العمر.
ن�صية� ،أي التي تت�أ ّبى
ثالث جمموعات ق�ص�صية ،ورواية ،وثالث جمموعات ّ
ن�صو�صها على التجني�س ،هي ٌ
قليل من كثري مما كتبتُ يف زاويتني يف ال�صحافة
ال�سورية خالل ال�سنوات ال�ست التي م�ضت من تاريخ اجلرح ال�سوري ،و�شئتُ
اخلا�ص يف كتابة املقال ال�صحفي الذي هو
�أن يكون يل ،من خاللها� ،صوتي
ّ
أدبي قبل �أن يكون مقا ًال.
ّ
ن�ص � ّ
ويف جممل هذه امل�ؤلفات ال�سبعة �أنا مبطلق و�ضوحي الذي �أدمنته ،ودفعت
ب�سببه �أثمان ًا فادحة ل�ستُ نادم ًا عليها ،و�أنا مبطلق �صوتي و�أنا �أ�صرخ يف وجه
هذا العامل املرهق بالل�صو�ص والفا�سدين واملتل ّونني واالنتهازيني والكتبة

واخلونة� ،أنا كما �شئت �أن �أكون وكما يجب �أن �أكون.
وبعدُ  ،فتجدر الإ�شارة �إىل �أن ثمة غري قليل من الق�ص�ص التي كنتُ كتبتها
ون�شرت يف غري �صحيفة وجملّة ثقافية عربية مل �أدف��ع بها �إىل � ّأي من
املجموعات الثالث التي كانت �صدرت ،والتي �أثبتها هنا كما �صدرت متام ًا� ،أي
كما هي يف الطبعة الأوىل من كلّ منها .ورمبا منحني الزمن بع�ض حنانه ذات
يوم ،فتجد تلك الق�ص�ص �سكن ًا لها يف جمموعة �أو �أكرث.
وبعدُ ثاني ًا ،وقبل ،ف���إىل �أ�ستاذي م�صطفى كمال املغربي� ،أينما كان،
وكيفما كان� ،إن كان على قيد احلياة ف�أدعو اهلل �أن يو�سع يف عمره وعافيته.
و�إن كانت ال�سماء اختارته �إىل عليائها فالرحمة لروحه.
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ي�صدر (ملحق �أدب الأطفال)
ب�إ�شراف جمعية �أدب الأطفال يف احتاد الك ّتاب العرب

ملحق �أدب الأطفال
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الوردة والطفل

( �سورية والتاريخ )

• حممود امل�صري

•د .عي�سى ال�شما�س

يف يوم من ا لأيام كان هناك
طفل ا�سمه ح�سن ،كان يذهب
�إىل احلديقة املجاورة ملنزلهم،
ً
جميلة
ذات م�ساء ر �أى ورد ًة
ج��د ًا �أجمل من كل ا ل��ورود قد
تفتحت ح��د ي��ث�� ًا  ،اق�ترب منها
وا�ستن�شق رائحتها العطرة،
واقرتب منها ليلم�سها� ،صرخت
ا ل���وردة يف و ج��ه ح�سن وقالت
ل���ه :ا ب��ت��ع��د ع��ن��ي ال ت�����ؤذين،
ح�����رام ع��ل��ي��ك �أن ت��ق��ت��ل��ع��ن��ي
ٌ
ً
وتقتلني ..ك��ن جميال مثلي،
حمب ًا للجميع ،وال ت�ؤ ِذ غريك،
انظر �إيل كيف �أحت�ضن الفرا�شات والنحالت و�أدعهم يرت�شفون رحيقي كي ي�صنعون ع�س ً
ال لذيذ ًا
لي�أكله النا�س ويتداوون به.
خجل ح�سن من تعرفه ال�سيئ جتاه ا ل��وردة اجلميلة .وقال لها :عفو ًا �أنا �أعتذر لن �أكررها مر ًة
أرعاك
ؤذيك و�س�
ِ
�أخرى ،و�س�أقوم بزيارتك دائم ًا و �أبعد عنك ا لأطفال ال�سيئني وكل من يحاول �أن ي� ِ
حني تكربين وت�صبحني �أجمل زهرة.

� ُ��س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ئ َ
�ســـــــوري رب��وع��ي
���اب
عــــربي الأ����ص���لِ
ٌّ
ِ��ل ال��ت��ـ��ـ��ـ��اري��خُ ي���وم��� ًا ف����أج ْ
ّ

الع�صافريُ ..كانَتْ ُتزَقزِ قُ !
•وجيه ح�سن
ه��ن��اك ،مب��ن��ط��ق��ةٍ ���س��ي��ا ح�� ّي��ةٍ  ،ك��ث�ير ِة ا ل ّ
�����ش��ج��ر،
وارف��ةِ ا ل��ظِّ �لال ،ك��انَ الطفل "نادر" مع وا ل��د ي��هِ ،
ح�سان" ،فقد َد َر ُج��وا
ب��ز ي��ارةٍ لبيتِ ع ِّمه�" ،أبي ّ
��ح��تْ ل��ه��م ا ل���ظّ ���روف..
ع��ل��ى زي��ار تِ��ه��م ،ك�� ّل��م��ا ���س��ن َ
���رح "�سعيد" ب��زي��ار ِة �أق��رب��ا ئِ��ه ،ل��ك��نَّ ف��ر ح�� َت��هُ
ف َ
��ن ع ِّمه "نادر" ،ك��ا َن��ت ف��ر ح ً��ة عا ِر مة
بح�ضو ِر ا ب ِ
�" ..سعيد ونادر" ،طالبان باملدر�سةِ ا لإعداد ّيةِ ،
ِّ
ال�سابعُ ،ع ِ��ر َف عنهما اهتما ُمهما البا ِدي
بال�صف ّ
بدرو�سِ هما ،وذكا ئِهما ..قال "�سعيد" ،لـ "نادر"،
وهما يجل�سانِ يف ال�شُّ ْرفةِ اجلميلةِ ا ملُ�سلّية:
حينَما �أ ن ُ
���ال “الثانوية” ،ب��در ج��اتٍ عاليةٍ ،
�س�ألتحقُ
أتخر َج فيها طبيب ًا  ،بعدَ ها
ل
باجلامعة،
ّ
بطب ا لأطفال ،هو �أمن َّيتي!
�ص
ِّ
أتخ�ص ُ
� ّ
ت�سبحانِ ِبهذا ا ملَ��دَ ى
يجي ُبه “نادر” ،وعينا ُه
َ
احر:
ال
ال�س ِ
ِ
أخ�ضر ّ
ً
ً
و�أ ن��ا يا عزيزي� ،س�أكونُ محُ اميا ن�شِ طا � ،أدا ف ُ��ع
وعن البالبلِ املقهور ِة  ،بذا
ري الربيئةِ ِ ،
ِ
عن الع�صاف ِ
تتحقّقُ �سعاد تِي...
•••
ك��انَ ك��لٌّ منهما ُي��د ليِ مِبك ُنوناتِ قل ِبهِ لل َآخر،
منظر
املنظر ا لأخّ ��اذ،
�صوب هذا
ت�سرح
عيو نُهما
ِ
ِ
َ
ُ
حتمل ثمار ًا يا ن ً
َ
ُ
ا لأ�شجا ِر ُ
ِعة ..
وتلك التي
اخل ْ�ض ِر ،
ري َ ،
��د ِو ا ل��ب�لا ب��لِ ،
ُي ِ
و���ش ْ
ن�صتان لِ��ز ق��ز ق��ةِ الع�صاف ِ
الر ُ
ُ
ائعة ُ ،ت�ضفِي على الطبيعةِ مو�سيقا
ها
ت
أ�صوا
ف�
ّ
ً
ً
َ
لكن الذي َعك َّر عليهِما،
..
عذبة
ا
أنغام
�
و
ة،
ا
ح
لمِ
ّ
ُ
“بنادق
أ�صوات
فج�أ ًة �َ ،صف َو هذ ِه اجلل�سةِ الهانئةِ � ،
ِ
من هُ نا وهُ َ
ناك وهُ نالك ،ب َ
ني
َ�ص ْيد” ،كا َنتْ ُت�س َم ُع ْ
ُ
َ
والبالبل
ري
الع�صاف
ن
كا
ها
ف�ترةٍ و �أُ خ��رى ..وق َت
تِ
ُ
ُ
تند�س
الهرب والنّجاة،
ت�ستعجل
وباقي الطيور،
َ
ُّ
�ين �أغ�صان ّ
جر ا ملُ ّ
م��ذ ع��ور ًة ب َ
من
لتف  ،خوف ًا ْ
ال�ش ِ
قد ُتو ِدي بها للموتِ ..
�إ�صابةٍ ْ ،
•••
َ
البنادق َ ،
قال “�سعيد”
أ�صوات
حلظة �سماعِ هما �
ِ
الت�صر فاتِ ال َّر ْعناء:
ه
هذ
لِـ “نادر” ،راف�ض ًا
ِ
ّ
ري والبالبلِ ،
هلِ القانونُ
ي�سمح باغتِيالِ الع�صاف ِ
ُ

