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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

�أداد �شاعر ًا ()3 – 1
فايز خ�ضور ال�صوت ال�شعري الذي ملأ دنيا الثقافة ال�سورية والعربية منذ مطلع
ال�ستينيات �إىل الآن ،و�سيبقى ،رهيف ًا كما ندى �شغوف مب�شاغبة اليبا�س ،وعالي ًا كما
نخلة تطاول م�ستحي ًال باهر الغوايات ،ومفعم ًا بالنبل كما يليق بفار�س من القرون
الو�سطى ،ومبدع ًا ال يعرف غري االنحياز �إىل احلقّ واخلري واجلمال.
قر�أت فايز خ�ضور مطلع الثمانينيات من الألفية ال�صريعة ،ر�أيت جمموعته
"�آداد"(دار فكر ،بريوت  )1982ذات ظهرية على الطاولة التي ان�ضممت �إليها يف
املقهى امل�أ�سوف على �شبابه يف مدينتي حلب ،مقهى الق�صر الذي كان ملتقى للأدباء
ثم �صار متجر ًا للأحذية ،ومل �أكد �أقلّب ال�صفحات الأوىل
والفنانني لعقود طويلةّ ،
منها ،حتى متنيت ا�ستعارتها لليلة واحدة ،ويف �أقلّ من ليلة ،بل يف �أقلّ من �ساعتني
مما يزدحم به ن�ص فايز ال�شعري من ثراء
كنت �أنهيت قراءتها كلّها على الرغم ّ
على غري م�ستوى ،وال�سيما ما يعني تعدد القراءة والت�أويل وحمموالته الداللية
العالية .كنت �أم�ضي من ق�صيدة �إىل �أخرى كما تتقد روح عا�شق �إىل مزيد من
القبالت بعد �أ ّول قبلة ،وكانت تلك املجموعة حافز ًا يل على البحث عما �سبقها
من جمموعات ،و�أ�ستزيد ،و�أحر�ص على �أن تكون مكتبتي من املكتبات الأوىل التي
ت�ست�ضيء بجديده ،مكتبتي يف حلب ،التي �صيرّ ها الإرهاب رماد ًا على رماد ،وبيتي
حجارة مت�شحة بال�سواد وبع�ضها يتوك�أ بع�ضها الآخر خ�شية من �سجود مطلق لآلهة
اخلراب.
لنحو عقد ،وبعد انت�سابي �إىل احتاد الكتّاب نهاية الثمانينيات ،كنت �ألقى فايز
خ�ضور على نحو عابر يف مكتبه يف االحتاد ،ويف عام �ألفني ،وبعد �أن ّ
مت اختياري
ع�ضو ًا يف هيئة حترير جملّة "املوقف الأدبي" التي كان �أمين ًا لتحريرها ،كان
يل �شرف اللقاء الأول به يف جل�سة طويلة ن�سبي ًا جمعت هيئة التحرير ،ومن
ً
ُ
وجل�سة بعد جل�سة،
لقاء بعد لقاء
ثم تكررت اللقاءات واجلل�سات ،حتى
ازددتً ،
ّ
معرفة بالإن�سان فايز خ�ضور ،الإن�سان ال املبدع فح�سب ،ولطاملا كنت �أر ّدد لنف�سي
َ
لبهجتك املحا�سنُ كلُّها ُ /
واحل�سنُ يف كلّ
�صفي الدين احللّي "جمعتْ
و�أنا �أغادره قول ّ
ً
ً
مرتفة بالإن�سان.
إن�سانية
مالمح ،و�إبداع ًا ،و�
مق�س ُم"،
َ
الأنام ّ
بعد �أن غ��ادر فايز االحت��اد مل �أع��د �أ�ست�ضيء بروحه اال�ستثناء كلّما جئت
االحتاد من مدينتي حلب ،ومل �أره �إال بعد �أ�شهر من رئا�ستي لالحتاد ،وما ن�سيت
�إىل الآن ،ولن �أن�سى ،وهو يكاد ميلأ باب املكتب بج�سده ،كيف هُ رعت �إليه حمت�ضن ًا،
َ
ومعانق ًا ،وممتن ًا له ّ
ورهافة
تف�ضله بزيارتي� ،أجل ممتن ًا لأنّه الكبري �إبداع ًا ،ونب ًال،
ثم ممتن ًا �أكرث بعد �أن عرفت �أنّه مل يدخل مبنى االحتاد منذ غادره ،بل
قيم وروحّ ،
ٍ
�شرفني به خالل تلك الزيارة التي مل تتكرر �سوى مرة ثانية
يف ذلك اليوم الذي ّ
ب�صحته ورغبته يف العزلة ،و�سوى اللقاء ال�سريع الذي جمعني به
لأ�سباب تتعلّق ّ
ّ
ت�شرف االحتاد با�ست�ضافته فيها على ر�أ�س
و�أنا �أ�ستقبله يف بداية الأم�سية التي
كوكبة من ال�شعراء يف مهرجانه اليتيم على هام�ش الفعاليات الثقافية املرافقة
ملعر�ض الكتاب قبل نحو عامني.
يف القام�شلي كان ميالد فايز خ�ضور ،ابن تلك احل�سناء �أ�ص ًال التي ترمتي على
�صدر �أمها البادية� ،أعني ال�سلمية التي �أبدعت عالمات فارقة يف تاريخ الثقافة
ال�سورية ،والعربية عامة ،يف ال�شعر �أمثال� :أحمد اجلندي ،و�سليمان عواد،
و�إ�سماعيل عامود ،وعلي اجلندي ،وحممد املاغوط ،وزيد قطريب ،ويف البحث
والدرا�سة �أمثال :عارف تامر وم�صطفى غالب ،ويف الق�صة �أمثال( .....يتبع).

�أجوبة الق�صة الق�صيرة
•حممد باقي حممد ـــــ �ص 4

مدينة روما
• د .خليل املقداد ـــــ �ص 7

الخيال العلمي
بين الرومان�سية والأخالق
•ن�صر الدين البحرة ـــــ �ص13

الحقيقة الم�ضللة
ومالكو المعلومات

• زهري جبور ـــــ �ص14

لوحة للفنان الت�شكيلي ر�شاد ق�صيباتي
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•ر�شاد �أبو�شاور
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كولمبو التركي
وابن �سلمان مقترف الجريمة

و�أنا �أتابع كماليني الب�شر يف العامل
ما يحيط بجرمية قتل ال�صحفي
ال�سعودي ج��م��ال اخلا�شقجي يف
القن�صلية ال�سعودية يوما �إثر يوم
ملا فيها من �إثارة وت�شويق ،تذكرت
م�سل�سل كوملبو ّ
اجلذاب الذي تابعت
الكثري من حلقاته امل�سل ّية.
كان املفت�ش كوملبو يعرف املجرم ،ويبد�أ
يف حما�صرته بالتفا�صيل وال��وق��ائ��ع،
يتهرب،
بينما املجرم الواقع يف امل�صيدة ّ
ويحاول التم ّل�ص من تهمة القتل ،ولكن
كوملبو ال�صبور ال��د�ؤوب ي�ستمتع ب�سوق
التفا�صيل وه��و ي��ح��اور امل��ج��رم وك���أن��ه
ي�ستف�سر م��ن��ه ،وب��ب�راءة ع��ن جوانب
اجلرمية ،م�ضيقا امل�صيدة عليه ،ليوتره
ويدفعه لالعرتاف بنف�سه ،بعد �أن يي�أ�س
من �أي �إمكانية للإفالت من االع�تراف
باجلرمية مبح�ض �إرادته!
ت�صرف بهدوء ،و�شرع
كوملبو الرتكي وما �أن �أعلن عن وقوع اجلرمية حتى ّ
املقربة
ومنها
�صحافته،
يف ت�سريب تفا�صيل �صغرية يوما بعد يوما ،عرب
ّ
من الرئي�س الرتكي �أردوغان – �صحيفة يني �شفق -وك�أن الأمن الرتكي
ب�أجهزته املتعددة يعرف �أن اجلرمية وقعت ،ويعرف �أي�ضا مقرتفها.
نحن نتابع ونرى :هناك جرمية وقعت يف القن�صلية ال�سعودية وهي
املكان املحدد للجرمية ،وهناك �ضحية تدّ عي القن�صلية �أنه غادرها بعد
مراجعته لها ب�ش�أن طالقه من زوجته ،وزواجه من امر�أة تركية.
الأتراك �س�ألوا� :إذا كان قد غادر القن�صلية ف�أين هو؟
�سرب الأت��راك خربا عن قدوم طائرتني فيهما جمموعتان ح�ضرتا
ّ
لقتل اخلا�شقجي ،وغادرتا فيما بعد...
عرفنا �أن جمرمي القن�صلية  ،بعد قتل اخلا�شقجي �ألب�سوا مالب�سه
لأحد رجال �أمنهم � ..شو هالهبل؟ هذا يذكرنا مبا فعلته خمابرات القذايف
التي قتلت الإمام ال�صدر و�ألب�ست �أحد رجالها ج ّبته وعمامته و�أر�سلته
�إىل روما و�أنزلته يف �أحد الفنادق ( .الأنظمة العربية يجمعها الغباء
والبلطجة..وال عجب! )
�ضجة يف العامل ..و�صدمة ملا ّ�سرب من معلومات عن طريقة القتل
ّ
ّ
و�أداتها :تقطيع اجلثة باملن�شار..و�أخريا � :سحب الدم من ج�سد جمال
اخلا�شقجي ب�إ�شراف طبيب �سعودي ح�ضر مع املجموعة التي ّ
نفذت
اجلرمية.
�أين ( قطع) اجل ّثة؟
ال�ضجة العاملية ب�أن اخلا�شقجي قتل ،بعد �أن
ال�سعودية اعرتفت بعد
ّ
ر�أت ،ثم ل ّب�ستها لبع�ض �أع�ضاء فريق القتل..وتوعدت مبحاكمتهم،
ت�ب ّ
و�أوحت ب�أنها �ستعدمهم!
املهم �إب��ع��اد تهمة الأم��ر بالقتل عن ويل العهد اب��ن �سلمان الأرع��ن
واملتوح�ش ،ولذا كان التخبط.
كوملبو الرتكي ال�صبور وطويل البال وا�صل ت�ضييق اخلناق على املجرم
احلقيقي الذي �أمر بالقتل :ابن �سلمان..ومل يقبل بنقل التهمة منه �إىل(
�ضم عددا من املقرينب منه ،والذين ي�صطحبهم يف
فريق ) القتل الذي ّ
زياراته اخلارجية !
والده امللك �سلمان ات�صل ب�أردوغان مرتني..ماذا دار يف االت�صالني؟!
برا امللك ،ولكنه �أ�صر على �أن من �أمر بالقتل م�سئول
كوملبو الرتكي ّ
رفيع امل�ستوى ،ولي�س �أي �ضابط �أمن..فانتقال هذا العدد من املنفذين يف
طائرتني ،ودخولهم القن�صلية ،وتنفيذهم للجرمية لي�س عم ًال يجر�ؤ على
اتخاذه �ضابط �أمن مهما كان موقعه الأمني.
كوملبو الرتكي يريد �أن ي�سقط القناع عن وجه املجرم ،وال ير�ضى
مبجرم ( دوبلري) – كما يف �أفالم الأك�شن حيث ينفذ حمرتفون قفزات
وحركات خطرة بد ًال من املمثل الرئي�س _ وال ير�ضى بغري بن �سلمان

يف رحاب لغتنا
• معاوية كوجان

( الأ�سما ُء الخم�سة )
من جماليات لغتنا العربية
معاوية كوجان
�أف��ع ُ
��ال �أم ٍ��ر يف لغتنا العربية من
حرف واحد:
ٍ
ِق  :من الوقاية
ِد  :من دفع الدية.
لِ  :من الوالية.
ِع  :من الوعي.
ِ�ش  :من الو�شاية.
ُ
أم��������ر م����ن ح���رف�ي�ن:
أف������ع������ال �
�
ٍ
ُفهْ  :من فا َه يفو ُه .
الوه ِب.
هَ ْب  :من ْ
تِهْ  :من التوه والتيه .

املجرم احلقيقي كما بات وا�ضحا �أمام العامل الذي ّ
تك�شف عن حقد ونفور
ال يو�صف حلكام �آل �سعود.
حملة �إعالمية عاملية تبد�أ من �أمريكا ،وعلى �صفحات �أكرب �صحفها:
الوا�شنطن بو�ست التي كان يكتبها فيها اخلا�شقجي ،والنيويورك تاميز،
وغريهما ،ناهيك عن الف�ضائيات الكربى  :ال�سكاي ،وال�سي �أن �أن ،وكلها
تنفر من ترامب ،ولها م�صلحة يف �إ�سقاط ( رجله) يف ال�سعودية ،وزعزعة
ح�ضوره �شخ�صيا.
يف �أوربا حملة �صحفية على ابن �سلمان ،والدولة ال�سعودية امل�ستبدة،
وكثريون من امل�ؤثرين يف الر�أي يطالبون ويلحون على التوقف عن بيع
ال�سالح لل�سعودية ،مع توا�صل احلملة الإعالمية على وح�شية اجلرمية،
وب�شاعة �سلوك من �أمر بها.
يف �أ�سابيع قليلة ،ومنذ الك�شف ع��ن جرمية تقطيع ج�سد جمال
اخلا�شقجي باملن�شار وتذويب قطع ج�سده تتفاقم خ�سائر �آل �سعود
ومملكتهم غري ال�سعيدة.
�أعادت اجلرمية فتح عيون العامل على اجلرمية الأكرب :حرب التدمري
على اليمن ،وما جنم عنها من خراب لكل ما بناه اليمنيون من م�ست�شفيات،
ومدار�س ،وجامعات ،ومرافق �صحية ،وطرق ،مما ت�سبب يف ن�شر الكولريا
وم��وت �أل��وف الأط��ف��ال ب�سبب الكولريا و�سوء التغذية ..وهكذا ن ّبهت
جريدة قتل اخلا�شقجي �إىل وح�شية �آل �سعود يف اليمن ،فبد�أت الأ�صوات
ترتفع مدينة للحرب الوح�شية ،ومطالبة ب�إيقافها ،وهو ما يرتافق مع
�صمود اليمنيني ومقاومتهم للتحالف ال�سعودي و�آلة الدمار الأمريكية!
طال امل�سل�سل غري املمتع لويل العهد ال�سعودي ووال��ده ،فهل �سيفلت (
املجرم) من ال�شبكة التي و ّرط نف�سه بال�سقوط فيها ،والتي ي�ضيقها على
عنقه كوملبو الرتكي؟!
كوملبو الرتكي ،وقد وقعت اجلرمية ،وانك�شف املجرم ،يريد الكثري
والكثري جدا ،و�أح�سب �أن كل متابع للعالقات الرتكية ال�سعودية املرتدية،
ولل�صراع اخلليجي بني قطر وحتالف ال�سعودية..يُقدّ ر �أن كوملبو لن
ير�ضى بالقليل ،و�أنه �سيوا�صل تزويد املتابعني للم�سل�سل بعنا�صر ت�شويق
�إىل �أن ي�صل لقب�ض الثمن كام ًال وهذا ال يخفى على املتابعني ،والعرافني
بخفايا النوايا الرتكية...
حتى اللحظة يوا�صل كوملبو الرتكي ت�ضييق اخلناق على ( الفري�سة)
اجلاهلة ،ويتالعب ب�أع�صابها برباعة ،وقد يقال بانتهازية وخبث..
ويجعل من حكّام �آل �سعود م�سخرة تدعو لل�شماتة من كل من ت�سببوا لها
بالأذى.
امل�سل�سل بات م�سل�س ًال تركيا ممطوطا ،وامللل دخل �إىل نفو�س امل�شاهدين.
ربيء بن �سلمان ف�ستنتهي
كلمة �أخرية� :إذا عقد كوملبو الرتكي �صفقة ت ّ
�سمعته كمحقق بارع نزيهة ببيعه للق�ضية لقاء مكا�سب غري �شريفة!

َد ْع  :من َو َد َع َيدَ ُع .
ُم ْر  :من الأمر.
ُعدْ من العودة والعيادة (.عا َد ُه
�أي زاره).
عِ دْ  :من ال َو ْعدِ َ ( .و َعدَ ُه َيعِدُ ُه ).
ُ�سدْ  :من ال�سيادة.
ُجدْ  :من اجلود.
ُقدْ  :من القيادة.
ِ�ص ْب  :من الإ�صابة.
غِ ْظ  :من الإغاظة.
جموع جميلة:
حاج.
حاجة  :حاجات ٌ -
�ساعة � :ساعات – �سا ٌع
�ساح
وح – ٌ
�ساحة � :ساحات – ُ�س ٌ
بيداء ِ :بيدٌ
ِيح .
فيحاء  :ف ٌ
ُ
َت َغيرُّ معنى الكلمة وزمن وقوعها
ب��ت��غ�ُّي�رُّ ِ ح��رك��ة ���ض��ب��ط��ه��ا بال�شكل
(ال��ف��ت��ح��ة -ال�����ض��م��ة -ال��ك�����س��رة-
ال�سكون ):
َح َك َم – ُحك ٌْم – ِح َك ٌم – ُحك َِم –
َحك ََّم – ُحك َِّم .
َك ْر ٌم – َك َّر َم – َك َر ٌم – ُك ِّر َم – َك ُر َم .
َم َث ٌل – ِمث ٌْل – َم ُث َل – َم َّث َل
َعل َِم – عِ ل ٌْم – َعلَّ َم – َع َل ٌم – ُع ِّل َم
َق َ�س َم – قِ ْ�س ٌم – ُق�سِ َم – ُق ِّ�س َم –
قِ َ�س ٌم
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ما �أ�شبه يوم نتنياهو
ب�أم�س �أولمرت
•د .علي دياب
�إن ال��ع��ودة �إىل التاريخ ،وال�سيما
غري البعيد منه ،مفيدة بل ومهمة يف
ق��راءة الأح��داث ،وتف�سري ما يجري
حالي ًا� ،إن حالة الرعب التي يعي�شها
رئ��ي�����س وزراء ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين،
تف�سر ل��ن��ا ه��ذا
بنيامني نتنياهو،
ّ
القلق والتخبط ال��ذي يعي�شه وبالتايل
ت�����ص��ري��ح��ات��ه امل�����ض��ط��رب��ة ،ال��ت��ي تتعلق
بالأنفاق ،التي حتيطه من كل جانب ،من
حما�س وبقية املنظمات الفل�سطينية يف
قطاع غزة ،وكذلك من حزب اهلل يف لبنان،
�أي من اجلنوب وال�شرق وال�شمال ،ويك ّثف
ات�صاالته وال�سيما مع حليفه الأ�سا�س،
الواليات املتحدة الأمريكية ،فيجتمع مع
وزير خارجيتها ،لي�ضعه يف حالة التهديد
اجل��دي��دة ،التي يواجهها الكيان ،وطبع ًا
احلجة الإيرانية دائم ًا حا�ضرة� ،أال وهي
التهديد الإي��راين من خالل تواجده على
الأر����ض العربية ال�����س��وري��ة ،م��ع �أن هذا
الوجود ،لي�س كما يتخيله نتنياهو؟ و�إمنا
ه��و وج��ود ك��ان بناء على طلب احلكومة
ال�����س��وري��ة ،ومب��ث��اب��ة خ�ب�راء لي�س �أك�ثر،
بالإ�ضافة �إىل عدد من املتطوعني ،وقفوا
�إىل جانب القوات العربية ال�سورية ،يف
مواجهة املجموعات الإرهابية امل�سلحة،
التي قدمت من جهات الأر�ض الأرب��ع ،كما
�أن نتنياهو وحكومته ،يخ�شون �أك�ثر ما
يخ�شون هو �أن تبد أ� املقاومة يف اجلوالن
ال��ع��رب��ي ال�����س��وري امل��ح��ت��ل ،ه��ذه املقاومة
ال��ت��ي ج���رى احل��دي��ث ع��ن��ه��ا م��ن��ذ ���س��ن��وات
ع��دة ،واال�ستعدادات ما�ضية يف ت�أ�سي�س
ه��ذه املقاومة ،ول��ذا فنتنياهو بالإ�ضافة
�إىل هذه التحديات ،فهو يواجه اتهامات
له ولزوجه بالف�ساد ،وذل��ك بعد حتقيق
مط ّول ،قامت به �شرطة الكيان ال�صهيوين،
وتو�صلت �إىل �أدلّ��ة موثقة ،تثبت تورطه
وزوج�����ه يف ذل����ك ،وب��ال��ت��ايل ف��ه��و يفكر
ب��ال��ه��روب �إىل الأم�����ام ،م�����ض��خّ ��م�� ًا ق�ضية
الأن��ف��اق التي حتيطه من كل جانب ،وما
دفعه للقيام منذ فرتة بعدوانه ال�صاروخي
على جنوب قطرنا احلبيب ،وبحجة �ضرب
مواقع حلزب اهلل ولإي��ران ،فهذا العدوان
ال����ذي مل ي��ح��ق��ق �إ���ص��اب��ة واح�����دة ،ومت
ً
كافة ،من خالل ت�صدي
�إ�سقاط ال�صواريخ
الدفاعات اجلوية لها ،وم��ا ن��ود الإ���ش��ارة
�إل��ي��ه� ،أن نتنياهو ،مل يقم بعدوانه هذا
م�ستخدم ًا طائراته!! لأنه يدرك �أن زمن
ع��رب��دة ال��ط��ائ��رات ال�صهيونية يف �سماء
�سورية العروبة ،قد ولىّ  ،وال�سيما بعد
ت�سلمنا �صواريخ �إ���س ثالثمئة ،وه��ذا ما
يذ ّكرنا بال�سلوك الأرعن لـ �إيهود �أوملرت،
عندما اجتمع مع امل�س�ؤولني الأمريكيني يف
وا�شنطن ،وا�ست�أذنهم بتوجيهه �ضربة ملا
�أ�سماه باملفاعل النووي ال�سوري املزعوم؛
يف حمافظة دير ال��زور ،وذل��ك عام �سبعة
و�أل���ف�ي�ن ،وب��ع��ده��ا ك���ان م�صري �أومل����رت �أن
دخل ال�سجن ب�سبب ارتكابه جرائم ف�ساد

بالإ�ضافة �إىل ف�شله الع�سكري ،نتيجة
قيامه بعدوان غري حم�سوب ،و�إمن��ا كانت
الغاية منه ،خلط الأوراق وحتويل الأنظار
عن ف�ساده ،ولكن ذلك كله مل يجده نفع ًا،
و�إمنا زج به يف ال�سجن وبقي �أكرث من �سبعة
�أع���وام ،وه��ا ه��و نتنياهو ،وك��ان امل�سل�سل
�إي��اه ،يعيد التاريخ نف�سه ،فهو يتهي�أ الآن
ل�شن عدوانه ،على قطرنا العربي ال�سوري،
وم�ستند ًا �إىل م�سوغات باطلة� ،إال �أن��ه
يلج�أ �إىل حم��اوالت يائ�سة ،علّها تنقذه
من االتهامات املوجهة �إل��ي��ه ،بتورطه يف
الف�ساد ،ولكن اليوم غري الأم�س ،فاملقاومة
الفل�سطينية يف غ���زة وع��ل��ى ال��رغ��م من
ح�صارها ،وظروفها ال�صعبة ،ا�ستطاعت �أن
ترد على عدوانه ،ومتطر الأر���ض املحتلة
وم�ستوطنات ال��ع��دو ب���أك�ثر م��ن �أربعمئة
����ص���اروخ ،ه���ذه ال�����ص��واري��خ ال��ت��ي �أ���ص��اب��ت
�أهدافها بدقة ،وجعلت نتنياهو ،يطالب
بوقف �إطالق النار ،وهنا نقول لنتنياهو،
فيما لو فكر بعدوان على لبنان ال�شقيق
�أو على قطرنا احلبيب ،فكم من ال�صواريخ
�ستتوجه ب��اجت��اه م��دن فل�سطني املحتلة،
مثل حيفا ويافا وغريها ،وباعتقادي مل
ولن يجر�ؤ نتنياهو على القيام مبثل هذا
العدوان؟؟ لأنه يدرك رد املقاومة ،والتي
ي�شغل القطر العربي ال�سوري حجر رحاها،
وم��ن خ�لال قيادته ال�شجاعة ،لن ت�سمح
له بالعربدة ،ول��ن ترتكه ي�صول ويجول
يف تنفيذ برامج تطبيعه مع ه��ذا النظام
العربي �أو ذاك؟ وال�سيما يف دول اخلليج،
و�إن الكيان ال�صهيوين ي�أخذ بعني اجلد،
ما ي�صدر عن املقاومة الوطنية اللبنانية
وال�سيما ما وجه �إليهم عرب �شريط م�صور
وباللغتني العربية والعربية �إذ يت�ضمن
ه��ذا ال�شريط ،رد ًا على التهديدات التي
يعلنها نتنياهو ،وق��ادة الكيان فالرد هو:
«�أيها ال�صهاينة �إذا جت��ر�أمت �ستندمون»،
وهم يعرفون جيد ًا الرت�سانة ال�صاروخية
التي ميتلكها حزب اهلل ،ويعرفون �أي�ض ًا �أن
حزب اهلل ،لن يكون وحده يف مواجهتهم،
و�سورية قلب العروبة ،هي لهم باملر�صاد
�أي�ض ًا ،فظنوا �أنهم �أ�ضعفوها من خالل هذه
احل��رب الكونية ،التي ُ�شنّت �ضدها ،وكان
لهم ح�صة الأ���س��د يف ه��ذه احل��رب ،لأنهم
ي��درك��ون �أن �سورية لي�ست كبقية ال��دول
العربية ،التي ي�سرحون وميرحون ،على
تطبيع عالقاتهم معها ،ويدركون جيد ًا �أن
الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية
للأمة العربية ،و�سورية هي من يتم�سك
بالعروبة وبق�ضيتها املركزية ،ويدركون
ج��ي��د ًا ك��ي��ف ���س��ي��ك��ون ن��دم��ه��م� ،إن ف��ك��روا
بارتكاب حماقة ال��ع��دوان ،على املقاومة
وال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ل��ه��ا ،ال��ق��ط��ر ال��ع��رب��ي
ال�سوري ال�صامد.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

