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المثقف والمثقفون

هل ي�ستطيع الكاتب العربي ،اليوم� ،أن يبتعد بتفكريه ،و�سلوكه ،و�إنتاجه الإبداعي،
عما يجري يف الوطن العربي؟
وهل ميكن �أن يكون املثقف حمايد ًا� ،أو جمام ًال� ،أو خائف ًا� ،أو ال مبالي ًا ،والوطن كله يف
مهب الريح� ،أو يف قلب العا�صفة ،وعلى �شفري الهاوية..
يف هذه احلرب الظاملة القذرة على �سورية طرحت �أ�سئلة كثرية ،وانك�شفت �أمور
كثرية ،وجرى احلديث عن الثقافة واملثقف كما مل يج ِر من قبل ،جرى احلديث عن
املثقف ودور املثقف الذي بد�أ يرتاجع وينح�سر ،يف حني طرح �س�ؤال هام:
من هو املثقف؟ يفرت�ض �أن يكون كل كاتب مثقف ًا ،ولكن لي�س بال�ضرورة �أن يكون كل
مثقف كاتب ًا.
�أقول :من هو املثقف؟ وهل يعرف نف�سه حق ًا ،وهل كل متعلم ،وح�صل على �شهادات
علمية ،مثقف� ،أو يفرت�ض �أن يكون! فيما م�ضى من الزمن ،مت ت�صنيف املثقفني على
ال�شكل التايل:
مثقف ع�ضوي ،وثوري ،وطليعي ،وتقدمي ،ومثقف ا�شرتاكي ،ومثقف ليربايل ،مثقف
علماين ،وتكنوقراط ،ومثقف ن�صاب ،ومثقف يقب�ض ،ومثقف زئبقي� ،أو هوائي .وبغ�ض
النظر عن هذه الت�صنيفات ،ومن �أطلقها ،و�صنفها ،هل املثقف نف�سه يعرفها ويعرتف بها؟
بالإ�ضافة �إىل كل هذه الت�صنيفات ،حدّ د الدكتور حممد حافظ دياب يف درا�سته:
«�أ�سئلة الثقافة العربية» �أربعة �أمناط �أ ّثرت يف امل�شهد الثقايف العربي:
الأول:
ثقافة النفط:
�إذ مع ظهور النفط يف منطقة اخلليج مطلع ثالثينات القرن الع�شرين ،بد�أت تتنامى
يف �إطار ما يجوز ت�سميته بـ«ثقافة النفط» على قلة م�صداقية هذا امل�صطلح وق�صر
عمره ،و�إن جاز ر�سم معامل هذه الثقافة يف تنمية اتخذت طابع االنتقال «من خ�شونة
البداوة �إىل ّ
رقة احل�ضارة ،بتعبري ابن خلدون ،وحتديث مت�أخر بوترية مت�سارعة
�إ�سالمية ،و�سلطة دينية جتمع بني مقا�صد ال�سيا�سة ،و�شرعية العقيدة ،ومنطق ريعي
يرى �إىل �إمكان �شراء �أي �شيء.
وقد تبدّ ى ذلك على النحو التايل:
�أ ـ ال�سعي �إىل فر�ض منوذج ثقايف وخليجي ،بقيمة امل�صاحبة لرثاء النفط و�أمناطه
اال�ستهالكية ،والعمل على تغيري عالقات الثقافة العربية املعا�صرة ،و�أدوات �إنتاجها.
ب ـ رعاية ومتويل �شكل م�ش ّوه للثقافة الدينية ،ت�ستخدم عرب �آليات التع�صب املذهبي
والديني ،و�ساتنفار املخزون الطقو�سي لدى اجلماهري ،وير ّكز على �شكلية للتدين
(م�ضاعفة عدد امل�ساجد) ت�شجيع الن�ساء على ارتداء احلجاب ،واللحية للذكور.
ج ـ التعامل مع املفكرين والكتّـاب والأدباء والأكادمييني العرب� ،إما ب�إغرائهم للعمل
يف �أجهزة الثقافة اخلليجية وو�سائل �إعالمها ،وجامعاتها ،وما بت�شويه ممثلي التحديث
والي�سار ،والعلمانية والقومية فهم .ممن �أطلقت عليهم «�أق�سام احلداثة والفكر
والزندقة» و�أهل الت�شكيك والنفاق ،و�أدرجتهم يف "ف�سطاط" الكفر والإحلاد».
النمط الثاين :خطاب الإ�سالم الرديكايل:
هدفه :اخ�تراق امل�ستوى الأنرتوبولوجي للدين و���ص��و ًال �إىل امل�ستوى ال�سيا�سي
ال�ستعادة دفة القيادة.
هذا اخلطاب الذي تبنته جماعات االحتجاج والعنف يف الوطن العربي ،لتطرح
نف�سها كبديل "ثوري" له �صفة ال�شمول.
كما وينطلق هذا اخلطاب ،من اعتبار �أن التخلف الالحق باملجتمع العربي ،هو نتيجة
لتقليد الغرب ،ومن ثم فاحلل هو االرتداء عن كل ما هو غربي والعودة �إىل الأ�صول
الإ�سالمية.
النمط الثالث :الثقافة اجلماهريية:
وهدفها :تكري�س قيم معينة وتلقينها املواطن لي�س مطلوب ًا منه امل�شاركة.
ويبدو تثمري الثقافة اجلماهريية ملحوظ ًا يف هذا ال�صدد عرب �أ�سلوبني �أ�سا�سيني:
التقنيع والت�سليع.
يقوم الأول على ا�ستبدال جتليات الرتاث املعا�ش ،ب�أخرى ت�صورية ،يتم �إ�سقاطها
عليه ب�شكل ي�شوه حمولته امل�أثورة.
وي�ضفي عليها �أقنعة حتول دون التعرف عليها بوا�سطة تزويقها والأمثلة كثرية.
النمط الرابع :املرتبول الثقايف:
وهدف تعميق فكرة اال�ستهواء والإذعان والت�أكيد على منطق التبعية :وميثل هذا
املرتبول الثقايف منط ًا �آخر يف خارطة امل�شهد الثقايف العربي املعا�صر ،الذي ظهر يف
نهاية احلرب العاملية الثانية ،خا�صة ،عندما جنح امل�شروع اال�ستيطاين ال�صهيوين يف
قلب الوطن ـ فل�سطني من غري حق.
وف�صل و�أعطى �أمثلة كثرية عن الأمناط الثقافية
لقد �شرح د .حممد حافظ دياب ّ
الأربعة ،وهو يف ر�أيي� :أ�صاب كبد احلقيقة.
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الجهات الم�س�ؤولة عن تربية الإن�سان