بهذ ِه الطريقةِ ال َب�شِ َعة؟
وال���دي ي��ق ُ
��ول دا ئ���م��� ًا ���َ :ص��ي��دُ ه���ذ ِه ا ل��ك��ا ئ��ن��اتِ
ً
“منو ٌع قانونا ” ..
اجلميلةِ  ،مَ
َ
ّكر اء
كيف
ُ
ن�ستطيع َم ْن َع مثلِ هذ ِه اجلرميةِ الن َ
�إذ اً؟
�أ ن��ا و �أ ن���تَ  ،ال نق َو ى على الت�صدِّ ي لل�ص ّيادين،
ُق�سا ِة القلوب..
��ف �أنَّ ا ل��ب�لا ب��لَ
�أال ت��رى م��ع��ي ي��ا “نادر” ،ك��ي َ
ري َ ،ت��ف ُّ��ر م��ذ ع��ور ًة  ،ح َ
��ال �سماعِ ها �أز ي َ��ز
والع�صاف َ
زوبع بالف�ضاء؟
ال َّر ِ
�صا�ص  ،وهو ُي ُ
لكن “ما باليدِ ِح ْي َلة”..
أتوج ُع ْ ،
نعم �أ َر ىُ � ،
ْ
أ�سمع ّ � ،
ال�صيادينَ منَ القيا ِم ب�أفعا لِهم ا ملُ�ؤذيةِ  ،ه َو
َفمن ُْع ّ
خمافر ّ
ال�شرطة ،باملدنِ وا لأ ْر ياف..
من مه ّماتِ
ْ
ِ
�صحيح..
• • •
كانَ كلٌّ منهماِ ،بداف ِع الرباء ِة ُ ،متح ِّم�س ًا لإيجا ِد
حل جذريٍّ  ،لِهذا العملِ ا َ
ٍّ
جل َبان..
ُمتذ ّمر ًا َ
قال “نادر”:
�أنا مت� مّ ٌ
ري ،
الع�صاف
على
“�سعيد”
يا
أل
اغتيالِ
ِ
َ
الطبيعة
وقتْلِ البالبلِ � ،أ ِو ا�صطيا ِد ها ،التي متلأ
ً
عذوبة  ،ب�أنغا ِم َها ا ملُ َم ْو َ�سقَة..
َ
والدي �إىل هنا ،ف�إنَّ �أ ّو ل ما يعك ُّر
جئت م َع
كلّما
ُ
ّ
ُ
ال�صيد ،حتى �إ نّني ب�أحايني
أ�صوات
نف�سِ ي� ،
ِ
بنادق َّ
��رج �إىل ّ
ر�صا�ص
من
ال�شرفةِ  ،خوف ًا ْ
ٍ
كثريةٍ  ،ال �أ خ ُ
طا ئِ�ش..
َ
َ
من
،
��اف
خ
،
م
��ك�لا
ل
ا
“نادر”
ع
�سم
�ين
ح
طلب ْ
َ
َ
َ
َ
وق��ر َر بينَه
داخ��ل ا مل��ن��زل،
االحتماء
ا ب ِ��ن ع�� ِّم��هِ ،
َ
ّ
وب َ
عن زيار تِهِ “مو�ضوع ًا
ني نف�سِ هِ  ،ب�أ نَّهُ
“�سيكتب ْ
ُ
تعبري ّي ًا ” ،عنوا نُه“ :قت ُْل الع�صافري ،واغتيالُ
جر ٌ
�سين�شر ُه بجريد ِة
مية ال ُتغتفَر”،
البالبلِ ِ ،
ُ
ُ
بق ا لأ�صلِ ،
و�سيبعث
ة،
ي
املدر�س
احلائط
ِ
بن�سخةٍ طِ ِ
ّ
واح
لِقائد �شرطةِ املحافظة ،علّه يُوعِ زُ بِحمايةِ �أ ْر ِ
ري وا لأ ط��ف��الِ والكائناتِ  ،لأنَّ
البالبلِ والع�صاف ِ
حيا ُتها ُمهدّ ٌ
ني ..
دة ِب
ِ
اخلطر  ،ا لآنَ  ،وغد اً ،وكلَّ ح ٍ

يزهـــــــر املجــدُ
ُ

�صباح ًا ُم�شـــــرق ًا ب َ
�ين �أغ�صــاين و�أزه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ِر فــــــروعي

َ
��ب ي��ع�����ش��قُ ال���دن���ي���ا كما تع�شـــقُ
برايـــــات جموعي
الن�صر
ٍ
يل َ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع ٌ
َ
ُ
ج����اوب ال��ت��اري��خُ َ :ت�����س��ري يف �ضلوعي
ال�����س��ائ��ل  :م���ا ت��ع��ن��ي ال�������ش����آ ْم
َر ّد َد
َ
•• ••
ت���اب��� ًع ال���ت���اري���خُ :وال���دن���ي���ا ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ه��ودٌ ك���لُّ م���ا يف ال�����ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ْم ن��ـ��ـ��ـ��و ٌر ال ي���زولْ
َ
ال��راح��ة يف ال�شــــا ِم َت��ط��ولْ
و�إذا الكــــونُ تبـــــدّ ى(ُ )1مت َعبــــــ ًا وجـــــدَ
ّ���ق ال�������س���ا َئ ُ
����ص���ف َ
���ل �إع���ج���اب��� ًا وق������الْ � :أ ُّيهــــــا التــــــــــاريخُ ل ّبيتَ الف�ضـــولْ
َ
ٌ
ك������لُّ
��ي�ن م����ا ت��ق��ـ��ـ��ـ��ولْ
�����ص����ادق �أن�������تَ ُ ،م����ب ٌ
ك���ت���اب
ن
ح�������رف
ج�������اء يف م���ت�� ِ
ٍ
ٍ
َ