فتاوى
كبار الكتّـاب والأدباء
�أجرت جملة «الهالل» عام  1923ا�ستفتاء وجهته لكبار الك ّتـاب �آنذاك ،حول املو�ضوعني
التاليني:
1ـ م�ستقبل اللغة العربية.
2ـ نه�ضة ال�شرق العربي وموقفه �إزاء املدينة الغربية.
ون�شرت دار الهالل الأجوبة يف كتاب م�ستقل حتت عنوان« :فتاوى كبار الك ّتـاب والأدباء».
جاء يف مقدمة الكتاب« :يهم �أه��ل الأقطار العربية جميع ًا يف هذا العهد اجلديد �أن
يعرفوا ما يكون من �أمر اللغة العربية يف امل�ستقبل ،وهل تعود �إىل �سالف جمدها وع ّزها،
وم��ا يكون ت�أثري التطور العام فيها .كذلك يهمهم �أن يحيطوا مبا يكون من موقف هذا
ال�شرق العربي الناه�ض �إزاء املدينة الغربية احلديثة» .وانطلقت �إدارة دار الهالل من
�أمل �أن قراء العربية �سيقدّ رون هذه املجموعة الفريدة من الآراء لك ّتـاب عرب وك ّتـاب
�أجانب (م�ست�شرقني) ،ال �سيما ،و�إنه مل ي�سبق �أن اجتمع بني دفتي كتاب مثل هذا القدر من
النظرات البعيدة والأفكار اخلطرية ـ على حد قول �إدارة الهالل.
�إذن ،منذ قرن تقريب ًا ،كان االهتمام مب�ستقبل اللغة العربية حا�ضر ًا عند ال�شرفاء
واملتنورين الذين ر�أوا �أن ثمة خطر ًا على اللغة العربية ،يعني �أن هذا اخلطر هو بالأ�سا�س
خطر على (الهوية العربية).
و�إذا �ألقينا نظرة عجلى على حال اللغة العربية يف كل الأقطار الناطقة بها ،ت�أكدنا
(ولو من نظرة عجلى) �أن خطر ًا حقيقي ًا يحيق بهذه اللغة ،فدويالت اخلليج العربي كلها،
ترطن باللغة الإنكليزية ،وعلى ذمة رئي�س احتاد ك ّتـاب الإمارات العربية� ،أنه بحلول عام
 2030لن جتد من يفهمك بلغتك الأم ،دول �شمال �إفريقيا لي�ست �أح�سن حا ًال من الإمارات،
ولهذا ،كانت �سورية القطر الوحيد الذي �شعر بهذا اخلطر ،ال�سيما ،بالن�سبة لالنزياحات
الكثرية التي تعر�ضت لها اللغة العربية ،فدقّ مقام الرئا�سة ناقو�س اخلطر ،و�شكل جلنة
التمكني للغة العربية.
واحلديث عن جلنة التمكني هذه ،ي�ست�أهل �أن ُيفرد له بحث خا�ص ،و�أع��ود �إىل فتاوى
جملة الهالل.
ونظر ًا لأهمية املو�ضوع قامت وزارة الثقافة يف �سورية ،وج��دّ دت هذا اال�ستفتاء عام
 .1985حول النه�ضة العربية ،وحول م�ستقبل اللغة العربية ،وهذا ما �س�أعر�ضه يف حينه.
وكانت الأ�سئلة التي طرحت يف الق�سم الأول حول م�ستقبل اللغة العربية هي:
1ـ ما هو م�ستقبل اللغة العربية يف نظركم؟
2ـ وما ع�سى �أن يكون ت�أثري التمدين الأوروبي والروح الغربية فيها؟
3ـ وما يكون ت�أثري التطور ال�سيا�سي احلا�ضر يف الأقطار العربية؟
يعم انت�شارها يف املدار�س العاملية وغري العاملية وتع ّلم بها جميع العلوم؟
4ـ هل ّ
5ـ وهل تتغلب على اللهجات العامية املختلفة؟
6ـ وما هي خري الو�سائل لإحيائها؟
هذه هي الأ�سئلة التي طرحت حول م�ستقبل اللغة العربية ،لكل من:
ـ الأ�ستاذ غويدي ،والأ�ستاذ ت�شرد كوتهيل ،الأب المن�س ،الأ�ستاذ وليم ورل ،خليل
مطران ،حممد كرد علي ،الأ�ستاذ جرب �ضومط� ،سليم �سركي�س ،عي�سى ا�سكندر املعلوف،
م�صطفى �صادق الرافعي« ،م�ستهل» .جربان خليل جربان� ،أنطون اجلمل ،نقوال حداد� ،أمني
وا�صف بك�.إبراهيم حلمي العمر.
و�أب��د�أ ح�سب الت�سل�سل �أع�لاه ال��ذي جاء يف اال�ستفتاء ،ف�أجاب الأ�ستاذ غويدي ،وهو
م�ست�شرق �إيطايل وع�ضو يف جمل�س ال�شيوخ� ،إجابة خمت�صرة ،كتب قائ ًال:
« ..ال ريب يف �أن االمتيازات العظيمة التي ح�صل عليها العرب من جراء حوادث ال�سنوات
الأخرية �سيكون لها ت�أثري �شديد يف اللغة العربية ،ويف ر�أيي �أنه يجب �أن تتك ًّون لغة كتابية
�سهلة يفهمها اجلمهور العربي وتكون م�ستقلة عن اللهجات العامية املختلفة� ،أما الإن�شاء
اخليايل املفخم و�أ�ساليب البديع فيجب �أن تخ�ص�ص للكتب ذات ال�صفة الأدبية ال�صرفة».
ثم يقرتح امل�ست�شرق غويدي الإيطايل �إدخ��ال �شيء من الإ�صالح على طريقة الكتابة
العربية ،وال�سيما فيما يتعلق بكتابة �أ�سماء الأعالم ،ويقول� ،إنه يعلم جيد ًا ال�صعوبات
التي تعرت�ض هذا الإ�صالح بالنظر �إىل اخلط العربي وقواعده ويقرتح� :أال ميكن ا�ستعمال
أ�ح��رف خا�صة �سميكة يف �أول �أ�سماء الأع�لام من حجم الأح��رف الأخ��رى؟ ويف ر�أي��ه� :إن
هذا العمل بهذا الر�أي ي�سهل مطالعة الكتابة العربية كثري ًا ف�ض ًال عن فوائده العظيمة يف
التعليم.
ً
ويختم قائال :وعلى كل حال ف�إين �شديد العناية بتتبع التقدم الذي يحدث يف البالد
العربية ،وال ريب عندي �أن اجلن�س العربي �سيلعب م ّرة �أخرى دور ًا خطري ًا يف تاريخ ال�شرق
واحل�ضارة.
�أما بقية الآراء فللحديث القادم.
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• حممد باقي حممد
ال نظننا بحاجة �إىل �أن نتذكر البون
ال�شا�سع الذي قطعته الق�صة الق�صرية ،لتتح ّرر
من حبل ال�سرة الذي كان يربطها مع احلكاية،
ثم  -على �سرديات ا�ستلزمت زمن ًا
ولت�شتغل  -من ّ
طوي ًال من « ُمقرتفيها»! نحن  -وعلى نحو �أكيد
الق�ص �أو
 ل�سنا ب�صدد نفي ال�سرد من جنةّ
جحيمه ،ناهيك عن �أ ّننا لن نذهب �إىل اال ّدعاء
ب����أنّ ال�����س��رد ق��د ا�ستنفد م��ه��ام��ه مت��ام�� ًا ،ذل��ك
�أ ّن��ه  -وبا�ستلهامنا لآراء ال�شكالن ّيني الرو�س
كت�شري�شف�سكي  -بنية ُم��ع��ق��دة حتكم زاوي��ة
ال��ر�ؤي��ة ،وكيفية العر�ض ،وع�لاق��ة الأج��زاء
ّ
أح�س َنت التوليفة جاء
ببع�ضها �أو
بالكل ،ف�إذا � ِ
املنت يف منتهى اجلمال! لكنّنا �سنذهب �إىل تخوم
الق�صة الق�صرية املُنفذة باالتكاء على �أ�ساليب
ّ
حديثة �أي�ض ًا ،تلك التي جت��اورت وال�سرد ،من
غ�ير �أن يغيم حدثها �أو يغيب ،احل��دث ال��ذي
�����ص ال�����س��رديّ �أي�����ض�� ًا ،وق��د نقف
ي�شرتطه ال��ق ّ
بق�صة اللحظة/
بالق�صة
الن�ص  -مث ًال � -أو ّ
ّ
ّ
احلالة!
االبتدائي �سنت�ساءل �أال
على هذا الت�أ�سي�س
ّ
ينبغي �أن يكون ث ّمة �أ�س�س �أو معايري جديدة
�����ص��ة ال��ق�����ص�يرة احل��داث��و ّي��ة يف
تعتمدها ال��ق ّ
التنفيذ!؟ تلك الأ�س�س �أو املعايري التي �ستفر�ض
على النقاد ا�ستنباطها من داخل متونها ،لتقف
مبقت�ضاها الق�صة
�إزاء املعايري التي « حوكمت « ُ
ال�سرد ّية ،ربمّ ا لأ ّننا �إذ ن�أتي على النقد بو�صفه
ا�شتغا ًال يلي اال�شتغال على الكتابة الإبداعية،
ُن�ؤكد على �أ ّنه ال ّ
يقل عنه �أهم ّية ،فيما ينغلق
الق�ص�صي � -أو �أ ّنه بالأحرى ينفتح  -على
املنت
ّ
الن�ص
غ�ير ق���راءة ُينجزها ال��ق��ارىء بو�صف
ّ
وجه �إىل
الق�ص�صي  -يف ح�صيلته الأخ�يرة ُ -م ّ
ّ
ق���ارىء غ��ف��ل ،لكنّه يف �صلب مقا�صد عمل ّيتي
بن�ص
الق�ص والتقعيدُ ،من ّوهني �أ ّن��ن��ا �إذ نقف ّ
ّ
تب�صرين ،وباملعايري التي نروز
م
�سردي
ق�ص�صي
ُ
ّ
ّ
الق�ص�صي احلداثويّ  ،نكون قد حكمنا
الن�ص
بها ّ
ّ
عليه بال�سقوط يف �إجحاف ما بعده �إجحاف،
ذل��ك �أ ّن��ن��ا  -بذلك  -نكون ق��د و�ضعناه خ��ارج
�سياقه يف التعبري ع��ن مرحلة �سا�ست �أمن��اط
الق�ص يف معر�ض ت��ط�� ّوره��ا ،فهل ث ّمة حاجة
ّ
بعد لأن نذهب �إىل �أ ّننا �س ُنجايف املنطق �إن نحن
« حاكمناه « على �ضوء املعايري التي ُنخ�ضع لها
ثم �أل�سنا نقع
احلكاية ع��ادة!؟ هذا من جهةّ ،
الق�ص�صي
الن�ص
يف اخلطل ذاته �إذا «حاكمنا»
ّ
ّ
احل��داث��وي ب���الأدوات ذاتها التي « ُنحاكم» بها
الق�ص�صي ال�سرديّ !؟
الن�ص
ّ
ّ
نعم � ..سنق ّر ب�أنّ الإجابة قد ت�ستع�صي
على القارىء قلي ًال ،ربمّ��ا لأ ّننا �إذا عمدنا �إىل
�����ص وال�����ش��ع��ر� ،سرنى
ُم��ق��ارن��ة ع��رج��اء ب�ين ال��ق ّ
حكم ال�شع َر توات َر من غري
ب���أنّ التط ّور ال��ذي
َ
�أن ُيبتلى برباثن القطع ال��ذي ط��ال احلكاية،
�إذ �أ ّننا  -على �سبيل التمثيل  -حني ا�ستوردنا
الق�صة الق�صرية الفن ّية من الغرب الأوروب ّ��ي،
مل ُ
يك ث ّمة كثري حاجة للإ�شارة �إىل �أن الرابط
بينها وب�ين احل��ك��اي��ة املُ��ت��وات��رة ع��ن موروثنا
يتلخ�ص يف �أنّ الأوىل افرتقت عنها بن�سخ
واه،
ّ
الديباجة عن ُمقدّ متها ،و�ضبط زمنها ب�صرامة،
والتخلي عن النهاية الوعظ ّية!
هذا  -ك ّله  -بعيد ًا عن االدعاء ب�أ ّنها ب�ضاعتنا
ُر ّدت �إلينا ،ذاك االدعاء الذي قال به البع�ض،
العربي القدمي «
احلكائي
ذاهبني �إىل �أنّ النرث
ّ
ّ
�ألف ليلة وليلة  -منوذج ًا « انتقل �إىل �أوروب��ا
الع�صر الو�سيط ،ل ُي�ؤثر ب�شكل كبري يف نرثها،
ق�صة احل��ال��ة توغل يف ال��ن���أي عن
ث ّ��م ه��ا ه��ي ّ
احلكاية� ،إذ راحت تقطع اخليط الذي يربطها
ب��الأ���ش��ك��ال ال�سابقة عليها ،كالق�صة احل��دث
ب�أ�ساليبها املُختلفة ،ل��ت��ق��ارب ع���وامل ال�شعر
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قضايا و آراء

أ�جوبة الق�صة الق�صيرة ..
ر ؤ�ى بر�سم الحوار!
ُمقاربة كبرية ،قد يحاججنا البع�ض بالقول
� :ألي�س ه��ذا ح��ال ق�صيدة النرث يف عالقتها
بق�صيدة العمود �أو حتى بق�صيدة التفعيلة؟
لكنّ امل�س�ألة  -هنا � -ستحيلنا �إىل اختالف بينّ ،
ذلك �أنّ ّ
لكل جن�س خ�صو�ص ّيته ،بيد �أنّ املقام
لن يتيح لنا تو�ضيح هذا التمايزلتخارجه مع
ثم �إ ّننا مل ن�ستق ّر -بعد  -فيما �إذا كنّا
املقالّ ،
ننتمي بن�سب البنوة ال�شرع ّية للجاحظ مث ًال،
�أي للنرث احل��ك��ائ ّ��ي ال��ع��رب ّ��ي ال��ق��دمي� ،أو حتى
ملقامات الهمذاين واحل��ري��ري� ،أم �أ ّن��ن��ا ننتمي
بن�سب البنوة ال�شرع ّية � -أو غري ال�شرع ّية -
لغي دو موبا�سان �أو �أنطوان ت�شيخوف؟! وهذا
الق�ص ،ذلك
قد يجلو القطع الذي جئنا عليه يف
ّ
�أنّ ال�شعر تواتر من الق�صيدة اجلاهل ّية  -التي
و�صلتنا منذ ما ُيقارب املئة وخم�سني �سنة قبل
الإ�سالم � -إىل ق�صيدة النرث بال �أيّ قطع!
تق�صر الإج��اب��ة ع��ن الإح��اط��ة
ث��ان��ي��ة ق��د ّ
الق�ص� ،إ ْذ كيف نقف بالتجريب الأ�صيل
بتط ّور
ّ
 ذاك  -ال���ذي نه�ض ب���أع��ب��اء ه��ام��ة ج���د ًا يفحت��دي��ث الق�صة الق�صرية ،ن��ق��ول كيف نمُ ايز
بني ه��ذه الأع��ب��اء وب�ين تلك التي متو�ضعت يف
وهم احلداثة؟ ح�سن ًا ..ربمّ ا �أزف الوقت لكي
ن�ستذكر ال�شاعر الكبري �أدوني�س �إذ يقف بوهم
املماثلة مث ًال ،فن�شري �إىل ُمنجز يرى مجُ رتحوه
ب�أ ّنهم ين�ضوون حتت ل��واء احلداثة  ،لتماثل
الغربي يف هذا اجلانب �أو
�إجنازهم مع املُنجز
ّ
ذاك ،وقد ن�ستعيد كالمه حول وهم املُغايرة �إ ْذ
يرى �أ�صحابه ب�أ ّنهم حداثو ّيون لأ ّنهم ابتعدوا
ب�إجنازهم عن الأ�شكال املحل ّية!؟ وال نظنّنا
 هنا � -إ ّال �إزاء �أوه��ام احل��داث��ة ال احلداثةذاتها ،فاحلداثة  -وبتب�سيط �شديد  -هي �أن
تب�صر ،لنكت�شف �أ ّنها
نقف بالأ�شكال ال�سائدة يف ّ
ما ع��ادت تفي بحاجتنا �إىل التعبري ،و�إذ ذاك
فقط تبد�أ عمل ّية البحث عن �أ�شكال �أو �أ�ساليب
جديدة ،تل ّبي احتياجاتنا تلك ،هكذا يف وهمنا
 وعرب �صريورة ُم�ضنية تت�ش ّبه بوالدة ع�سريةقا�صونا على تلك الأ�شكال �أو الأ�ساليب،
 وقع ّثم  -ناقد �أريب� ،أدرك بحد�سه
ول ُيالحظها  -من ّ
�أ ّنه �إذا حاكمها يف �ضوء معايري قدمية �ست�سقط
بح�سه النقديّ الرهيف يرى يف
�أو تكاد ،غري �أ ّنه ّ
ن�ص ًا ف ّن ّي ًا ها ّم ًا ،ليعيد قراءته بت�أنّ
ما بني يديه ّ
ثم
ة،
ي
الوثوق
املاقبليات
إىل
�
يحتكم
وحياد ال
ّ
ّ
ً
الن�ص عن
راح ي�ستنبط �أ�س�سا جديدة ترب�أ بهذا ّ
الأحكام الإطالق ّية البليدة ،ما يعود بنا �إىل
�إحلاف ال�س�ؤال الأ ّول ،لنجزم بان�ضواء الأ�س�س
�أو املعايري اجلديدة  -تلك التي نقر�أ يف �ضوئها
أدبي  -يف خانة احلداثويّ ُ ،من ّوهني ب�أنّ
ّ
الن�ص ال ّ
احلداثة ن�سق عا ّم ي�شمل مناحي احلياة ك ّلها،
على �أ ّال نتخبط يف مفهوم االنعكا�س ..االنعكا�س
املُبا�شر� ،إذ �أنّ الفنون لي�ست انعكا�س ًا ُمبا�شر ًا
للحياة يف �أوجهها املختلفات ،وهذا ين�أى بنا عن
آيديولوجي ،الذي ينظر
االنزالق نحو خانة ال
ّ
�إىل الثقافة  -غالب ًا  -بو�صفها ُملحق ًا من مالحق
ال�سيا�سة ال العك�س!
بهذا املعنى (يت�شرعن) التجريب ُمكت�سب ًا
���ص��ف��ة ال�����ض��رورة ،ح��ت��ى �إذا ت����وازت ال��ع��م��ارة
ال��ن��ق��دي��ة ب��ال��ع��م��ارة الإب���داع��� ّي���ة ،وا���ض��ع��ة يف
���ي وتبويبه،
مقا�صدها ت�صنيف املُنجز الأدب ّ
واحل������ؤول ب��ي��ن��ه وب�ي�ن املُ��ت�����س��ل��ق�ين �أو�أن�����ص��اف
امل��واه��ب ،ما يرفع تقاليد ثقافية  -ال نظنّها
ت�سو�س العمل ّية الإبداعية ممُ ار�سة وتقعيد ًا
اليوم � -إىل ُم�ستوى ال�ضرورة� ،آنئذ � ..سنكون
قادرين على التمييز بني احلداثة و�أوهامها،
و�آنئذ �سنقف باحلداثو ّيته عرب �أعالمها  -زكريا
تامر �أو �سعيد حورانية �أو عبداهلل عبد  -مث ًال!
وب��ه��ذا املعنى � -أي�����ض�� ًا  -ق��د ن�ستعيد ن��داء

ال�شاعر الكبري �أدوني�س ،الذي دعا  -فيه � -إىل
ن�ص عابر للأجنا�س الأدب ّية يف كتابه املو�سوم
ّ
بـ « فاحتة لنهايات القرن ،مقاالت « ما �سيذهب
بنا جهات مفهوم نقديّ غري ق��ا ّر بعد ،ا�صطلح
عليه بتداخل الأجنا�س الأدب ّية ،هذا يف �سياق
ا�ستعارات ُمتبادلة لعنا�صر بعينها بني �شتى
الأجنا�س الأدب ّية!
فهل نقف بالق�صة الق�صرية � -إذ ًا -لنتلم�س
�أثر الأجنا�س الأدب ّية الأخرى فيها؟ ح�سن ًا..
ق��د ن��ب��ت��دىء ب��ق�����ص��ي��دة ال��ن�ثر  -ع��ل��ى �سبيل
التمثيل  -لن�شري �إىل ُم�صطلح التكثيف �أو
التبئري ،ربمّ��ا لأنّ الق�صة الق�صرية  -كحدث
ُمن�ضبط يف ال��زم��ن ،ه��ذا �إذا ج��از لنا تعريفها
على هذا النحو  -ان�شغلت بهذا املفهوم ممُ ار�سة
وتقعيد ًا ،ث ّ��م كيف �سنتل ّم�س عن�صر ًا مركزي ًا
الق�ص كعن�صر الزمن �إذ يتحدّ د يف
يف عمل ّية
ّ
�ضوء �ضبط �صارم له!؟ �أل�سنا بذلك نوائم بني
التكثيف واالقت�صاد اللغويّ من جهة ،والزمن
املُن�ضبط من جهة �أخ���رى!؟ حتى �إذا خرجت
ق�سم
ّ
الق�صة عن هذا ال�ضبط لتغطي الفكرةّ ،
الق�ص ،وزمن
زمن
زمنني،
إىل
�
الزمن
ون
القا�ص
ّ
ّ
الفكرة ال��ذي قد ميتد باالتكاء على اخلطف
التداعي �أو التذكر ،باعتبار
خلف ًا  -مث ًال � -أو
ّ
ال��ذاك��رة حام ًال ح��ر ًا يف ارحت��ال��ه عرب الزمن،
فيقوم الأول ب�ضبط الثاين ،لكي ال ُيغادر الن�ص
الق�ص كجن�س! ويف الوقت ذاته تكون الق�صة
َ
الفني �إذ يت�ش ّبه باملونتاج
التقطيع
ا�ستعارت
قد
ّ
ال�سينمائي ،مثله يف ذلك مثل اخلطف خلف ًا «
ّ
الفال�ش باك « ناهيك عن ن�سخ ن�سق التعاقب
الفيزيائي  -ذاك ال��ذي ي�سيل من
عن الزمن
ّ
املا�ضي نحو احلا�ضر فاملُ�ستقبل  -ل ُيحيل �إىل
املُنك�سر منه �أو ال��دائ��ريّ م��ن ج��ه��ة ،م��ا ُيتيح
للقا�صني اللعب على التقدمي والت�أخري بهدف
الن�ص� ،أو ك�سر
�ضخّ مزيد من التوتر
الدرامي يف ّ
ّ
رتابة ال�سرد التقليديّ � ،إىل جانب ّ
حل �إ�شكال ّية
ال��زم��ن! ف���إذا تذكرنا اخل��اط��رة كفكرة تلحف
على ال��ذاك��رة كحامل ح�� ّر هي الأخ���رى ،نكون
قد و�ضعنا �أيدينا على ا�ستعارة �أخرى تقوم به
رب قائل ولكن كيف نمُ ايز بينها � -أي
الق�صةّ ،
بني الق�صة  -وبني اخلاطرة �أو ق�صيدة النرث،
ال �سيما يف ق�صة احل��ال��ة ،الأك��ث�ر ُمتاخمة
التب�صر يف امل�س�ألة
لق�صيدة ال��ن�ثر!؟ �إ ّال �أنّ
ّ
الق�صة تتحدّ د يف زمن ُمعينّ ،
�سيقودنا �إىل �أنّ
ّ
فيما يغيب التحديد املُماثل له عن اخلاطرة،
ثم �إنّ الق�صة
حالها يف ذلك حال ق�صيدة النرث! ّ
ُمطالبة بلغة جميلة  ،لغة تتجاوز تلك التي
ت� ّؤ�س�س لوظيفة التوا�صل ع���ادة ،لتندرج يف
ق�ص�صي ،نعم ..قد ت�ستعري �شيئ ًا من
فني
ّ
ن�سيج ّ
اللغة ال�شاعرية ،لتحيل �إىل لغط يق�سم لغة
الق�ص �إىل تعبرييّ دال له �أن�صاره « د  .ف�ؤاد
ّ
مرعي  -مثا ًال « و�شاعريّ « وفيق خن�سة  -مثا ًال
« غري �أنّ لغة النرث  -على حمولتها ال�شعر ّية يف
الق�ص � -ستظل لغة حتليل ،فيما يذهب ال�شعر
ّ
جلي بني
تخارج
يف
والتخييل
ال�صورة
�إىل
ّ
اجلن�سينْ � -إىل االن��زي��اح باللغة ع��ن ال��دارج
ربمّ���ا� ،أو �إىل ال��ه��دم وال��ب��ن��اء� ،أو اللعب على
املجاز ،ت�أ�سي�س ًا ملفهوم االن��زي��اح� ،أو  -حتى -
النحت واال���ش��ت��ق��اق ،وه��ذا ي�شي ب����أنّ التخوم
قد تت�ضاءل لكنّها ال ّ
متحي متام ًا ،لقد �أ�ستعار
الق�ص من امل�سرح عن�صري احل��وار والتغريب،
ّ
�إنّ �شخ�ص ّية ال��راوي  -مث ًال  -ال تخ�ضع ملفهوم
املكان �أوالزمان ،مثله مثل املجنون مع اختالف
للقا�صني  -ثانية ّ -
حل �إ�شكال ّية
الدور ،ما �أتاح
ّ
مق�ص الرقيب! الت�أريخ
ال��زم��ن� ،أو الهرب من
ّ
�����ص بتقانة
 ه��و الآخ����ر  -ح�ضر ل�يرف��د ال��ق ّالتاريخي� ،أي قراءة احلا�ضر بداللة
الإ�سقاط
ّ

التاريخي �إذ تت�سع دوائر مرموزه نحو احلا�ضر،
ّ
ف�سر للق ّراء
ّ
ثم �أنّ علم النف�س « فرويد  -مثا ًال « ّ
الق�ص ،ال�شعور ّية منها �أو
دوافع ال�شخو�ص يف
ّ
الال�شعور ّية ،ف���أ���ض��اف لل�صراع اخل��ارج ّ��ي بني
ال�شخو�ص  -القائم على تباين النوازع وامل�صالح
الق�ص منجم ًا
 �صراع ًا داخلي ًا �ضافي ًا ،ما حم�ضّ
الدرامي،
ث��ر ًا �ضخّ يف متونه مزيد ًا من التوتر
ّ
أدبي من
ل
ا
مما قبل
ناهيك عن ا�ستعارة عنا�صر ّ
ّ
�أمثال �أو �أهازيج �أو �سواها  -بتعبري رينيه ويليك
الت�شكيلي،
 وقد ن�شي با�ستعارة اللون من الفنّّ
فهل ث ّمة حاجة  -بعد  -للإ�شارة �إىل �أنّ تداخل
الأج��ن��ا���س الأدب�� ّي��ة �أف���اد الق�صة ك��ث�ير ًا جلهة
تطوير تقاناتها فجمالياتها ،وم��ن ث ّ��م جلهة
تو�صيلها �إىل القارىء يف ت�أثري ُمتبادل؟
�إنّ الق�صة الق�صرية  -كما نعلم  -تتناول -
يف حدثها  -ال�شخ�ص ّية الإن�سان ّية يف �إح��دى
ح��االت��ه��ا ..يف اللحظة ال��ت��ي تنبتُّ فيها عن
�سواء �أكانت هذه املُ� ّؤ�س�سة
املُ� ّؤ�س�سة املُهيمنة،
ً
الق�صة
عائلة �أو قبيلة �أو طائفة �أو دولة ،لتبدو ّ
ك�صرخة ال�شخ�ص ّية الرئي�سة يف توا�صلها مع
روح اجلماعة ،لكنّ قا�صني ا�ستثنائ ّيني ك�أنطوان
ت�شيخوف  -وع�بر تكثيف ُمذهل  -متكنوا من
الإح��اط��ة ب��ح��ي��اة ك��ام��ل��ة يف غ�ير ق�����ص��ة ،وق��د
ن�ست�شهد يف هذا اجلانب بالقا�ص الراحل �سعيد
حوران ّية يف ق�صته « عريظة ا�سرتحام  -من
جمموعته � :شتاء قا�س �آخر «!
ف�إذا عدنا �إىل مقولة �أناتوليلونا�شار�سكي -يف
اجلدل الذي دار يف ثالثينات القرن املُن�صرم مع
دوبرلوبوف وبلين�سكي -التي تذهب �إىل « �أنّ ما
�س ُيكتب للفال�سفة واملُفكرين و ُمدر�سي اجلامعات
يف االحتاد ال�سوفييتي� ،سيختلف بال�ضرورة ع ّما
�س ُيكتب لفالح يف �أعماق �سيبرييا « �س ُيطالعنا ّ
ظل
ُمربك ملُ�صطلح النخبو ّية ،الذي �س ُي ّ
طل بر�أ�سه
عرب تلك املقولة! على هذا ربمّ��ا بدا ا�ستذكار
تقن ّية تعدّ د الأ�صوات وال�ضمائر �أو غريها من
التقانات يف خانة الرتف ربمّ ا! هذا �إذا جتاهلنا
الق�ص ،تلك التي
عج َزها عن الإحاطة ب�أ�سئلة
ّ
�ستت�أ ّبى على مقال يتيم و�ضع ا�ستنفار �أ�سئلة
�أخرى يف مغازيه ،هذا ناهيك عن تعذر الإجابة
على الكيفية التي تتداعى عنا�صر مثل احلبكة
ق�ص�صي
ن�ص
�أو ال�سرد �أو ال�شخو�ص لتندرج يف ّ
ّ
فني !
ّ
���م م���اذا ب��ع��د!؟ ال ���ش��يء يف م���دى ال��ر�ؤي��ة
ث ّ
والإداك يتكىء �إىل يقينات ُم��راوغ��ة  -بل
 وخ��ادع��ة ربمّ����ا! ف��م��ا ت��ق��دّ َم وج��ه��ة ن��ظ��ر..مجُ�� ّرد وجهة نظر يف م�س�ألة خالفية  -بداية
 هي م�س�ألة الأدب ،الحتكامها �إىل الذائقةال�شخ�ص ّية غالب ًا ،حتى �إذا غ�ض�ضنا النظر عن
التط ّور الذي طال هذه الذائقة عرب الزمن! ف�إذا
ت�ساءل �أحدهم عن الأ�سباب التي حدت بنا �إىل
الن�ص املفتوح ،لطفا على ال�سطح جواب
جتاهل
ّ
حائر ُي�شري �إىل �أ ّنه انح�صر يف ن�صو�ص حمدودة،
من غري �أن نتمكن من الإم�ساك بالأ�سباب ،فيما
�أغفلنا الـ  :ق ق ج  ،خلروجها عن املقام ،حتى
على ُم�ستوى العنونة ،لكن من يدري! فقد نقف
بها  -هي الأخ��رى  -يف ترفها ومواجعها ،على
ه��ذا  -ويف خواتيم �أ�سئلتنا ه��ذه  -فنحن ال
ندّ عي ب�أ ّننا قاب�ضون على جمر احلقيقة ،ذلك
�أ ّنها ُموزعة بني اجلميع على تفاوت ،فقط حوار
هادىءُ ..مت�أن وم�ستق�ص له �أن يدفع بامل�س�ألة
�إىل الأم���ام ،في�ضعها على الطريق يف خدمة
الق�ص على وج��ه التخ�صي�ص ،وخدمة الأدب
ّ
والفن عموم ًا ،ما قد يقت�ضي التنويه!

زوايا

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1619" :الأحد2018/12/16م  9-ربيع الثاين 1440هـ

كتّاب «ر�ؤى عربية»
والوفاء ل�سورية

• نـذير جعفـر

كان ذلك توجها حكيم ًا و�ضروريا ،ففي غمرة ت�صاعد تيارات اليمني الديني
املتطرف وتعبرياته الإره��اب��ي��ة امل�س ّلحة ،وم��ن ي����ؤازره م��ن مثقفي الليربالية
املتوح�شةُ ،خ ِّ�ص�صت مطلع العام 2013م �صفحة �أ�سبوعية يف �صحيفة ت�شرين
بجهود د .رغداء مارديني رئي�سة التحرير آ�ن��ذاك حتت م�سمى (ر�ؤى عربية)
منرب ًا للك ّتاب العرب امل�شهود لهم بالوطنية واالنتماء العروبي احلق ،والعقالنية،
والتجربة الإبداعية الطويلة واملت�ألقة .مل يكن من املمكن مدّ ج�سور التوا�صل مع
ه�ؤالء الك ّتاب يف خمتلف ال�ساحات العربية على �أثر الهجمة الإعالمية الظاملة،
واحل�صار االقت�صادي وال�ضغوط التي تتع ّر�ض لها �سورية يف �سابقة مل ي�شهد التاريخ
القدمي �أو املعا�صر �شبيها لها! لكن �أ�صالة ه�ؤالء الك ّتاب ووفاءهم وحتليلهم ال�صائب
ملا يجري على الأر�ض ،وما يدبّر ويُحاك لهذا الوطن من خطط بغية �إ�ضعافه وتدمري
بنيته التحتية ،و�سالحه وجي�شه وروح �شعبه املعنوية ،و�إخراجه من معادلة ال�صراع مع
الكيان ال�صهيوين ،وانتزاع دوره الإقليمي والدويل لأجيال مقبلة� ،سهّل مهمة التوا�صل
مع تلك النخبة من الك ّتاب وا�ستقطابها للدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية ،يف
التع�صب والتكفري ،وت�شريح
حماية وحدة الأر�ض وال�شعب ،ون�شر فكر التنوير ،ونبذ
ّ
�آليات الت�ضليل يف م�شروع الغزو اال�ستعماري ما بعد احلداثي ومقولته املحورية:
«الفو�ضى اخل ّالقة» التي تعني �أ ّول ما تعنيه �إ�سقاط بنية الدولة و�إمكانيات تطورها
واحتماالت وحتديثها وامتالكها لقرارها ال�سيادي ،عرب دعم املجموعات الدينية
واملذهب ّية املتطرفة ع�سكريا وماليا و�إعالميا على نطاق وا�سع ،وت�سخريها لإحداث
هذه الفو�ضى الهدّ امة حتت عناوين بر ّاقة وخادعة.
مل يتوان ك ّتاب «ر�ؤى عربية» يف الكتابة لها خ�صي�صا،ويف حت ّمل م�س�ؤولية مدّ ها
بخال�صة فكرهم و�إبداعهم وجتاربهم ،متح ّملني بذلك نقمة احلاقدين وامل�ش ِّوهني،
وغري �آبهني بتهديداتهم و�سمومهم� .إنهم يكتبون ح ّب ًا ب�سورية ،وانتماء لعروبتها،
ووفاء ملا قدّ مته للعرب كلهم .مل ٍي�س�أل �أيٌّ منهم عن مكاف�أة ملا يكتب ،بل هم يعرفون �أن
املكاف�آت رمزية �إن وجدت ،بل �إن �أ ّولهم قال :ال م ّنة وال َد ْينَ لأحد على �سورية و�شعبها،
فكل العرب مدينون لها وملواقفها ،و�آن الوقت لرند اجلميل بالدفاع عن هويتها وكيانها
وحلمها وابت�سامات �أطفالها التي خطفها الإرهاب .وثانيهم قال� :إن كان ثمة مكاف�أة
رمزية ملا �أن�شره ف�أرجو حتويلها �إىل م�ؤ�س�سة �أبناء ال�شهداء .وثالثهم �أ�ضاف :نكتب
تعبري ًا عن مواقف ،ال طمعا مبن�صب �أو �شهرة �أو مال ،و�أرواحنا ترخ�ص من �أجل �أن
ت�ستعيد �سورية عافيتها ودورها القومي .ورابعهم ا�ستدرك :كل املنابر مفتوحة �أمامنا
لكن ال منرب الآن يوازي قول كلمة احلق لل�سوريني عرب �صحافتهم يف املقام الأول ،لأن
واملتك�سبون
ذلك يعني الوقوف معهم يف حمنتهم ،بعد �أن هرب االنتهازيون واملتم ّلقون
ّ
من الكتابة يف تلك ال�صحافة خوفا من �أن تلوي الغوغاء �أ�صابعهم!
ومن بني ه�ؤالء الكتاب الذين مل يتوانوا يوما عن الكتابة يف �صفحة ر�ؤى عربية
الكاتب ونائب رئي�س احتاد كتاب م�صر خمتار عي�سى الذي مل يكن من ط ّالب ال�شهرة
و�ص ّناعها ،و�إن جاءته فهي ٌّ
ّ
�ستحق ملبدع عمل طوي ًال ب�صمت وهدوء بعيد�أ عن
حق ُم
مغريات ماكينة الإع�لام و�أ�ضوائها على الرغم من ت�سلمه ملفا�صل وم�س�ؤوليات هامة
فيها! ومل يكن من ط ّالب املال واملنافع ال�شخ�ص ّية و�إال ما كان له �أن يغادر الكويت وهو
يف �أوج ح�صاد ثمار �صربه وعطائه ،ويف موقع ثقايف ووظيفي يح�سده عليه الكثريون!
خمتار عي�سى لي�س جمرد ا�سم عابر يف زمن عابر ،فقد ن�سج ب�إن�سانيته و�إبداعه
وروح��ه امل�صرية الطيبة واجتاهه العروبي الأ�صيل �شبكة وا�سعة من ال�صداقات
والعالقات الوا�سعة يف م�صر والكويت و�سورية ومعظم الأقطار العربية� ،صداقات
اخلا�صة ،وروائي ًا له �صوته املغ ّرد
تعتز به �شاعر ًا له معجمه و�صوره و�إيقاعاته ور�ؤاه
ّ
يف دوحة ال�سرد الذي ما �إن ت�سمعه حتى ي�شدّ ك �إليه بعذوبته ،و�سال�سته ،ودالالته
العميقة واملنفتحة على �آفاق التجديد �سواء يف املو�ضوعات والأفكار واحلاالت التي
يقاربها �أم يف البنية الفن ّية وتقنياتها التي يحر�ص على ا�ستثمارها بعيد ًا عن فخاخ
احلداثة املفتعلة وما بعدها .ومت ّثل رواي��ت��اه :غلطة مطبع ّية ،و�سرتبتيز ،منوذجا
لل�سرد الف ّني الذي ميتع القارئ ،ويثري خم ّيلته ،ويفتح �أفق الأ�سئلة واحلوار معه.
خمتار عي�سى رمبا كان من �آخر �ساللة املثقفني املو�سوعيني الذين يجمعون بني الأدب
والق�صة) والنقد ،والفن ،وال�صحافة ،م�ستندا بذلك على �أر�ضية
(ال�شعر والرواية
ّ
معرفية ونظرية وا�سعة تنهل من التاريخ وال�سيا�سة وعلم النف�س ،ما�ضيا وحا�ضر ًا.
وهو مبدع م�ؤ�س�س �أي�ضا،ولي�س منتدى (مرايا) �إال �شاهد ًا ح ّي ًا على حيويته ،ودوره
الفاعل يف العمل الثقايف والأدب��ي واالجتماعي �أي�ض ًا .ال بل �شاهد ًا على مدّ ج�سور
الإب��داع مع خمتلف املرجعيات والأقاليم واملبدعني كبار ًا و�شباب ًا .وهو عمل مدين
وح�ضاري من طراز رفيع.
ولعل �أكرث ما ي�شدّ ين �إليه روحه ال�شابة ،وعقله املتف ّتح ،وحيويته الباهرة كتابةً
ً
ومتابعة وتن ّق ًال وحوار ًا وقدر ًة على امت�صا�ص ال�صدمات وحتويلها �إىل ن�صو�ص �إبداعية
ولي�س �إىل �شتائم.
ولعل قبل ذلك كله وبعده ،ي�شدّ ين �إليه وفا�ؤه ،و�صدقه ،و�س ّلم القيم العايل الذي
يتمتع به ،وانتما�ؤه مل�صر ،و�إميانه ب�أنها رافعة العروبة والإ�سالم ،وال تقوم قائمة لهذه
الأمة ما مل ت�أخذ دورها من جديد وتتحمل م�س�ؤولياتها ب�شجاعة و�إميان.
لي�س يل يف هذه الكلمة العجلى �إال �أن �أقول يف النهاية :ور ٌد لك يا �صديقي ،وور ٌد
عليك ،وما تكرميك �إال تكرمي للإبداع الأ�صيل ،وللموقف اجلريء ،وللإن�سان النبيل
الذي يعطي دون حدود وال م ّنة.