• معاوية كوجان

•ح�سن خميرب قن�ص
الترّ بية هي العمل على العناية
بالعن�صر ورعايته وحمايته ليكون
فاع ّال �إيجابي ًا �ضمن م�شروع نعمل
م��ن خ�لال��ه ل��ل��و���ص��ول �إىل ال��ه��دف
الذي ن�سعى لتحقيقه ،وم�س�ؤولية
تربية الإن�سان ال ميكن حتميلها
جلهة واحدة ،فم�س�ؤولية تربية الإن�سان
تقع على عاتق جهات متعدّ دة و� ُّأي خلل يف
عمل جهة من هذه اجلهات ي�ؤ ّثر �سلب ًا على
عمل بق ّية اجلهات .
الآن وبعد زوال اخلطر الذي كان يُهدّ د
ال�سوري �أخذ الغيارى على �سالمة
الوجود ّ
�سورية �أر���ض�� ًا و�شعب ًا ي��ت��داع��ون لو�ضع
خطط وامل�ساهمة يف اقرتاحات لإع��ادة
ٍ
بناء احلجر الذي د ّمره الإرهاب ،و�إعادة
بناء فكر الب�شر الذي ل ّوثه حجم التّ�ضليل
الإع�لام��ي ال��ه��ائ��ل ،ون��ح��ن �سنرتك �أم��ر
�إعادة بناء احلجر لأ�صحاب االخت�صا�ص
م��ع الإ����ش���ارة �إىل �أنَّ ج���ودة �إجن��ازه��م
�ستتنا�سب طرد ًا مع نقاء فكرهم وجودة
تربيتهم .و�سنقت�صر يف مقالنا على ما له
عالقة ببناء فكر الب�شر بالترّ بية كما
عرفناها ،وعلى امل� ّؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن
ّ
تربية الإن�سان.
ف��الأ���س��رة ه��ي امل� ّؤ�س�سة الأوىل التي
تبد�أ ببناء فكر الإن�سان ذلك الفكر الذي
رتجم �سلوك ًا وعم ًال ،لذلك ر�أى البع�ض
ُي َ
ُ
أهم يف تربية الأبناء
�أنّ الأ َّم هي العامل ال ُّ
ودعوا �إىل �إعدادها �إعداد ًا ج ِّيد ًا لتقوم
مبه ّمة الترّ بية على �أكمل وجه وبذلك
�شعب �أ�صيل ج ّيد ف َمن منّا ال
يكون لنا
ٌ
يذكر قول ّ
ال�شاعر:
الأ ُّم مدر�سة �إذا �أعددتها
َ
أعددت �شعب ًا ط ِّي َب الأعراق
�
ّ
فال�شعب هو جمموع تلك الأُ َ�سر ،وهنا
علينا �أن ال ُنغ ِفل دور الأب يف تربية
الأبناء ،فمن خالل مثال ب�سيط ميكن �أن
نتبينّ ج�سامة م�س�ؤول ّية الأب عن تربية
الأب��ن��اءٌ � :أب يقول البنه عندما ُيطرق
ال��ب��اب� :إذا ك��ان ال��طّ ��ارق فالن ًا ُق��لْ له:
�أبي غري موجود ،فهل ّ
نتوقع ِمن مثل هذا
يتحرج م��ن ال��ك��ذب و�أن يكون
االب��ن �أن
ّ
�صادق ًا يف تعامله مع الآخرين .فم�س�ؤولية