ال�صيَّاحُ وَال َّث َعلَبُ العَجُ و ُز
يك َّ
الدِّ ُ
•حممد حممود ق�شمر
َو َق َف الدِّ ُ
اح َيوم ًا َع َلى ُ�سو ِر ا ملَز َر َعةِ َ ،ف َر آ� ُه َثع َل ٌب َع ُجو ٌز َجا ئ ٌِع َقا ِد ٌم
ال�ص َّي ُ
يك َّ
مِنَ ال َغا بَةِ ا ملُ َجا ِو َر ِة  ،ا قترَ َ َب مِنهُ َقا ِئ ً
ال :
ال�صدِ يقُ الطَّ ِّي ُب .
ـ َم َ
رحب ًا �أَ َّي َها َّ
اح الدِّ ُ
يك :
َف َ�ص َ
ُ
ُ
ـ ُك ُ
وكوكو كــــــــو.
اب َت َ�س َم الثَّع َل ُب ِبدَ هَ اءٍ َو َق َ
ال :
َ
َ
َ
َ
فح َة
�ص
ح
َم�س
ن
ل
يك
ل
�
إ
ِي
ئ
ي
م
و
،
ب
ا
غ
ال
ِي
ت
ب
و
ت
ِ
َ فيِ
َةِ َ جَ ِ
ِ َ َ َ َ
ـ �أَ ُظن ََّك َع َر فتَ ِب�إِعال نيِ
ِخال�ص .
فح ًة َجدِ يدَ ًة مِل ُ�ؤهَ ا ا ملَ َو َّد ُة َوا لإ
ا ملَ ِ
ا�ضيَ ،و َنبدَ �أَ َ�ص َ
ُ
اح الدِّ ُ
يك �أَ ي�ض ًا :
�ص
َف َ َ
وك ُ
ـ ُك ُ
وكو ُكــــــــو.
َ�ش َع َر الثَّع َل ُب ِب�أَ نَّ الدِّ َ
يك ُمب َته ٌِج َ ،ف َعا َد ِل َيق َ
ُول :
ـ َلقَد َعلَّ َمتنِي ا َ
يء �أَ َ
ري ال َكثِريَ ..ومِنهُ �أَ َّ
يب
ف�ض َل مِن َ�صدِ ٍ
يق َق ِر ٍ
حل َيا ُة ال َك ِث َ
ال َ�ش َ
م َ
ِنك ُي�ؤ ن ُِ�س َك َو ُت�ؤ ن ُِ�سهُ َ ،ي�شكُو َل َك هَ َّمهُ َ ،و َت�شكُو َلهُ هَ َّم َك َ ،و َي ُكونُ ِب ِج َو ا ِر َك فيِ
ال َّر َخاءِ َو ِّ
ال�شدَّ ِة .
اح الدِّ ُ
مدَّ د اً:
يك جُ َ
َف َ�ص َ
وك ُ
ـ ُك ُ
وكو ُكــــــــو.
يك َ ،فق َ
َال َو هُ َو ُي َن ِّمقُ َك ِل َما تِهِ َو َي َتلَطَّ ُف
ُ�س َّر الثَّع َل ُب لمِ َا َظنَّهُ ا�ست َِجا َب ًة مِنَ الدِّ ِ
ِب�أَ ل َفاظِ هِ َقد َر َد هَ ا ئِهِ :
َ
َ
ُ
َ
ـ َك َما َعلَّ َمتنِي ا َ
َ
ُ
َ
خ�لاق ا حلمِيدَ ِة،
ني ذ ِو ي ا لأ
ا�ض ِع َ
��ب ا ملت َو ِ
حل�� َي��ا ُة �أ ن �أ َ���ص ِ
ِ
��اح َ
ب َح َّبةِ ا ل َآخ ِر ينَ .
َوا ملَ�ش ُهو ِد َل ُهم مِ َ
َف َعا َد الدِّ ُ
يح:
�ص
ي
ل
يك ِ َ ِ َ
وك ُ
ـ ُك ُ
وكو ُكــــــــو.
َ
َ
َ
ي
�ص
ب
ل
َّع
ث
ال
ب
غر
ت
ا�س
ا..
ذ
عِ ندَ
هَ
اح الدِّ ِ
ِ
يك ا ملُ َت َك ِّر ِر َ ،و َعدَ َم �إ َِجا َبتِهِ ِب�أَ َّيةِ َك ِل َمةٍ
َ َ
ُ َ َ
و�ص ُلهُ �إِ لىَ ُم َر ا ِدهَِ ..و َح َّثهُ ُجو ُع َمعِدَ تِهِ ِل َيق َ
ُول :
َتف َت ُح ِح َو ار ًا ُي ِ
��ك َ !!..و َي��ا لِ�� ُو ُق��و ف َ
�����ش َ
جلمِيلِ م َ
ـ َي��ا ل َِ�صو ت َِك ا َ
ِ��ك ا لأَ ج�� َم��لِ َع َلى ُ�سو ِر
ِثل ِر ي ِ
انز ل
ال�صدِ يقُ ِ
ا ملَز َر َعةِ  !!..هَ َّيا �أَ ُّي َها َّ
��م  ..و ُن�شِ هِدُ هُ م َع َلى ِو ال َد ِة َ�صدَ َ
ا�ض َع َك ا َ
ل رُ�ُن�ِيَ ُ�سكَّانَ ال َغا بَةِ َت َو ُ
اق ِتنَا،
جل ّ
َف ُي َبا ِر ُكوهَ ا َلنَا.
اح الدِّ ُ
نج َر تِهِ :
بلءِ ُح َ
َف َ�ص َ
يك مِ ِ
وك ُ
ـ ُك ُ
وكو ُكــــــــو.
َ
خر يَةِ ا َّلتِي َي َت َلقَّا ُه الدِّ ُ
أ�س َو ِّ
يك ِب َها،
ال�ض ِ
ال�س ِ
َ�ش َع َر الثَّع َل ُب ِبال َي� ِ
يق َ ،و �أ َح َّ�س ِب ُّ
َف َبق َِي ُم َت َما�سِ ك ًا َكاظِ م ًا ِل َغيظِ هِ َو َق َ
ال ُمترَ َ ِّجي ًا :
يح ُكلَّ َما َخ َ
ـ َغ ِر يبَ ..ما ِب َك �أَ ُّي َها الدِّ ُ
اطبت َُك َوال َت ُ��ر ُّد َع َل َّي ِب َ�شيءٍ
يك َت ِ�ص ُ
احدَ ةٍ ..
ري هِ...؟!! َكلِّمنِي َو َلو ِب َك ِل َمةٍ َو ِ
َغ ِ
َ
َ
َ
ُ
َخر :
عِ ندَ هَ ذ ا قال الدِّ يك ِبف ٍ
ال ال َقل َ
حل َيا َة َعلَّ َم َ
ـ �أَ خبرَ َتنِي �أَ نَّ ا َ
ري ال َكثِري� ..أَ َّما �أَ نَّا َف َلم ُت َعلِّمنِي �إِ َّ
ِيل،
تك ال َك ِث َ
ن�ص ِر َف َعنهُ َحا لمَ َا �أُ خبرِ ُ ُه
يح ُكلَّ َما َ�سم ُ
َومِنهُ �أَ ن �أَ ِ�ص َ
ِعت �أَ َحد ًا يَكذِ ُب َع َل َّي َ ،و�أَ ن �أَ َ
ِب َذ ل َِك .
ً
لىَ
َ
ً
ُ
اجا ِتِهِ َ ..بي َن َما َو َق َف الثَّع َل ُب
ج
د
و
م
خ
�
إ
ا
ِد
ئ
ا
ع
َاح
ن
ج
ب
ا
ف
فر
ر
م
َز
هِ
يهِ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
ِّ َ َ َ
َ َ
َو َقف ُ َ
اء ا تِهِ .
نُه َب ًة لِلحِ َ
ري ِة َوالذُّ هُ ولِ ِ ،ل َي َ
ن�ص ِر َف َبعدَ هَ ا ِب َبطنِهِ الفَا ِر َغةِ َكا ِّد َع َ
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•ا�سكندر نعمة

ار ت���ب َ
�ير م��ع دود ِة
�����ص��غ ُ
���ط ا حل���ل���زونُ ا ل ّ
الر بي ِع اجلميلةِ ب�صداقةٍ حميمةٍ  .يف
ّ
��وم كانا يخرجانِ مع ًا  ،يتج َّو النِ يف
ك��لِّ ي ٍ
الهواء ا ملُ َع َّط َر
أر�ض ا ملُ ْع�شِ بةِ  ،ي�ستن�شِ قانِ
ال ِ
َ
َ
م�ساء لِينا َم كلٌّ منهما
يعودان
ثم
،
ّطيف
الل
َّ
ً
يف ب ْيتِهِ الهادئِ .
الر بيع تزدا ُد
يف كلِّ ٍ
يوم كانتْ دود ُة ّ
ج���م���ا ً
ال ،و ت��ت��ب��ا ه��ى ب���أَ لْ��وا نِ��ه��ا ال��زّ اه�� َي��ةِ
ري يزدا ُد ح ّب ًا
غ
ال�ص
،
املتداخِ لةِ واحللزونُ ّ ُ
بها وب�صداقتِها...
َ
��رج ا حل��ل��زونُ م�سرور ًا
��وم  ،خ َ
ذات ي ٍ
ي��ب��ح ُ
ال��ر ب��ي�� ِع
ة
دود
ت
��
ق
��
ي
���ص��د
���ن
��ث ع
ِ��هِ
ِ ّ
يجدها .فت َ
ّ�ش عنها طوي ً
ال ،
اجلميلةِ  ،فلم ْ
ُ
ْ
م
ة
أ�سابيع
مل ي��ج ْ��د ه��ا� .
���ر تْ  .ح ِ��ز نَ
ع��دّ
ُ
ّ
وراح ي�س�أَ ُل عن �صديقتِهِ :
احللزونُ
َ
ال�صغري َة ..هلْ ر َ�أ ْي��تِ
يا دود َة ا ل ِ
أر���ض ّ
الر بيع املل ّو َ
نة؟!.
�صديقتي دود َة ّ
ال ..الْ ..
مل �أ َر ها.
ال  ،ف���إِ ذا ب��هِ فج�أ ًةَ
�سا َر ا حل��ل��زونُ ُمتم ِّه ً
�أَ ما َم �ضفدعةٍ تقفزُ .
مه ً
ُ
ال �أ َّي��تُ��ه��ا ِّ
ال�ض
فدعة  ..ه��لْ �شاهدتِ
الر بيع اجلميلة؟!.
�صديقتي دود َة ّ
ن�� َّق��تِ ا ل ِّ
�����ض��ف��د ع ُ��ة وا ل�� َت��فَ�� َت��تْ حو َلها
و �أَ جا بَتْ :
َ
ال ..الْ ..
تتابع
مل �أ َر ه��ا أ� ب��د اً ،ورا ح��ت
ُ
نقيقَها .
أم����ر هِ .ت��ا ب�� َع ���س�ْيررْ َ ُه
ح���ا َر احل��ل��زونُ يف � ِ
ح��ز ي��ن�� ًا وه��و ي��ن��ظ ُ��ر يف ك��لِّ االتجِّ��اه��اتِ .