وطار
الطاهر ّ
ّ
ـ2ـ
ن�شر الطاهر ّ
وطار جمموعته الق�ص�صية التي حتمل
عنوان /ال�شهداء يعودون هذا الأ�سبوع /يف عام ،1974
وقد تكررت طباعتها الحق ًا ،وانتقلت �إىل عامل امل�سرح
فعر�ضت على خ�شبة امل�سرح يف العا�صمة اجلزائرية،
ويف غريها من املدن اجلزائرية �أي�ض ًا ،وعر�ضت على
خ�شبة امل�سرح يف مدينة دم�شق وغ�يره��ا م��ن امل��دن
العربية ،و�أُخذت �إىل عامل الفن ال�سابع ف�أنتجت فيلم ًا
�سينمائي ًا �أي�ض ًا.
يف هذه املجموعة �سبع ق�ص�ص هي /رق�صات الأ�سى،
والزجنية وال�ضابط ،واحلوت ال ي�أكل ،وا�شرتاكي حتى
امل��وت ،وزوج��ة ال�شاعر ،وال�شاعرة النا�شئة والر�سام
الكبري ،وال�شهداء يعودون هذا الأ�سبوع /وهي تدلل
بو�ضوح جلي على �أهمية املوهبة الأدب��ي��ة ،واحل��ذق
ال�سردي ،والغو�ص يف �أعماق ال�شخ�صية ،وا�ستكناه
ال��روح اجلزائرية ،والتالعب بعنا�صر ال�سرد مبهارة
�آ�سرة ،واجلماليات التي يوزعها الطاهر ّ
وط��ار داخل
ن�صه مثلما ت��وزع يد الطبيعة الب�ساتني يف �أط��راف
القرى.
تتوافر يف هذه الق�ص�ص جميع ًا الأبعاد الثالثية
لل�سرد املحلق ،وه��ي الإق��ن��اع ،والإم��ت��اع ،والوظيفية،
فالطاهر ّ
وط��ار يريد احلديث عن اجلزائر و�أهلها يف
�سنوات اال�ستقالل الأوىل وما حدث ومتو�ضع من مثالب
�ش ّوهت بع�ض معامل اال�ستقالل البهيجة ،ويف مقدمتها
ال�شهداء.
تقوم ق�صة /ال�شهداء يعودون هذا الأ�سبوع /على
را ٍو عليم يقود �أ�صوات ًا عدة ال حديث لها وال ق�صدية
�ضحوا من �أجل افتكاك
�سوى جلو حال ال�شهداء الذين ّ
ً
جغرافية وتاريخ ًا وب�شر ًا و�سياد ًة من براثن
اجلزائر
االحتالل الفرن�سي ،وعديدهم مليون ون�صف مليون
و�أزي���د ،وال�����س���ؤال عن كرامتهم الإن�سانية و�شرفهم
الوطني ،ونبلهم الأخالقي ،وما َّ
حل ب�أ�سرهم ومعارفهم
بعد �أن ت�أ ّبد غيابهم.
ال�س�ؤال املركزي الذي دارت حوله �أ�صوات �شخو�ص
الق�صة يتمثل يف :كيف �ستكون حال البالد �إذا ما عاد
ال�شهداء ،وعديدهم مليون ون�صف املليون ،وما الذي
�سيفعلونه حني يرون حاالت التفريط باملعنى الوطني
على يد الأبناء والأحفاد ،و�شيوع مظاهر االنتهازية
والف�ساد والالحياء الوطني يف جوانب كثرية من احلياة
اجلزائرية ،وما هي ردات �أفعالهم! وهكذا يظل ال�س�ؤال
لواب ًا داخل ف�ضاءات الق�صة بكل ما يحمله من مرارة،
ومفارقة ،و�أ�سى ،و�أحزان ال تنتهي عند خامتة الق�صة!
تبد�أ الق�صة بذهاب /العابد بن م�سعود ال�شاوي/
�إىل مركز الربيد وا�ستالمه لر�سالة �أتته من خارج
البالد ،فيجل�س يف الظل ويقر�أ الر�سالة يف زمن مقداره
�أربع �ساعات ،ثم يطويها وي�ضعها يف كي�س �صغري معلق
برقبته ،وينه�ض ،ويف طريقه يقابل خلق ًا فيبد�أ
ب�س�ؤالهم جميع ًا �س�ؤا ًال واح��د ًا مكرر ًا وهو هل �سيعود
ال�شهداء يف هذا الأ�سبوع .ي�س�أل �أول من قابله ،وهو
�شيخ م�سن� ،أمل تفكر �أن ابنك ال�شهيد قد يعود يوم ًا.
فيقول ال�شيخ� :أق�سم باهلل العلي العظيم �أن خيال ابني
مل يفارق عيني منذ �سبع �سنوات! وي�ضيف :حياتنا
من دونهم (يق�صد ال�شهداء) يا العابد ال معنى لها!
وي�س�أله ما الذي �سيفعله �إن جاء ابنه ال�شهيد غد ًا؟!
فيقول� :أفرح و�أقيم الأعرا�س طبع ًا .وحني يفرتقان،
يقول ال�شيخ وا�سمه /امل�سعى� /إن عقل /العابدَّ /
خف
وهو يف طريقه �إىل اجلنون لأنه مي�شي �إىل الوراء� ،إىل
املا�ضي .ويتحدث ال�شيخ /امل�سعى /لنف�سه �أنه ا�ستفاد
من ا�ست�شهاد ابنه ،فهو ي�أخذ امتيازات مالية وعينيه،
ويتقدم على غريه يف كل �شيء لأنه والد �شهيد!
ويذهب /العابد� /إىل دكان /قدور /رفيق ابنه يف
يق�ص عليه مرة ثانية،
احل��رب �ضد الفرن�سيني لكي ّ
ورمبا عا�شرة ،كيف ا�ست�شهد ابنه م�صطفى ،فيخربه �أن
م�صطفى ذهب بانفجار لغمني يف �آن واحد ،وقد دفنه
بيديه .فيقول له /العابد /وماذا تقول يا قدور �إن كان
ابني م�صطفى �سيعود يف ظرف �أ�سبوع! فيقول قدور:
وملاذا يعود؟! �إنه الآن يف جنات اخللد ،عودته لن تكون
�سا ّرة� ،سي�صاب بخيبة كارثية ،لكن الأب يقول له لكنني
ر�أيته يف احللم ،و�أنا مل �أ َر حلم ًا كاذب ًا يف حياتي.

د.ح�ســن حميد

وح�ين ت��رك ق��دور ،يلتقي يف طريقة ال�شاب عبد
احلميد ،رئي�س البلدية ،في�س�أله :ماذا لو عاد ال�شهداء
ي��ا ���س��ي ع��ب��د احل��م��ي��د؟! فيجيب :عليهم �أن ميحو
�أ�سماءهم من �سجل الوفيات ،ويثبتوا �أنهم �أ حياء ،وهل
�سرتاهم يتزيفون خالل �أ�سبوع كما تزيف الآخرون.
يقول /العابد /ابني م�صطفى �سيعود!
فيقول عبد احلميد يف نف�سه م��ت��وع��د ًا� :س�آكله
ب�أ�سناين لأنه قتل والدي .ويقول /العابد /يف نف�سه،
عبد احلميد ابن خائن ،ولن يكون وطني ًا ،لقد قتله
ابنه لأن��ه ك��ان يخون املقاومني وير�شد الفرن�سيني
�إليهم .ثم يلتقي �/سي املانع /م�س�ؤول احلزب يف القرية
ويخربه بخرب ال�شهداء العائدين ،فيقول �/سي املانع/
هذه �أحالم يا /العابد ،/ولكن �إن عادوا �س�أطوف بهم
لريوا منجزات اال�ستقالل ،و�أطلب منهم االنت�ساب �إىل
احل��زب ،وم��ن تتوافر فيه ال�شروط �سيقبل يف حزب
جبهة التحرير ،وعندما يبدون طاعتهم �سيتقدمون يف
مهامهم احلزبية وي�صعدون �إىل منا�صب �أعلى.
م�س�ؤول قدامى املجاهدين ،يقول للعابد :قل له ال
يعود ،لأن احلياة �صارت رهينة بالبطاقة ،كل جوانب
احل��ي��اة م�����ش��دودة �إىل ثنائية الن�ضال والبطاقة،
واجل��زائ��ر وال��ب��ط��اق��ة ،وامل��ا���ض��ي املجيد والبطاقة،
وح�سن ال�سرية والبطاقة ،املنا�صب والبطاقة .رئي�س
وحدة الدرك يقول للعابد ،كيف يعود ابنك؟! �سينزع
عنك �صفة /والد ال�شهيد !/و�ست�ضيع كل احلقوق التي
ت�أخذها الآن لأنه �شهيد ،وهي كثرية! امل�س�ؤول املايل
الذي يعطي رواتب ال�شهداء لأهليهم ،يقول /للعابد/
�إن عاد ابنك� ،سنوقف املنحة املالية فور ًا ،ونعد غيابه
احتيا ًال وتزوير ًا .وم�س�ؤول نقابة �سكة احلديد يقول
/للعابد� /أي�ض ًا� :إن عاد ال�شهداء �سيحدثون م�شكلة
يف توزيعهم ،وعلينا �أال نتخذ موقف ًا ارجتالي ًا يف �أمر
عودتهم ترحيب ًا �أو رف�ض ًا .فيعجب /ال��ع��اب��د /من
حتفظه ،وي�س�أل نف�سه ملاذا مل يتحم�س خلرب عودتهم،
وكيف يقول �إن قبولهم �أو رف�ضهم يف املجتمع يعود
�إىل الأفكار التي �سيعودون بها! عجيب ،وهل �سيعود
ال�شهداء بغري الأفكار التي ذهبوا بها وا�ست�شهدوا من
�أجلها؟! �إنه يريد معرفة �أفكارهم �أو ًال ثم يعطي موقفه
احلي :ماذا يفعل
من عودتهم! وي�س�أل /العابد /ابنه ّ
�إن عاد �أخوه م�صطفى! فريد ابنه ب�س�ؤال حائر� :أيعود
م�صطفى �أخي؟! ومي�ضي /العابد /لي�س�أل �إمام امل�سجد
عن عودة ال�شهداء ،ومنهم ابنه م�صطفى الذي انتظرت
زوجته �أربعة �أ�شهر على غيابه ،ثم تزوجت من �أخيه
فيهب �إمام
الأ�صغر ،ورزق��ت هي و�إي��اه ب�أربعة �أوالدّ .
امل�سجد منتف�ض ًا ويقول :هذا كفر ،حرام ،زنى� ،أعوذ
باهلل .فكيف جتر�ؤون على تزويج امر�أة غري مطلقة؟!
لأن ال�شهيد غري ميت� ،إنه حي عند ربه يرزق! وي�س�أل
/العابد /ب�أ�سى :وما العمل يا �سيدي ال�شيخ؟ فيقول:
يقام احلد على الزاين والزانية! ويقول /العابد /ابني
م�صطفى �سيعود هذا الأ�سبوع! فيقول ال�شيخ� :أتظن
�أن ابنك هو امل�سيح �أو املهدي ،ا�ستغفر اهلل� ،أخرج من
امل�سجد �أيها الكافر!
ختام الق�صة ي���ؤول �إىل اجتماع كبري ي�ضم جميع
�أ�صحاب النفوذ يف القرية ،والنقا�ش يدور حول حركة
ت�شوي�ش تقول بعودة ال�شهداء من �أجل �إ�صالح الأمور،
وهذا يعني ع�صيان م�سلح ي�شرتك فيه مليون ون�صف
مليون من خرية �أبناء الأمة ق�صد قلب الأو�ضاع ر�أ�س ًا
على عقب! طبع ًا ع��ودة ال�شهداء م�ستحيلة ،ولكن
اخلوف ماثل من وجود متمردين يف اجلبال� ،أو دخول
جي�ش كبري من اخلارج! لهذا يقرر م�س�ؤول احلزب الذي
يرت�أ�س االجتماع �إلقاء القب�ض على ال�شيخ /العابد!/
وحني يدافع عنه امل�س�ؤول النقابي ،وم�س�ؤول قدامى
املجاهدين ،يطالبون ب�إلقاء القب�ض عليهم الثالثة،
ويوكل ه��ذا الأم��ر لقائد ال��درك ال��ذي يخرج طالب ًا
ال�شيخ العابد ،لكن هرج ًا و�ضجيج ًا يف اخلارج يخربان
قائد الدرك �أن ال�شيخ العابد رمى نف�سه �أمام القطار
ولفظ �أنفا�سه ،وهو يقب�ض على ر�سالة� ،أخذها الدركي
املوجود بالقرب من احلادث و�أعطاها لقائد الدرك ومل
يكن فيها �أي كالم يتحدث عن عودة ال�شهداء.

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءة في رواية (مُدن الملح)

للروائي العَربي عبد ال َّرحمن منيف  1ـ 2
ِّ

• فائق مو�سى

َ
َ
الروائي
قبل �أنْ
ندخل يف هذا العمل ِّ
العظيم ,الب��دّ من �إل��ق��اء َّ
ال�ضوء على
�صاحبهِ ..
عبد ال َّرحمن منيف  .ولدَ يف ع ّمان
وال���د �سعودي
الأردن  ,1933م��نٍ
م��ن جن��د ,و�أ ٍّم ع��راق��ي��ة ,وفيها ن�ش�أ
حتّى ح�صولهِ على ال َّثانو ّية .در� َ��س
َ
احل��ق��وق يف ج��ام��ع��ة ب��غ��داد1952 ,
َ
يا�سي املُ َ
عار�ض �أ ّدى لطر ِد ِه
ال�س
لكنَّ
ن�شاطه ِّ
َّ
ع��ام  ,1955ف��وا� َ
��ص��ل درا���س�� َت��ه يف جامعةِ
�سافر �إىل يوغ�سالفيا ,1958
ثم
القاهرةَّ ,
َ
وتاب َع درا�س َته يف جامعة بلغراد حتَّى ح�صلَ
عن
على الدّ كتوراه يف العلو ِم االقت�صاد ّية ْ
أط��روح��ة بعنوان(اقت�صاديات النّفط -
�
ٍ
الأ�سعاروالأ�سواق).عا َد بعدها �إىل �سور ّية
ّفط.لكن عبد الرحمن منيف
َ
ليعمل يف ال�شركةِ ال��� ُّ��س��ور ّي��ة للن
ْ
��اب
غام�ضةَ ,وربمّ���ا �سيا�س َّية ,ق�صدَ
ٍ
ولأ���س��ب ٍ
َ
ثم عا َد �إىل العراق ,1975ليتولىّ
لبنان,1973
حترير جملةِ
ليعمل يف جملةِ البالغَّ ,
َ
ُ
َ
أدبي.
ل
ا
غ
ليتفر
فرن�سا
إىل
�
ر
غاد
حيث
,1981
عام
حتى
َّنمية
النّفط والت
للعملِ
َ
ِّ
َ
دم�شق حتى وفاتِه يف  24ك2004 2م.
يف عام  1986عا َد �إىل �سور ّية ,لي�ستق َّر يف
ُ
ُ
نذكر �أنَّه ُ�سحبت منهُ
يحمل فكر ًا �سيا�سي ًا
ال�سعودية لأنّه كانَ
ومنَ املفيدِ �أنْ
َ
اجلن�سية ّ
وقت مت�أخّ ر .
ال�سعودية حتّى ٍ
ي�ساري ًا ,و َكما ُحظرت ُروايتُه يف ُّ
�أعماله� :أوىل رواياته املن�شورة (الأ�شجار واغتيال مرزوق )1973وبعدها (ق�صة
حب جمو�سية �( , )74شرق املتو�سط ( ,)75حني تركنا اجل�سر (,)76النهايات ,)77
ّ
الراوائي الفل�سطيني جربا �إبراهيم
(�سباق امل�سافات الطويلة  ,)79ثم ا�شرتك مع ّ
جربا يف كتابة رواية (عامل بال خرائط ,)82وبعدها كتب روايته َّ
ال�ضخمة (مدن
امللح) التي تتك َّون من خم�سةِ �أجزاء هي ( التيه (,)82الأخدود( ,)85تقا�سيم اللَّيل
والنَّهار( ,)89املُنبت( ,)89بادية الظُّ لمات ,)89تلتها (الآن هُ نا � ,أ ْو �شرقي املتو�سط
مرة �أخرى  )91وميكنُ عدُّ ها جزء ًا ثاني ًا لروايةِ َ�شرقي املتو�سط.
ّ
كتب �أعما ًال �أخرى َ
مثل (�سرية مدينة ( ,)94عروة الزَّمان الباهي  )97وهي
كما َ
�سرية َغريية .ثم كتب ثالثي َته ( � ُ
آخر رواياتِه .بعدَ ها ُطبعتْ
ال�سواد  )99وهي � ُ
أر�ض َّ
ٌ
من بداياته .كما نُ�شرتْ له جمموعتان
له
رواية بعنوان ( �أر�ض النُّذور  )2005مع �أنّها ْ
ق�ص�صيتان (�أ�سماء م�ستعارة ( ,)2006الباب املفتوح  )2006وربمّ ا كانتا من بداياتِه .
وال�سيا�س ّية منها:
للكاتب عدد كبري من الدِّ را�سات الأدب ِّية ِّ
الكاتب واملنفى  ,91الدميقراطية �أو ًال -الدميقراطية دائما  ,95بني الثقافة
وال�سيا�سة  ,99رحلة �ضوء  ,2001ذاك��رة امل�ستقبل ,2001لوعة الغياب ,2001
ال��ع��راق هوام�ش من التاريخ واملقاومة  ,2003مبد�أ امل�شاركة وتاميم البرتول
العربي ،1973ت�أميم البرتول العربي ,76كما �صدرتْ له درا�ستان فنيتان هُ ما  :مروان
ق�صاب با�شي:رحلة الفن واحلياة  ,96جرب علوان :مو�سيقا الألوان.2000
َ
م�صر,
الروايةِ العرب ّية من املجل�س الأعلى للثقافة يف
ح�صل
ُ
َ
الكاتب على جائزة ّ
عاملية (الإنكليزية
لغات
وعلى عدد من
اجلوائز الأخرى ,كما ُترجمتْ
ٍ
معظم كتبهِ �إىل ٍ
ِ
ُ
والفرن�سية والأملانية والأ�سبانية والرنويجية والرتكية وغريها) .
(مدن امللح)
خما�سية مدن امللح للروائي الكبري عبد الرحمن منيف تعترب منوذجا للرواية
العربية املتكاملة التي قر�أت الواقع العربي يف ظلّ هيمنة اال�ستعمار االقت�صادي
للبالد العربية ممثلة بدول اخلليج العربي وا�ست�شرافا للحا�ضر امل�ؤمل والواقع اخلطري
الذي ينتظر هذه الأنظمة والدول ّ
اله�شة بعد �أن ين�ضب برتولها �أو ي�ستغنى عنه يف ظلّ
التحوالت التي ت�صيب االقت�صاد العاملي والبحث عن بدائل للطاقة .
َ
عقود
�سبعة
ملحمية ,تُغطّ ي
رواية
أ�ضخم
الرواية من َخم�سةِ � ْأجزاءٍ  ,وتعدُّ �
ٍ
ٍ
ٍ
َ
تتك َّونُ ِّ
�صفحة تقريب ًا.
من القرنِ الع�شرين ,من �1902إىل  ,1975كما تقع يف 2500
ٍ
ً
ُ
ب�سيطة يف
تعي�ش حيا ًة
جماعة بدوية
يبد�أُ اجلزء الأ ّو ُل ( التِّيه) :باحلديث عن
ٍ
ُ
بالو�صف و�سر ِد طبيعةِ العالقاتِ الأ�سريةِ ب َ
ني
الكاتب
بيئة �صجرواية ,وهنا يهتم
ِ
ٍ
ُ
ً
أهمها قدو ُم
ثم ي�سر ُد
جماعة من الغرباءِ
ٍ
�سكّان تلك املنطقةِ ْ ,
ومن ّ
جملة من الأحداثِ ُ � ,
ال�سكان البدو ,يقو ُده ٌ
بطل (متعب
من الأمريكان
للتنقيب عن النِّفط ,يبد�أُ ّ�ص ُ
ِ
راعهم مع ُّ
ُ
َ
مناطق
الهذايل) ,وتت�سار ُع ال
أحداث عندَ ما َيختفي متعب ,ويبد�أ الأمريكان باحتاللِ
ال�شجر َة كانتْ َ
ُ
وحيث �أنَّ َّ
فيها �أ�شجا ٌر يقتلعونها بحث ًا عن النِّفط,
ذات �أهم َّي ٍة عندَ
َ
ال�صراع �إىل
ال�صحراءِ فقد
ِّ
البدوي يف َّ
ال�سكانُ �أعمال الأمريكان ,ثم يتحول ّ
عار�ض ُّ
ٌ
ُ
واال�سم كما
(حران)
احلر .ومن اجلدير بالذكر �أنّ
ُ
يالحظ داللة على ِّ
وجو ِد مدينة ّ
ٌ
ٌ
ٌ
وا�ضحة .فمدن امللح
مفهومة وداللتُها
مو�ضوعة لكنَّها
�أ�سماء الأمكنة والأ�شخا�ص هي
ُ
ُ
حتمل َّ
هي تلك املدنُ ّ
تزول� .أما العناوين
الوظيفي ملدةٍ حمدَّ دة ثم
الطاب َع
اله�ش ُة التي
َّ
ُ
املجتمعات ,فالتَّيهُ
فهي تدلّ �أي�ض ًا على احلاالتِ التي و�صلتْ �إليها تلك املدنُ � ,أو
للأجزاء َ
ُ
ُ
بداية ّ
الكاتبة �سلوى النُّعيمي مع الكاتب
ال�ضيا ِع لهذ ِه املنطقةِ  .يف حوار �أجرته
هو
عبد ال َّرحمن منيف ,ن�شرته يف كتاب بعنوان ( الكاتب واملنفى) يقول الكاتب (:حمو ُر
ً
طويلة وما ُ
نزال ,هذه
كعرب فرت ًة
أ�سا�سية عانينا منها
م�شكلة �
نابع من
ٍ
ٍ
امللح ٌ
ٍ
مو�ضو ِع مدنِ ِ
النفط ,وهي لي�ست م�شكلة ثروة� ,إنّها تغيرّ ٌ ٌ
ُ
كامل يف و�ض ِع املنطقةِ العرب َّية
امل�شكلة هي
ُ
َ
ني �أو الأربع َ
خالل الثالث َ
يقت�صر على
ني �سنة الأخرية ,وهذا التغيرّ اليزال م�ستمراً ,ومل
ْ
بلدانِ
ري النِّفط َّية وحتَّى �إىل بلدانٍ
ِ
النفط وحدِ ها ,ولكنَّه امتدّ �إىل البلدانِ العرب ّية غ ِ
ري عرب َّية ).
غ ِ

قراءات

تق�سيم فل�سطين
كان ر�ضوخ ًا لليهودية العالمية
•د .يو�سف جاد احلق
بداية ال بد من االعرتاف ب�أن م�شروع تق�سيم فل�سطني الذي �صدر عن (هيئة الأمم املتحدة) املتواطئة
مع (اليهودية العاملية) يف التا�سع والع�شرين من �شهر نوفمرب عام  ،1947ما كان له �أن يتحقق لي�صبح
�أمر ًا واقع ًا لوال �أن:
1ـ تقاع�س العرب ،يف ذلك الوقت ،عن الت�صدي لتلك امل�ؤامرة ال�شر�سة التي كانت بدايتها املدبرة يف
دهاليز مطابخ الت�آمر «ال�سري يف �أوائل القرن املا�ضي ،من وعد بلفور �إىل �سايك�س بيكو �إىل االنتداب
الربيطاين» ،بل �إن العرب مل ي�أخذوا امل�س�ألة على حممل اجلد ،ومل يولوها من اهتمامهم وجهدهم ما هي
جديرة به ،ال�سيما و�أنها �سوف مت�س م�صاحلهم وبالدهم جميع ًا يف قادم الأيام .من ثم فقد تركوا ال�شعب
الفل�سطيني الأعزل ـ ب�سبب وجود االنتداب الربيطاين ـ ومن قبله (احلكم العثماين) وحده يواجه امل�ؤامرة
الأخطر والأدهى يف ع�صرنا ،و�سائر الع�صور املن�صرمة ،على مدى التاريخ الب�شري كله ،كانت امل�ؤامرة �أكرب من
�إمكاناته على الت�صدي لها ،وبرغم ذلك مل يتوان عن الثورة عليها والوقوف يف وجهها باذ ًال من الت�ضحيات ما
يفوق االحتمال.
2ـ الن�شاط اليهودي الدويل (الآيباك واملا�سونية والروتاري وم�شتقاتها) الذي جتلى يف ح�شد �سائر
القوى الداعمة له ،وما �أكرثها ،لتنفيذ املخطط ال�صهيوين الذي مل يكن ا�ستهدافه لفل�سطني �سوى البداية ،ثم
االنطالق ،بعد ذلك� ،إىل االنت�شار يف املنطقة لتحقيق الأطماع اليهودية ،والر�أ�سمالية �شريكتها التي ال حدود
جل�شعها وبربريتها.
ن�ص قرار التق�سيم اجلائر على حقوق الإن�سان� ،أفراد ًا و�شعوب ًا على ما يلي:
(تق�سيم فل�سطني بني العرب واليهود ،وربط الدولتني املقرتحتني باجتاه اقت�صادي� ،أما القد�س فتخ�ضع
لنظام دويل).
حتى هذا الن�ص ـ على فداحة �إجحافه و�إجرامه ـ مل ينفذ بحذافريه حيث مكَّن اليهود من تنفيذ ال�شطر
اخلا�ص بهم ف�أقاموا ما �سمي بـ (دولة �إ�سرائيل) يف حني �أغفل كل ما يخ�ص ال�شعب الفل�سطيني ،وها هي �سبعة
عقود متر دون �أن تكون للفل�سطينيني دولة ح�سب منطوق القرار نف�سه .ومل يحدث ذلك ،بطبيعة احلال
مبح�ض امل�صادفات ،و�إمنا كان بحكم التدبري املحكم املتواطئ من قبل دول بعينها مع اليهودية العاملية ،مثل
بريطانيا وفرن�سا و�أمريكا وغريها ..وما كان من تلك الهيئة �إياها �إال �أن غ�ضت الطرف عن كل ذلك ،و�سائر
ما تاله من خروقات وجرائم يهودية يف حق ال�شعب الفل�سطيني ،الذي مل يجد كثري من العرب ـ �إخوانه يف
العروبة ـ �سند ًا له من القوة ما يردع الأعداء عن امل�ضي يف ممار�ساتهم واعتداءاتهم املادية واملعنوية ،لي�س
يف حق ال�شعب الفل�سطيني وحده ،و�إمنا فيما يخ�صهم جميع ًا� ،شاءوا �أم �أبوا ،فهو ما حدث على �أر�ض الواقع
بالفعل ،هذا ال�ضعف يف املوقف العربي �أ�سفر يف نهاية املطاف عن كل ما جرى يف املنطقة ،على مدى �سبعة
عقود من الزمن ،وهو نف�سه الذي يجري اليوم حتت عنوان (الربيع العربي) الأكذوبة التي جاءهم بها يهودي
�صهيوين �آخر هو املدعو (برنار هرني ليفي) ،و�سبقه �إىل فكرته برنار لوي�س و�آخرون.
***
مل ير الفل�سطينيون يوم ًا �أن فل�سطني لهم دون غريهم� ،إمنا هي �أر�ض عربية خ�سارتها ال تعني الفل�سطينيني
وحدهم ،وينطبق هذا على دول العامل الإ�سالمي �أي�ض ًا .وذلك ما �أثبتته الأيام وهو نف�سه موقف �سورية،
الدولة وال�شعب ،التي ترى �أن فل�سطني هي اجلزء اجلنوبي من �سورية ـ بالد ال�شام ـ فيما يت�شبث العرب
الآخرون بالقطرية البغي�ضة ،وك�أن كلُّ منهم يقول( :يا رب �أ�س�ألك نف�سي ..ومن بعدي الطوفان)! من هنا
ظهرت يف الآونة الأخرية مقولة (بلدي �أو ًال) .وماذا عن بقية العرب.؟ ال يهم!
ولئن َّ
دل هذا على �شيء ف�إمنا يدل على ق�صر يف النظر عجيب غريب� ،إذ �إن العدو واحد وامل�صري واحد،
وحكاية�( ،إمن��ا �أكلت يوم �أكل الثور الأبي�ض) تعلمناها �أطفا ًال ،يف املدار�س االبتدائية ،وغدت اليوم من
املن�سيات لدى بع�ض مثقفي العرب و�سيا�سييهم.
لقد لعبت كل من بريطانيا والواليات املتحدة الأمريكية الدور الرئي�سي والأول فيما �آلت �إليه الق�ضية
الفل�سطينية من تق�سيم للأر�ض وت�شريد لل�شعب ،وما تبع ذلك من �أحداث ووقائع م�أ�ساوية ،وتداعيات قلبت
�أمور املنطقة كلها ر�أ�س ًا على عقب ،وتركت �آثارها على ال�شعب العربي يف �سائر �أقطاره على ال�صعد كافة ،ولي�س
ما يجري على �أدميها اليوم �سوى واحد من جتلياتها..
د�سائ�س وم�ؤامرات و(دوالرات) ..ذلك كله وظّ ف من قبل دول (عظمى )!..ت�سمي نف�سها (دو ًال حرة) ،بل
وداعية رائدة (للحرية) وحامية (الدميقراطية) ومنافحة عن (حقوق الإن�سان) ،و(العدالة)� ..إىل �آخر
ما هنالك من كلمات �إن�شائية ال ن�صيب لها من التطبيق على �أر�ض الواقع� ،إن مل يكن نقي�ضها متام ًا هو القائم
ربها
وال�سائد ،بحيث �إن تلك االدع��اءات ـ فيما نرى ـ لي�ست �سوى غطاء للجرائم واملمار�سات التي يتوىل ك ْ
ووزرها �أولئك �أنف�سهم ..حتى �أم�سى العامل يف ظل هيمنة هذه القوى غابة ت�أنف الوحو�ش نف�سها العي�ش فيها،
و�إ ّال فليف�سر لنا ه�ؤالء كيف يحدث �أن ُيخرج �شعب من �أر�ضه املوروثة عن �آبائه و�أجداده منذ �آالف ال�سنني،
ليهيم على وجهه م�شرد ًا يف �سائر �أرجاء الأر�ض يف ظل (ح�ضارة القرن الع�شرين) ،ع�صر التقدم واملدنية على
الطريقتني الأمريكية واليهودية ،لكي حتل حمله ع�صابات ومافيات وقطاع طرق ت�ستوطن بالده ،وت�أكل
خرياتها ظلم ًا وافتئات ًا وعدوان ًا.
بالد برمتها ي�ستوىل عليها بكل ما فيها (جمان ًا) ،بل ويالحق �أهلها ـ فوق كل ذلك ـ بالقتل اليومي منذ ذلك
احلني .و�إزاء ذلك كله ال يجر�ؤ �أحد ،حتى على جمرد اال�ستنكار �أو رفع ال�صوت .ولو بكالم ال يفيد ال�ضحايا،
يف قليل �أو كثري� .إنها هي (�شريعة الغاب) ومنطق القوة ..ولكن (من يجر�ؤ على الكالم) ح�سب (بول فنديل)؟
على �أية حال ،البدّ من الإقرار ،بل الت�أكيد على �أنه ما من حديث يف ال�سيا�سة� ،أو اجلدل البيزنطي الذي
اعتُمد على مدى �سبعة عقود ،دومنا طائل ،ميكن �أن يعيد لل�شعب الفل�سطيني �شيئ ًا من حقوقه املهدرة و�أر�ضه
امل�سروقة غري القوة .القوة وحدها هي اللغة التي ال يفهم العدو غريها ..ولقد �أثبتت املقاومة ب�أنها هي
ال�سبيل الوحيد �إىل هزمية العدو ،وحترير الأر�ض الفل�سطينية كاملة بحدودها التاريخية ،و�أي كالم غري
هذا �إن هو �إال م�ضيعة للوقت ،وت�ضلي ًال مق�صود ًا و�صرف ًا للأنظار عن توخي ال�سبيل الأوحد والأجدى حل�سم
الأمور ال�ستعادة حقوقنا كاملة قبل فوات الأوان؛ فالظروف الراهنة �إقليمي ًا واملتغريات الدولية اجلارية على
قدم و�ساق هي م�صلحتنا �أكرث مما كانت عليه يف �أي وقت م�ضى.
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• د .خليل املقداد