لغتنا الجميلة

تربية الأبناء يف الأ�سرة هي م�س�ؤولية
الأبوين مع ًا ،و ُت�ضاف �إىل م�س�ؤول ّيتهما
م�س�ؤول ّية الأقرباء والأ�صدقاء يف املحيط
ثم املحيط الأو�سع بكلّ
ّ
ال�ض ّيق للأ�سرةّ ،
م� ّؤ�س�ساته ،فنحن ال ن�ستغرب �أن يخرج
من بيت واحد مناذج خمتلفة من الأبناء،
فقد يكون الأب��وان على درجة كبرية من
الوعي والإدراك مل�س�ؤول ّيتهما واحلر�ص
على تقدمي الأف�ضل لأبنائهما ،ومع ذلك
قد جند �أحد �أبنائهما غري محُ َ قّق للهدف
الذي �أراداه من تربيتهم له ،لذلك نقول
يف مثل ه��ذا احل���ال ( ك��م وردة �أجنبت
�شوكة ) ،وهذا ناجم عن امل�ؤ ّثرات خارج
ال�سوء كما ُيقال،
�إطار الأ�سرة ومنها رفاق ّ
َ
ُ
ونحن نعرف مقولةُ :قلْ يل َم ْن ترافق �أقل
لك َم ْن تكون.
ور�أى بع�ضهم �أنّ وزارة الترّ بية والتّعليم
�����م يف تربية
ه��ي ���ص��اح��ب��ة ال�����دّ ور الأه ّ
�أبناء املجتمع ،لذلك قال �أحد املفكّرين
الفرن�سيني� :سلّموين وزارة الترّ بية
�أُ َ�س ِّل ْمكم فرن�سا جديدة �أي بلد ًا �أف�ضل من
ال�صواب،
احلايل ،وهذا القول ال يجانب ّ
ف��وزارة الترّ بية عندما ُت َ�ض ِّمن مناهجها
املعارف العلم ّية التي يحتاجها املجتمع
للتّنمية والتّطوير بالإ�ضافة �إىل ال ِق َيم
وال�سلوك ّيات التي تحُ َ ّ�صن املجتمع �ضدّ
ّ
امل����ؤ ّث���رات اخل��ارج�� ّي��ة و ُت�شيع التّفاهم
والتّ�ضامن بني �أفراد املجتمع ،فهي تعمل
قوي �س ّيد على �أر�ضه،
على بناء جمتمع ّ
ُم�ست ِقلّ يف قرارهُ ،متقدِّ م يف �إنتاجه� ،آمن
ولكن ه��ذا لن يتحقّق
�سعيد يف حياته،
ّ
مهما كانت املناهج غن ّية وج ّيدة �إذا مل
يكن القائمون على تنفيذ املنهاج جديرين
ُمدركني لأهم ّية دورهم يف بناء الإن�سان،
و�إذا مل يكونوا ُقدوة ح�سنة يف ممار�ساتهم
اليوم ّية ،فلنت�ص ّور مث ًال كيف تكون ر ّدة
فعل الطّ الب عندما يرون مع ِّلم ًا �أو مد ِّر�س ًا
�أو �أ�ستاذ ًا بارع ًا يف ما ّدته مو�سوعة يف
معارفه ُيعطي عالمة لطالب ال ي�ستحقّها
م��راع��اة لقرابة �أو �صداقة �أو م�صلحة
�شخ�ص ّية بينه و ّ
يل ذلك الطّ الب.
وبع�ضهم قال :الك ّل ّيات الع�سكر ّية هي
م�صانع ال ّ��رج��ال ،ف���أ ّول ما ي��راه امللتحق