ل ُ َغتي

• طه ح�سني الرحل

ُل َغ ُة ّ
ال�ضا ِد ُل َغتي
ُتزْ هِ ُر يف مَدْ َر َ�ستي
َو�أنا � ْأهواها
َو�أُ ِح ُّ�س َ�شذاها
ِب ُ�سطو ِر كِتابي
َومخُ َ ِّيلتي
•
القا�ص َي َوالدّ اين
تحَ ْ م ُِل يل
ِ
َت ْب َه ُرين ِب َجميلِ َمعانٍ
للما�ضيَ ..ت ْ�أ ُخ ُذين
َوالآتي ..
�سم يل ِب َبدي ِع بَيانِ
َت ْر ُ
•
� ْأحلى م ِْن َ�شدْ ِو ال ُع ْ�صفو ِر :
ُل َغتي
�أتمَ َ الّها َ�صف َْح َة نُو ِر :
ُل َغتي
كا َنتْ لل ْأجدا ِد ..
َت ْبقى ِلل ْأحفا ِد ..
َتزْ هو ُل َغ ُة ّ
ال�ضا ِد ..
َ
عا�شتْ ُل َغتي

ٌ
التفاتة �إىل ا لأَع��ل��ى ،ف��ر �أَ ى
ح��ا َن��تْ منهُ
��را���ش ً
ف َ
�ين
��ة ُت���ر ف ِ
���ر ُف بجناح ْيها ا ل��زّ ا ه��ي ِ
َ
َ
ُ
رت َب منهُ � .س�أ َلها بلهفةٍ :
وحتاول �أ نْ تق ِ
ً
ُ
ُ
�أ ّي��تُ��ه��ا ا ل��ف��را���ش��ة ا جل��م��ي��ل��ة ..م��ه�لا ..
ه���لْ
���ش��اه��د تِ ���ص��د ي��ق��ت��ي دود َة ا ل ّ��ر ب��ي�� ِع
ْ
َ
اجلميلة ؟؟!.
َ
الفرا�ش ُة  .اق َ
ري
َ�ضحِ كتِ
رت بَتْ وهي تط ُ
منَ احل َلزونِ  ،وقا َلتْ م�سرور ًة :
�أ ن���ا ���ص��د ي��ق��ت َ
ال��ر ب��ي�� ِع  .ا ن ُ
��ظ ْ��ر
ُ��ك دود ُة ّ
َ
�إ َّ
وراق ا لأ�شجار
يل  ..لقد �أَ كل ُْت كثري ًا م ِْن �أ ِ
َ
���ص��ب��ح يل
وال��نّ��ب��ات��اتِ  ،ف��ن��م��ا ج��� َ��س��دي و �أ
َ
َ
ٌ
ووج��د ُت نف�سِ ي �أ ُغ ُّ
��ط يف
غ�لاف يحميني،
ْ
عميق و �إِ غْ
��ف��اء ةٍ ل��ذ ي��ذةٍ دا َم��تْ ع��دّ َة
��وم
ٍ
ن ٍ
َ
َ
�أ�سابي َع ْ
مل �أ َر ِك فيها ،وعندما ا�ست ْيقظْ ُت
ُ
ح
جنا
يل
ت
وجد
تي،
غفاء
ن
و
ل
م
ْ
ينْ ِ ُ َّ ينْ ِ
م ِْن ِ�إ َ
زاهيينْ ِ .
ن�ص ُت ُمندهِ �ش ًا مذْ هو ً
ال.
كانَ احللزونُ ُي ِ
�صاح مبلْ ءِ فمِهِ :
َ
لك ..
وا لآنَ �أنتِ تطريينَ كما يحلو ِ
ُ
ُ
اجلميلة من احللزون
الفرا�شة
ا قترَ َ بَتِ
ا ملُ
َّ
أر���ض بجان ِبهِ .
نده�ش .
حطتْ على ا ل ِ
ِ
ابت�سمتْ مبو َّد ةٍ وقا َلت :
ّ
ري م�سرور ًة  ...ولكنَّنا �سنبقى
نعم �أنا �أط ُ
�أ�صدقا ءَ مدى احليا ةِ..

• جودي علي

حروف م�ضيئة

• ّ
ال�شاعر بدوي اجلبل

بدوي اجلبل ( � ) 1981 - 1900شاعر �سوري  ،ابن ال�شيخ �سليمان ا لأحمد (ع�ضو
جممع اللغة العربية ) وهو واحد من �أعالم ال�شعر العربي يف القرن الع�شرين.
ولد يف قرية ديفة يف حمافظة الالذقية ب�سوريا ،غادر �سوريا  1956متنق ً
ال بني
لبنان وتركيا وتون�س قبل �أن ي�ستقر يف �سوي�سرا .عاد �إىل �سوريا  1962حتى تويف
يوم � 19أغ�سط�س �سنة .1981

أخـــــــف
و�سيـــم م��نَ ا لأ ط��ف��الِ ل��وال ُه مل �
ْ
ٌ
دمى
هر لو �أ نّهـــــــا
تو ّد الن
ُ
ّجـــــــــــوم الزّ ُ
ً
و ع��ن��دي كــــنوز ٌ م��ن ح��ن��انٍ ورحمــــــةٍ
ــــــب
يجو ُر وبع�ض اجلــــــــو ِر
ٌ
حلو حم ّب ٌ
��ض��ب �أ ح��ي��ا ن�� ًا وير�ضــــــى وح�سبنا
و ي��غ��� ُ
�ســــــــــــــقم متنّيت �أ نّنــــــي
و �إنْ ن��ا ل��هُ
ٌ
ويوجـــــــــــــــزُ
فيما ي�شتهي وك�أ نّــــــــهُ
ي ّ
���زف لنا ا لأع��ي��ا َد ع��ي��د ًا �إذا خطـــــــــا
راح �صــــــــــادي ًا
��ب القطا ل��و �أ نّ���ه َ
ك��ز غ ِ
���ر �أن يـــــــــــروى وي�شب َع ناعـــــم ًا
و �أو ث ُ
أ�شــــــواق قلــــــــــبي مبهد ِه
ي��ن��ا ُم على �
ِ
و �أ ����س ُ
��اء ُي��ظ�� ّل��هُ
���دل �أجفــــــــــــــاين غ��ط ً
َ
ّ
يم �صابر ًا
أقبــــــــــل
وح ّملني �أن �
ال�ض َ
ق��ل��وب ع��د ي ٌ
��دة
وتخفــــــــــقُ يف ق��ل��ب��ي
ٌ
رب م���ن �أج�����لِ ال��طّ ��ف��ول��ةِ وح��دَ ه��ا
وي���ا ّ
و����ص���ن ���ض��ح��ك َ
ي�����ارب �إ نّ���ه���ا
��ة ا لأط����ف����الِ
ْ
ّ
����ب ك�����لّ ط���ف���لٍ ف��ل�ا ي���رى
وي�����ا ّ
رب ح���� ّب ْ
وه�����يء ل���ه يف ك���لّ
ق��ل��ب ���ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب��ا ب ً��ة
ٍ
ّ

على ّ
أتغــــــــــر با
يب �أنْ �أن����أى و �أنْ �
ال�ش ِ
ّ
ل��ي��خ��ت��ا َر منها امل�ترف��اتِ ويلعـــــــــــــــبا
بهن وينهبا
نعيمي �أن يغــــــــــــــــــــــرى
ّ
َ
ً
َ
ومل �أ َر قبل الطّ فــــــــــــــــــــلِ ظلما حم ّببا
ال�صف ِو �أنْ ير�ضى علـــــينا ويغ�ضبا
م��ن ّ
املعـــــــــــذّ
با
قيـــــم
ال�س
ف��داء ل��ه كنتُ
َ
ً
ّ
ًّ
ّ
ب�إيجـــــــــاز ِه د ال �أعـــــــا َد و �أ�ســـــهبا
و ع���ي���د ًا �إذا ن��ا غ��ى و ع���ي���د ًا �إذا حـــــبا
�سكبتُ ل��ه عيني و ق��ل��ب��ي لي�شـــــــــــربا
و �أ ظ���م����أَ يف ا ل��نّ��ع��م��ى عليه و �أ�ســـغــــــبا
مذهـــــبا
ح��ـ��ر ي��ر ًا م��ن ا ل��و ���ش��ي ا ل��ي��م��اين
ّ
أحــــــــن و �أحــــــدبا
وي��ا ليتها ك��ا ن��ت �
ّ
أرغـــــــــب حت��ن��ا ن�� ًا عليه و �أرهــــــبا
و�
َ
لــــقد ك���ان ِ���ش��ع��ب�� ًا واح����د ًا فت�ش ّعـــــبا
�أ ف ْ
�����ض ب��ر ك��اتِ ا ل�����س��ل ِ��م ���ش��ر ق�� ًا ومغـــــربا
���ر م���لِ �أ ع�����ش��ب��ا
�إذا
غ����ر دتْ يف م��و ح ِ
�����ش ا ل ّ
ّ
���ج يف ا لإ ع���ن���اتِ ـ و ج��ـ��ـ��ـ��ـ��ه�� ًا مقطبا
و�إن ل ّ
ث��م مرحبا
ويف ك��لّ لقيا مرحــــــــــــب ًا ّ