�أ�س�ست مدينة روم��ا يف موقع يحيط يف
جزيرة تيرب ( )Tibrالتي تقع يف و�سط
نهر التيرب و�إىل ال�شرق من م�صبه يف البحر
مب�سافة  20كم حيث بنيت هناك مدينة
�أو�ستي ( )Ostieكميناء للمدينة .ثم
تو�سعت تدريجي ًا لت�صبح عا�صمة للعامل
الالتيني ومن ثم عا�صمة الإمرباطورية
الرومانية ،و�أخ�ير ًا عا�صمة العامل امل�سيحي.
وهذا التو�سع اجلغرايف جاء على ح�ساب ال�سوق
ال��ع��ام��ة ال��ق��دمي ( ) Forumوق���رى عدة
�صغرية بنيت فوق �سهل ( )Palatinوكان ذلك
يف بداية الألف الأول ق.م.
وبالطبع ج��اء اختيار امل��وق��ع منا�سب ًا
المتداد املدينة الذي جاء على م�سار الطريق
اال�سرتاتيجي الذي يربط بني البحر الأبي�ض
املتو�سط مع منطقة الالتيوم الداخلية ،كما
رب��ط املدينة ب��الأري��اف وق��د تو�سعت املدينة
ل��ت��غ��ط��ي ال���ت�ل�ال ال�����س��ب��ع��ة مب���ا ف��ي��ه��ا مناطق
(Cernalus )- (Velia Fagutal( -
Caelius) )- (Oppius) - (Oppius
. ) ) - (Cispius
وبالطبع فجميع هذه املواقع املحيطة �شكلت
يف بنائها مناطق دفاعية للمدينة املنخف�ضة.
وق���د �أظ��ه��رت احل��ف��ري��ات الأث���ري���ة ل��ق��ى من
هذه املواقع تعود للع�صر احلديدي� .أما فوق
م��واق��ع () Esquilin ) - (Oppius
 ) (Quirinalال��ت��ي ج���اءت ف��وق ال��ف��وروم
ال��ق��دمي ف��ق��د مت الك�شف ع��ن ق��ب��ور وم��واق��د
و�أف��ران لل�سكان املزارعني الأوائ��ل الذين كانوا
ميار�سون طريقة حرق موتاهم يف فرتة زمنية
تتو�سط القرنني التا�سع والثامن ق.م.
وحتى عهد حديث ك��ان يعتقد الكثري من
الآث��اري�ين �أن ه��ذه القرى �ضمت �إىل املدينة
يف الع�صر احلديدي؛ �إال �أن القرائن الأثرية
�أث��ب��ت��ت �أن ت��اري��خ ال�����ض��م ج���اء ح���وايل ع��ام
753ق.م وح�سب الروايات التي اعتمدت على
امليثولوجيا الرومانية �أن ت�أ�سي�س مدينة روما
ج��اء على ي��د الأخ��وي��ن( رمي��و���س) Remus
و( رمولو�س) Romulusاللذين �أر�ضعتهما
الذئبة ،واللذين ترجع �أ�صولهما �إىل الأب
�إينة (� )Eneeأمري مدينة طروادة والأمرية
الفينيقية �إيلي�سا التي �أ�س�ست مدينة قرطاج.
وعندما �أ�صبحا يف طور الفتوة وال�شباب قام
رومولو�س مب�ساعدة �أخيه يف ت�أ�سي�س مدينة
روما يف عام  753ق.م  ،ثم �أ�صبح �أول ملك على
املدينة ،ثم مت تقدي�سه من قبل �سكان املدينة
لدرجة الألوهية؛ لهذا �أ�صبح يف نظر الرومان

الإله احلامي ملدينة روما.
كما توافق ت�أ�سي�س املدينة مع قدوم القبائل
التي ج��اءت م��ن مناطق ()Alba Longa
الواقعة بالقرب من()Castelgandofo
كما توافق مع قدوم االترو�سكيون .ومن امل�ؤكد
�أي�ض ًا �أنه مبجيء الأترو�سكيني �أخذت املدينة
�شكلها احلقيقي كمدينة حقيقية .كما قام
ه�ؤالء ببناء �سور حت�صيني يحيط يف املدينة؛
حيث ع��زي��ت ه��ذه الأع��م��ال �إىل ()Viees
و( )Cerveteriو ( ،)Tulliusوم��ا زال��ت
بقايا ه��ذا ال�سور ظاهرة بالقرب من املحطة
الأخرية لقطار الأنفاق.
ويرجع البع�ض تاريخ البناء �إىل حوايل عام
 378ق.م بعد هجمات �شعوب القول  ،كما مت
العثور يف امل��وق��ع على بقايا ط��رق��ات خدمية
�إ�ضافة �إىل معرفة هوية بناء املعابد الأوىل يف
تلك املنطقة والتي مت البدء يف �إن�شائها يف عهد
امللك (� )Turquin le superbeآخر ملوك
االترو�سكيني وب���اين املجمع اخل�ي�ري الكبري
( )Cloaca maximeنحو عام  525ق.م ،
كما بنى معبد جوبيتري يف موقع الكابيتول.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ه���ذه الأع���م���ال فقد
قامت ال�شعوب املحلية بالتخل�ص من ملوكهم
االترو�سكيني نحو عام  509ق.م  .ومع ذلك
يبدو �أن املدينة بقيت مت�أثرة ب��ه���ؤالء حتى
الفرتة الواقعة بني �أعوام  470/480ق.م على
�أقل تقدير .
وج������اءت امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة م���ن ال��ع��ه��د
اجلمهوري� ،إال �أنها مل ترتك عملي ًا ال�شيء الكثري
�سوى بقايا �أرب��ع��ة معابد يف موقع (Largo
) Argentina؛ منها املعبد الدائري الرخامي
ال��ذي يعود ب��ن��ا�ؤه �إىل ح��وايل ال��ق��رن الأول
امليالدي  ،وال�سوق العامة( )Boariumالتي
بنيت �إىل اجلنوب من اجلزيرة  ،كما �شيد �إىل
ال�شمال منها معبد ( ) Herculeوالكابيتول .
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن معظم هذه الأبنية
كانت ذات طابع هللين�ستي تتناق�ض مع منط
العمارة الروماين الذي يعود �إىل عهد امللوك
ال��ذي��ن ت���أث��روا الح��ق�� ًا بفن هند�سة املدينة
الرومانية يف العهد الإمرباطوري  .وتوافقت مع
ا�ستالم �أغ�سط�س عر�ش روما  ،وعند ذلك فر�ضت
املدينة قانونها على كامل مناطق �شبه جزيرة
�إيطاليا  ،وم��ن ث��م على كامل مناطق البحر
الأبي�ض املتو�سط .
وبف�ضل احتكاك مدينة روما وتفاعالتها مع
امل��دن الإغريقية وم��دن �آ�سيا ال�صغرى �أخذت
امل��دن تتخلى عن ت�أثرياتها كمدن هللين�ستية

مع االحتفاظ على ال�تراث القدمي مع �إجراء
عمليات التح�سني والتجميل والتو�سع لبع�ض
الأبنية القدمية مثل املعابد والبازيليكات
ً
إ�ضافة �إىل جمل�س ال�شيوخ
وامليادين الكربى� ،
وال�سوق املركزية العامة.
ويف عهد بومبي ع��ام 55م مت بناء م�سرح
ورواق جت��اري كبري � ،إال �أن��ه مل يبق من هذه
الأبنية �سوى القليل يف حقل مار�س ويف اجلزيرة
ً
وخا�صة الأبنية الواقعة على
و�ضفاف النهر،
ال�شاطئ الأمين من النهر مبا فيها املعابد التي مل
يبق منها �سوى القليل من بع�ض الت�أ�سي�سات مبا
فيها الأبنية التي �شيدت خارج ال�سور والتي مت
الك�شف عنها �أثناء احلفريات الأثرية .
ومع ذلك جند �أن املدينة مل تكن حتى ذلك
ال��ت��اري��خ ���س��وى مدينة �صغرية ن�سبي ًا لتظهر
كعا�صمة لعامل البحر الأبي�ض املتو�سط � .إال
�أنها �سوف تتحول يف عهد الأباطرة انطالق ًا من
عهد �أغ�سط�س املدينة الالئقة والأكرث جما ًال
وانفتاح ًا على العامل؛ حيث حتولت �أبنيتها التي
غطت كامل احليز التنظيمي لت�صبح الأبنية
الأكرب والأ�ضخم بني �أبنية مدن العامل.
فقد �شمل ذل��ك بناء ال�سوق العامة التي
ب��د�أ العمل فيها منذ عهد القي�صر ثم اكتمل
البناء يف عهد �أغ�سط�س ،ثم تعددت الأ�سواق
العامة ومنها ب�شكل خا�ص ف��وروم �أغ�سط�س
وفي�سبا�سيان ونريفا وتراجان الذي ا�ستدعى
املهند�س الدم�شقي �أب��ول��ود لإع����ادة تنظيم
وتطوير املدينة و�أبنيتها على كامل التنظيم
العمراين.
وم��ن ه��ذه الأب��ن��ي��ة م��ا زل��ن��ا ن�شاهد م�سرح
مار�سيليو�س ال��واق��ع �إىل ال�شمال من جزيرة
التيرب� ،أما م�سرح بالبو�س الواقع �إىل ال�شمال
الغربي منه فقد اندثر كلي ًا .وبينما �أ�شاد
�أغ�سط�س م�سرح ًا دائري ًا �صغري ًا (�أنفتياتر)
ج��اء العاهل في�سبا�سيان ع��ام 70م ليبني يف
نف�س املوقع امل�سرح الدائري الكولي�سيوم  ،ثم
قام دومي�سيان ببناء امليدان الكبري الذي حل
حمله الحق ًا مبنى البازار اجلديد (Piazza
 )Navoneالذي يعرف اليوم با�سم ميدان
الفنانني.
ث��م ج���اء الأب���اط���رة ال�لاح��ق��ون لي�ضيفوا
�إىل امل��دي��ن��ة ال��ع��دي��د م��ن الأب��ن��ي��ة ال�ضخمة
مثل احلمامات الفاخرة وال�ضخمة واملت�سعة
مثل ح��م��ام��ات الأب���اط���رة �أن��ط��ون�ين وك��راك�لا
ً
إ�ضافة
وديوقلي�سيان وت��راج��ان وق�سطنطني �
�إىل الق�صور .ويف املوقع نف�سه ال�سوق العامة
القدمية امتلأ املوقع بالأبنية اجلديدة؛ حيث

�أ�شاد الإم�براط��ور تيتو�س عند املدخل قو�س
الن�صر من �أجل تخليد منا�سبة اال�ستيالء على
مدينة القد�س عام 70م .ون�شاهد هنا �أي�ض ًا
قو�س �أغ�سط�س ومعبد رومولو�س ومنزل في�ستال
ومعبد في�ستا ومعبد كا�ستور .
ثم جاء الأباطرة تيبري وغايل غوال ليحولوا
التنظيم العمراين من العمق حيث �شمل هذا
التحول ه�ضبة البالتني �أي�ض ًا .وبذلك اكتمل
املوقع بالأبنية املختلفة من ق�صور ومعابد
وميادين ريا�ضية � ...إلخ  .كما قام الإمرباطور
�سيبتيمو�س �سيفرييو�س ببناء يف نف�س املوقع
حمامات عامة � .أما بناء البانتيوم فقد اكتمل
ب��ن��ا�ؤه يف عهد الإم�براط��ور �أق��رب��ا ،ث��م �أعيد
�إ�صالحه يف عهد الإم�براط��ور دومي�سيان ،ثم
�أعيد ب��ن��ا�ؤه من جديد يف عهد ه��ادري��ان عام
126م  .ك��م��ا مت ب��ن��اء ال��ع��دي��د م��ن الأب��ن��ي��ة
الدينية من �صوامع وهياكل و�أ�ضرحة و�أقوا�س
ن�صر .
ي�ضاف لذلك �أن عدد �سكان املدينة مل يتوقف
عن التزايد بل ت�ضاعف كثرياً ،وترافق ذلك مع
تزايد جزر ال�سكن والأبنية التي حتولت �إىل
�أبنية طابقيه .ومن �أجمل الأبنية التي بنيت
على ال�ضفة الأخ���رى من النهر مبنى ق�سطل
القدي�س �أجنلو.
ويف القرن الثالث للميالد تو�سعت املدينة
�أي�ض ًا وبلغ عدد �سكانها حوايل املليون ن�سمة؛
ففي عهد الإم�براط��ور �أورل��ي��ان مت بناء �سور
طويل ح��ول املدينة بلغ طوله  18ك��م ،ومت
تعزيزه بالأبراج والأب��واب اجلميلة يف عهود
الأب��اط��رة ماك�سن�س وهونوريو�س مع جتميل
وحت�سني املدينة باخلدمات العامة.
وانطالق ًا من القرن الرابع �أخذت املدينة يف
بناء الأبنية امل�سيحية الكربى �شملت الكنائ�س
والبازيليكات ،مثل بازيليك القدي�س بطر�س
والقدي�س بول�ص والقدي�سة م���اري الكربى
وكذلك بازيليك ماك�سين�س يف ال�سوق العامة
القدمية.
كما مت ت��زوي��د املدينة بالطرقات العامة
الداخلية وط��رق املوا�صالت اخلارجية التي
كانت تربط العا�صمة ب�أقاليم الإمرباطورية .
وكانت هذه الطرقات تدخل املدينة من العديد
من البوابات ال�شاهقة والفخمة واجلميلة ومنها
بوابات �أبيا والقدي�س �سيبا�ستيانو �أزيريانا.
وعلى ام��ت��داد ه��ذه الطرقات وبعد جت��اوز
ال��ب��واب��ات ي��ت��م دف���ن امل��وت��ى وت�����ش��اد القبور
والأ�ضرحة واملباين اجلنائزية التذكارية.
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انتظار ...

•ق�صي عطية

ُ�صدا ٌع ميلأُ ّ
ال�صبا َح
الذاكر َة هذا َّ
ُ
يُو ُ
مل ن�شو ًة تحُ
بالوقت
يط
ِ
املُختبئ يف حقول الأثري
ُ
ينق�ش �سرير ًا ..
ُ
َ
يتن ِّك ُر للهف ِت ِه املرهقة
يفو ُر َ
رغبات
مثل
ٍ
ُ
هاث الفج ِر.
َتخرجُ مع ل ِ
َ
مي لالنعتاق
ر�أ�سي يرت َّنحُ حتت ظم�أٍ قد ٍ
ينتحبُ َ
حلم
مثل ٍ
ٌ
� َ
أجه�ض ُه �شعو ٌر قاتل باحلرمان
الت،
بال عَ جَ ٍ
َ
اديف
�أو مجَ
� َ
جمجمة جوفا َء
أعزل � ...إ َّال من
ٍ
راغ وال ُغبار
وذاكر ٍة مخُ ت ِن ٍ
قة بال َف ِ
بال�صرا ِخ...
تعجُّ ُّ
أقفال
أ�صوات اجلنازي ِر وال ِ
و� ِ
احلديديَّة.
�أبدو متثا ًال خا َن ُه �صم ُت ُه ...
ولو ََّن ده�ش َت ُه بال ّري ِح
الواطئة
قوف
أنقا�ض ّ
ِ
ال�س ِ
على � ِ
ُ
ني
نقو�ش ُه حَ ْفرٌ على ُخ َو ِذ ّ
ال�سن ِ
العابر ِة يف الكربياء
ُ
تعتق ُلها امل� ُ
العالية يف
آذن
�سما ِء مدينتي.
ُ
�شريعة ّ
ال�شع ِر تفتحُ راح َتيها
َ
نقو�شة
مل
ا
أختام
ل
ا
ملذاب ِح
ِ
بلون َّ
الف�ض ِة
ِ
هاج ِر غرب ًا
الغيم املُ ِ
على �سط ِح ِ
ُ
غياهب
احلرمان يف
ميت�صه
ُّ
ِ
ب�ضات املُبلَّ ِلة باخلوف.
ال َّن ِ
***
�صباحٌ ُ
ي�شبه لي َل ُه؛
الذي تف َّت َق من رح ِم ِه
ال َ
خليوط ِه،
لون
ِ
ال�سوَاد
�شهقة َّ
ال�شي َء �سوى ِ
�صفحة ال ُّزجا ِج املُت�آ ِك ِل
على
ِ
ً
�سارية
يرف ُع وجع َُه
يف �أنحاء احلكايا
افية على مَوائ ِد ُّ
رقات
الط ِ
ال َغ ِ
املُمت َّد ِة...
الط َ
الط َ
ريق ّ
أع�شق هذا ّ
� ُ
ويل...
ال �أنتمي للأمام...
للخلف انتمائي.
وال
ِ
حن ٌني �إلي ِه ميتدُّ َ
مثل
�سجّ اد ٍة فار�سي ٍَّة
َغزولة با َ
حل�سر ِة،
م ٍ
ذابلة
وابت�سامة
ٍ ٍ
ين�ش ُر مَ�سام َري ُه �أما َم
اخلطوات العَجْ َلى
�أفوا ِج
ِ
َ
ن�سي َ
تاريخ َه،
ف
ُنعط
م
على
يرميني
ٍ َ
خلف مندي ِل ِه ا َ
وتوارى َ
خل ِ�ش ِن
ٌ
�شمو�س بالدي �ضاحكةً
متاهة تبتل ُع
َ
ُ
ّان
وهي مت�ضغ حَ ريتي كاللب ِ
تخلَّ ُ
راب
يت عن ع�شق َّ
ال�س ِ
ً
َّ
ن�ساب عليها خريطة لل�ضج ْر
املُ ِ
ُ
ُ
ورحت �أعبث بحقائبي،
�أفتحُ ها
َ
رائحة غرفتي فيها...
�أَتف َّق ُد
ٌ
ثم ُ
تخفق رغبة للعُبو ِر،
َ
احلزن املُرت ِع ِ�ش
فوق ج�سو ِر
ِ
ترت�سمُ جنومٌ... ،
ُ
وترتع�ش �شفا ٌه
على ّ
رقات الإ�سفلتي َِّة
الط ِ
َّ
خلطواتي ال َّتائهة
عط�شها
َ
اعنة يف ِ
الط ِ
تت�شهَّى الت�س ُّك َع على ج�س ِدها
َ
مثل عاهر ٍة
بتاريخها ا َ
افل بال ُقب ِح.
حل ِ
ِ
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حماقة الغياب

• نرج�س عمران

هكذا ان�شق القمر  
عن روح املداد
�أدركت �أن ب�ساط ال�سماء
�أ�صبح خاويا من النجوم
روحي ا�ست�سلمت ل�سياط ال�سطور .
و البذخ املرتف بعتمة �شاردة  
رفرف على �أجنحة الرحيل
و�أ�صبح خاوي الوفا�ض من الأمل
حاك ثوبه من دموع
يف رحلة ترف�ض الإياب
�أين �أنت يا معتمرا ذكرى؟!
هبني منك �أن�سجة اجلمال
لأحيك ثوبا لهذه الثواين الهالكة
الهرمة �أريد �أن �أ�سرت عورة احلزن
علني �أنفث روحا يف ج�سد الوقت
ّ
عل ال�شم�س ت�شرق يف قوايف ال�شرود
ف�أنهال عليي حبا ور�ضا
�أتوق لت�سريح االبت�سامات  
يف جدائل فرح
وتلك اخلزانة تريد �أن ت�ستفرغ كل
مالب�سي
يف �آن لأبدو كل الف�صول يف يوم
�أي بهرج ال ي�ضفي جماال 
كبهرج ح�ضورك
ال تزد من حماقة الغياب الق�سري
وخذين �إليك
بب�ساطة �أنت لن تعود .......

مقاطع نثرية

• كرم النظامي

ا -جل�س ر�سام فوق تلة
�أمامه م�ساحة خ�ضراء
وفوقه م�ساحة زرقاء
وحتته جدول يذوب
يف املاء
وبد�أ ير�سم..
لكنه مل ير�سم �شيئا»
مل ي�ستطع �أن ير�سم �شيئا»
لأن يف قلبه
غمامة �سوداء..
متزقت الألوان من حوله
وتال�شت يف الهواء...
 2الثياب مبعرثةعلی ال�سرير..
والأ�شياء متناثرة
علی الطاولة..
بالت�أكيد هي غرفة �شاعر
�أو رمبا فنان
ولكن حتما «لي�ست غرفة نبي
لأن ثمة بقعة دم
ومل ي�سبق و�أن انتحر نبي!
 3للثلج حكاية �أخریحكاية ن�سجت من عوامل املاء
وت�شكلت يف ر�ؤی ال�ضباب ..
لأن الثلج حينها
مل يكن �سيد النار
مل تكن له جذوة
يف موقد ال�سماء
و�صداقته مع الليل
والنجوم ال�شاحبة
والربد
�صداقة غام�ضة
ت�شبه
الكلمة الدافئة ..
..........

ك�شف �آخر عن المخب�أين بال�شعارات

• حممد خالد اخل�ضر
البحر من خلف ..
وقدامي ذئاب.
وامللح �أرهقني كثريا ..
وال�ضفادع والركاب .
هل هكذا الكابو�س ..
يطلع من مداخن حينا .
هل هكذا اللقطاء يف حرب
امل�صري ..
يراودون البيت عن �أ�شيائه .
واحلرب �أكذب من ثعالب حقلنا
ال تنتهي .
منذ الزمان تبددت �أحالمه
بدا اليهود يرتبون حياتهم
والعامل ال�سفلي نام بال ثياب .
تلك اخلاليا ..
قد ت�ضاجع بع�ضها
والبحر يحت�ضن املراكب ..
قبل �أن ي�أتي الغروب بن�شوة وغريزة
والعامل ال�سفلي يرق�ص للرتاب .
والعامل ال�سفلي يرق�ص للأغاين ..
ثم يرفعنا �شعارا ..
ثم يومئ للو�سائل ..
كي تغطيها ..
لت�صبح حجة
يف الليل يعبدها ال�شباب .
�إن الو�سائل ال تغطي موقفا
قد حددت
بالرق�ص والتطبيل والتزمري ..

والتدليك والتطبيق وامل�ساج ..
والتلفيق  ..وال�سبع العجاب .
قد �أوجزتها �أمتي
يف �آخر ال�صفحات ..
من هذا الكتاب .
احلفل �أ�صغر من ذبابتنا ال�صغرية ..
وال�صحائف �أعلنت �أخبارها
بدقيقة قبل احل�ساب .
عن عار قوم ..
�سوف يبتد�أ احل�ساب .
�إن اليهود تقدموا ..
والعني نائمة قريره .
نحن ا�شرتكنا بالهوى .
اال�شرتاكيون دون حتفظ
فوق املروءة واخلالف ..
فكيف نرف�ض �أن يكون عدونا يف حينا .
فتعانقوا
عند اللقاء لك�أ�سنا
ك�أ�س املحبات الأخريه .
ال تقتلوا �أحدا هنا
راكاح �أجمل بالعالقات املربجمة الكبريه .
ما �أجمل ال�صفقات باذخة ..
على �أحالم طاولة اللقاء امل�ستديره .
فتخيلوا يا �أمتي
يا �أمة العرب القديره
يا �أمة العرب املنريه
يا �أمة العرب الكبريه

�أغـــلـــى و�ســــــام

•حممود حمود
تـ�أب َ
َّـطـت عزم ََك �أَمـ�ضى ح�سا ْم

و �أق�سـ ْم َـت بـالـمج ِد �أنْ ال تـنا ْم
هــتــفـْ َـت بــزنــ ِد َك �آن الأوانْ
�أال ُا ْ�ش ُـد ْد وال تـ ْر ِخ فـينـا ال ّزما ْم
و�أيـقـ ْن َـت �أ َّن املـعـالـي ارتـقــاءٌ
و مـا جـاء نـ�صـرٌ بـغـيـ ِر ح�سا ْم
َ
لـمـجـدك غـ َّن ْـت قـلـوبُ الأبـا ِة
الـكـون َ
وبـاهـت َ
َ
ْ
كـل الأنا ْم
بـك
العـروبـة � َ
أنـت الو�سا ْم
�شـهـيُـد
ِ
حمى ال يـ�ضا ْم
أر�ض ً
عـلى �صـد ِر � ِ
مـدا ُد دمـا ِئ َ
ــك فـي ِّ
كـل ِ�سـ ْف ٍــر
ُّ
املـعـجـزات الـعظـا ْم
تـخـط بـه
ِ
بـذلـَـت الأعــ َّز ال َّ
�أيـا مـَنْ ْ
أجـل
�صون الذما ْم
أجـل ِ
حـيـا َت َـك مـن � ِ
و�أقـ�سـ ْم َـت �أن ال يـمـ َّر الـغــزا ُة
أر�ض َـك مـهـ ِد الـجدو ِد الـكرا ْم
بـ� ِ
فـقـ ْم َـت كـما الأُ ْ�س ُد يوم النزال
الكـمي الهُما ْم
و�صـ ْل َـت فـكـ ْن َـت
ْ
َّ
درب مَـنْ �شـيَّـدوا
و�سـ ْر َت عـلى ِ
والـنـفـو�س الـعظـا ْم
قـال َع الإبـا
ِ

فـ�أ�ضـحَ ْـت مـال َذ الهُدى والوفاء
ْ
أر�ض الـَّ�سـال ْم
و�صـارت مـنـار ًا ب� ِ
�شــهـيـد قـ�ضـى
لــكــل
�ســال ٌم ِ
ٍ
جـنـة الـخـلـد �أعلـى مـقا ْم
�إلـى ِ
لـمـن قـ َّد َم الــُّرو َح طـوعــ َا �إىل
�شـعـب �أبى �أنْ يُــ�ضــا ْم
ِ
كـرامـة ٍ
أبي
مي � ّ
فـ َن ْـم يـا ب َْـن ٍ
�شـعب كر ٍ
الـعـيـون َ
نـبـيـل املــرا ْم
قـريـ َر
ِ
ْ
�صـارت لــنــا
فـهــذي دمــا�ؤُ َك
�ضــيــا ًء يــبــدِّ ُد َ
لـيـل َّ
الـظــال ْم
نـ�ضـالـُ َك جـ َّدد فـيـنـا الـحـيـا َة
و�أذكـى جـديـد ًا لـهيـبَ ال�ضرا ْم
�ستبقـى بـالدي َ
الـ�صـمود
عريـن ُّ
ُ
وتـ�شـمـخ عز ًا رفي َع املـقـا ْم
فـ� َ
أنـت اخـ�ضـرا ُر الأمـاين التي
نــ�ســيـ ُر بـها قـــدو ًة لــلأنــا ْم
�شـهـيـد الـوفـا ِء َ
ُ
َ
الت�ضحيات
بك
�ستبقى �سنـــ ًا يف ِّ
�سجل الكـــــــرا ْم
َ
عـلـيــك ف� َ
أنـت الـهُـمـا ْم
�سـال ٌم
و�أنت عـلـى ال�صد ِر �أبهى و�سـا ْم