بخدمة العلم �أو طالب التّط ُّوع يف اجلي�ش
ال�سوري يف �ساحة ال ُك ّل ّية هو �شعار:
العربي ّ
وطن �شرف �إخال�ص ،و�آخ��ر ما ُي��ر ّدده يف
ّخرج من الدّ ورة
�ساحة ال ّكلّية يف َحفل الت ُّ
َ
التّدريب ّية التي التحق بها هو الق َ�سم:
ق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خادم ًا وف ّي ًا
�أُ ُ
ال�سور ّية �أدافع عنها
للجمهورية العربية ّ
و�أحمي علمها و�أح��اف��ظ على ا�ستقاللها
و�سالمة �أر�ضها و�أعمل لتحقيق �أهدافها يف
الوحدة واحلر ّية واال�شرتاك ّية ،و�أحافظ
على �شريف الع�سكري ،و�أطيع ر�ؤ�سائي يف
كلّ ما يتعلّق بذلك َب ّر ًا وبحر ًا وج ّو ًا داخل
ال�سورية
�أرا���ض��ي اجلمهور ّية العربية ّ
وخارجها ،و�أبذل دمي لأداء هذا الواجب،
واهلل على ما �أقول �شهيد .ولكن لنت�ص ّور
جندي �أح�سنتْ �أ�سرته تربيته
ر ّدة فعل
ّ
وك��ذل��ك مدر�سته وب��ع��ده��ا تلك الكلّية
التي ز ّودت���ه بكلّ ما يجعل منه جند ّي ًا
وف�� ّي�� ًا لوطنه�ُ ،شجاع ًا مقدام ًا م�ستعدّ ًا
للتّ�ضحية بنف�سه من �أجل حماية الوطن
ّ
وال�شعب عندما يرى قائده املبا�شر يحرمه
من �إجازة هي من حقّه� ،أو يتخفّى خلف
مر�ؤو�سيه �أث��ن��اء القيام مبه ّمة قتال ّية
ل�صدّ عدوان على بلده ،فهل �سيبقى ذلك
متم�سك ًا بتلك ّ
ال�شجاعة وذلك
اجلندي
ّ
ّ
الإق��دام ومقتنع ًا بف�ضيلة التّ�ضحية من
�أجل �سالمة الآخرين.
مما �أوردن��اه �سابق ًا �أنّ الترّ بية
َنخل�ص ّ
م�س�ؤول ّية جماع ّية ،و�أنّ �أه ّ��م العنا�صر
امل���ؤ ّث��رة يف عملية الترّ بية هو ال��قُ��دوة،
فالطّ فل ُقدوته �أب��واه ،والطّ الب قدوته
واجلندي قدوته قائده املبا�شر،
�أ�ستاذه،
ّ
واملوظّ ف قدوته مديره ،واملدير ُقدوته
وزي����ره ،وال��ع��ام��ل ق��دوت��ه املُ�����ش��رف على
عمله ،لذلك من �أجل تربية �شاملة �سليمة
لأبنائنا لتحقيق هدف نُخطّ ط للو�صول
�إل��ي��ه يلزمنا �أن ُن��عِ��دًّ الإن�����س��ان ال��قُ��دوة
اختيار ًا عن طريق الإر���ش��اد والتّوجيه
ومكاف�أة املُح�سن يف �أدائ��ه �أو عن طريق
ال�صارمة التي ال
الإجبار ّ
ب�سن القوانني ّ
تهاون فيها مع امل�سيء.