الألعاب املتحركة

علي طفل �صغري عمره �سبع �سنوات يحب �أن ي�شرتي
ا لأ ل��ع��اب ،ال يكاد يلعب بها �ساعة وا ح��دة حتى يركنها يف
ا خل��زا ن��ة اخلا�صة ب��ه .ك��ان يتباهى بها �أ م���ام ر ف��ا ق��ه وكل
من ي�أتي �إىل زيارته قائ ً
ال  :انظر �إىل هذه ال�سيارة (راجن
رو ف���ر) وه��ذا ا ل��ق��ط��ار ال�سريع وه��ذه ا ل��ط��ا ئ��رة الال�سلكية
و .............و ك��ان ي�شرح لهم من �أ ي��ن ا�شرتى كل لعبة
على حدة ومن ا�شرتاها له ،وكم متنى �أ�صدقا �ؤه �أن يهديهم
�إحدى هذه ا لألعاب اجلميلة ليلعبوا بها لأنه ال يوجد لديهم
�ألعاب كهذه ،ومرة من املرات زاره �صديقه فادي وطلب منه
�أن يلعب معه بهذه ا لأ ل��ع��اب لكن علي رف�ض ذ ل��ك و ق��ال له
�إن هذه ا لألعاب له وحده فقط وال يريد �أحد ًا �أن ي�شاركه
بها ،وحزن فادي كثري ًا على هذا الت�صرف ،وقال له �إن هذه
ا لألعاب خلقت لكي نلعب بها ونق�ضي معها وقت ًا ممتع ًا ال �أن
نركنها ونحتفظ بها فقط ،ولكن هذا الرد مل يعجب علي ومل
يبال ب��ه ،عندئذٍ و ّدع��ه ف��ادي و خ��رج من بيته حزين ًا  ،ويف
امل�ساء خرجت ا لألعاب من اخلزانة وهي غا�ضبة من ت�صرف
علي واتفقت �أن تعلمه در�س ًا لن ين�ساه ،وكان االتفاق على �أن
تذهب هذه ا لألعاب مع ًا وتختفي عن عينيه ملدة وجيزة �إىل
�أن يح�س مبدى قيمتها وقيمة اللعب بها.
وفع ً
ال ا�ستيقظ علي ليتفقد �ألعابه ولكنه مل يجد
�شيئ ًا  ،ف�أ�سرع �إىل �أمه يخربها مبا حدث باكي ًا  ،وجاءت �إىل
اخلزانة ومل جتد �شيئ ًا �أي�ض ًا  ،وقالت له �سوف �أ�شرتي لك �أح�سن منها ال تبك يا بني ،ولكنه �أ�صر على ا�سرتجاع �ألعابه ،وعندئذٍ
تذكرت ا لأم كيف خرج فادي وهو حزين من ت�صرف ابنها ،ف�ضحكت يف �سرها ،وقالت له هل تعدين ب�أن تلعب بها وت�شارك �أ�صدقاءك
اللعب بها �أي�ض ًا  ،قال:طبع ًا طبع ًا يا �أمي �سوف �أعمل ما تريدين ،فقط �أعيدي �إيل �ألعابي ،قالت ا لأم :ح�سن ًا اذهب �إىل فرا�شك وتابع
نومك و�ستجد �ألعابك يف خزانتك ثانية ،ذهب علي �إىل فرا�شه ونفذ ما قالته �أمه له.
وعندما ا�ستيقظ �أ�سرع �إىل خزانته ،وكانت ده�شته كبرية عندما وجد ا لألعاب عادت �إىل مكانها ،فاحت�ضنها وقبلها و �أخذ
يخاطبها ويلعب بها ك�أنها �أ�صدقا�ؤه الغائبون عنه .حلظئذٍ �أح�ست ا لألعاب ب�أهميتها وب�أن خطتها نالت جناح ًا ولقنت علي در�س ًا لن
ين�ساه.
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كيف �أخرجتني جدَّ تي من اخلزانَةِ ؟!
َ
• �سريعة �سليم حديد
ٌ
أ�سمع
طرقات على
الباب � ...إنها ه��ي ..جدَّ تي ..ج��اءتْ من ال�ضيعةِ ُ � .
ِ
ُ
أختبئ حتتَ
يرحبانِ بها ,و�إخوتي يرك�ضونَ ال�ستقبالِها� ,أما �أنا ف�سوف �
َّ
والدي ِّ
ووقفت َ
ُ
تكت�شف مكاين ,
خلف ال�ستارة  ,ولكن � ,سوف
ال�سرير ..ال ,بل هنا,
ُ
ِ
ُ
وتتكئ على عدَّ ِة و�سائدَ ,
قرب النافذ ِة الوطيئةِ ,
�أنا �أعر ُفها جيد ًا
�ستجل�س َ
ُ
ُ
و�ستح�ض ُر لها �أ ِّمي القهو َة َّ
ِّ
أختبئ �إذ ًا
املف�ضلةِ لها  ,وتبد�أُ �أحادي َثها احللو َة � .س�
لبنت
ت
ي
أنه
�
كما
,
ِه
ل
خال
من
ُها
ت
ؤي
�
ر
ميكنني
,
هنا
,
يف
مكانٌ
جيدٌ
اخلزانةِ
َّ�سع ٍ
ُ
�سنوات.
خم�س
عمرها
ٍ
ُ
مثلي ُ ,
ً
َ
قرب النافذ ِة ,
دخ َلتْ جدَّ تي
مبت�سمة  ,وجل�ستْ
الغرفة بقامتِها الطويلةِ
َ
عت متام ًا  ,و�س�ألتْ عنِّي حا ً
كما َّ
ال.
توق ُ
ُ
ُ
,
ها
زي
من
أخاف
�
أين
�
ف
تعر
وتعر ُف �أي�ض ًا � ,أين �أنا الآنَ  ,فخجلتْ
ِّ لبا�سِ
ِ
�أُ ِّمي ِ
أمر  .لكنَّها قالتْ لها بعدَ ما �أ َّ
حلتْ على ر�ؤيتي �( :سراب) يف
ربها بال ِ
�أن تخ َ
ُ
تخاف من ( القز َّية ) التي ت�ضعينَها فوقَ ر�أ�سِ ِك ,
اخلزانةِ  ,ب�صراحةٍ  ,هي
لكنَّها حت ُّب ِك كثري ًا  .و�ضحكوا جميع ًا .
�صحيح  .تبدو ( القز َّية ) ( كالطنجرة ) ال�سوداء  ,وقد
كالم �أُ ِّمي
ـ نعمُ ,
ٌ
ً
ُقلبتْ فوق ر�أ�سِ هِا  ,مما يزيدُ ها طو ً
وهيبة .
ال
ُ
جلبت
ت�ضحك  :تعايل يا (�سرابو) ال تخايف ,
ُ
�صاحتْ جدَّ تي  ,وهي ما زالتْ
لك جوز ًا من ال�ضيعةِ  ,وعقدَ ( خرز ) مل َّون ًا ..تعايل ..
ِ
النظر �إليها .
أختل�س
باب اخلزانةِ رويد ًا رويد ًا � ,
مل �أ ُر َّد عليها ُ .
رحت �أ�شقُّ َ
َ
ُ
َ
ال�شال
الدبو�س  ,و�سحبتِ
متد يد ْيها �إىل (القزِّ ية)  ,وقد نزعتِ
فج�أ ًة  ,ر�أيتُها ُّ ,
َ

الطبّاخ ال�صغري

بتول ..بتول
•�إبراهيم عبا�س يا�سني

•�صالح هواري
�أنـــا طــــ ّب ٌ
اخ ا�ســمي رافــــ ْع

بـالـطـبــخ ورائـــــ ْع
مـ�شـــهو ٌر
ِ

َ
قـــال بـــ�أنيّ
مــــن
اب ْ
كـــــذّ ٌ

أطــعـم غــيـري و �أنــا جــائـــ ْع
�
ُ
•••
تعجزُ عــنها كلُّ “ ال�ســـــــتّات “

من حتتِ يدي �أ�شهى ا لأكالتْ
ٌ
مطــــبوخ بالـــمـوزاتْ
لـــ ٌ
نب

�صــحــنُ بطــاطــا بالـ�شرحاتْ
ُ
دجـــــاج مـــ�شــو ّية
وفــــــراخ
ٍ

أقــــرا�ص الكـــبـّـةِ باللبـنـيـّةْ
�
ُ
و �أمـــــا َم الـــــر ِّز مـلـوخـيـّة

�أ�شــــهى ا لأكــــالتِ الـ�شـــعب ّية
•••

ُ
ال�شيف “
الطباخ  :ويعــــــني الطاهي يف لغةٍ �أخرى ُيدعى “
ْ
ٌ
و�شريف
حـــر
رجـــــل
�أنــّـي
ْ
ٌّ