قصة
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علبة الب�سكويت المك�سور

• غ�سان حورانية

عندما ك��ان وفيق يرتب
�أغ��را���ض �أم�ي�ر يف �صندوق
ال�سيارة� ،أطال النظر �إىل
علبة الب�سكويت املغطّ �س
ب��ال�����ش��وك��وال ذات ال��ن��وع
الفاخر ،قبل �أن يتابع عمله ،وبعد
مت ترتيب
حلظات� ،أعلم �أمري ًا �أنّه �أ ّ
ما طلبه منه ،و�أن ال�سيارة �صارت
مهي�أة لالنطالق.
مل يكن يخطر على بال وفيق حلظة
�أن��ه �سريافق �أم�ير ًا يف �سيارته الفاخرة
�إىل دم�شق ،وهو يعلم �أن��ه مل ي�سبق له
ا�صطحاب �أح���د عندما ت��ك��ون زوجته
وول��ده برفقته ..ظن بداية �أن �أم�ير ًا
�سيطلب منه ال��ن��زول م��ن ال�سيارة فور
و�صولهم مركز انطالق احلافالت نحو
دم�شق التي تقع ق��رب ج�سر الكوال يف
بريوت كما اعتاد �أن يفعل عندما ينتهي
عمال البناء والأك�ساء من عملهم ،وذلك
ّ
منذ �أن ا�شرتى “فيال” كبرية على الهيكل
يف منطقة “جونية”.
�أخ��ذ وفيق خالل الطريق يت�أمل من
نافذة ال�سيارة الفارهة الأ�شياء الهاربة
�إىل ال���وراء ب�سرعة خاطفة ،حم��او ً
ال
الت�أكد من الو�صول �إىل ج�سر الكوال،
فهاله �أن �أمري ًا مل يتوقف �أو حتى يخفف
من �سرعة ال�سيارة على الرغم من جتاوز
امل��ك��ان بقليل ،فداهمه �شعور ب���أن��ه مل
يفعل ذلك ل�سهوه وان�شغاله ب�سماع �صوت
املو�سيقى ،ف�أ�سرع ب�إعالمه ،وهنا ابت�سم
�أم�ير ليبث االطمئنان يف نف�س العامل،
و�أعلمه بنربة ودية �أنه مل ين�سه ،و �أنه
ال �ضري من مرافقتهما يف ال�سيارة �إىل
دم�شق.
انفرجت �أ�سارير وفيق و�أخ��ذ ينقل
ب�صره بني ال�صبي عامر ذي ال�سنوات
اخلم�س الذي �أ�سند ر�أ�سه على الو�سادة
اخللفية للمقعد وهو يغم�ض عينيه بعدما
ق�ضى نهار ًا متعب ًا ما بني ال�سباحة واللعب
وامل��رح ..وبني �أم�ير ال��ذي ب��د�أ يبحث يف
امل�سجل عن �أغنية جديدة ت��روق له،
و�شيئ ُا ف�شيئ ًا ب��د�أ ينتاب وفيق ًا �شعور
بالراحة ،ف�سرى �إليه �إح�سا�س م�ؤقت
ب�أنه بات جزء ًا من تلك الأ�سرة اجلميلة،
فبد�أ يتخلى عن احلذر واالنطواء الذين
كان يح�س بهما �أول ركوبه ،ويبدو �أن
ذل��ك االرت��ي��اح �أزاح عن تفكريه التعب
ال���ذي ن���ال م��ن��ه نتيجة ا���س��ت��م��راره يف
العمل منذ ال�صباح حتى فرتة الع�صر،
حيث غ��ادر العمال �إىل دم�شق يف حني
بقي هو يعمل بناء على طلب �أمري بغية
م�ساعدته يف بع�ض الأعمال الب�سيطة.
�شرد تفكريه حلظات فعاد �إىل ذهنه
منظر علبة الب�سكويت ،فتمنى بينه
وب�ين نف�سه �أن ُيتاح له �شراء واح��دة
منها تكون مفاج�أة لأ�سرته ال�صغرية
عند العودة� ،أخرج حمفظته من جيبه،
وراح يت�أكد من النقود يف داخلها ،وحني
وجد فيها ما يزيد قلي ً
ال عن �ستة �آالف
ح��رك ر�أ���س��ه ب�شيء من
ل�يرة ���س��وري��ةّ ،
وح��دث نف�سه ب�أنه ال �ضري لو
الر�ضى،
ّ
ا�شرتى علبة ب�سكويت ثمنها �ألفي لرية،
لكنه مل يكن مت�أكدا ب�أن �أمري ًا �سيتوقف
يف منطقة امل�صنع للت�سوق ..وهنا حاول
�أن ي�صرف عن تفكريه كل ذل��ك ف�أخذ
ي��ردد فيما بينه وب�ين نف�سه الأغنية
التي كانت تبث من م�سجل ال�سيارة يف
حماولة لتحقيق قدر من االن�سجام مع
تلك الأ�سرة ..حتى �إنه مل ي�شعر مب�ضي
الوقت حتى فوجئ ب�أمري يخفف �سرعة
�سيارته وي�س�أل زوجته �إن كانت تريد
الت�سوق من �أحد متاجر امل�صنع ،ف�أجابته
بالنفي ،كرر عليها ال�س�ؤال قبل �أن يهم
باملتابعة ف�أكدت له عدم وجود حاجة

ت�ستدعي التوقف ،وك��م كانت
ده�����ش��ة وف��ي��ق ك��ب�يرة عندما
التقت عيناه بعيني �أم�ي�ر يف
م��ر�آة ال�سيارة ،ف�س�أله �إن كان
يحتاج �شيئاً ،فتغلب وفيق على
االرتباك الذي داهمه للحظات ،و�أخربه
�أن��ه ال يريد �أن يت�سبب بت�أخريهم عن
العودة ،خفف �سرعة ال�سيارة و�أكد عليه
ال�س�ؤال ،ف�أجابه ب�أن ما يريد �شراءه هو
علبة ب�سكويت لأبنائه ،وهي ال ت�ستدعي
التوقف لأجلها.
اعترب �أمري جواب وفيق كافي ًا للتوقف،
وها هو ذا يقرتب من متجر كبري ويوقف
ال�سيارة قربه ،ف�شكره وفيق من �أعماقه
على ه��ذه اللفتة ال��ك��رمي��ة ..وم��د يده
ي��داع��ب خ��د عامر ال��ذي ا�ستلقى منذ
قليل و�أغفى على ركبته ،فا�ستيقظ وراح
ميطط يديه وهو يتثاءب ،قبل �أن ي�ستعد
للنزول معهم.
ما �أن دخلت زوجة �أمري املتجر حتى
تناولت �أكرب عربة من املكان املخ�ص�ص،
ف�سرعان م��ا خطفها منها ع��ام��ر وراح
يجمع من الركن املخ�ص�ص للب�سكويت
وال�شوكوال وعلب ال�شيب�س ما يحلو له،
بينما ان�صرفت ال�سيدة �إىل ق�سم املواد
الغذائية يرافقها زوج��ه��ا� ،أم���ا وفيق
فراح يبحث بعناية عن علبة الب�سكويت
املن�شودة ،وما هي �إال حلظات حتى وقع
ب�صره عليها ..ت�أمل يف ال�سعر املدون يف
�أ�سفلها وكان بالعملة اللبنانية ف�إذا به
يعادل �ألفني ومئتي لرية �سورية ،وهذا
الثمن يعادل �أك�ثر من ال�ضعف لأمثال
ذل��ك ال��ن��وع يف ���س��وري��ة ،وع��ل��ى الرغم
من ذل��ك حمل العلبة ب�إ�صرار وتوجه
نحو ال�صندوق لدفع ثمنها ..منتظر ًا
ع��دد ًا من الزبائن الذين �سبقوه ومعهم
الع�شرات من الأ�صناف.
ما �أن اقرتب و�صول دور وفيق بلحظات
حتى �سمع �صوت رنني من جهازه اخللوي،
ت�أمل يف �شا�شة اجل��وال ف���إذا بها ر�سالة
ق�صرية من زوجه تخربه �أن خزّ ان املياه
ِب من �أ�سفله،
املو�ضوع على ال�سطح قد ثُ ق َ
و�أن كل اجلريان طرقوا بابها ي�شتكون من
تدفق املياه يف كل اجتاه.
�أط��ل��ق زف���رة عميقة ،وراح يح�سب
يف ذهنه كلفة ا�ستح�ضار فني ح��دادة
ليقدر حجم ال�ضرر الذي �أ�صاب اخلزان
ّ
من الأ�سفل ،فعرف �أن كل ما حتتويه
حمفظته رمبا لن يكفي ذلك ،كما �أنه بقي
على نهاية ال�شهر �أ�سبوع كامل ،ال �أحد
يعلم كيف �سيكون و�ضعه املعي�شي خالله.
�أيقظ وفيق ًا من �شروده �صوت املحا�سب
يخربه بثمن علبة الب�سكويت التي طبع
�سعرها على �شا�شة اجلهاز� ،أغم�ض عينيه
حتى ملأت الغ�ضون �صفحة وجهه ،وهو
ي�شري �إىل الكا�شري ب�إلغاء عملية ال�شراء،
ثم تناول العبوة و�أعادها �إىل مكانها،
وه��و ي�ضغط بقوة على �شفته ال�سفلى،
فتزامن ذل��ك مع ظهور �أم�ير مع زوجته
وابنه وقد فا�ضت �سلتهم ب�أنواع متعددة
من الأ�صناف املختلفة.
ها هو ذا يعيد ترتيب �صندوق ال�سيارة
م��ن جديد حتى ي�ستوعب م��ا حتتويه
ال�سلة اجلديدة امللآى بالأنواع املتعددة
م��ن الب�سكويت وال�����ش��وك��وال واجلبنة
ب�أنواعها ،واللحوم املعلبة ،واحلليب،
واللنب ،و�أكيا�س ال�شب�س� ،إل��خ ..رتبها
وفيق بعناية فائقة ..وما كاد ي�ستوي يف
مكانه املعهود حتى و�ضع عامر ر�أ�سه على
ركبته ،ي�ستعد ملتابعة نوم ال يعرتيه �أرق
وال قلق ،بينما كان يف داخل وفيق �شيء
مك�سور ،ويف ق��رارة نف�سه ت�صميم على
�شراء علبة ب�سكويت لأوالده يف ال�سفرة
القادمة.

راق�صة على الآالم

• مرح �أبو يزبك

ق��ررت �أن
على �إيقاع �أغنيتها املف�ضلة ّ
��م ق��ي��دَ حياتها املتعبة وترق�ص.
تحُ َ ��طِّ َ
جعلت املو�سيقى يف �أعلى درجاتها ،ج�سدها
النحيل املتنا�سق و�شعرها الأ�سود املمتد
ك�سواد ليل حالك ،كفيل �أن ُي ْن ِبئَ �أعمى ب�أن
�شعلة من اجلمال تتحرك هنا ....بد�أت
م�صرة � اّأل
هادئة قوية تتمايل بخفة فهي ّ
ت�سمح لأفكارها وذكرياتها بالتدفّق .فتحت
إغما�ض ُهما يف تلك اللحظات قد
عينيها ب�شدة ،ف�
ُ
ال �سه ً
يكون �سبي ً
حتدق
ال لذاكرتها باجلريانّ .
وك���أمن��ا �أجفانها جتمدت وك���أمن��ا ج�سدها يف
حركته خرج عن ال�سيطرة� .شقوق اجلدران
امل�ستقيمة كانت تنعك�س يف عينيها متعرجة
من �شدة التمايل� ،شقوقٌ �أجربتها على العودة
خم�سة ع�شر عاما يف املا�ضي عندما ا�ستيقظت
وعائلتها يف �صباح يوم قار�س على �صوت �آليات
البلدية املكلّفة بهدم الع�شوائيات املخالفة
،ما تذكّ رته جيدا هو وجه �أبيها ال�شر�س يف
دفاعه عن هذه الرقعة اجلغرافية من الأر�ض
يكف البال عنه
وكيف ر�شا موظف البلدية كي ّ
على الرغم من انه مل يفعلها يف حياته قط
وال يندرج هذا يف قائمة مبادئه ابد ًا ولكنها
�شريعة الغاب هكذا قال لها حينها.
على الرغم من حركاتها املبعرثة � اّإل �أنها مل
ت�ستطع �أن تغ�ض ب�صرها عن خزانتها املجردة
من الأبواب ،فهنا مزيج لألوانٍ كثرية ،ف�ساتنيٌ
احتفظت بها منذ الطفولة احدها قد لب�سته
يف عيد و�آخ��ر يف نهاية عام درا�سي ،وجودها
�إىل هذا الوقت يف خزانتها كان كفي ً
ال ب�إ�شعاع
ما�ض قا�س كئيب
خيط ب�سيط من الفرح يف ٍ
��زم وق��وة متايلها بد�أ
ا�ستمرت ترق�ص ،ح ُ
باال�شتداد خوفا من مزيد من الذكريات ،بد�أت
ت�شعر بدوار �شبيه بذلك الذي كانت ت�شعر به
يف العاب حديقة احلي حديقة!! هي ال تريد
تذكر هذه الكلمة حتديدا فهناك خ�سرت اعز
النا�س �إىل قلبها بر�صا�صة طائ�شة..
حتت �سيطرة هذه الذكرى حتديدا فقدت
ال�سيطرة على ج�سدها بالكامل ،بدت وك�أنها
تطري �إىل �أن هوت على الأر���ض مرغمة رفعت
ر�أ�سها ب�سرعة وبد�أت ت�ضحك ب�صخب ،وقفت
مرتنحة �أم�سكت ع��و َد ثقاب �أ�شعلته وب��د�أت
تقرتب بجنون باجتاه ف�ساتينها املعلقة ،النار
حترق �شعاع الفرح ذاك ب�شراهة  ،من خلفه
تلك اخل��ط��وط امل�ستقيمة تتمايل لكن هذه
املرارة من حرارة اللهب..
حت���دق وك�أنها
جل�ست يف زاوي���ة ال��غ��رف��ة
ّ
تنتظر....

ر�سالة �إلى والدي
• �إباء فاروق هوا�ش
يف ليلة مقمرة ب���اردة� ..أم�شي وحدي
يف الطريق� ..أت���أم��ل كل �شيىء و�أح��اول
جتاهل كل ما يعكر �صفو م�شاعري..
م��ع �أول ن�سمة ب����اردة �أ���ض��ع ي���دي يف
ج��ي��وب��ي� ..أدف��ئ��ه��ا لعلي �أه���رب م��ن برد
ال�شعور وغربة الروح..
و�أتابع امل�سري ..لكنني مل �أ�شعر بالدفء بل
ت�سلل الربد �إ ّ
يل �أكرث ف�أكرث!!
ذك��رت��ك حينها وقلت ”:ليتك ك��ن��ت معي
تعطيني �شيئا م��ن دف��ئ��ك وق��وت��ك لأ�ستطيع
موا�صلة ال�سري الطويل”
علي حكاية احلياة..
ذكرتك عندما كنت تتلو ّ
ليتك تلوتها وا�صفا �ألوانها احلقيقية دون جتميل
�أو زخرفة..
علي جتاهل تلك اخلواطر..
�أعلم �أن ّ
لو كنت �أ�ستطيع �أن �أب��وح لك مبا �أ�شعر”..
وذلك لن يحدث “لدي الكثري لأقوله لك
�أريد �أن �أقول:
�إن احلياة �أعطتني كل �شيء و�سلبتني �أجمل
�شيء “�أنت”..
و�أين �س�أ�صنع امل�ستحيل لتكون فخورا بي..
و�أين كلما التقيت بطالبك وك��ل من عرفك
�أ�سمع كلمات عنك جتعلني �أف��رح و�أح��زن يف �آن
معا ..ف�أنا �أ�سمع ما ي�سر عنك وال �أراك.
و�إنني مهما حاولت الهروب من تلك الكلمة
تطاردين
“�أفتقدك”
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نبيهات نجمة ال�صبح

•نبيه ا�سكندر احل�سن

وا ح ّر مداد
الورقة
الأخرية
منكفئة يلفها
ال�سقمُ
تبكي رفيقاتها حتى
ال�ضجر
تت�ساقط واحدة تلو
�أخرى
ب�صمت ت�شيعهن ويف
حلقها
ماء �أجاج �سبخات
امللح
تنتظر تالطم ريح
اخلريف
ت�سقط يا فعل
ال�صقيع
ي�ضيء حملها ورقة
ن�ضرة
جديدة كحلم نور�س
حزين
مي ًر �إثر حلم
راعف
حتمل �صباحا يغني
للقادم
فهل ذبلت ن�ضرة
الأجنم ؟.
و�أ�صبحت كلأ
للظباء
وتوقفت ال�سواقي عن
الغناء
ما �أرى �إال ذلك
اخلواء
واجلور على ابن
ال�صل�صال
نقف مع ذواتنا
اجلميلة
ك�أنها وعاء للآتي
امل�ضيء
لليايل اخلريف
الظلماء
�إمنا تخ�شى الورود
اجلفاف
للواحات �أنني
الوعول
وما �سئلت عن
ال�صفات
ت�سيل على �سواقي
ذواتنا
وكيف منطر الوطن
زهورا
�أراين �أعتق خمورا
للدنان
وكم من نا�س
ق�ضت
بحقد و�أنانية بني
الإن�سان
كانت �ضحايا ذبول
الورد
كم من الزهور
ظلمت
بغري حق وجفت
�أنهار
ويلفنا لبو�س
م�سيلمة !
ومل نر ليايل جتوبها
الأقمار

شعر
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• منري خلف
يداك
لو ف َّتحَ ْت قلبي ِ
�صرت عنوان ًا ملرحلتي اجلديد ِة،
و ِ
لو منحْ ِت �شفا َه روحي
َ
املع�سول بال ّت ّفا ِح
خ َّد ِك
لو ف َتحَ ْت �أ�صابع ُِك احلميمة نه َر
�صوتي
وهجك يف يديَّ
ب�صي�ص
تركت
َ
ِ
�أو ِ
أمنيات على �ضفايف
ل
ا
�سكبت
ِ
و لو ِ
بركبك ،
جراحي الأوىل
�أو حم ْل ِت
َ
ِ
َ
�أو �أن ْر ِت
مدائن الأ�شواق يف عتم ِ
ارتباكي
َ
رت حدائق النارجن
�أو �ض ْف ِ
يف قعر اكتئابي
يديك
�أو جم ْع ِت زجا َج قلبي يف ِ
الكتاب
�صنت مبتد�أ
و ِ
ِ
�آه ..
على قلبي ،
علي ..
َّ
ر�أى هوا ُه مُز ّم ًال
بقطيع رحلته ،
و عاد �إىل �صبا ُه
َ
لكي يرى فجر ًا �صالة ِ�صال ِت ِه
و حدو َد م�أ ِمت ِه
غالالت
خمافة �أن تهاج َر من
ِ
النخيل ِ
فتاة ُ فكر ِت ِه ،
ُّ
يظل طوال ح�سر ِت ِه
نف�س ُه
يطار ُد َ
و يُغ ِّل ُق الأحال َم يف وجهي ،
يخنج ُر ذكرياتي يف �صميم القتل
ُ
يح�صدين بال دمع ٍ،
و يرتك ما تبقـّى من مرايايَ
انتظار ًا عاقر ًا
ما بني �أمنيتي و مقربتي
و تاريخي اجلدي ِد
أ�شكال الغياب ِ .
و كل � ِ
لو قلت ُ :
يا نف�سي !
كفاك ت�ش ّرد ًا  ..و مت ّزق ًا
ِ
فته ّيئي و جت ّملي
ات قلبي
كي تدخلي ج ّن ِ
كي ت�صريي ل�ؤل� ٍؤات
ينهم ْر َن على يبابي .
الآن وق ُت ِك
حياتك �أو حياتي
كي ُتعيدي يل
ِ
�أو تكوين قربَ �صوتي
تا َج نو ٍر
�أو غزا ًال من يق ٍني
ي�ستف ُّز جمو َح قلبي ،
و لت�صريي بر َد ناري
َ
ابتهال الأتقيا ِء
و
و حفنة ال ّر�ؤيا
قمي�ص ًا من ذكاء ال ّروح
يهمي فوق �إكليل احليا ِة
لي�ستعيد َ
َ
مي
تراث يعقوبَ القد َ

في الأم�س

ليتــــــــك
ِ

• ميثاق كرمي الركابي
و َ
النظرات
�شهد حزن �أخ�ضر
ِ
خال�صة ل�س ٍّر �ضائ ٍع
كي متط َر الأقما ُر
فوق جبني قلبي
اخلراب .
امتدادات
و
ِ
ِ
ماذا ّ
يحل
أحزان
مبدمن ال ِ
�إنْ َ
هطل الظال ُم
املنقو�ش
على ربيع ف�ؤاده
ِ
بالياقوت و النهون ِد
ِ
ماذا
قد ّ
يحل بعا�شق ٍ
هو َِت النيا�ش ُني الفريد ُة
من �سماء كال ِم ِه
جنم ًا . .
فنجما .
ماذا ُّ
يحل
بقبرّ ٍات من �ضياءٍ
َ
كنّ قد ج ّه ْز َن �أع�شا�ش البكا ِء
على ثمار رحيل ِه ،
ْ
كالذكريات
ا�ستوطنت
و
ِ
�صداك
على حدو ِد
ِ
يا حلن ًا ! . .
ُ
الهبوب
علي �أفوا َج
يهيل َّ
ِ
و ي�ستع ُري الدم َع من قلبي
ل َ
أ�شهد �آخ َر العنقو ِد
أمتي الأخ َري
م� َ
على تخوم والدتي .
ماذا
ّ
يحل بهنَّ
ُ
ُ
ال�ساجدات
الراكعات
رب ُات
هنّ الق ّ
ُ
القاطنات بكل �أجزائي
ال�سابحات القانتاتُ
ُ
و هنَّ
َ
ُ
الذائبات بذك ِر ح�سنك يا �إلهي
ُ
هنَّ  . .هنَّ
احلامالت . .
افعات َ
ال ّر ُ
�شموخ حزين
و انتحابي .
ماذا �س�أ�س ِق ُط
اخليبة الكربى
من �سطوح
ِ
�سوى راياتنا النكرا ِء
من تاريخ �أحال ٍم
ّ
أ�شرعة الرجوع
متط ْت فوق � ِ
كذبة .
�إىل ِ
بداية ٍ
 . .ح َّم ْل ِتنا يا ريحُ غربتنا
َ
وحقل غيابنا،
�أطف� ِأت قنديلي ال�صغ َري
و غرب َل ْت � ُ
أ�صناف ق�سو ِت ِك الطفولة
..
و الهوى و ال َ
أرجوان
َ
زيزفون ال ّروح
و
ْ
كم �أ ّرق ِتنا يا ريحُ
كم ذب ْ
ُلت رياحيني
�صوتك
على �أغ�صان
ِ
كم ّ
تعذبنا
ني
و ك ّنا قابَ حمتاجَ ِ

بع�ض و �أدنى
من ٍ
هل �س�أ�س ِقط ُ . .
�أم �س� ُ
أ�سقط
كي �أ َّ
مل خ�سائري الأوىل
أمنية َ
و� َ
بعيد ْه ؟
أ�صعد نحو � ٍ
يا َ
قلبك
ليت ِ
ُ
احلدائق
لو جتاملني
�أو � َّ
ُ
فيك
أحل
الو�صف ِ
َ
�صهيل روحي .
 . .من يديك الغيمُ
ي ُ
ن�صفي امل ّوا َر
ُر�سل َ
يخفي َ
فائ�ض الأ�سرار
يخنقني،
يه ُّز البوحُ � َ
أعناق النخيل
البهي،
في�سقط الثم ُر ُّ
 . .ب�أي دم ٍع
تختمُ الأيدي براري النقع
كيف تقودُين الأيا ُم
علي
نحو
�سحابة م َّر ْت َّ
ٍ
ب�أحلك الأمطا ِر
كيف تعلَّ ْ
مت لغة التخاذل
ُ
حامالت الن ْب�ض
ْ
تنازلت
كيف
عن �س ِّر روحي
عن بداياتي
و عن �شه ِد اكتئابي .
ْ
رحلت حمائمُ فرحتي
و ُ
بقيت وحدي
�أحمل الذكرى
القلب
ك�س َري ِ
م�شغو ًال مبا مل ي� ِأت ُ
بعد
� . .أنا املراثي ك ّلها
جهة الو�صول
�أ�ستقبل الأحزان من ِ
جهات
و من ٍ
ما تع ّودْنا اقتفا َء هوائها
قبل الرحيل،
ُ
ن�سيت �أين مل �أكن غريي
فكيف اخلوف يفتك بانبعاثي؟
أن�س انطالقة نك�ستي
كيف مل � َ
�صوتك !؟
و �أنا �أح ِّو ُم فوق
ِ
هل ُ
لفرط َتذكاري
ن�سيت ِ
تذ ّك َر رحلتي؟
هل ُ
خنت بع�ضي
ُ
خ�سرت ال ُك َّل يف ُك ِّلي
�أم
و َ
باعدين . .
و �ش ّردين
و غ ّلـقني اغرتابي .

أم�س...
بال ِ
قلتَ يل..
ُ
�شيدت عراق ًا
بحبك
ِ
ال تعرف �سبيله احلروب
ال يحكمهُ الل�صو�ص؛
ال تعرف �شم�سه االحتالل ..ال الغروب
وقلت يل....
وك�أن القبلة على جبيني
تعيد الأق�صى من منفاه
تهدي منازال للمفاتيح املت�صدئة
بجيوب املغرتبني
ترمم �شموخ �آ�شور وتدمر
تقتل املحتلني...اخلائنني
وقلت يل....
عيني؛
د
النظر ب�سوا ِ
َّ
�صالة..حتلي مرارة الأيام
ومعجزات يا�سمني تزهر
على �شفتي دم�شق الف عام
وتكتم �أ�صوات الر�صا�ص
ب�شوارع بنغازي
ُ
ودمعاتي...تغ�سل وجوه اطفال اليمن
واليتم
املت�سخة باجلو ِع
ِ
ابن النذر...و�آخر �أنبياء الثلج
و�أول �شفاه اختارت ُقبلتي
يا ا�سرتاحة الكمنجات بليالٍ بغدادية
تزدا ُد ابتعاد ًا
و�أزداد ُ�..شعراً...و�....شيب ًا
كيف حال �شمائلك َ اليوم
دون لهفتي...؟
وكيف حال جالل فجر وجهك
�أبلغ �سالمي لكلك...
َ
َ
جبينك
ال�شم�س
لعينيك...ل ِأخ
ِ
ووفر ليلة امليالد....قلبكَ
َ
خدك..من ي�أكلهُ
ورغيف اخلبز
ُقب ًال يف غيابي؟
�أبلغ �سالمي لكلك
َ
أنفا�سك..
ل
التي ر�سمت على �صدري
ال�شعر
�آخر �أوطان
ِ

قصة
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•د� .أحمد زياد حمبك
ينزل �أكرث املوظفني يف ال�شركة �إىل ال�شارع
م��ده��و���ش�ين لين�ضموا �إىل ال��ن��ا���س املتجمعني
حوله ،تطل املوظفات من النوافذ مدهو�شات،
ت�تردد التعليقات“ :هذا غري متوقع”“ ،ملاذا
ف��ع��ل هذا؟””،رمبا خ����رج م���ن ال��ب��ي��ت بعد
خ�صام مع زوجته”“ ،هو عري�س ،ما م�ضى على
زواجه غري �شهر”“ ،الأمر غريب”“ ،هو طيب
وهادئ”“ ،مزاجه دائم ًا هادئ”“ ،يف الواقع
ال ي�سمح لأح��د �أن يعكر مزاجه” .وحت�ضر �سيارة
الإ�سعاف ،ويف �إثرها �سيارة ال�شرطة.
*
وقف على الر�صيف ينتظر �سيارة �أج��رة ،التفت
�إىل ال�����ش��رف��ة ،ر�أى زوج��ت��ه ت��ق��ف ،ت��و ّدع��ه� ،أ���ش��ار
�إليها ب��ي��ده .ي��وم ج��دي��د ،ي�ستقبله ب��ت��ف��ا�ؤل ،نه�ض
باكراً ،ا�ستحم كعادته كل �صباح ،حلق ذقنه ،ر�شت
زوجته على ذقنه وعنقه وكتفيه العطر ،قبلته،
قعد �إىل املائدة ،تناول الإفطار معها ،عند الباب
ودعها بقبلة ،ون��زل على ال��درج� .أ�شار �إىل زوجته
ثانية ،مودع ًا ،وهي ما تزال يف ال�شرفة ،يطلب منها
الدخول.
على الر�صيف �إىل جواره �أكيا�س قمامة �سوداء،
بع�ضها تناثرت منه القمامة ،ابتعد عنها.
وقفت �أمامه �سيارة �أجرة ،مد ر�أ�سه من النافذة،
غمره دخان �سيكارة من النوع الرخي�ص جداً ،وجه
ال�سائق �ضخم ،يف زاوية فمه �سيكارة ،عنقه غليظ
مثل ج��ذع �شجرة زي��ت��ون عمرها �أل��ف ع��ام ،اللغد
ي��ت��دىل �أ���س��ف��ل ذق��ن��ه مثل لغد يف عنق ث��ور هائج،
ح ّياه“ :ال�سالم عليكم” ،ا�ستل ال�سائق ال�سيكارة من
فمه ،نفث الدخان� ،س�أله ال�سائق بنربة جافة� ”:إىل
�أين؟”� ،أجابهُ “ :ر َّد علي ال�سالم ،يا �أخي”� ،أجابه
ال�سائق ب�صوت �أج�ش ،وهو ينفث دخان �سيكارته:
“وعليك ال�سالم ،قل يل ،ما هي وجهتك؟”� ،أجابه،
وهو يبت�سم� ”:شركة التعمري ،يف ال�شمال” ،و�ضع
ال�سائق ال�سيكارة يف زاوي��ة فمه ،دف��ع بيده مبدِّ ل
ال�سرعة� ،صاح وهو يزجمر مثل الرعد�“ :أوه ،ال،ال،
متجه للجنوب” ،وانطلق
طريقي ،عك�س طريقك� ،أنا ِّ
ب�سيارته.
رفع ر�أ�سه �إىل ال�شرفة ،ال ب�أ�س ،الزوجة م�ضت
�إىل ال��داخ��ل ،مل ت�شهد خيبته .م��ا ي���زال ي�شعر
بالبهجة ،ويح�س بالن�شوة ،وه��و متفائل بنهار
جديد ،لن ي�سمح لأحد �أن يعكر مزاجه.
التفت �إىل �أكيا�س القمامة ،ابتعد عنها �أكرث.
ر�أى ���س��ي��ارة مقبلة ،ن���زل ع��ن ال��ر���ص��ي��ف ،خطا
خطوتني يف ال�����ش��ارع ،ال�سيارة اق�ترب��ت� ،أ���ش��ار �إىل
ال�سائق بيده ،ولكن ال�سائق ظل منطلق ًا ،ك�أنه مل
يره ،ت�أكد من �أن ال�سيارة فارغة ،ال �أحد فيها� ،سوى
ال�سائق ،ت�أكد من �أن ال�سائق قد ر�آه ،وهو ي�شري �إليه،
ولكن ،ملاذا مل يقف؟ .ماذا يف هيئته؟ هل هو مت�سول؟
هل ثيابه رث��ة؟ هل يبدو عليه �أن��ه قاطع طريق؟
على العك�س ،هو يف كامل �أناقته� ،شذى العطر مل
يغادر بعد ذقنه وال عنقه ،ودفء قبلة زوجته ما
يزال يح�س به على خده ،لي�س معه حقيبة �سفر وال
حقائب وال �أكيا�س وال حاجات؟؟ هل يبدو عليه �أنه
موظف؟ ما هي امل�شكلة؟
ذبابة حامت حوله ،حاولت �أن حتط على ذقنه،
جذبتها رائحة العطر� ،أ�شاح عنها� ،أزاحها بحركة
من يده ،ابتعد عن �أكيا�س القمامة �أكرث ف�أكرث.
�سيارة مقبلة ،تقدّ م نحو منت�صف ال�شارع� ،أ�شار
�إليها ،وهي ما تزال بعيدة� ،أ�ضاء له ال�سائق م�صباح
ال�سيارة ،يف �إ�شارة ا�ستجابة ،قبل و�صولها �إليه بنحو
ثالثمئة مرت ،قفزت من بني ال�سيارات املركونة �إىل
جانب الر�صيف �صبية �شقراء ،نحيلة ،مر�سلة ال�شعر
على كتفيها ،يف بنطال �ضيق� ،أ�شارت بيدها ،ووقفت
عندها ال�سيارة� ،صعدت فيها ،وانطلقت بها ،لدى
مرور ال�سيارة �أمامه ،كان ال�سائق يلتفت �إىل الطرف
الآخر ،ك�أنه ال يراه.
نظر �إىل �ساعة ي��ده ،ما ي��زال يف الوقت مت�سع،
�أم��ام��ه ن�صف ���س��اع��ة ،ميكنه �أن ي�صل يف ع�شرين
دقيقة.
فج�أة تقف قبالته يف االجتاه الآخر �سيارة ،ك�أنه
مل يرها من قبل� ،أ�شار �إىل ال�سائق بيده ،دا ًال على
�أن طريقه يف االجتاه املعاك�س ،ب�سرعة فائقة التف
ال�سائق ب�سيارته ،وحط �أمامه مبا�شرة ،مد يده ،فتح
الباب ،ال�سائق كرة كبرية من اللحم ،جثة هائلة،
املقود يغو�ص يف بطنه ،ر�أ���س��ه �صغري� ،أ�صلع ،ك�أنه
ر�أ���س ع�صفور ،ال يتنا�سب وحجم ج�سمه� ،صوته