الإعالم بني الثقافة والرتبية
"درا�سة �إعالمية من منظور وظيفي"

عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �صدر للدكتور
عي�سى ّ
ال�شما�س كتاب بعنوان «الإعالم بني الثقافة
والرتبية».
وهو عبارة عن درا�سة �إعالمية من منظور وظيفي
يت�ضمن درا���س��ة ع��ن و���س��ائ��ل الإع�ل�ام التقليدية
واحلديثة ب�أ�سلوب منهجي علمي يعتمد العر�ض
والتحليل.
ومن �أجواء الكتاب نقتطف:

«حتتل و�سائل الإع�لام مكانة متميزة يف عاملنا
امل��ع��ا���ص��ر� ،إذ يو�صف ع�صرنا احل���ايل ب���أ ّن��ه ع�صر
الإع�لام ،بالنظر ل��دور الإع�لام الفاعل يف عملية
التنمية الثقافية والرتبوية ،بالنظر لتداخل دور
الإعالم مع دور الرتبية يف ت�شكيل طرائق التفكري
و�أ�ساليب ال�سلوك عند الإن�سان امل�ستق ِبل.
فقد قطعت �صناعة الإعالم واالت�صال يف الع�صر
احلديث �شوط ًا بعيد ًا من الرقي والتط ّور ،وال �سيما

�أ���س��ت��م ُّ��ر يف ال��ت��ن��ب��ي��ه �إىل بع�ض
الأخطاء التي نقع فيها يف ا�ستخدامنا
لغتنا العربية.
ً
 يقولون خط�أ � :أم ٌ��ر ُم ْل ِفت.هذاخ��ط���أ حم�����ض.ال�����ص��واب �أن ن��ق��ول :
الفت.فال يوجد يف العربية الفعل
�أ ْلفَتَ ُي ْل ِفت.والفت ا�سم فاعل للفعل
لفت َي ْل ِفتُ ،كهتف يهتف.
 يقول ال��ن��ا���س :احل��دي��دُ َم�� ْع��دَ نٌنك�س َر ال����دَّ َ
ال،
��ص��واب �أن ِ
���ص��ل��ب.ال��� ُ
فنقولَ :م ْع ِدن.
وح َل َقة.
 يقولون �أي�ض ًا َ :ح َل َبة َال�صواب �أن نن�صب ال�لام يف هاتني
وح ْل َقة.
الكلمتني ،فنقول َ :ح ْل َب ٌة َ
 ث َّمة كلمة يلفظها النا�س منذَ
م�ضمومة
بعيد وهي (جعبة )
عهد
ٍ
ٍ
اجليم وهذا خط�أ .ال�صواب �أن ُتل َف َظ
َ
(ج ْع َبة).
مفتوحة اجليم َ
 حتولت كلمة ( ُم�س َت�شفى) منذمطلع الت�سعينيات �إىل كلمة( َم ْ�شفى).
كلمة ( م�شفى) ا�سم مكان كم�سعى
ومثوى ومرقى.لكن فيه �إ���س��اء ًة من
ط���رف م���ا .ن��ح��ن ن��دخ��ل امل�ست�شفى
لال�ست�شفاء �أي طلب ًا لل�شفاء �.أي
نحن ن�ست�شفي اهلل �سبحانه ونت�ضرع
�إل��ي��ه �أن ي�شفي �أم��را���ض��ن��ا�.إذ ًا فهو
��ب ال�شفاء.
م�ست�شفى؛�أي مكان ُ ط��ل ِ
ولي�س بال�ضرورة �أن يتحقق ال�شفاء
م�شفى
بدخول امل�ست�شفى ،فهولي�س
ً
�إذ ًا  ،و�إنمَّ ا ُم�ست�شفى.
 يلفظ ك��ث�ير م��ن ال��ن��ا���س كلمة(عبوة) م�ضمومة العني� ،ساكنة الباء
 ،مفتوحة الواو .وال�صواب �أن نقول:
( ُع�� ُب�� َّوة ) ب�ضم العني و�ضم الباء
ً
مفتوحة.
وت�شديد الواو
 ك��ل��م��ة ( ك��م��ي��ة ) جت��م��ع على(كميات) ،لكنَّ عامة النا�س يلفظونها
خط�أً ،فيقولون َ ( :ك ِم َّيات) ،وال�صواب
وك�سرها
( َك�� ِّم�� َّي��ات) بت�شديد امليم
ِ
وت�شديد الياء وفتحها.

بعد التطور الكبري الذي طر�أ على و�سائل الإعالم،
من حيث النوع والوظيفة .فمن الإع�لام ال�شفوي
امل��ب��ا���ش��ر� ،إىل الإع��ل�ام ال��ط��ب��اع��ي (ال�����ص��ح��اف��ة)
م��ع انت�شار �صناعة ال���ورق ،و���ص��و ًال �إىل الإع�ل�ام
الإل��ك�تروين يف الإذاع����ة والتلفزيون وال�سينما،
���اء ب�����ش��ب��ك��ة االن�ت�رن���ت وم���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
وان���ت���ه ً
االجتماعي».