بالـــمهنةِ �أزهـــــــو و�أباهي

•••
َ
َ
مطبخنا العربي
أجــــمل
ما �
كان �صغري ًا يحبو  ..واليوم

َ
ال َ
ظهرها
الطويل الذي
الناعم
أبي�ض
يخرج من و�سطِ ها  ,وقد كانَ متدلي ًا على ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
حول ر�أ�سِ ها
القما�ش الأ�سو َد
 ,ورمتْهُ جانب ًا  ,وراحتْ تفُ ُّك
ال�سميك الذي ل َّفتْهُ
َ
 ,وهو مط َّر ٌز بحباتِ اخلر ِز املل َّو َنةِ  ,وو�ضعتْهُ
ظهرها  .ابت�سمتْ  ,و�أرختْ
خلف ِ
ً
ً
ناعمة  .قالتْ :
جميلة
جديلتيها اخلرنوب َّيتني على �صد ِرها  ,فبدتْ ام��ر�أ ًة
والآن ,تعايل  ,يا ( �سو�سو ) .
ُ
ورغم كلِّ ما فعلتْ  ,مل �أجر�ؤْ على
تعليقات �أفرا ِد �أ�سرتي و�ضحكا ُتهم .
علتْ
َ
اخلروج من خمبئِي .
ِ
ً
حكاية .
أوالد � ,س�أحكي لكم
قالتْ  :هيا يا � ُ
هم�ست لنف�سِ ي  :نعم  .احكي ـ يا جدَّ تي ـ احكي ..
ُ
ُ
ق�صر
أ�صوات �إخوتي  :احكي لنا عن (فريط الرمان) ..ال  ,بل عن
تعالتْ �
ِ
( رغدان ) ..
ٌ
ً
ٌ
كثرية على االنرتنت .
حكايات
حكاية  ,لدي
قال ( ورد ) �أنا ال �أريدُ
ً
وال�ست (
ال�شاطر ( ح�سن )
حكاية  ,احكي لنا عن
ُ
�صحت  :ال بل �أنا �أريدُ
ِّ
ِ
بدور ) .ف�ضحكوا جميع ًا .
فرميت
وانطلقت �إليها  ,وقد فتحتْ ذراعيها ,
باب اخلزانةِ ب�سرعةٍ ,
ُ
ُ
ُ
ودفعت َ
العطر  .راحتْ تق ِّبلني  ,و�أنا �أق ِّب ُلها  ,و� ُ
أقول لها  :لقد اختب� ُأت
نف�سي يف ح�ضنِها
ِ
َ
ً
قريبة من حكايات ِِك  .يا � َ
أجمل جدَّ ةٍ يف العامل !.
يف اخلزانةِ لأكونَ

بكـــــباب حـــــلبي
مــــ�شهور ًا
ٍ
َ
الـيـوبــيل الذهـبي
قـــد بــلــــ َغ

دقوا ّ ..
ّ
اخل�شب
دقوا فوق
ِ

ُ
بتول يا�صغا ْر
�أن�شود ُة النها ْر
من ب�سمةِ ال�شعا ِع
ُ
وخ�ضر ِة املراعي
ري واحلقولْ
ومن �أغاين الط ِ
ت�شكّلتْ بتولْ
ك�أنها ق�صيد ْة
يف خاطري جديد ْة
• • •
ُ
بتول يا�صغا ْر
يف �آخر امل�شوا ْر
امل�ساء
�إذا �أتى
ْ
ال�ضياء
و�سافر
ْ
تنا ُم يا �أح ّبتي
ً
كالهر ِة
هادئة
ّ

ال�صباح
و �إن َبدا
ْ
اح
ّ
بنور ِه
الو�ض ْ
تنه�ض ْ
ُ
وقتَ
الفجـر
ِ
ً
با�سمة كالزّ ْه ِـر
ن�شيد
يف ثغرها
ْ
عيد
ك�أنها يف ْ
ُ
يـر :
تهتف مثل الطّ ِ
ري
ماما ..
�صباح اخل ِ
ُ
أحب رو�ضتي
�أنا � ّ
ووالدي و �إخوتي
ري كاحلمامةْ :
�أريدُ �أن �أط َ
بابا  ..مع ال�سالمةْ !

فـرح
• موفق نادر

من
�أجلكم...
•�أ�سعد الديري

أجلكم
ْ
من � ْ
�سنكتب الق�صائدَ اجلميلة
ُ
منلة ...
عن ٍ

أحب �أنْ � َ
ني
أعي�ش حلظت ْ
� ُّ

بحكمة جليلةْ
قد �أذهلتْ �أقرا َنها
ٍ

الفرح
�أكونُ وق َتها يف ق ّمة
ْ

وزهرةٍ ...

ني
�أُ والهما  :بالقلب وا لأذن ْ
�أُ �صغي �إىل ترقرق الينبو ْع
مرح
ُ
ين�ساب يف ْ
ُ
القطرات يف جمرا ْه
وتلمع

تراق�ص الع�صفو َر يف اخلميلةْ
ُ
أرنب ...
و� ٍ
ال�سباق
قد عاد متعب ًا من
ِ
َ
فانربى يعانقُ
الرفاق
حديقة ظليلةْ
يف
ٍ

ك�أ نَّها دمو ْع

وثعلب
ٍ

فر تْ منَ امليا ْه
ّ

�أبد َع � َ
حيلة  ...وحيلةْ
ألف
ٍ

ني
ثانيهما :
بالقلب والعين ْ
ِ
تراق�ص ا لأزها ْر
�أرنو �إىل
ِ
متي�س يف خ�شو ْع
ُ

وقطّ ٍة
قد غادرتْ
طويلة
رحلة
ومل تعدْ من
ٍ
ٍ
•••

يغ�سلها النها ْر

أجلكم
ْ
من � ْ

ب�ضوئهِ البدي ْع

يا �أ ّيها الأطفالْ

ٌ
طفل
ي�س�ألني

ُ
�سنجعل احليا َة حلو ًة

مير �ضاحك ًا  :يف � ِّأي ف�صلٍ نحن
ُّ
؟
َ
وقبل �أنْ �أجي َبهُ
يهتف يل مبت�سم ًا � :أعرفهُ ..
�أعرفهُ الربي ْع !

متو ُر باجلاللِ  ..واجلمالْ
أجلكم
ْ
من � ْ
�سنملأُ
َ
َ
واحلقول
ال�سهول ..
بالأ�شجا ِر والظاللْ
أجلكم
ْ
من � ْ
�سريخ�ص املحالْ
ُ
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•مها مارديني
ُ
حتيط به
منب�سط  ..وا���س ٍ��ع
يف �سهلٍ
ٍ
ُ
وتفرت�ش الأزها ُر
�أ�شجا ُر ال�سر ِو البا�سقةِ ،
� َ
اخل�ضراء  ،وتحُ لقُ يف ف�ضائهِ الطيو ُر
أر�ضه
َ
والفرا�شات املل ّو ُ
ُ
وتنت�صب
غامر ،
بفرح
نة
ٍ
ُ
ٍ
ً
فيهِ الأ�شجا ُر املثمر ُة
�شاخمة  ،قا َم عبدُ
قرب �أر�ضهِ  ،التي
منزلهِ
اجلوا ِد بت�شييدِ
َ
ُ
ويزرعها  ،ويجني حم�صولها
يحرثها ،
كان
ُ
ون�شاط .
ٍ
به ّمةٍ
كان عبدُ اجل��وا ِد رج ً
ال غني ًّا  ،بيدَ �أنّه
َ
و�شمائل
أخ�لاق حميدةٍ ،
ك��ان يتحلّى ب���
ٍ
جعلته ق���دو ًة ُيقتدى بها  ،ولي�س هذا
وح�سب  ،بل �أنّ خ�صا ً
ال
ومناقب اجتمعتْ
َ
ّ
حمط �أنظا ِر �أهلِ قريتهِ ،
فيهِ جعلتْ منه
فقد كانَ كرمي ًا � ..سخ ّي ًا  ..ال ير ُّد �سائ ً
ال �أو
ني
حمتاج ًا  ..ويح�سنُ قرى ال�ضيف  ،ويع ُ
امل�ساك َ
أبناء ال�سبيلِ
ني و� َ
وم��ن ع��ادات��هِ التي �ألفها �أه ُ
��ل القريةِ
��وم ب��ع��د ج��ن��ي املحا�صيل
� ،أنّ����ه ك���ان ي��ق ُ
يزرعها بتوزيع ق�سم منها على
التي كان
ُ
�أ�صدقائهِ و�أقاربهِ وجريانهِ و�أهلِ قريته
من الفقراءِ  ،لذلك �أح�� ّب��وه  ،ومتنّى كلّ
واح���دٍ منهم �أن ي��ك��ونَ ج���ار ًا ل��ه للطفهِ
وكرمه وح�سن معاملتهِ .
غني ا�سمه
وكان يقطنُ
ِ
بالقرب منه جا ٌر ٌّ
م�سعود  ،بيدَ �أن��ه كان بخي ً
ال � ،شحيح ًا ،
مقرت ًا وهذا ما دفع � َ
أهل القريةِ �إىل النفو ِر
منه واالبتعا ِد عن معا�شرته
يكن
ومن �شمائلِ عبد اجلواد �أن بابه مل ْ
يغلق بوجهِ �أح��دٍ  ،وهذا ما دفع م�سعود ًا