ناعم ،ك�أنه �صوت �أنثى ،يداه ق�صريتان ،بادره قائ ًال
”:تف�ضل �أ�ستاذ” ،قال له�“ :إىل �شركة التعمري”،
�صمت ال�سائق ،طال �صمته� ،أجابه بلطف�“ :أرجوك،
اعذرين ،كان بو ِّدي �أن �أخدمك ،ولكن �شركة التعمري
يف الطرف ال�شمايل ،ويجب �أن �أخرتق املدينة� ،أمامي
ع�شر �إ���ش��ارات م��رور ،والآن بداية دوام املوظفني،
ال��زح��ام ���ش��دي��د� ،أن���ا بخدمتك ،ول��ك��ن ،اعذرين”،
وانطلق ب�سيارته.
�صمت ،نظر �إىل �ساعة يده ،ال ب�أ�س ،لن ي�سمح لأي
�شيء �أن يعكر مزاجه ،فلينتظر.
الذبابة حتط على م���ؤق عينه ،يطردها ،يبتعد
عن �أكيا�س القمامة �أك�ثر“ ،من �أي��ن جئت �أن��تِ ؟ ال
�أريد �أن �أعكر مزاجي”.
�سيارة قادمة من �أق�صى ال�شارع ،عرفها على الفور
م��ن ال�شعار املثبت فوقها ،تاك�س تل” ه��ي �إح��دى
�سيارات �شركة متخ�ص�صة للنقل بالأجرة� ،أ�شار �إىل
ال�سائق ،وقف �أمامه ،مدّ ر�أ�سه من النافذة� ،سائق
و�سيم ،يف زي خا�ص ،ال�سيارة حديثة ،املقعد نظيف،
نفحته �أ�شذاء عطر ناعم و�أ�صداء مو�سيقا هادئة،
التفت �إليه ال�سائق ،رحب به ،فتح باب ال�سيارة ،وهم
بالدخول ،ال�سائق �س�أله“ :هل �أنت م�شرتك جديد؟
وهل ات�صلت باملركز؟” ،ده�ش ال�شاب ،علَّق ال�سائق:
“�أنا �آ�سف يا �أ�ستاذ ،هذه �شركة نقل خا�صة ،تخدم
ب��الأج��رة امل�شرتكني فقط” ،وا�ستل بطاقة قدمها
ل��ه ،وه��و يقول“ :تف�ضَّ ل ،ه��ذا رق��م املركز ،ميكنك
االت�صال ،ودف��ع ا�شرتاك �شهري ،ونحن بخدمتك،
فقط ات�صل يف �أي �ساعة ،وننقلك حيث �شئت ،يف
الوقت الذي تريد”.
كرر
ان�سحب� ،أغلق باب ال�سيارة بهدوء ،ال�سائق ّ
اعتذاره بلطف ،وانطلقت ال�سيارة.
م��ا ي���زال يف داخ��ل��ه ب��ق��اي��ا م��ن ���ش��ذى ال�����س��ي��ارة
ومو�سيقاها الهادئة.
“لن �أنفعل ،يومي جديد ،و�أنا خرجت من البيت
م�سروراً ،لن �أعكر حياتي”.
نظر �إىل �ساعة ي��ده ،بقي رب��ع �ساعة على بدء
الدوام ،لي�س يف الأمر م�شكلة ،ميكنني �أن �أت�أخر ربع
ال�ساعة ،ما يزال �أمامي مت�سع من الوقت.
ولكن من �أين جاءت هذه الذبابة؟ مل يبق �إال �أنت؟
لن �أنفعل ،ل�ست �أنت امل�شكلة .وهذا ال�سائق ال�شاب
له ع��ذره ،ال ي�ستطيع �أن يو�صلني ،ال بد �أن �أك��ون
من امل�شرتكني ،حقيقة ،الزحام يف املدينة �شديد،
وهناك �أكرث من ع�شر �إ�شارات مرور� ،أنا خمطئ ،يجب
�أن �أخ��رج من البيت قبل �ساعة ،ال �ضرورة ل�سيارة
الأجرة ،ميكن �أن �آخذ احلافلة ،حافلة النقل العام
�أوفر ،حتى ال�سائق الأول له عذره ،لعله متجه �إىل
اجلنوب ،رمبا انتهت نوبة عمله على ال�سيارة ،وهو
يريد ت�سليمها ل�سائق �آخر ،معظم ه�ؤالء ال�سائقني
م�ساكني� ،أكرثهم لي�سوا مالكي ال�سيارات� ،أكرثهم
يعملون ب��الأج��رة� ،أح��ده��م يعمل ت�سع �ساعات� ،أو
اثنتي ع�شرة �ساعة ،ثم ي�سلم ال�سيارة ل�سائق �آخر،
ومالكها م�سرتيح ،ت�أتيه الأرباح وهو نائم يف فرا�شه.
لن �أعكر �صفو حياتي ،يجب �أن �ألتم�س له�ؤالء
ال�سائقني �ألف عذر ،كان اهلل يف عونهم.
مرة �أخرى تهاجمه الذبابة ،يبتعد عن القمامة
ب�ضع خطوات� ،أي نوع هذا الذباب؟!.
�أوه ،ه��ذه �سيارة ،تتهادى ببطء ،هي من طراز
ق��دمي ،ومت�سخة ،لعل �صاحبها مل يدخل بها �إىل
املغ�سلة منذ �شهر� ،أو �أكرث .تقف �أمامه� ،شيخ عجوز،
ن��اح��ل ،ع��روق ي��ده ال��زرق��اء ن��اف��رة� ،صغري اجل�سم،
يقعد وراء املقود وال يكاد يظهر ،على عينيه نظارة
طبية �سميكة جداً ،ترى هل يب�صر الطريق؟ وكيف
يقود ال�سيارة ،حتى �إن الزجاج يف العني الي�سرى من
النظارة مك�سور.
يقول له ”:مرحب ًا يا عم” ،وي��رد�“ :أه ًال بابن
�أخ��ي ،تف�ضل” ،وي�س�أله ”:هل تو�صلني �إىل �شركة
التعمري” ،ويرد ال�سائق العجوز� ”:أنا بخدمتك ،هذا
هو عملي ،ملاذا �أنا هنا يف ال�سيارة ،م�ستعد لأو�صلك
�إىل ب��رج �إيفل” ،وي��دخ��ل يف ال�����س��ي��ارة ،يقعد �إىل
ج��واره .وهو يعلق�“ :شكر ًا لك يا عمي� ،أن��ت رجل
طيب ،يكفي �أن تو�صلني �إىل �شركة التعمري ،عندي
دوام ،ال �أريد برج �إيفل ،فهو يف باري�س ،وهو بعيد،
نحن هنا يف �آ�سية وه��و هناك يف �أوربة” ،العجوز
ي�ضحك ،ي�ضحك ،مي��د ي��ده �إىل �سل�سلة م��دالة من
امل���ر�آة املعلقة �أم��ام��ه ،وه��و يقول ل��ه“ :انظر ،هذا
هو برج �إيفل” .ينظر ،وي�ضحك ،ثم يعلق“ :ها قد
و�صلنا حقيقة �إىل برج �إيفل ،كم هي �أجرتك؟”،

العجوز ي�ضحك ،يعلق ”:الأج���رة �إىل ب��رج �إيفل
جمان ًا� ،أق�سم باهلل لن �آخذ منك �إىل برج �إيفل �أي
لرية” ،وي�ستغرقان يف ال�ضحك.
ال�سائق ال��ع��ج��وز غ��ائ��ر ال��وج��ن��ت�ين ،فمه وا���س��ع،
�شعره �أبي�ض ،كث ،ك�أن �شعرة واحدة مل ت�سقط منه،
المع ،م�سرح بعناية� ،آثار �أ�سنان امل�شط ظاهرة فيه
بو�ضوح ،ي��داه مت�سكان باملقود بقوة ،ع��روق يديه
زرقاء نافرة ،يكاد الدم ينفجر منها.
ال�سائق يتكلم ”:يا ابن �أخي ،الطريق �إىل �شركة
التعمري ع�بر املدينة م��زدح��م��ة ،و�أم��ام��ي �أك�ثر من
ع�شرين �إ�شارة مرور ،و�أخ�شى �أن تت�أخر عن عملك،
وا���ض��ح� ،أن��ت م��وظ��ف ه��ن��اك ،م��ا ر�أي���ك ل��و ذهبنا يف
الطريق امللتفة حول املدينة؟” ،ينظر ال�شاب يف
�ساعة ي��ده ،ويجيب ”:ال ب�أ�س” .ويدخل ال�سائق
يف ���ش��ارع ف��رع��ي ،وي�����ص�ير ب��ع��د دق��ائ��ق يف الطريق
ال�سريعة امللتفة حول املدينة.
ي��ا �إل��ه��ي ،كيف �سلمت روح���ي �إىل ه��ذا ال�سائق
العجوز ،هذا قد ميوت بعد �ساعة ،رمبا ميوت ونحن
يف الطريق.
ال�سائق مييل نحو امل��ذي��اع ،ي��ب��د�أ بالبحث عن
حمطة ،وهو يتكلم� ”:س�أبحث لك عن حمطة فيها
�أغنية �صباحية جميلة ،حتى تت�سلى”.
ال�سائق يقود على مهل ،ميد عنقه من وراء املقود
ومييل �إىل �أمام لريى الطريق ،بني حني و�آخر ينظر
يف املر�آة املعلقة �أمامه ،لريى ال�سيارات التي وراءه،
�سيارات كثرية تتجاوزه ،وهي تطلق زعيق ًا �صارخ ًا،
ك�أنها تريد تنبيه ال�سائق من غفوته� ،أو توبيخه،
فهو يقود ببطء يف طريق دولية �سريعة.
ال�سائق يتكلم ”:ي��ا ول���دي ،ه����ؤالء طائ�شون،
ي���أخ��ذ �أح��ده��م ال��ي��وم رخ�صة ق��ي��ادة ،وي��ب��د�أ غ��د ًا
يقود �سيارته ب�سرعة ،لي�س عندهم خربة ،و�أخطر
ما يكون الأمر يف مثل هذه الطرق ال�سريعة املتلفة
حول املدينة”.
ال�شاب ي�صمت ،ينظر �إىل العروق الزرقاء النافرة
يف يديه ،وه��و يتم�سك باملقود ،ك�أنه يتعلق بطوق
جناة ،يتوقع بني حني و�آخر �أن ينفر الدم منهما.
اخل��ط���أ �أين رك��ب��ت معه يف ���س��ي��ارت��ه ،اخل��ط���أ هو
خطئي �أنا ،لو �سرت على �أقدامي لكان الأمر �أف�ضل،
هذا العجوز يلهث ،وال يكاد يب�صر الطريق ،نف�سه
يتقطع ،لعله ميوت بعد �ساعة ،لعله ميوت قبل �أن
ن�صل �إىل ال�شركة.
ال�سائق يتكلم“ :هل تريد �أن �أقود ب�سرعة مثلهم،
�صدقني �أ�ستطيع الدخول معهم يف �سباق دويل ،ولكن
�أنا حري�ص على �سالمتك� ،سيارتي حديد ،تتحدى
كل �سياراتهم ،ولكن ال�سالمة �أو ًال ،من يت�أخر ربع
�ساعة مثل من يت�أخر خم�س دقائق ،يف هذه الأيام
كل املوظفني يت�أخرون ،حتى املدير نف�سه يت�أخر،
ال�سالمة يا ولدي �أهم �شيء”.
ميد عنقه �إىل امام ،يرفع ر�أ�سه ،ينظر يف املر�آة،
مييل نحو املذياع ،يبحث عن حمطة ،فريوز تغني:
على هدير البو�سطه
اللي كانت ناقلتنا
من �ضيعة حماليا
على �ضيعة تنورين
�شفتك يا عليا و�شفت عيونك
يعود ال�سائق �إىل الكالم� ”:سيارتي �أن��ا حديد،
و�سياراتهم تنك ،و�ساعدي �أن��ا حديد ،و�ساعدهم
�شيكوالته ،هات مد يدك ،هات” ،وميد ال�شاب يده،
مي�سك بها ال��ع��ج��وز ،ي�شد عليها قب�ضته ،ي�ضغط،
ي�ضغط ،حقيقة يده كالبة من حديد ،يبد�أ ي�شعر
ب����الأمل ،ال��ع��ج��وز ي��ق��ول�“ :آملتك ،ق��ل ،اع�ت�رف ،ال
تخجل ،ر�أي��ت؟ �أن��ا م�ستعد �أن �أن��زل و�أ�صارع ه�ؤالء
ال�شباب الذين يتجاوزون �سيارتي”.
ال�سيارة بطيئة� ،أدرك �أن ال�سيارة بطيئة ،وهي
غري قادرة على �أن ت�سري يف الطريق ال�سريعة.
العجوز يتكلم�“ :أمامنا حمطة وق��ود ،البنزين
فيها مم��ت��از� ،إذا ك��ان عندك بع�ض ال��وق��ت ،فقط،
بخم�س دقائق �أم�ل�أ اخل��زان ،ما ر�أي��ك؟ الأم��ر يعود
ل��ك� ،أن��ت مالك ال�سيارة� ،أن��ت �صاحب الأم���ر ،و�أن��ا
خدامك ،ما دمت قد ت�أخرت ،خم�س دقائق �أخرى
من الت�أخري لن ت�ضر ،ما ر�أيك ،الأمر يعود لك”.
وي��دخ��ل ب�سيارته �إىل امل��ح��ط��ة ،مي�ل�أ اخل���زان،
يح�ضر زجاجة ماء ،يفتح غطاء املحرك ،ميلأ املربد.
ويعود �إىل مكانه وراء املقود ،ميد يده �إىل �صندوق
�صغري �أم��ام��ه ،يفتحه ،ي�سحب منه خرقة عتيقة،
مي�سح بها ي��دي��ه ،مي�سح ���س��اع��دي��ه ،مي�سح ال��ع��روق

الزرقاء النافرة ،يعيد اخلرقة �إىل ال�صندوق.
ال�سيارة ما تزال ت�سري الهوينى ،وال�سائق يتكلم:
“ال �أ�ستطيع �أن �أكذب عليك ،اهلل هو الذي بعث لنا
هذه املحطة ،البنزين كاد ينفد ،على كل حال ع�شر
دقائق وندخل املدينة من الطرف الآخر ،وال يبقى
�سوى القليل حتى نكون �أم��ام �شركة التعمري ،و�أنت
�شاب طيب ،وكرمي� ،أرجوك �ساحمني ،اعتربين مثل
وال��دك ،ال �شك �أين �أخ��رت��ك ،م��اذا �أف��ع��ل� ،سيارتي
قدمية كما ترى ،يجب �أن �أعي�ش”.
ال�شاب ك��ان قد ملح �سكين ًا طويلة الن�صل داخل
ال�صندوق ،عندما �أخذ العجوز اخلرقة.
ي�س�أل بف�ضول“ :ملاذا ه��ذه ال�سكني ي��ا عم؟”،
العجوز يجيبه� ”:أحيان ًا �أ�شرتي تفاحة ،ف�أق�شرها،
و�أح��ي��ان�� ًا ي��ك��ون ال��ع��داد ثالثمئة ل�ي�رة ،ويعطيني
الراكب مئتني لرية� ،أع��رف �أنه ل�ص ،قاطع طريق،
�أ�ستل ال�سكني� ،أه���دده بها� ،صدقني �أ�شتهي قطع
حنجرته ،ولكنه فور ر�ؤيته ال�سكني يف يدي يعطيني
خم�سمئة ،مثل الكلب ،ب��د ًال م��ن ثالثمئة� ،أن��ا ما
ا�ستعملتها �أب��داً ،هي لالحتياط فقط ،التلويح بها
يكفي ،هي تعطيني ال�شعور بالأمان”.
كيف �ست�ستعملها يا عم ،و�أنت على حافة قربك،
يكفي �أن يقول لك راك��ب لن �أدف��ع لك حتى ت�سقط
ميت ًا قبل �أن متتد �إليها يدك ،و�أن��ا �أخ�شى الآن �أن
متوت قبل �أن ن�صل �إىل �شركة التعمري ،ولكن ها �أنذا
�أراك تلف وتدور وتخدع وتكذب ،بل تنزل وتفتح
باب املحرك ،وتتحرك وك�أنك ابن ع�شرين ،حركتك
مثل القرد ،وت�شد على يدي ،فتكاد تك�سر مع�صمي،
ولكن ما هي �إال حركة ما قبل املوت ،ال�شيوخ هكذا
يتعلقون ب��احل��ي��اة ،وي�ستنفدون �أق�صى طاقتهم،
لي�ؤكدوا �أنهم �أقوياء ،ولكن ال �أ�شك حلظة يف �أنك
�ستموت فور و�صولنا �إىل ال�شركة ،املهم �أن تو�صلني
�أو ًال �إىل ال�شركة ،وبعد ذلك ميكنك �أن تعي�ش مئة
عام �أخرى �إذا �شئت� ،أو ال تعي�ش.
ال ب�أ�س ،هي رحلة م�سلية ،و�إن كانت مزعجة،
لن �أ�ستاء ،ف�أنا خرجت من بيتي م�سروراً ،وتخل�صت
على الأق��ل من الذبابة اللعينة ،ال �أري��د لأي �شيء
�أن يعكر �صفو حياتي ،يجب �أن �أع��ود �إىل البيت
م�سروراً ،لن �أ�سمح لأحد بتعكري مزاجي.
ويدخل العجوز ب�سيارته �إىل املدينة من الطرف
ال�����ش��م��ايل ،ي��دخ��ل ���ش��وارع ف��رع��ي��ة ،ي��ج��ت��از �إ���ش��ارة
حمراء ،وهو يقول“ :لأجلك خالفت املرور واجتزت
�إ���ش��ارة ح��م��راء ،ال �أري���د ت�أخريك” ،وي�صمت ،ثم
ي�س�أل“ :قل يل ما ا�سمك؟” ،وبعفوية يرد ال�شاب:
“خالد” ،ال�سائق العجوز يغمغم “ :والدك متفائل،
�سماك با�سم خالد بن الوليد ،لتكون مثله ،ولكن
الزمان يا ابني تغري� ،أنا ال �أحب هذا اال�سم� ،أكرهه،
هل تعرف؟ ه��ذا �أك��ذب ا�سم ،ال �أح��د يخلد ،املوت
م�صري كل الأحياء ،حتى خالد و�أبو خالد ،ال خالد
�إال اهلل”.
�أم���ام ���ش��رك��ة ال��ت��ع��م�ير ،ت��ق��ف ال�����س��ي��ارة� ،ساعدا
ال�سائق م�شدودتان على امل��ق��ود ،ك���أن��ه ط��وق جناة
يتم�سك ب��ه ،ع��روق ي��ده ال��زرق��اء نافرة ،ك���أن الدم
ينبج�س منها .ال�شاب ينظر �إىل ال��ع��داد ،ال�سائق
يقول ل��ه“ :ال تنظر �إىل ال��ع��داد يا اب��ن �أخ��ي ،لن
�آخ��ذ منك �أجرة” ،ال�شاب ي��رد“ :ال ،ال يجوز يا
عم ،العداد ي�شري �إىل �أربعمئة وخم�سني ل�يرة� ،أنا
�س�أكرمك� ،س�أعطيك خم�سمئة” ،ال�سائق العجوز،
مي�سك ال�شاب من ي��ده ،ي�شد على مع�صمه ،ي�صيح
به“ :خم�سمئة؟ ماذا تقول� :أنا �س�أ�صيح� ،س�أجمع
كل املوظفني يف �شركة التعمري� ،س�أمل النا�س عليك،
�ألف وخم�سمئة ،ال �أر�ضى ب�أقل من �ألف وخم�سمئة،
�أن��ا �سرت بك يف الطريق الدولية ،وه��ذه �أجرتها
خمتلفة” .ي��ا �إل��ه��ي ،قب�ضة ي��ده ق��وي��ة ،كالبة من
حديد ،ماذا �سيف�ضحني؟ �سي�ستل ال�سكني ويذبحني؟
ير�سل العجوز �صرخة خمنوقة.
*
ينزل �أك�ثر املوظفني من ال�شركة ،ينزل املدير،
النا�س يلتفون حول ال�سيارة ،ال�سائق العجوز وراء
املقود ،والدم ينفر من عروق يده الزرقاء ،من عنقه،
ال�شاب خارج ال�سيارة قمي�صه ملوث بالدم.
يف خمفر ال�شرطة يقول مدير �شركة التعمري
لل�ضابط“ :ال �أ�صدق ،هو من خرية املوظفني ،م�ضى
عليه يف العمل ع�شر �سنوات ،ما تخا�صم مع �أي زميل،
�أو مع �أي مواطن ،ال �أع��رف مل��اذا قتل العجوز ،وهو
على حافة قربه” ،يعلق ال�ضابط“ :لو تركه كان
مات حلينه”.
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هل ن�شهد �سقوط بع�ض
الحكومات الغربية ً
قريبا ؟

زوايا

باري�س ما بعد التحرر
• حممد فايز املحاميد

• حممود ال�شاعر
و�صل "احلريق العربي" �إىل �سورية بعد ت�آمر قوى العدوان وتكالب
الغرب على دولة لها نهجها املقاوم و�سيادتها امل�ستقلة ،واليوم مع تعايف
�سورية وحتقيقها للن�صر املبني يقع املت�آمرون يف حفرة حفروها يوم ًا
ما لها وو�صل احلريق �إىل بالدهم مع ان��دالع املظاهرات يف فرن�سا
املطالبة بتح�سني الأو���ض��اع املعي�شية وتغيري النهج ال��ذي يتبعه
الرئي�س الفرن�سي ماكرون داخلي ًا وخارجي ًا ،واملعروف عن ماكرون فوقيته
وت�سلطه وعجرفته التي ا�ستفزّ ت ال�شارع الفرن�سي بكل فئاته من مهم�شني
و�أ�صحاب الطبقة الو�سطى الذين ي�شاركون بزخم كبري يف املظاهرات الأمر
الذي ي�ؤكد على �أن فرن�سا والدول الأوروبية الأخرى تقف على حافة
الهاوية و�أنها �أمام مرحلة جديدة من التغيري والنقمة ال�شعبية احلا�صلة
يف فرن�سا مل تكن ب�سبب رفع �أ�سعار الوقود فقط وفر�ض ال�ضرائب على
فئات من دون �أخرى وح�صول ال�شركات والأثرياء على �إعفاءات �ضريبية
معينة و�إمنا لأ�سباب �سيا�سية وخارجية �أي�ض ًا ،وماكرون الذي تقنّع بقناع
الإن�سانية وطالب بحماية الإرهابيني يف �سورية واال�ستجابة ملطالبهم
حتت راية الدميقراطية املزيفة يرف�ض اليوم اال�ستماع ملتظاهريه ويهز�أ
من الدميقراطية "التي ت�أتي من ال�شارع" وي�صف ه�ؤالء ب�أنهم خمربون
وعليه حماية بالده من الفو�ضى احلا�صلة بفر�ض قانون الطوارئ وهو
بذلك يناق�ض ت�صريحاته ال�سابقة عندما كانت البلدان العربية تعج
بالفو�ضى والدمار �إذ كان ينا�صر التخريب احلا�صل يف ال�شارع العربي
ويعده حق ًا م�شروع ًا للإرهابيني املطالبني بحريتهم الدموية .
اعتقد ماكرون �أنه قادر على قيادة �أوروب��ا بعد خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي ،وطالب م�ؤخر ًا ب�إن�شاء جي�ش �أوروبي قادر على مواجهة
التطاول الأمريكي  ،لكن خربته �شبه املعدومة يف ال�سيا�سة الدولية جعلته
يخ�سر الكثري رغم لهاثه وراء �إر�ضاء ترامب على ح�ساب م�صالح بالده .
ولأن طباخ ال�سم ذائقه ف�إن تقارير ت�ؤكد على �أن تنظيم داع�ش الإرهابي
الذي دعمه الرئي�س الفرن�سي �سابق ًا قد �شارك يف االحتجاجات ون�شر
مل�صقات يف ال�شوارع حتر�ض على التخريب يف فرن�سا حتت راية "الذئاب
املنفردة" وهذا الأمر �أ�شارت �إليه �سورية �سابق ًا ،فالإرهاب الذي تربى يف
�أقبية الغرب ومت دعمه بال�سالح وعرب و�سائل الإعالم �سريتد �إليه ،الأمر
لن يقف عند االحتجاجات يف فرن�سا فقط  ،فهناك توقعات بو�صول رياح
التغيري �إىل بالد �أوروبية �أخرى ،فهل �سي�شهد ال�شارع الأوروب��ي طوفان ًا
جديد ًا يزعزع ا�ستقرار ال�شعوب ؟ وهل �ستكون الوجهة اجلديدة نحو
هولندا عرب دعوات ملظاهرات قريبة يف �أم�سرتدام ؟ وهل �سن�شهد �سقوط
بع�ض احلكومات الغربية قريب ًا وفتح ملفات دعمها للتنظيمات الإرهابية
وتورطها يف زعزعة �أمن ال�شعوب العربية بتحويل �أموال ال�ضرائب وب�أوامر
�أمريكية �إىل خزائن متول الإرهاب وتدمر البلدان العربية املقاومة ؟!!.

تقف حتت ناطحة �سحاب يقدر ثمنها باملليارات ،وحتتها ترى (�شحاذين) ،وكثري
من ه�ؤالء ال�شحاذين فرن�سيون ترى �شابة يف عز ال�شباب ،والن�شاط واجلمال جال�سة
على ر�صيف وترفع ورقة مكتوب عليها:
( �أريد ما ً
ال كي �آكلُ ) وترى �شاب يف عز ال�شباب ،والن�شاط ،والقوة ،يكتب نف�س
العبارة...
�أينما �سرت يف باري�س ت��رى ال�شحاذين ،ويف حمطات امل�ترو ي�ستطيع البع�ض �أن ال
يقطعون بطاقات الدخول فيوفرون ثمنها لكن رجال البولي�س يفت�شون على البطاقات
ب�أنف�سهم ،وتراهم يقودون كالب ًا بولي�سية بغية مطاردة املخالفني الذين يهربون.
يف باري�س ال توجد رحمة على ا لإطالق ...يف باري�س تتجلى بو�ضوح كبري ق�ضية املال،
وهنا تعرف املعنى احلقيقي للر �أ�س مالية.
وال عجب ب�أن ترى م�ؤلفني يبيعون كتبهم ...هذا كاتب ق�ص�ص وروا ي��ات يبيع كتبهُ
على الر�صيف ،وطبع ًا الهدف ا لأول له هو الك�سب ،والربح ،واملال...؛ لأن عملية البيع
هذ ِه  ،و�شقا �ؤه يف اجللو�س على الر�صيف و �إقناع النا�س هو عملية مادية �أكرث من كونها
فكرية ،...وهذا �شاعر �شاب يبيع كتبهُ  ،...وهذا كاتب فل�سفي يبيع كتبهُ  ،ويتبنى
نظرية فل�سفية يخالف فيها ديكارت .ويعر�ض ع�شرات الكتب ال�ضخمة ذات ا لأهمية،
ويتحدث بفل�سفته مع املارة.
وترى �أي�ض ًا فرق ًا مو�سيقية ،وغنائية معروفة تبيع �أ�سطواناتها ،وتعزف ا لأحلان،
وي�ؤ ّد ي مطربوها �أغانيهم ،ويعر�ضون على امل�شاهدين املجتمعني املتحلقني حولهم �شراء
�أ�سطواناتهم ،وكا�سيتاتهم �أو امل�ساهمة بتربعات للفرقة �أجرة ح�ضورهم هذا العر�ض،
وكل هذ ِه الفرق ينزعجون من ال�شخ�ص الذي ال يدفع وال ي�شرتي.
و �أينما �سرت يف بار�س �سرتى اجل�شع ،واالحتيال ،والنفعية ،والغ�ش.
وقد تدخل �أحد املحالت لت�شرتي بطاقة بع�شرة فرنكات ،فتعطي مئة فرنك ،فيعيد
�إليك �أربعني فرنك ًا مدعي ًا ب�أنك مل تعطهِ �سوى خم�سني فرنكاً .وقد تطلب علبة دخان
من خمزن �آخر فتقول لك البائعة �أعطني �أو ً
ال ثمنهُ  ،وبعدها �أعطيكهُ .
�أما من ناحية ا لأخالق االجتماعية ،فقد دخل هذا املجتمع الباري�سي مرحلة ما بعد
التحرر ،وهي االبتذال ،والقرف وال�سخف واحلماقة.
�أينما �سرت ترى قبالت �شاب وفتاة ،لكن هذ ِه القبالت لي�ست قبالت باملفهوم الذي
نعرفهُ نحن ال�شرقيني� ،إنها مل جتتاز مرحلة العيب فح�سب؛ بل و�صلت �إىل مرحلة
القرف ،والوقاحة ،وال�سخف ،واالبتذال وهذ ِه مرحلة ما بعد التحرر بكثري ،وهذه �آخر
مرحلة ممكن �أن ي�صل �إليها ا لإن�سان يف هذا املجال ،فالقبالت يف باري�س لي�ست عواطف
�أ�صالً...
ولي�ست �شيئاً� ،إنها عبث .بعد كل ما �سبق �أت�ساءل ما هو التحرر الذي تنخف�ض بهِ
�شوارع باري�س
اليوم؟ عن �أي حرية يطالبون؟

نافذة على العالم
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•ن�صر الدين البحرة
عندما نزلت املركبة الف�ضائية الأوىل
على �سطح القمر مد املحررون العلميون
�أيديهم �إىل دفاترهم القدمية ،ورجعوا
�إىل ق�ص�ص “ اخليال العلمي” والهبوط
على القمر كما تنب�أ به و�صوره الكاتب
الفرن�سي”جول فرين”( )1والكاتب
الإنكليزي “ هريبرت جورج ويلز”()2
..و�أع��ادوا ن�شر املقاطع التي يتحدث خاللها
ه��ذان الكاتبان ع��ن ذل��ك الهبوط ال��ذي مل
يتجاوز حدود خيالهما ،يف ذلك الزمن ..
وم��ا ي���زال ه���واة ق�ص�ص اخل��ي��ال العلمي
يتحدثون مبزيد من الده�شة والإكبار ،عن
قدرة”جول فرين” على التنب�ؤ بكثري من
املخرتعات والإجن���ازات العلمية احلديثة،
مم��ا �سبق ل��ه �أن ج��رى ب��ه قلمه يف رواي��ات��ه
امل�شهورة “رحلة �إىل مركز الأر�ض” “ 20
�ألف فر�سخ حتت املاء “ “حول العامل يف 80
يوم ًا “ “رحلة يف منطاد” “من الأر�ض �إىل
القمر “  .يقول مي�شيل تكال ،الكاتب امل�صري
يف التعقيب الذي �أردف به ترجمته امللخ�صة
لرواية فرين «من الأر�ض �إىل القمر» :
ل��ق��د ق���در ف�ي�رن ���س��رع��ة الكب�سولة عند
�إطالقها ب�ستة وثالثني �ألف قدم يف الثانية،
وبعد �إط�لاق مركبة «�أبوللو «كانت �سرعة
حمرك املرحلة الثالثة  35, 533قدما يف
الثانية ،وقدر فرين لكب�سولته زمنا ال يزيد
على��� 97س��اع��ة و 13دق��ي��ق��ة و  20ثانية
لكي ت�صل �إىل ال��ق��م��ر .وك���ان ال��وق��ت ال��ذي
ا�ستغرقته «�أبوللو» يف رحلتها � 103ساعات
و 30دقيقة ودارت كب�سولة فرين مرات عدة
حول القمر،على نف�س االرتفاع الذي و�صلت
�إليه مركبة «�أبوللو» القائدة .
وي�����ض��ي��ف ال��ك��ات��ب :ول��ق��د ع��اي��ن رج���ال
الف�ضاء ال��ذي��ن ك��ان��وا يف الكب�سولة حالة
انعدام الوزن و�صور كل من الفريقني ال�سطح
القمري ،كما ر�سم فرين منذ �أكرث من مئة عام
بحر ال��ه��دوء ال��ذي هبط �إليه كل من « نيل
�أرمي�سرتونغ» و»روين الدين» حتى �أن خامتة
الق�صة وخامتة رحلة «�أبوللو» ت�شابهتا �إىل
درجة تدعو للغرابة والده�شة ،فقد هبطت
كب�سولة « فرين» يف املحيط وهبطت كب�سولة
« �أبوللو» يف املحيط �أي�ض ًا..والتقطت �سفينة
رج��ال الف�ضاء بعد هبوطهم من القمر� ،إىل
املحيط يف احلالتني!
وبالطبع ف�إن �أحد ًا ال ي�ستطيع اجلزم الآن

ما يزال يف عوا�صف الزمهرير
املكفهر التي تغمر هذا
الكوكب..مكان للدفء
الإن�ساين .ما تزال هناك كتف
ي�ستطيع الإن�سان �أن يلقي
بر�أ�سه فوقها ويبكي.

�إذا ك��ان ج��ول ف�يرن ق��د كتب ق�صة اخليال
العلمي ،م��ن �أج��ل ا�ست�شراف �آف���اق جديدة
للبحث ال��ع��ل��م��ي وال��ك�����ش��وف واالخ�ت�راع���ات
العلمية� ،أم من �أجل الو�صول �إىل نوع جديد
من املتعة لقارئ الرواية�..أم من �أجل االثنني
مع ًا ؟
يف جميع الأحوال ،ف�إن ال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه ال��ي��وم بعد م��رور �أك�ثر م��ن مئة �سنة
على وف��اة «ف�يرن» هو الآت��ي� :إىل �أي��ن و�صل
ه��ذا النوع الأدب��ي ،يف العامل؟ �أم��ا زال همه
ا�ست�شراف �آف��اق جديدة للبحوث والك�شوف
العلمية� ،أم �إنه �أ�ضاف �إىل ذلك هم ًا جديد ًا
..ومهمة معا�صرة؟
�أط���رح ه��ذا ال��ت�����س��ا�ؤل ،و�أن���ا م��ا زل��ت حتت
ت�أثري الفيلم الذي ر�أيته يف �شريط فيديو ،من
«بيدرو الزامنا».
�إخراج الفنان الإ�سباين
ف��ك��رة الفيلم �أ� ً
��ص�لا ،م��ن امل��ب��ادئ النظرية
نف�سها التي تقوم عليها ق�صة اخليال العلمي:
االع��ت��م��اد ع��ل��ى ب��ع�����ض ال��وق��ائ��ع واحل��ق��ائ��ق
العلمية الراهنة ،لبناء فر�ضية م�ستقبلية
ممكنة التحقيق يف مقبل الأيام ،دون �أن يكون
يف هذه الفر�ضية  -الر�ؤيا ماال يقبله العقل
الإن�ساين� ،أو ما ميكن �أن يتنافى واملعطيات
العلمية الراهنة ،مبا ميكن �أن تت�ضمنه من
احتماالت ،رمبا حتققت يف الزمن الآتي.
الفر�ضية التي ق��ام عليها الفيلم تنطلق
م��ن ف��ك��رة ،م��ع��روف��ة م��ت��داول��ة م��ن��ذ �سنوات
كثرية� :إمكان حفظ احلياة الب�شرية ،زمان ًا
يطول �سنوات عديدة  ،حتت ت�أثري «التربيد
التدريجي»  .وبات معروف ًا �أن ثمة جمعيات
قد �أن�شئت يف �أوروب��ا خا�صة..يف �سبيل هذا
الهدف .و�إمنا يلج�أ �إىل اال�ستعاذة بهذا احللم
اجلميل� ،أولئك امل�صابون ب�أمرا�ض م�ستع�صية
على العالج يف الزمن املنظور ،وه�ؤالء الذين
ا�ستبد بهم الف�ضول اجل��م��ي��ل� :أن يكونوا
عائ�شني بعد �أربعني �أو خم�سني �سنة مث ًال..
لريوا �إىل �صورة العامل ،كيف ميكن �أن تغدو
يف تلك الأيام ..
لو �أن فيلم» العودة الطويلة» توقف عند
هذه احل��دود ،على الرغم مما يت�ضمنه ذلك
من مهيجات حمر�ضات «فانتا�ستية» للخيال،
وع��ل��ى ال��رغ��م مم��ا مي��ك��ن �أن ي��ن��ط��وي عليه
م��ن �إث���ارة وت�شويق و�إم��ت��اع ،لكان بالإمكان
النظر �إل��ي��ه ،كما لو ك��ان عمال �آخ��ر خارجا
م��ن «م��ع��ط��ف» ج��ول ف�يرن . .ذات���ه ؟؟ ولكن
ال�سيناريو ،وقد انتبه �إىل هذا املطب� ،أ�ضفى
على «العودة الطويلة «ح�س ًا» �أخالقي ًا جمي ًال
،وب��ع��د ًا فل�سفي ًا يف الآن ذات���ه ،رمب��ا ات�صال
على هذا النحو �أو ذاك ،بالفراغ الأخالقي
ال��روح��ي ،ال��ذي ي�صل �إىل ح��دود العدمية
�أحيانا . .يف ه��ذا الزمن ال��غ��ارق يف ح�ضارة
اال���س��ت��ه�لاك ،وح��ي��ث ت��ب��دو»ال��ذرائ��ع��ي��ة»
الأمريكية ،يف �أوقات كثرية كما لو �أنها �سيدة
املوقف ،يف �أوروبا و�سواها من بلدان العامل ال
متقدم.
..زوجان �شابان تعارفا يف حفلة مو�سيقية،
يف �أم�سية جميلة :ال���زوج مهند�س معمار
موهوب م�شهور والزوجة ابنة �أ�سرة بالغة
ال��ث��راء��� .ض��م��ه��م��ا امل���ن���زل اجل���دي���د وع��ا���ش��ا
�أيام ًا هانئة رائعة �. .إال �أنها كانت غاية يف
ق�صرها.ذاك �أن الزوجة الفاتنة ال�صبية،

�أين و�صل �أدب اخليال العلمي يف
العامل؟ �أما زال همه ا�ست�شراف
�آفاق جديدة للبحوث والك�شوف
العلمية� ،أم �إنه �أ�ضاف �إىل ذلك
هم ًا جديد ًا ..ومهمة معا�صرة؟

ت�صاب فج�أة  -وبعد مقدمات بدت طبيعية
معقولة  -مب��ر���ض مل يجد االخت�صا�صيون
الأط��ب��اء ع�لاج�� ًا ل��ه :زي���ادة ال��ده��ن��ي��ات يف
اخلاليا الع�صبية..
و�أ�سقط يف ي��دي ال��زوج العا�شق ،ومل ير
�أمامه �سوى �أن يوافق على اقرتاح الطبيب:
ل��ق��د بقيت ل��ه��ا يف احل��ي��اة �أي���ام م��ع��دودة..
فلت�ستغل ه��ذه الفر�صة ،م��ن �أج��ل الإب��ق��اء
على حياتها زمن ًا �أط��ول ،بو�ساطة التربيد
التدريجي ..فرمبا �أمكن الو�صول �إىل عالج
يف امل�ستقبل.
ومي�����ض��ي ال���زوج �أي��ام��ه وح��ي��د ًا ب��ع��ي��د ًا يف
«الفيال» التي �صممها ح�سب رغبة زوجته،
قبل احلادث يف انتظار حدوث املعجزة ..
ومتر الأيام بطيئة مرهقة ،والرجل ي�شيخ
�صرب ًا وانتظاراً ،دون �أن يفقد الأم��ل حلظة
واحدة يف وقوع املعجزة..
وي�أتي طبيب �شاب بعد �أربعني �سنة ،ليزف
�إل��ي��ه ال��ب�����ش��رى :ل��ق��د اك��ت�����ش��ف ع�ل�اج ملر�ض
الزوجة..وبات بالإمكان �أن تعود من جديد
�إىل احلياة ..وهكذا كان..
ومثلما رج��ع��ت �إىل احل��ي��اة ،وبالطريقة
التدريجية نف�سها ،كان على �أطباء امل�شفى
�أن يعيدوها �إىل التال�ؤم مع العامل الذي تغري
كثري ًا بعد �أربعني �سنة �أم�ضتها بعيد ًا يف ذلك
الكهف التكنولوجي البارد .
مل تعرف زوج��ه��ا �أول وه��ل��ة ،فابتعد هذا
يداري �آالمه الروحية وخيبته املريرة .
ولكن هذه مل تكن هي احلقيقة الأخرية .
«�إي���ري���ن» ال�����ص��دي��ق��ة ال��ق��دمي��ة ل��ل��زوج��ة
العائدة «�أن��ا» تلعب الدور الأول يف �إرجاعها
�إىل ال��ع��امل ال���ذي غ��اب��ت عنه زم��ان�� ًا طوي ًال
..وت��ق��وده��ا �إىل الفيلال التي بناها زوجها
ب��ع��د» جت��م��ده��ا»..ودون ت���ردد ،وب��ك��ل �صدق
وحب ترجع ال�صبية ابنة الع�شرينيات زوجة
ً لهذا الهيكل املتهدم الذي تخطى ال�سبعني..
ويدور حوار جميل بني الطرفني ،ت�ؤكد خالله
«�آنا» قناعتها التامة ،بالعودة زوجة حمبة،
مثلما كانت متام ًا قبل �أربعني �سنة..وت�أتي
�أفعالها وردود �أفعالها م�ؤكدة هذه القناعة.
ف����إذا ك��ان��ت ه��ي معر�ضة للموت ،ب�ين يوم
و آ�خ��ر يف ذلك الزمن ال�شاحب احلزين ،ف�إن
زوجها مل يكتف بالوقوف عند حدود الأمل،
بل عا�ش الأمل كله انتظار ًا و�صرب ًا وحرمان ًا..
من كل مباهج احلياة .يف وقت كان ي�ستطيع �أن

يعي�ش فيه حياة مر�ضية ،بكل ما يف الكلمة
من معنى.
رمبا كان يف ذلك �شيء من « امليلودرامية».
ورمب�����ا وج����د ب��ع�����ض��ه��م يف ذل����ك ف��ي�����ض�� ًا من
رومان�سية مل يعد يف هذا الزمن مت�سع لها...
ول��ك��ن الفيلم ،اع��ت��م��اد ًا على ه��ذه النقطة
ب��ال��ذات ّ
ير�شح نف�سه ،كي ن��راه ،كما لو كان
رد ًا «فانتا�ستيكي ًا» �أخالقي ًا على النزعات
اجلائرة التي جمدت العالقات الإن�سانية يف
ن�صف الكرة الغربي ،بعد �أن �أمعن هذا العامل
يف «الأمتتة» وتعقيدات ال�صناعة احلديثة
املتناهية..والتكنولوجيا..واملعلوماتية..
�إلخ.
ب��ل��ى..م��ا ي����زال يف ع��وا���ص��ف ال��زم��ه��ري��ر
املكفهر التي تغمر هذا الكوكب..مكان للدفء
الإن�����س��اين .م��ا ت���زال ه��ن��اك كتف ي�ستطيع
الإن�سان �أن يلقي بر�أ�سه فوقها ويبكي.
..ولكن..مه ًال ف�إن هذا لي�س كل �شيء..يف
دراما اخليال العلمي الطريفة تلك..
ذات ليلة ي�����ص��اب ال���زوج ال��ع��ج��وز ب���أزم��ة
قلبية ،وي�ستلقي يف �سريره فاقد احلياة.
فتبادر الزوجة �إىل غلق النوافذ والأب��واب
جميع ًا لتجل�س �أم��ام��ه على الكر�سي ،ك�أنها
تريد �أن تعيد النظر يف هذه الف�صول التي
توالت �أم��ام عينيها �أو ك�أنها تريد �أن تودع
هي الأخ��رى هذا العامل .ولكن عندما يقرع
الطبيب الباب وقد جاء يطمئن على مري�ضته
يت�ضح املوقف متام ًا ..
ي�س�ألها الطبيب :ماذا �ستفعلني بعد؟ قالت
بكل ب�ساطة�:س�أعي�ش�.أريد �أن �أعي�ش..
وهكذا،ورويد ًا روي��داً ،ت�أخذ تلك ال�سحب
«امليلودرامية» و» الرومان�سية» امللونة تتبدد
وتبتعد ليحل مكانها �إح�سا�س ح��اد ب�إيقاع
واق��ع��ي �إن�����س��اين ال يتنافى ع��ل��ى الإط�ل�اق،
والبعد الأخالقي الذي ميز موقف الزوجة
«�آن��ا» بعيد عودتها �إىل احلياة .لقد واجهت
امل��وق��ف ب��ك��ل ال��ر���ص��ان��ة الأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي
اقت�ضاها ،ح�ين وج��دت يف انتظارها �شيخ ًا
مهدم ًا فاني ًا..وبال�صالبة ،ذاتها ق��ررت �أنها
�ستعي�ش� .أو هل ميكن القول بعد هذا كله� ،أن
حياتها اجلديدة �ستكون �سهلة هينة..مثلما
كانت قبل �أربعني �سنة؟
�إذا ك��ان م��وت ال��زوج يف نهاية الفيلم ،قد
�ساهم يف �إ�ضفاء �شيء من التما�سك الفني
 ال��ف��ك��ري على خ��امت��ة الق�صة ،ف����إن ق��رارال��زوج��ة �أن تعي�ش ،جعل الق�صة ت�ستكمل
�أبعادها الإن�سانية والأخالقية مع ًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) JULES VERNE (1828- 1905
 Scienceمن م�ؤ�س�سي رواي��ة اخليال العلمي )
FICTION
(2) HERBERT
GEORGE
 ) 1946ب�ين �أب��رز كتابWELLS (1866.اخليال العلمي
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قضايا وآراء

الحقيقة الم�ضللة ومالكو المعلومات

• زهري جبور
الذكاء هو الطريقة لتحقيق النجاح ب�أي
��وج��ه ل�سلوكية الإن�سان والتعامل
عمل ،وامل ّ
معه ،وم�صدر احل�صول على املعرفة والك�شف
والتحليل وال��ف��رز ،تلك هي نظرية الدكتور
حممد �أحمد نابل�سي ،ال��ذي �أق��ام له احتاد
�أطباء النف�س العرب بالقاهرة ندوة فكرية
نف�سية مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثالثة
لرحيله عام  2015وهو من مواليد طرابل�س
يف لبنان� ،شغل من�صب رئي�س احت��اد �أطباء
النف�س العرب .رئي�س ًا ملركز البحوث النف�سية
واجل�����س��دي��ة .رئ��ي�����س حت��ري��ر جم��ل��ة الطب
النف�سي .ع�ضو احتاد الكتاب العرب .ع�ضو يف
العديد من جمعيات واحتادات �أطباء النف�س
يف ال��ع��امل ،باحث ًا يف ال�����ش���ؤون االجتماعية
والنف�سية .والق�ضايا العربية وعلى ر�أ�سها
فل�سطني� ،أ�صدر �أكرث من خم�سني م�ؤلف ًا تناولت
الواقع العربي و�أ�سباب تخلفه ومر�ضه ،وعدم
مواكبته للتطور ،توقف مطو ً
ال عند عن�صر
عرفه يف العديد من م�ؤلفاته.
الذكاء الذي ّ
يقول الروائي امل�صري عمرو عبد احلميد يف
روايته (�أر�ض زيكوال) �إن عملة �أر�ض زيكوال
هي وحدات الذكاء .ومن يكون ذكي ًا هو الغني،
�أما الفقري ف�إنه الأقل ذكاء ،هنا نعمل ون�أخذ
�أجرنا ذكاء ،وعلينا �أن نحافظ عليه لأنه هو
امل�صري.
يلتقي الروائي يف فكرته تلك مع نظرية
الباحث النابل�سي فيما يعني ال��ذك��اء ،وكان
قد طرحها قبل �سنوات عدة من �صدور رواية
عمرو عبد احلميد ،فالتقيا بالفكرة بحث ًا
ورواي��ة ،حيث جعل الروائي الذكاء العن�صر
الأول ال�ستمرار العي�ش وال�ثروة ولي�س املال
املتداول الذي ال يقدم �شيئ ًا ،ومن جانب �آخر
ف�إن الفيل�سوف الربيطاين كولن ول�سن يتطرق
لها يف كتابه الالمنتمي فل�سفة امل�ستقبل.
يقول( :الإن�سان ال يعتمد يف قيمه على
كل احتياجاته اجل�سدية .فهو ي�سعى وراء
احلقيقة يف �سبيل احلقيقة ،وهي غري حمددة
بزمن ،وما دام يتتبع احلقيقة ف�إن الفيل�سوف
ينزع نف�سه من هذه املواجهة امل�ؤقتة كما ينزع
�شخ�صيته وم�سائله الذاتية ،ومع ذلك فال ميكن
انتزاع نف�سه كلي ًا فحتى التفكري يتطلب زمن ًا.
ولندقق هنا (احلقيقة يف �سبيل احلقيقة)
و(التفكري يتطلب زمن ًا) الربط بني احلقيقة
والتفكري وبينهما الزمن ال��ذي �سيختلف من
زمن �إىل �آخر .وهو ما يدفعنا لإ�سقاط الأفكار
على واقعنا احلايل.
مما ال �شك فيه �أن العوملة قد حولت �أمناط
احل��ي��اة ووجهتها ث��ورة االت�����ص��االت التي مل
ي�شهدها ول�سون ال��ذي �أعطى للتفكري زمن ًا،
فجاءت لتخت�صر الزمن والعامل ولت�ستهدف
الفيل�سوف واملثقف والفرد العادي ،عرب غزوة
مت التعامل معها يف وطننا بعيد ًا عن الذكاء
عده النابل�سي الأول يف بناء الإن�سان.
الذي ّ
وجعلته ال��رواي��ة حت��دي��د ًا للم�صري فدعت
للحر�ص عليه وا�ستبدلته باملادة .فالفقري من
ال ميلك الذكاء ،لأنه ال�سالح الأم�ضى ملواجهة
اجلهل ،والأه��م يف بناء الإن�سان ،فالغباء ال
يبني بل يدمر ،وعملت ثورة االت�صاالت التي
داهمت حياتنا يف �أواخ��ر القرن املا�ضي على
ت�شويه الكثري م��ن القيم التي تربت عليها
جمتمعاتنا ،زعزعت �أركان الرتبية والعقيدة
الوطنية وا�ستهدفت ال��وج��ود ،وك��ان��ت قوة

وما علينا �إال �أن نوحد طاقاتنا
من �أجل عدالة توزيع املعلومات
و�أن نواجه الت�ضليل ونعمل
لو�صولها �صحيحة.

ح�ضورنا القومي قد �أيقظت منذ زمن خماوف
الغرب اال�ستعماري مدرك ًا �أن عليه حماربتها
ك��ي ال ت��ق��ف يف وج���ه �سيطرته التو�سعية
بكل �أ�شكالها املختلفة ،وك���ان ال��راح��ل من
املثقفني الأوائ���ل الذين ا�ستدركوا املخاطر
مطلق ًا �أفكاره .مقيم ًا احل��وارات واملحا�ضرات
والندوات يف بلدان الوطن العربي ومل يرتاجع
�أو يدب الي�أ�س يف نف�سه والأنظمة تتجاهل
املخاطر وتهم�شها حت��ت جمموعة �شعارات
مرتبطة بح�ضارة الع�صر ،ولغته اجلديدة،
ومل يكن معني ًا مع �سواه يف �إلغائها ،بل البحث
ع��ن ط��رق �صحيحة� .سليمة للتكيف معها،
وت���أه��ي��ل جمتمعاتنا للفائدة منها وجتنب
خبثها املبطن ،ومن الذين ا�ستك�شفوا يف وقت
مبكر ما �سموه الربيع العربي مطلق ًا عليه
ال�سواد العربي ،لت�أتي بحوثه يف علم النف�س
الأمني ،وو�ضعه مقاب ً
ال مل�صطلح القلق يف ت�أمني
�أج���واء الأم���ان ومواجهته ال��غ��زو .وخماوفه
وقلقه .ا�ست�ضاف احتاد الكتاب العرب الراحل
ليلقي حما�ضرة بهذا املو�ضوع يف دار الأ�سد
للثقافة بالالذقية ،وجامعة ت�شرين ،ونوق�شت
مطو ً
ال املحاور املتعلقة (بالأمن االجتماعي
يف جمتمعات احل���روب وال���ك���وارث) (الأم���ن
الإعالمي) (�سيكولوجية الإره��اب ومتغريات
ع�صر النهايات).
�صنف احتاد �أطباء النف�س العرب نظرياته
يف تقنيات الفح�ص الطبي النف�سي على �أنها
�إ���ض��اءة جديرة باالهتمام يف ميدان الطب
ومتت ترجمتها �إىل لغات عدة.
ويف كتابه (علم النف�س الأمني) يجد �أن
لثورة االت�صاالت جوانب �إيجابية ت�ساهم يف
القدرات الب�شرية (كانت قد دخلت حياتنا
حديث ًا حينذاك) والقدرات الفردية والذكاء
العلمي ون�شر املعلومات وت�سهيل تداولها ،هذا
يف حال جعلنا املجتمع م�ؤه ً
ال فكري ًا للتعامل
معها.
والآن بعد م�ضي �سنوات طويلة على غزوها
تبني للأذكياء فقط �أن طريقة تعاملنا معها
عك�س ما نبهنا �إليه وحذرنا منه ،ومل نتعامل
مبا ينبغي مع امل�ضمون الهدام الذي حتمله �إذ
مت �إ�ساءة ا�ستغاللها فوقعنا يف �شرك �أهدافها
التي توجهت �إىل الذكاء الفردي لتدمريه،
منتقلة �إىل اجلماعة دون مواجهة ،فخربت
العقول ،وح ّ��دت من طاقة اخليال والإب��داع،
وا�ستهلكت معظم وح��دات ال��ذك��اء التي كان
من املفرت�ض �أن ت�ستثمر يف غري ذلك ،وجرفنا

بريقها اخلارجي �إىل حاالت من �شلل التفكري
والغباء .ووقعنا بني فكي مالكي املعلومات
و�صناعتها دون دراي��ة مبا يحدث ،وم��ن منا
ال ي�شهد اخل��راب حالي ًا وق��د انفتحنا عليها
ب�سهولة لت�سطو على جممل تفا�صيل �أيامنا،
با�سم احل�ضارة املزعومة وحتول العامل �إىل
قرية �صغرية فغدونا عبيد �آلة.
يقول النابل�سي�( :إن العر�ض االنتقائي
للحقائق يحولها �إىل م�ضللة ،تدفع �صوب
االجتاهات املغلوطة ،حيث يتحول الوهم �إىل
قناعة دون التحقق من �صحتها ،وما �أثبتته
�أن و�سيلة االنت�شار اجليدة هي ال�شرط الأول
لقلب املفاهيم ،واختالف العرو�ض االنتقائية
للحقيقة ال��واح��دة يحولها �إىل جمموعة
�شائعات ي�صعب التعرف على حقيقتها)
وه��ذا الكم املخيف م��ن و�سائل االت�صال
ي�ستخدم دون �ضوابط وانتباه وذكاء لي�صب يف
م�صلحة مالكي املعلومات.
يطرح توفلر فكرة ت�ضمنها كتابه (حتول
ال�سلطة) ومل يكن م�ترج��م�� ًا �إىل العربية
حينذاك� ،إىل �أن عمل احتاد الكتاب العرب
على ن�شره باللغة العربية ن��ظ��ر ًا خلطورة
امل�ضمون وا�ستهدافه �أمتنا التي مل ت�ؤهل
ثقافي ًا ملواجهة التكنولوجيا املدمرة عقلي ًا –
ومل تزل -قدم �شرح ًا ملا �أراده توفلر ،و�أخ�ضعه
للتحليل ال�سيا�سي واالقت�صادي والنف�سي
الذي حوربنا من خالله ،وو�ضح خمت�صر ًا �أن
احلقيقة �ستكون حكر ًا ملالكي املعلومات ،و�إن مل
نواجههم بالذكاء واملعرفة وال�صناعة ف�سوف
ت�ضيع حقيقتنا ،و�سالحهم و�صل �إلينا بب�ساطة
ليجرنا �إىل الظالم املعلوماتي الذي ال ير�شدنا
�إال �صوب االجت��اه املدمر حيث ي�صبح احلق
خا�ضع ًا مل��وازي��ن ال��ق��وى ،م��ن ميلك املعلومات
يغيب احلقيقة ،وحكاية القدي�س �أوغ�سطني
ت�شري �إىل حمكمة الإ�سكندر لأحد القرا�صنة
مدافع ًا عن نف�سه (�أنت ت�سرق العامل وتدعى
امرباطور ًا و�أنا �أ�سرق �سفينة و�أدعى ل�ص ًا) ومن
الوا�ضح �أن من ميلكون املعلومة قد �سرقوا عقول
ال�ضعفاء ومتكنوا من ت�ضليلهم .وما علينا �إال �أن
نوحد طاقاتنا من �أجل عدالة توزيع املعلومات
و�أن نواجه الت�ضليل ونعمل لو�صولها �صحيحة،
ونحن نقف عاجزين حتى الآن �أم��ام معايري
القوة ،هم ينتجون لغاياتهم ونحن ن�ستهلك
لدمارنا ،هم ينتقون ويقدمون للدول الغنية
وملتكلمي اللغات الأك�ثر انت�شار ًا ونحن نعي�ش
�أجم���اد املا�ضي ونتغنى ب��ه وح�صوننا تنهار

الإن�سان ال يعتمد يف قيمه على
كل احتياجاته اجل�سدية فهو
ي�سعى وراء احلقيقة يف �سبيل
احلقيقة ،وهي غري حمددة
بزمن.