•�سامر �أنور ال�شمايل

عازف البيانو

الكرمي والبخيل
�إىل ا�ستغاللِ هذا الطب َع عند جاره عبد
ني والآخر
اجل��واد  ،فكان ي��زور ُه بني احل ِ
َ
لينال منه من الهباتِ والهدايا ما ينال
أيام ،
ومت�ضي ال ُ
ٌ
عجاف َ ،
ومتر على القرية �سن ٌ
مات
ني
ُّ
َّ
وجف ال�ضر ُع  ،ا�ضطر فيها عبد
فيها الزر ُع
��اق ما ك��ان ادخ��ره لأي��ا ِم
اجل��واد �إىل �إن��ف ِ
العو ِز واحلاجةِ  ،و�أ�صبح حاله كحالِ �أبناءِ
ّ
الهم رحاله
القرية من الفقراء ،
فحط ُّ
ُ
عالمات
على حميا ُه  ،وارت�سمتْ على وجههِ
الب� ِؤ�س وال�شقاءِ
َ
النا�س
فهب
بيد �أنّ
املعروف ال ُين�سى َّ ،
ُ
من كلّ
والوقوف
و�صوب مل�ساعدتهِ ،
حدب
ِ
ٍ
ٍ
معه يف حمنتهِ  ،فكان �أ�صدقا�ؤه وجريانه
ي��ق��دم��ون ل��ه م��ا ي�ستطيعون م��ن م���أك��لٍ
وم�شرب وم��الٍ � ،إال جاره م�سعود فعندما
ٍ
أمر  ،ابتعدَ عنه  ،كمن ال يعنيهِ ما
علم بال ِ
َ
حلَّ
من
بجاره
الفقر و�سوءِ احلالِ
ِ
ولي�س هذا وح�سب  ،بل �أن احل�سدَ دفعه
�إىل مراقبةِ جاره عبد اجلواد  ،وهو يرى
النا�س يدخلون دا َره حاملني ما �أنعم
أفواج
ِ
� َ
�صفر اليدين
ويخرجون
،
عليهم
به
اهلل
َ
مم��ا ح��دا ب��ه �إىل االع��ت��ق��ا ِد �أن���ه �إذا
ا�شتكى الفقر  ،ل��وق َ
النا�س معه كما
��ف
ُ
وقفوا مع جاره
ومت�ضي الأي��ام  ،ويبد�أ م�سعود ي�شتكي
��وء احل��الِ
�أم���ام �أه��ل القريةِ
َ
الفقر و���س َ
وجل�س يف داره ينتظر �أن ي��ق��و َم �أه ُ��ل
،
َ
القريةِ مب�ساعدتهِ  ،بيد �أن بابه مل يقر ْع ،

•نبوغ حممد �أ�سعد
ومل يبالِ به �أحدٌ
علم عبدُ اجلواد مبا حلّ بجار ِه
وعندما َ
َ
حمل له من الهباتِ التي قدمها
م�سعود ،
َ
ليقف معه يف
��اء بها �إليه
له جريانه وج َ
م�صيبتهِ
ً
وك���م ك��ان��ت ده��� ُ
عظيمة
��ش��ة م�����س��ع��ودٍ
وفرحتُه كبري ًة حني ر�أى عبد اجلواد ُ
يقف
ببابه حام ً
النا�س به عليه
ال له ما جا َد
ُ
فقال له  :واهلل ال �أ�ستحقُّ هذا  ،ول�ست
ال ملا تفعل  ،و�أنت � ٌ
�أه ً
عد �إىل َ
بيتك
أهل له ْ ،
ً
فقد تعلمت در�سا لن �أن�ساه “ من يبخلْ على
النا�س يف الرخاء  ،يبخلْ
النا�س عليه يف
ُ
�شدته “ .
ٌ
عظيم  ،و�إن ما
كنز
النا�س
ة
ب
ِ
ٌ
�إن حم ّ
النا�س عليك ،
ر�أي��ت��ه يا �أخ��ي من لهفةِ
ِ
وم�ساندتهم لك  ،يجعلني �أمتنّى لو �أنّني
النا�س كما كنت تعاملهم ،
كنت �أع��ام ُ��ل
َ
و�أع���دُ ك بعد ال��ي��و ِم �أن �أغ�ّيمرّ ما بنف�سي
�شحها ك��رم�� ًا  ،ول�ؤمها طيبة ،
 ،و� ّ
أب����د َل ّ
و�أنانيتها �إيثاراً.
واعلم ب�أنّني
ري ،
جزاك اهلل عنّي كل خ ٍ
ْ
أكن لك كل االحرتا ِم والتقدير .
� ُّ
�أجابه عبد اجل��واد  :ب��ارك اهلل بك ،
َ
لتنال ر�ضا ُه
و�ساعدك
َ
وان
�����ص��رف ع��ب��دُ اجل���واد  ،ويف داخ��ل��هِ
غبطة كبرية  ،لقد ا�ستطا َع �أن ي�ؤثر يف
ج���ار ِه  ،وي�ساعدَ ه على حت�سني خلقهِ ،
وتلك لعمري املكاف�أة العظيمة التي كان
ينتظرها .
ُ

ال�صيد
َّ

مكة الطَّ ُ
ال�س ُ
يبة دعيني و�ش�أين.
�ِ
أرجوك �أ َّيتُها َّ
ُ
اخلوف.
ترجتف من �شدَّ ِة
الدود ُة برجاءٍ  ،وهي
ِ
قالتِ ُّ
ال�س َ
ال�صغريةِ ،فقالتْ وهي
مكة مل َت�أبَهْ
َّ
لتو�سالتِ ُّ
الدود ِة َّ
ولكن َّ
ُّ
تهزُّ زعا ِنفَها ب�سعادةٍ :
ٌ
جائعةُ ..
باح مل �أتناولْ �شيئ ًا.
 �أنافمنذ َّ
ال�ص ِ
ٌ
 �أنا ٌ�صغرية ولن �أُ�شْ ِب َع ِك.
دودة
���دود ُة ُم َت َو ِّ�س ً
ال�س ُ
مكة و�ش�أنها .ف�ضحكتِ
قالتْ ال ُّ
لة لترتكها َّ
ً
ال�س ُ
مازحة:
مكة وقالتْ
َّ
عليك� ..س� ُ
أبحث عن ديدانٍ �أُخرى.
 الِ
ُ
أ�سماك ط َّماعون!.
أنتم ال
� ُولكن مل
قالتْ ال ُّ��دود ُة ِبحزنٍ  ،بعدما فقدتِ الأم َ��ل ِبالنَّجاةِ.
ْ
ال�س ُ
وفتحتْ ف َمها على ات�ساعهِ ،
���دودةِ،
مكة ال ّتهاماتِ ال ُّ
َ
ت�أبهِ َّ
الدود َة ب�شه َّيةٍ  ،ثم � َ
قرب َّ
أخذتْ
اطئ،
والتهمتِ ُّ
ال�ش ِ
ت�سبح ِب�سرو ٍر َ
ُ
بحث ًا عن ديدانٍ �أخرى.
ال�سمكةِ منقا ُر طائر كان يحلقُ فوقَ َّ
َّ
ال�شاطئ.
فج�أ ًة
انق�ض على َّ
ال�س ُ
بخوف:
مكة
ٍ
َ
�صاحتِ َّ
َ
أكاد �أختنق.
أرجوك� ..أَعِ ْدين �إىل
�ِ
البحرُ � ،
َ
ً
َّ
الطَّ
اطئ خوفا من
و�ض َع
ال�سمكة على �صخرةٍ بعيدةٍ عن ال�ش ِ
ُ
ائر َّ
ينف�ض َ
البحر وتف َّر منه ،ثم َ
َ
ري�شهُ مما علقَ
ُ
قال وهو
تقفز �إىل
�أن
ِ
مالح:
من
ماءٍ
بهِ
ٍ
 لكنّني جائع.ال�س ُ
مكة وهي َت ُ
لهث:
قالتِ َّ
ٌ
ٌ
أنتَ
ري.
كب
طائر
�
و
..
�صغرية
�سمكة
 �أناٌ ٌ
َ
ائر ر� َأ�سهُ ال َ
أبي�ض ،ثم قال �ساخراً:
ه َّز الطَّ ُ
ال�س ُ
مليء
البحر
مكةَ ..فل ُِح ْ�س ِن َح��ظّ ��ي
 الِ
ٌ
ُ
عليك �أ َّيتها َّ
أ�سماك.
بال
ِ
ً
َ
ال�سمكة بتلذُّ ذٍ دفعة واحد ًة ،وم َع َ
ذلك مل
ثم َ
فتح منقاره وابتل َع َّ