دون حماية ،هم على عر�ش املقدرة املالية
وال�صناعية ونحن فقدنا �إح�سا�سنا بامل�س�ؤولية
ويف الأم��ن العام الإع�لام��ي ،ال��ذي مل نبحث
يف �ش�أنه كما دعانا الراحل ما زلنا يف الغياب
و�شعار التنوير ال��ذي طرحه احت��اد الكتاب
العرب لدورته احلالية ،كان من الأج��در �أن
نفت�ش عن طرق لإنتاج الو�سائل التي ت�ؤهلنا
لبث املعلومات ،وهو ما ي�سجل انعكا�سات على
ف��ق��راء امل��ع��ل��وم��ات ،و�إذا نفينا ح���دوث ذلك
فلن تقوم ب�أي فعل م�ستقبلي وال حاجة لأن
ن�ستح�ضر من��اذج عما نحن فيه من غيبوبة،
تعد ب��الآالف ت�سخّ ف
وها هي قنوات عربية ّ
الفن والأدب والثقافة وت�شوه احلقيقة بل
وتطم�سها ،وجتمد الفكر والإب��داع مرتافقة
مع مراحل منو الأجيال وتربيتها� ،أما طرق
املواجهة التي حددها فت�شمل ت�أ�صيل الهوية
واالنتماء الوطني والدميقراطية يف �إط��ار
ال�سيا�سة العامة للدولة .والتم�سك باللغة
العربية واملحافظة عليها والتجديد فيها،
وجعلها مواكبة مل�صطلحات الع�صر ،مت�ساوية
معه يف التطور البناء والتكنولوجيا التي
نحتاجها ،وثمة �أم��وال تنفق على م�شاريعها
لكنها ال تثمر �إال الفراغ ،وثمة حرب تواجهها
وينبغي مواجهتها بكل قوة من خالل تر�سيخ
مفهوم �أن التاريخ ملن يواكبه ،ولي�س ملن يت�أخر
عنه ،وثمة لغات تنتهي بالعامل �إذا فقدت
مقوماتها ،و�إن كنا مقتنعني ب�أن لغتنا حم�صنة
لأ�سباب متعددة ،فعلينا �أن ال ن�ست�سلم ملثل هذا
ال�شعور ،ولغات �أخرى �سبقتنا وجتاوزتنا ،وهي
م�ستهدفة مثل كل القيم التي تراجعنا عنها،
وم�س�ألة �إيجاد ما يوفر املعلومات ال�صحيحة من
�أولويات املهام للوقوف يف وجه �ضخ املعلومات
املركبة وتقدمي الدعم للبحوث والدرا�سات
و�إث��ارة موا�ضيع حق التنوع واملحافظة على
اخل�صو�صية والتعاي�ش مع الثقافات الأخرى،
و�إنتاج الأعمال الفنية والوثائقية بعيد ًا عن
ال�سطحية والتفاهة املطروحة.
ويف ه��ذه ال��ذك��رى امل���ؤمل��ة ،وق��د م�ضى على
رحيل املفكر والباحث العربي الدكتور حممد
�أحمد نابل�سي ثالث �سنوات ،ونحن ن�سرتجع
البع�ض من �أفكاره التي نحتاجها اليوم ومل
نتمكن من فهمها حني ك��ان مطلوب منا ذلك،
وق��د اهتم بال�شباب معلن ًا عن ذل��ك يف �آخر
لقاء �أجرته معه الف�ضائية ال�سورية �أنه �إىل
جانب ال�شعب ال�سوري يف مواجهته للم�ؤامرة
ال�سوداوية التي �سفكت دماء ال�شباب و�شغلتهم
ب��ح��رب ط��ائ�����ش��ة ه��ي ا���س��ت��م��راري��ة للحرب
ال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي ن�شرتها ث���ورة االت�����ص��االت
وطم�س احلقيقة ،وو�ضح يف لقائه �أن الإن�سان
ال�سوري ق��ادر على �صنع التاريخ يف اللحظة
التي يجد نف�سه �أمام اخلطر .وها نحن نواجهه
بكل معانيه .فهل ن�ستجيب ثقافي ًا وفكري ًا
وتكنولوجي ًا كما ا�ستجبنا يف �صمودنا وقدمنا
دماء ال�شهداء ؟ وماذا ننتظر حتى نبد�أ؟

قضايا وآراء
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لوْال عِ الجُ الكتابة!
• وجيه ح�سن
يقول �أحدهم:
الج الكتابة ،لكنتُ متّ باحلياة،
“ل ْوال ِع ُ
علي ا َ
حل َجر”!!
وب َكى َّ
ا�ستناد ًا �إىل هذا القول ،واعتماد ًا عليه،
�سهر وتعب ،واجتهد
ف�إنّ الكاتب احلقّ  ،الذي َ
َ
وحريق �أع�صابه،
و�أبدع ،و�صرف ُج َّل وقته،
مبيدان الكتابة وال َّر�صد والتّحبري�“ ،شعراً
�أو نرثاً” ،لهو ج��دي ٌ��ر ب����أنْ ي��ك��ون �إن�سان ًا
الكتابة جتدوه”!
ري
متفائ ًال ،و
ِ
“تفاءلوا بخ ِ
َ
فهو يتفاءل م��ن دون �أ�سباب م��اد ّي��ة ،وال
�أ ّي��ة �إغ���راءات� ،أو تطمينات� ،سوى تطمني
تعالج وجع
“عمل ّية الكتابة” ،تلك التي
ُ
عن
القلب ،وغربة ال ّ��روح ،وق�سوة النّزوح ْ
تراب الأوطان  ..هذه الفُيو�ضات الذاتية،
ومي�سح
وها ِته املعاناة الداخلية ،يعاجلهما،
ُ
ْ�سم ّ
واء املُعافيِ ،
دمعا ِتهما ،ال َبل ُ
ال�شايف ،وال��دّ ُ
ّينة �صغرية ،يطلقون عليها
املوجود يف قن ٍ
بال ُع ْرف املكتبي واالجتماعي واملدر�سي:
“دواة احلِب”ِ ،ب��زرق�� ِت��ه� ،أو ���س��واده� ،أو
يعت�صم الكاتب
اخ�����ض��را ِر ل��ون��ه! ه��ك��ذا
ُ
وال�شاعر �إذ ًا بالقلم املُ َعا َفى� ،سالح ًا قاطع ًا
نا�س ِه
تحري �أوجاعه الدّ فينة ،و�أوج��اع ِ
ِل ّ
عيه ،بل و�أوج��اع جمتمعه
وجمهو ِره و ُمتا ِب ِ
وق���ت م��ع�� ًا؛ ُم�����س��ت��خ��دم�� ًا ورق���اً
ووط��ن��ه يف
ٍ
ُ
بيا�ضه بلونِ القطن ،و ُن��دَ ِف
أمل�س:
طر ّي ًا � َ
الثلج ،وقلوب الأطفال ،على �شدّ ة براءتها
والبيا�ض  ..ث ّ��م  ..ث ّ��م ي�أتيه “�شيطان”
َ
ليعي�ش يف
الكتابة والإب����داع و”عبقر”،
��ب��دع ،في�س ّود
ال��ه��واء الطلق،
وال�صحو املُ ِ
ّ
ُ
أدقّ
أ�صح،
�
و
�
وهذا
ها”،
ئ
“ي�ضي
ال�صفحات� ،أو
ّ
لكنّه بكلّ ح��ال ،ال يزعم ب�أنّه ق��اد ٌر على
اح املعجزات ،و�أنّ ب�إمكانه فر�ض العدل
اجترِ َ ِ
واحلقّ والفرح وعبق الإن�سانية على الأر�ض،
مبجرد كتابة ق�صة �أو ق�صيدة� ،أو حت ّية
�صباح ّية� ،أو “ق�ض ّية ور�أي” يف جريدة� ،أو
زاوية يف جملة ،ليقول ر�أيه �صريح ًا بق�ضايا
ع�ضلة اجتماعية
وطنية� ،أو
يتعر�ض ملُ ِ
ّ
ُ
وتفكيك “�شيفراتها”
عوي�صة ،يحيرّ حلّها،
ا�س ِّي ،فهو يبعرث حروفه
كرثة كاثرة من الأ َن ِ
و�أوج���اع���ه على ال����ورق� ،أو على “�شا�شة
ٌ
عا�شق
احلا�سوب” ،ال ف���رق ،كما يبعرث
ُ
نب�ضات قلبه الم��ر�أة حت ُّبه ويح ّبها،
َولْهان
ِ

تتعلّق ب��ه ،ت��رت��اح ِلنب�ضات قلبه ،و�أُن�����س
ح�ضوره ،وهو باملقابل يرتاح ،وي�ست�أن�س!
بالف�ضاءِ  ،يقول لنف�سه ،بلغة “املونولوج”:
“ربمّ ا تعود الأ�شياء ملجريا ِتها ،فينق�شع
القلوب ِم ْن
الباهظ ،تتط ّه ُر
وج��هُ الف�سا ِد
ِ
ُ
�سوا ِدها وعللها والأمرا�ض ،يت�س ّيدُ القانونُ
ال���ع���ا ِد ُل َّ
النفو�س
ك��ل ال�����س��اح��ات ،ت�صفو
ُ
وال�صقيع ،لتغد َو
م ْ��ن �أ ْد َران���ه���ا وغثاث ِتها
ّ
كبحرية زرقاء،
�صافية
نفو�س ًا �صاحلة ،بل
ٍ
�سجادة الأر���ض� ،أو َ
�شف
ٍ
ك�ش ْر ٍ
مفرودة على ّ
ُ
تدغدغهُ ري ٌ��ح َل ُعوب”! �أ ّيها
�أزْرق ال��ل��ون،
الكاتبون الأف��ذاذ� ،أ ّيها الأدب��اء ّ
ال�شرفاء،
ُ
“ال
م��ن رح��م ِ��ة اهلل ،وح�صائلِ
تقنطوا ْ
اال�ستكتاب ،على ُ�ش ِّحها وال ِقلَّة” ،فلوال الأملُ
رب من الي�أ�س ،و�أك ُ
ل�ضا َع العمل ،فال ُ
رث
أمل �أك ُ
نوران ّية منه ،و�أقوى ُ�سطوع ًا! اليوم  -كبار ًا
من �آالم
و�صغاراً ،بزحمة ما نحنُ يف خ�ض ّمه ْ
�شاهد م�ؤملة قا�سية ،و�أعمال
و�أوج���اع و َم ِ
�إره��اب�� ّي��ة ُم َ
ت�شنِّعة ،ب�سبب ه��ذه احل��رب
الكون ّية الظاملة ،التي ُف ِر َ�ضت على “وطننا
من عني
ال�سوري” املقاوم ،على حني غفلة ْ
القراء
الزّ من  -لي�س �أمامنا و�أمامكم – �أ ّيها ّ
من خيا ٍر� ،سوى االعت�صام باهلل
الأع��زّ اء ْ -
ً
جلّت قدرته� ،أ ّوال ،واالعتماد على عقول
وقلوب و�سواعد ّ
ال�شرفاء الوطنيني من �أهل
الدِّ ْي َرة والوطن ،الذين ُ
عن الأر�ض
يذودون ِ
وال ِع ْر�ض ،ما ا�ستطاعوا �إىل ذل��ك �سبي ًال،
وما وقفُ وا لهُ �أ ْرواحهم و�أقالمهم وعقولهم
و�أب��دان��ه��م وبطوالتهم ب���آنٍ مع ًا! الأ�سئلة
نا�سج ّ
ال�شعر،
كررة :كاتب النرث� ،أو ِ
املُ َعا َدة املُ ّ
ب يدافع؟ ما �أ�سلحته
ب
يحتج اليوم �إذاً؟ مِ َ
مِ َ
ّ
من
ذات املدَ ى املُ ْج ِدي؟ ما ق ّوته؟ ما موقفه ْ
من ق�ضايا الإن�سانية؟
ق�ضايا �شعبه ووطنه؟ ْ
بل�س ُم �أوج��ا َع
كيف ي��داف��ع؟ ب���أ ّي��ة �صورة ُي ِ
النا�س و�آالمهم ،ويعيد �إىل نفو�سهم املُ ْت َع َبة
وال�صحو؟ �أ�سئلة
��ات الأم��ل والأم���ان
ب��ا ِرق ِ
َّ
ُ
م�شرد،
بائ�س
مل
�
أ
لها
عة،
ب
و
ز
م
طفلٍ
ٍ
غفرية ُ ْ ِ
ّ
�شتائي ق��ار���س! و�أن���ت �أ ّي��ه��ا الأدي��ب
��وم
ب��ي ٍ
ٍّ
حتتج؟
ب
ال�� ُه�� َم��ام� ،أ ّي��ه��ا الكاتب امل��ق��دام ،مِ َ
ّ
م��ا �أ�سلحة اح��ت��ج��اج��ك؟ �أبالق�صيدة �أو
بالق�صة؟ �أبالكتابة �أو بالك�آبة؟ � ّ
أبال�ض ْعف
عن
واالن��ك��ف��اء واالن��ك�����س��ار� ،أو بال َّرحيل ْ
ت��راب ال��وط��ن؟ �أو مب���اذا؟! �أتكتب �أ�سطر ًا

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

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

عن ي�أ�سك
من خالل م�ضمونها ْ
ت�صرح ْ
الليلةّ ،
وخ��وف��ك وجممل الأ ْوج����اع والإح��ب��اط��ات،
ال�صباح ،مزّ قت َّ
كل الأوراق،
حتى �إذا دهَ َم َك ّ
طائرك امل ْيمون؟! �أميكن
لأنّ الي�أ�س ،ال يزال
َ
لك �أ ّيها املبدع� ،أنْ تكون مع نف�سك �أ ّو ًال،
ال�ساطعة ،فتبوح
كهذه ال�شم�س احلقيقية ّ
لنا وتكا�شفنا – نحن ال��ق ّ��راء  -ب�أ�سرار
بفيو�ض من اجل��ر�أة واال�ست�شراف
ال��روح،
ٍ
ّ
أنا�س ِّيه
�
و
الوطن
خري
أجل
�
من
راحة،
وال�ص
ِ
ْ
ّ
ّ
ال�شرفاء الأوفياء؟! ثم هل لك �أ ّيها الكاتب
 الأديب � ،اّأل تخدع نف�سك وقلمك ّوال�ضمري،
غد ،فتكون �أ ّو ًال
ال اليوم ،وال غداً ،وال بعد ٍ
�����ص��ام��د وح����ده؟ م��ع ال�شعب
م��ع وط��ن��ك ال ّ
تكتب وتحُبرّ َ ِب َح َيدَ ٍة
املقهور ،ال �ضدَّ ه؟! و�أنْ
َ
َ
ع�ص ٍب
ت
وال
،
ز
اهتزا
وال
خوف،
ونزاهة ،دون ٍ
ٍ
ٍ
ُّ
ّ��ف مرفو�ض؟ وب����أنْ تكون
� ْأع�� َم��ى ،وال ت��زل ٍ
القراء
�صريح ًا �صادق ٌا مع ِ
نف�سك �أ ّو ًال ،ومع ّ
مب
تالي ًا؟! وها ِت ِه �أ�سئلة �أخرى ا�ستفزاز ّيةَ :
حتتج �أ ّيها الكاتب املقدام �إذاً؟ �أبل�سانٍ َرخْ ٍو
ُّ
كئيب؟ �أم ب�ضعف املوقف ،وبالغة ال ُبكاء؟
ٍ
بكاء عينيك على عينيك ،بكاء قلبك على
قلبك ،بكاء طفل يتيم على �أبيه ّ
ال�شهيد؟
بكاء اجلار على اجل��ار؟ بكاء ال�شقيق على
اخرج
ال�شقيق؟ بكاء الوطن على الوطن؟!
ْ
�أ ّيها الكاتب املُ َجلّي ،من كهفك ،من بيتك،
اخرج �إىل
العاجي،
من غربتك ،من ُب ْر ِجك
ْ
ّ
النوافذ� ،إىل الأب��واب� ،إىل ّ
ال�شرفات� ،إىل
النا�س� ،إىل ال��ط��رق��ات� ،إىل احل��ي��اة� ،إىل
الأ���س��واق� ،إىل �أر���ض الواقع� ،إىل امليادين
تكن �إ َّم َع ًة� ،أو تابع ًا� ،أو ببغائ ّي ًا،
وال�ساحات ،ال ْ
ّ
ً
ً
َ
�ص
ن
عن
ا
“خارج
أو
�
ً،
ا
فاتر
أو
�
،
ا
ع
تقوق
�أو ُم ِ
ْ ِّ
ال��وط��ن املُتجدّ د” ،ال��ذي ترعرعت فيه،
ُ
ترف�ض التقوقع ،تلفظ الهروب،
فاحلياة
اخ���رج �أ ّي��ه��ا احل��زي��ن وال��وح��ي��د والغريب
ْ
توحد� ،إىل وه��ج ّ
ال�شرفات ،ال
واملنفي واملُ ّ
َت ِع ْ�ش يف بطن احل���وت ،ح��وت ال��ظ�لام ،مع
كن نوران ًيا ،ف َم ْن يكره النّور
خفافي�ش الليلْ ،
�سوى �أعدائه؟ َم ْن ِم ْن �أرباب العقول ،يهوى
الظلم والإظ�ل�ام؟ والظالم والظالميني؟!
ً
ري � !”...إذن امل�أمول من
وقدَ
“�أنْ ُت ِ
�شمعة خ ٌ
�شريحة الكتّاب ،بل من املبدعني ِبعا ّمة� ،ألاّ
يهملوا �ش�أن الأر���ض ،و�ش�أن احلياة ،و�ش�أن
الإن�سان ،و�ش�أن الفكر ،و�ش�أن ما يجري فوق
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مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

بالغة
���داث ِج�سام،
ِ
�أر�ضنا الطّ هور ِم ْ��ن �أح ٍ
جل���راح والإي�ل�ام وال�� َق��� ْ��س�� َوة! و� اّأل ُي َ
�ترك
ا ِ
الوقت بتما ِم ِه� ،أو �أنْ ُت َ
رت َك ال ْأحيا ُز بكاملها
“للدّ ينا�صورات املُ ْ�س َت َعا َدة� ،أو املُ ْ�س َت ْو َلدة� ،أو
املُ ْن َبتَّة” ،التي تعمل َقتْ  ،وتتع ْملقُ قاماتها
إثر يوم؛ فتغلق
ل�س ًة – و ِم ْن � ٍ
ِخ َ
أ�سف – يوم ًا � َ
ّ
الفاقع،
الغث
بثقلها وحجومها وح�ضورها
ِ
َ
�ضفاف ال�شم�س ،و�سنابلها الذهب ّية ،ونو َرها
ال�ساطع! و�أنت �أ ّيها الكاتب املُجيد� ،أنت �س ّيدٌ
ّ
أعم
و�ضمري� ،س ّيدٌ على جمهو ٍر بغالبيته ال ّ
ري ح ٌّ��ي ل��وط ٍ��ن جريح،
م��ن ال ْأح����رار ،و�ضم ٌ
�سيتعا َفى ِم ْ��ن حمنته القا�سية ،وجراحه
الأليمة ،مب�شيئة اهلل ،ودعمه و ِرعايته،
ناظره
�إنْ قريب ًا ،و�إنْ قريب ًا؟! “و�إنَّ غد ًا ِل ِ
راعك
قريب”! �أ ّيها
الكاتب احلقُّ ِ ،م ْن دون َي ِ
ُ
وتوهجك وح�ضورك و�إب��داع��ك،
وفكرك
ّ
ي�شح فانو�س
ُتق ِف ُر الأر����ض من اخل�ي�راتُّ ،
ّ
ال�سياق:
ال�ضياء! ال�س�ؤال الأب��رز يف هذا ّ
َ
أميكنك �أ ّيها الكاتب العظيم� ،أ ّيها املبدع
�
َ
ب�سالح الكلمة،
تك�سف الطغاة
الرائع� ،أنْ
ّ
ِ
وق�� ّوة القلم ،ونقاوة القلب ،وجمال اللون،
ونغمة ال��ل��ح��ن ،وع��ذوب��ة املو�سيقى؟! �أ ْو
و�أنت ت�شدو � ً
أغنية قدمية ،يف رقعة الورق
�شمعة ف�صيحة،
ال�صغري ،و�أن��تَ �إىل جانب
ٍ
�أو ِ�سراج ُمنري! �أ ْو و�أنت �أمام “الالب توب”،
ه��ذا االخ�ت�راع العلمي امل�شهود� ..أن��ت يا
بحاجة اليوم ،ويف كلّ
�س ّيد الكتابة ،ل�ستَ
ٍ
ري �إىل
يوم� ،إىل الكثري ،لك�أنَّ فل�سفتك ت�ش ُ
�أنّك دائم ًا ُم ْك َت ٍف بالقليلُ ،مغ َْر ٌم بالأ�شياء
الب�سيطة ،اجلميلة ،ال ِآ�س َرة  ..و�أن��ت �أنت
من َع َر ِق
القنو ُع – �إىل حدٍّ ما  -مبا ي�أتيك ْ
ال�سنني!! ولتعلم �أ ُّيها القارىء
اجلبنيْ ،
وكد ِح ّ
العزيز� ،أنَّ الكتابة ال�صادقة ،و�أنّ العمل
الإب��داع ّ��ي ب���إط��اره العام ،ي��دا ِوي��ان َع َ�ص َب
ال���روح ،يحفظانِ د َم��ك ود ِم��ي من الف�ساد
ّ
والإف�����س��اد ،والتل ّوث وال��� َّ��س��واد ،واال ْرت��ه��ان
وال َغثيان ،ويبعدا ِنك عن العبث واالنحطام
ح�سب الوطن العزيز ،و�أنا�س ّيه
ّ
وال�سقوطْ ...
ّ
ال�شرفاء ،هذا وذاك!

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

•�أ.حممد حديفي

ورد ٌة جلراح الوطن

�إ�سماعيل امللحم

باحث.
ع�ضو احتاد الك ّتاب العرب.
مكان و تاريخ الوالدة 1939
ع�ضو جمعية الدرا�سات والبحوث.
�إجازة يف الرتبية وعلم النف�س ـ دبلوم ت�أهيل
تربوي ـ دبلوم درا�سات
رئي�س املكتب الفرعي الحتاد الكتاب العرب
من � 2002إىل 2010
ع�ضو جمل�س االحتاد 2015-2010
ـ امل�ؤلفات:
ـ �أو ًال ـ يف الفكر الرتبوي:
 1ـ كيف نعتني بالطفل و�أدبه.
 2ـ تعليم الطفل يف الأ�سرة واملدر�سة.
 3ـ تن�شيط قدرات الطفل على التعلم.
 4ـ الإن�سان والرتبية يف ع�صر املعلومات.
ثانيا ـ يف الفكر القومي:
 1ـ العروبة (درا�سة يف وحدة ال�شخ�صية
العربية).
 2ـ اخل�صو�صية يف الثقافة القومية.
 3ـ معركة املزرعة ملحمة ال�سالح الأبي�ض.
 4ـ الفكر القومي العربي بني ال�سيا�سة
والثقافة.
 5ـ �أمراء الفكر.
 - 6م�ساءالت الثقافة يف الإبداع والفل�سفة
والأدب
� - 7سميح القا�سم �شاعر الأ�سئلة الكربى
 - 8زكي الأر�سوزي (كتاب للفتيان)
ثالث ًا ـ �إ�صدارات �أخرى:
 1ـ التجربة الإبداعية.
 2ـ امل�شهد الثقايف يف حمافظة ال�سويداء.
 3ال�سويداء يف الرواية.رابع ًا ـ �إ�صدارات باال�شرتاك.
 1ـ العرب وحتديات امل�ستقبل.
 2ـ م�شاركات يف �سل�سلة �أدباء مكرمون
(نعمان حرب ـ عدنان النبي ـ عبد اللطيف
يا�سني).
 3ـ م�شاركة يف املجلد الأول (قراءات يف
الفكر القومي) ـ مركز درا�سات الوحدة
العربية.
 4ـ م�شاركة يف ال مو�سوعة العربية.

ذات وجدٍ موغلٍ يف الهم ،مت�شحٍ بالليل والظلمة والعتم� ..أطلت وردة
فارهة ال�ضوء واللون ،وقد تفتحت براعمها بني اخلرائب والركام،
�أ�شعلت �شمعها ،وامت�شقت ف�ضيلة الرغبة يف اال�ستمرار والبقاء ..قوة
احلياة تنب�ض يف �شرايينها ،وبيادر الأمل الواعد يف الن�سغ هزما الي�أ�س،
�أوقدا النور كي ينري عتمة الدروب ،ويطرد جيو�ش الظالم التي �أوغلت
ظالم ًا وعتماً ،واغتالت ال�ضوء الذي �أ�شعلناه من نب�ض قلوبنا ،ومن عرق
الفالح ال��ذي احتد ب�تراب الأر���ض ،ليبعث يف �شرايينها موا�سم اخلري
واالخ�ضرار والعطاء..
ها نحن من�ضي نحو منابع ال�ضوء ،جنتاز كل متاهات الظلمة والقهر،
�سالحنا �إرادة ال تعرف االنهزام ،وال تعرتف بامل�ستحيل ،يحدونا الأمل
ب���أن ال�صبح �سي�شرق من جديد ،والأر����ض التي لطاملا تو�ض�أت بالنور
واغت�سلت بدماء ال�شهداء �ستظل توم�ض بال�سنابل ،والن�سغ املتجذر
يف �أوردتنا �سيوا�صل العطاء حتى ينبلج ال�صبح ،وي�شرق نور احلقيقة،
فالوطن ال��ذي حاولته �أ�شر�س ق��وى ال�شر يف ال��ع��امل ،وتناوبت على
ا�ستالبه �أمم مدججة بكل �أدوات القتل والتدمري ،وظل �صامد ًا و�شاخم ًا
على مر الع�صور� ،سيوا�صل ثباته ،ويح�صد الن�صر كي ي�ضيف �إىل م�آثره
درو�س ًا تكفي ليقتنع �أعدا�ؤنا ب�أن جدران هذا الوطن منيعةٌ  ،و�أ�سواره
عالية ،وهو ع�صي على الهزائم والركوع..
ها هي عجلة احلياة يف هذا الوطن ال�صامد تدور من جديد� ،أبنا�ؤه
الربرة املخل�صون يتوافدون �إىل �ساحاته كي يوقظوا احلياة يف مفا�صله،
ينه�ضون به لي�ستعيد جمد ًا حاول الأعداء الكرث النيل منه ،وي�ؤ�س�سون
لغدٍ واع��دٍ تعززه الإرادة وحتر�سه �سواعد امل�ؤمنني بحقه يف احلياة
احلركة الكرمية التي ال مترع وتنمو �إال �إذا ت�ضافرت اجلهود اخلرية،
واحت��دت ال�سواعد املخل�صة ،وعندها يقول الوطن كلمته التي حاول
�أع��دا�ؤه على مدى ثمان �سنوات خلت طم�سها و�إ�سكاتها ،لأنها جهرت
باحلق ،و�أعلت �صوت احلقيقة ،ورف�ضت �إم�لاءات عدو توجهه القوة
الغا�شمة يف العامل ،ومتثلها الواليات املتحدة الأمريكية امل�سيطرة على
�إرادة الغرب اال�ستعماري ب�أكمله ،وي�شكل الكيان ال�صهيوين قاعدته
املتقدمة يف املنطقة العربية..
كثرية هي املنغ�صات التي ع�شناها وما زلنا نعي�شها حتى اللحظة ،فعدونا
عرف كيف يدجن �إرادة بع�ض احلكام العرب الذين فتحوا حدودهم
وق�صورهم للكيان ال�صهيوين كي يدخلها من �أو�سع الأب��واب ،وم�ضوا يف
العمالة حتى �آخر ال�شوط حني �أ�سفروا عن وجوههم القبيحة و�أعلنوا
والءه��م للغرب الأم�يرك��ي الطامع ب�أر�ضنا ،وال��ذي ي�ضمر لنا احلقد
وال�شر ،وبكل �صفاقةٍ رددوا معه يف املحافل الدولية ،وعلى الأر�ض ب�أن
عدوهم الرئي�س يف املنطقة هو �سورية وحلفا�ؤها ،ولتعزيز ذلك فتحوا
خزائنهم ،و�أغدقوا على العدو من �أم��وال �شعوبهم لقاء وعدٍ من هذا
الغرب اال�ستعماري يف �أن يبقيهم على �سدة عرو�شهم؛ بحيث ي�ساندهم
على ك�سر �إرادة �شعبهم ،وجتويعه ،لأن �أموال هذا ال�شعب يجب �أن تُ�سرق
وتُقدم لعدوه الذي �أتقن �سيا�سة الرتغيب والرتهيب ،ومار�سها بكثري من
اخلبث واملكر على حكام جتردوا من الكرامة وقبلوا �أن يكونوا مطيةً

لال�ستعمار..
�أمام ذلك كله تعاظم دور �سورية وحلفائها يف املنطقة والعامل ،و�أ�صبح
موقفها وموقف حلفائها هما ال�ضامن الوحيد لإيقاف هذا ال�سيل اجلارف
ال��ذي كاد يجتاح العامل ويغرقه مبا ي�شبه الطوفان ،فعززت �سورية
موقفها يف املحافل الدولية ،ورفعت �صوتها عالي ًا ون��ددت مبحاوالت
الواليات املتحدة الأمريكية و�أعوانها ،وفنّدت حجج هذا احللف امل�شبوه
مقدمةً احلقائق الدافعة التي ك�شفت �أهداف الغرب ومطامعه ومراميه..
ومما ال �شك فيه �أن الكيان ال�صهيوين الآن يعي�ش م�أزق ًا ي�ستحقه بعد
�أن �أدرك �أن ال�سماء ال�سورية �أ�صبحت حمرمةً عليه ،و�أن �أية حماولة
جديدة له يف العربدة �سيدفع ثمنها غالياً ،وقد ثبت له بالدليل القاطع
�أن �أية طائرة من طائراته حتاول اقتحام احلدود ال�سورية �ستتمزق
�أ�شالءً مبن فيها ،ف�سورية الآن متلك القدرة الكافية للدفاع عن حدودها،
ووج��وده��ا ،وبقائها ،و�سوف ترد ال�صاع �صاعني لأي عدو يرتب�ص بها
ويحاول النيل من �أر�ضها و�سمائها وترابها الوطني..
�سورية التي ي�سكنها �شعب حتمّل القتل وال�شرتد واجلوع والعري ،دون
�أن يحني هامته قادرة على اال�ستمرار يف الدفاع عن حدودها ،وحقوقها
التاريخية كي يعي�ش �أب��ن��ا�ؤه��ا �آمنني م��وف��وري الكرامة ف��وق ترابها
الوطني..
ليعربد الأعداء كما يرغبون ،ولريتهن العمالء كما ي�شتهي �أ�سيادهم،
ولتغدق الأموال ب�سخاء على �أعداء هذا الوطن �إال �أننا �سنبقى ثابتني،
فال�صعب بالن�سبة لنا �أ�صبح خلفنا ،وقد اجتزنا التجربة بنجاح �أذهل
العامل ،وجي�شنا الأبي البطل �سطر املالحم ،واجرتح املعجزات ،فتجربته
باحلرب مع �أعداء الوطن �أذهلت العامل ،وغر�ست اخلوف والهلع يف قلوب
الأع���داء ،ويكفي �أن نذكر ب���أن ماليني ال���دوالرات �أُنفقت على داع�ش
و�أخواتها ،و�أطنان من الأ�سلحة الفتاكة �أُدخلت لهذا الوطن ،وال�س�ؤال
الذي يفر�ض نف�سه الآن بقوة� :أين �أ�صبحت داع�ش الآن ،و�أين �أ�صبح
�أعداء �سورية؟ �إنهم م�شردون يلعقون جراحهم حتت املظلة الأمريكية،
�أو جثث متعفنة ملقاة هنا وهناك فوق الرتاب ال�سوري..
لقد راهن كثريون على �سقوط �سورية ودمارها وركوعها وا�ست�سالمها،
�إال �أن �سورية �أذهلت اجلميع ،ونه�ضت الآن من حتت ركام احلرب ورماده
لتوا�صل م�سرية البناء ،وترمم نف�سها معلنةً �أنها بلد م�سامل ال ت�ضمر �شر ًا
لأحد �إال �أن ترابها الوطني �سيتحول مقرب ًة لكل طامعٍ ودخيل..
�إن ن��ظ��رة واح���دة �إىل �شباب ���س��وري��ة املخل�صني ال���ذي ���ش��م��روا عن
�سواعدهم ،وتوزعوا بثقة يف مناطقها ال�ستنبات الزرع ،و�إدارة ماكينة
احلياة تكفي لأن تبعث الأم��ل يف النفو�س ب���أن �شرفاء ه��ذا الوطن،
و�أبناءه الربرة قادرون على موا�صلة ال�سري نحو ال�ضوء ،ونحو ال�شم�س،
ونحو �إعادة البناء..
غ��د ًا ولي�س ه��ذا ال��غ��د ببعيد �ستنك�شف احلقائق جليةً وا�ضحة،
و�سيح�صد الن�صرَ اجلديرون بالن�صر ،و�ستوهب احلياة للجديرين ب�إرادة
احلياة� ،أما الذين راهنوا على �سقوط �سورية ف�سي�أكلهم الندم ،وت�أكلهم
خيباتهم وح�سراتهم ،وليت �ساعة مندم.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

و�شوم الظل
�صدر عن احتاد الكتّـاب العرب لل�شاعر علي

جمعة ال��ك��ع��ود دي����وان �شعر ج��دي��د حتت
عنوان« :و�شوم الظل».
ت�ضمن ال��دي��وان ق�صائد متتاز بالتحليق
اللغوي ،واملناقلة ما بني الواقع واخليال،
وباملقدرة ال�شعرية التي جتعل التفا�صيل
لبابات احل��ي��اة ،وامل�شاعر مرايا لكل خرب
وحادثة ،واحلب ر�سو ًال للنائيات حافظات
املعنى.
ق�صائد ت�شبه حت��ومي ال��ف��را���ش��ات وهي
تنتقل من زهرة �إىل �أخرى ،ومن م�سرة لونية
�إىل �أخرى.
من �أجواء الديوان نختار:

�سافر
دون و�صية:
قال �إمام اجلامع
وهو ي�شيع
ذاك اجلندي امل�أ�سوف
على دمه
ذات ع�شية
�أم ترتق كفن ًا
لوليد يف اجلي�ش
نعاه التلفاز حديث ًا
قيل� :أ�صيب بطلق ناري
يف ال�صدر
وقيل:
�أ�صابته يف الر�أ�س �شظية
كلمات ناق�صة

جاءت لأبيه مبللة بالدمع
من ابن مات
ومل ينه ر�سالته اخلطية
ُيذكر �أن ال�شاعر من مواليد القام�شليُ ،ترجمت
بع�ض ق�صائده �إىل اللغات الفار�سية وال�سريانية
والإنكليزية وال�سلوفاكية� .صدر له يف ال�شعر:
1ـ �أجرا�س احلب 2 .1993ـ ال ترتكني بعد
الآن 3 .1997ـ مدينة ع�شق 4 .2003ـ يوميات
مواطن عربي 5 .2005ـ �أمري املوتى 6 .2005ـ
ق�صائد �آيلة للقنوط 7 .2007ـ �آزخ وق�صائد
�أخرى 8 .2010ـ نذر العا�شق 9 .2012ـ فرا�شة
الوقت 10 .2015ـ �أنا�شيد بريئة للأطفال
.2016