ي�شعر َّ
البحر ،كي
بال�شب ِع ،فمدَّ َجناحيهِ يريدُ الطَّ ريانَ ليعو َد �إىل
ِ
ْ
َ
يبحث عن �
أ�سماك �أخرى ،ولكنَّهُ تن َّبهَ �إىل فوهةِ بندقيةٍ م�سدَّ دةٍ
ٍ
ف�صاح:
نح َو ُه
َ
انتظر قلي ً
ً
ال.
..
ياد
ال�ص
ها
ي
�
أ
ال
مه
َّ ُ
ُّ
ْ
و� َ
ال�صيا ِد الذي
ائر وهو
خرج من َم ْك َمنِهِ
َ
ينظر �إىل َّ
ُ
أردف الطَّ ُ
َ
خلف �صخرةٍ كبريةٍ :
ُ
ٌ
ِّقَ
كلَّ
يوم حتتَ
ال�س
يف
ل
ح
�
أ
أن
�
أحب
�
و
..
م�سامل
طائر
أنا
�
ماءِ
ٍ
َ
ٌ
ُّ
َّ
نو ِر َّ
م�س.
ال�ش ِ
َ
ري بيد ِه �إىل القريةِ :
ال�ص ُ
ياد ،وهو ي�ش ُ
قال َّ
 �أوالدي اجليا ُع ينتظرونني يف املنزلِ  ..ولن �أعو َد �إليهم خا َيل
الوفا�ض.
ِ
َ
الطَّ
َ
ال�صيا َد لعلَّهُ يعفو
ي�ست�سلم
مل
ْ
ائر ِلقدَ ِرهِ ،فق َّر َر �أن يجادل َّ
ُ
عنهُ ويرتكهَ ،
فقال ِبلُطْ ٍف:
ري مثلي �أوال َد َك اجليا َع؟.
 هل ُي�شْ ٍب ُعطائر �صغ ٌ
ٌ
َ
بحزم:
وقال
،
َّور�س
ن
ال
ْر
ك
م
من
اد
ي
ال�ص َ ُ َ ِ
ِ
َ
ٍ
ابت�سم َّ
ري من الطُّ يو ِر.
 �إنّني �ص َّيادٌ و�أ�ستطيع الإيقا َع ِبالكث ِ
ُ
� َ
ال�صيادِ ،فَخفقَ
أدرك ال��طَّ ��ائ ُ��ر � ْأن ال ف��ائ��د َة م��ن مناق�شةِ َّ
ال�صياد
ال�صيادِ،
بجناحيه ِبق ّوةٍ علَّهُ
َّ
ُ
ولكن َّ
ي�ستطيع الفرا َر من َّ
عاج َلهُ بر�صا�صةٍ �أطاحتْ بهِ .
ال�سمكةَ
ُ
ياد يف �س ّلتهِ
ال�ص ُ
َ
و�ض َع َّ
الطائر الذي ابتل َع منذ قليلٍ َّ
التي �أكلتِ الدود َة .ثم َ
قال يف نف�سهِ :
طائر واحدٌ هذا اليو َم.
 يكفيٌ
ً
حيوانات �أُخ��رى
عن
ا
باحث
و
نح
ياد
ال�ص
اتجّ��ه
ثم
َ الغابةِ
ٍ
َّ ُ
َ
االبت�سامة التي �ستعلو
لي�صطا َدها ،وكان يف هذ ِه الأثناءِ يتخ َّي ُل
وجهَ زوجتهِ و�أوالد ِه عندما َي َر ْونَ ما ا�صطاد ُه لهم

راح يتج ّول بني
ما �إنْ وط�أتْ قدما
معت�صم املعهدَ  ،حتّى َ
ٍ
�أق�سامهِ  ،ي�شاهدُ �صو َر الفنانني العظماء من املو�سيقيني
ويتعر ُف على الآالتِ املو�سيق ّية
��رب و�أج��ان��ب
 ،من ع ٍ
ّ
تعر َف على �صديقتهِ الرو�س ّية ما�شا ،
كما
املختلفةِ ،
ّ
ً
التي تهوى املو�سيقا العرب ّية  ،والتي كانت �سببا يف متانةِ
�صداقتهما
معت�صم عازف ًا بارع ًا على �آلةِ البيانو وحني �سم َع
كان
ُ
مل�س فيه
أن
�
بعد
،
و�شج
عليه
أثنى
�
،
مدير
عهُ
عزفهُ
ُ املعهدِ
َ
ّ
حفظ النوتةِ املو�سيق ّية
ذكاء وقاد ًا وفطنة وبداهة يف
ِ
ً
ّ
حمط �أنظا ِر مدير ِه
ي�ستمع �إليها  ،وهذا ما جعله
التي
ُ
و�أ�ساتذتهِ ورفاقهِ الذين �أح ّبوه
وكان حني يبد�أ َ
عزف مقطوعةٍ مو�سيق ّية على البيانو
َ
العزف على �آلةِ البزق  ،وبعد �أن ينتهيا
 ،ت�شاركهُ ما�شا
َ
�سليم ،
كان يعلّمها
اللغة العرب ّية وكيف ّية نطقها ب�شكلٍ
ٍ
ي�ستمع
و ُي�سمعها من �أغانيهِ اجلميلةِ ما يطر ُبها  ،كما كان
ُ
العذب
لعزفها املتم ّيز وغنائِها
ِ
معت�صم كثري ًا  ،لأن��ه فتى ذكي
�أح��ب��تْ وال��دة ما�شا
َ
ُ
وميتلك �أخالق ًا رائعة  ،وعندما �شعرتْ بنقاء قلبه
،
و�صفاء �سريرته واهتمامه بابنتها � ،شعرت بارتياح
ل�صداقتهما  ،و�أ�صبحت على يقني ب�أن ابنتها �سوف تتعلم
منه الكثري من هذه القيم الأخالقية النبيلة
وحني طلبت منه والدة ما�شا زيارتهم يف منزلهم  ..لبى
معت�صم دعوة العائلة الراقية بعد �أن ا�ست�أذن والديه
وح�ين دخ��ل منزلهم  ،لأول م��رة � ،شعر بالده�شة ،
حني ر�أى �صور ًا معلقة على اجلدران لفنانني وخمرتعني
ومبدعني يف خمتلف املجاالت  ..ف�أيقن �أن هذه الأ�سرة
حتب العلم والثقافة وتهتم بالعلوم واملعارف كافة .
ّ
ٌ
حديث
معت�صم
وعلى مائدة الطعام دار بني العائلة و
ٍ
�شجن
ذو
ٍ
قال معت�صم � :أنا �أح�سدُ كم على بالدكم التي تهتم
بالتطور العلمي والبحوث واالخرتاعات
وتهتم بالطفلِ
ّ
يخدم وطنه
كثري ًا لت�صن َع منه �إن�سان ًا مه ّم ًا
ُ
�ضحكت ما�شا وقالت  :ال تن�سى يا معت�صم �أنني �أنتمي
�إىل �أ�صولٍ �سوريةٍ  ،وبلدي هو بلدك  ،ورغم ما متتلكه
رو�سيا وغري دول العامل من اخرتاعات وتقنيات � ،إال �أنهم
يح�سدون ال�سوريني على ما ميتلكونه من روابط �أ�سر ّية
 ،و�إن�سان ّية  ،و�أم��ن و�أم��ان وحم ّبة بني �أطياف املجتمع
ال�سوري كافة .
تن ّهد معت�صم ورد عليها بح�سرةٍ  ..لكننا اليوم نعي�ش
حالة خراب ودمار ال مثيل لها يف التاريخ الإن�ساين
ق��ال وال���د ما�شا  :بلى ي��ا معت�صم م��ا قالته ما�شا
�صحيح  ..نحن حم�سودون  ،فرغم الفنت التي �أملت بنا
ورغم امل�ؤامرات واحل��روب اخلارجية والداخلية التي
افتعلوها  ،ورغم نواياهم اخلبيثة يف قتل القيم العربية
والطم�أنينة فينا  ..لكنهم مل يفلحوا يف ذلك � ..صحيح
�أننا خ�سرنا كثريا لكن مازلنا ننعم بالأمان ..ومازالت
ت�ضج بالنا�س من �أطياف املجتمع ال�سوري كافة
�أ�سواقنا ّ
 ،وكذلك املدار�س واحلدائق التي ت�ضم �أبناء ال�شعب
الواحد ب�أمان وحمبة  ..لهذا ترى يف �سوريا الأطفال
يلعبون ب�شكلٍ عفويٍّ مع بع�ضهم  ..يذهبون �إىل مدار�سهم
دون قيود  ..وها �أن��ت جتل�س مع ما�شا دون �أن ت�شعر
باخلوف و�أ�صبحتم �أ�صدقاء
قالت والدة ما�شا  :و�أنا �أمتنى �أن تعي�ش ما�شا يف بلد
القيم الأخالق ّية ال�ساميةِ ،
تتعلم كل هذه
والدها  ،كي
َ
ِ
وكي َ
تنهل من ينابي ِع الأ�صالة املحبة والإخاء  ..ف�سوريا
بلدُ احل�ضارة والأ�صالة والقيم  ،ومنكم يتعلم العامل
القوة وال�صرب والثبات ..والتاريخ ي�شهد على ذلك  ،و�أن
كل ما �أ َّ
�سيدفع �سوريا �إىل �أن
مل بها من
م�صائب وويالتٍ
ُ
َ
ت�صبح �أق��وى  ،وه��ذا ما يح�سدُ كم العا ُ
مل عليه  ،ونحن
ني  ،ب�أنّ �سوريا �سوف تبني ح�ضارتها وجمدَ ها من
على يق ٍ
جديدٍ ب�صمودِها وعنفوانِها وكربياءِ �أبنائها
وخرج
�س َّر معت�صم مبا �سم َع من هذه الأ�سر ِة الواعيةِ ..
َ
مع ما�شا �إىل حديقةِ املنزلِ ليعزفا حلن ًا جمي ً
يب�شر
ال
ُ
بالأمل .