قضايا وآراء
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مهزلة (تقدي�س) التن�سيق الأمني
• د .يو�سف جاد احلق
�سبق لل�سيد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية �أن �أعلن يف �أكرث من منا�سبة ب�أن
التن�سيق الأمني (مقد�س) :وهو يف كل مرة وفيما هو يردد مقولته هذه ال
يتوانى عن ال�ضرب على الطاولة بقب�ضة يده بحما�س م�شهود ،لك�أمنا يعلن
االنت�صار على العدو ،بتحريره لفل�سطني!
املعروف ل��دى النا�س جميع ًا �أن كتب ًا تنزلت من ال�سماء هي املقد�سة،
فهل ل�سيادته �أن يدلنا ـ لكي يزيدنا علم ًا ـ على امل�صدر الذي نهل منه مبد�أ
(قدا�سة) التن�سيق الأمني الكارثية ،الرجل يعلم ،حق العلم� ،أن ال�شعب
الفل�سطيني برمته ي�ستنكر ما ي�سمى بالتن�سيق الأمني �أح��د �إبداعات (�أو�سلو)
العتيدة الذي و�ضع من �أجل حماية �إ�سرائيل ،ولي�س لأي �أثر �أو دور ل�صالح ال�شعب
العربي الفل�سطيني الذي يرى فيه (تعاون ًا حم َّرم ًا) مع �أعدى �أعداء فل�سطني والأمة
العربية .هذا التعاون مرفو�ض متام ًا ب�أي �صيغة كانت ،وحتت �أي ذريعة �أو م�س ِّوغ.
ترى ما هو �سر هذه (القدا�سة) التي ي�ضفيها على هذه العالقة املحرمة مع �سارقي
البالد ،من يهدمون البيوت فوق ر�ؤو�س �أ�صحابها كلما راودتهم نزعات احلقد ،والرغبة
يف ممار�سة �إجرامه ال يردعه �أحد� ،سوى املقاومة يف حدود �إمكاناتها املتاحة ،وهي
لعمري ال جمال لقيا�س ما لديها من قوة �إزاء ما لدى العدو ال�صهيوين الأمريكي ،ومع
ذلك فهي ال تبخل وال حتجم عن العطاء دماء و�أرواح ًا لكي حترمه من �إمكان العي�ش
يف راحة و�أمان كما كان يحلم فيما م�ضى .وامل�ؤمل� ،أ�شد الأمل� ،أن جند فئة من بيننا
ال ترى يف العدو غري (جار طيب ال ب�أ�س من العي�ش معه ـ �إذا ما حتقق ال�سالم ـ �إىل
الأبد)!..
هذا القول الأخري لل�سيد رئي�س ال�سلطة �أعلن يف �أكرث من منا�سبة ،وك�أنه يعلم
العدو ب�أنه مقر بوجوده وحقه فيما �سلب ،و�إعفائه من كل ما اقرتف من �إجرام على
مدى ال�سنني منذ بدايات القرن املن�صرم يف فل�سطيننا ،بتواط�ؤ من دول عاملية (كربى)
عرفت بانحيازها للعدو ال�صهيوين على ح�سابنا ،خ�شية اتهامها ـ لأي �سبب ودومنا
�سبب ـ بحكاية (الال�سامية) التي يعجب املرء كيف ا�ستطاع ال�صهاينة ا�ستثمارها كل
هذا الوقت وك�أنها �سيف م�صلت على الرقاب.
•••
�أ�سئلة كثرية تخطر على البال ،منها:
�أال يخطر لل�سيد (رئي�س ال�سلطة) ومن معه ،جمرد التفكري يف لعنة (�أو�سلو) وما
جرته من ويالت حلت ب�شعبنا ومل جتن ال�سلطة من ورائها �سوى تن�صيب �أ�شخا�صها
يف مو�ضع احلكم البائ�س الهزيل على جزء �صغري من فل�سطني الأ�صل ،الذي ي�سعون
اليوم لتكري�سه حتت عنوان (حل الدولتني) الهادف �إىل �إنهاء الق�ضية ومترير
(�صفقة القرن) امل�سربلة حتى ال�ساعة بالغمو�ض والكتمان ملا تنطوي عليه من
�شروط �صادمة ،هي الت�سليم النهائي ب�أن فل�سطني �أم�ست (دولة اليهود) بال منازع،
يغ�ص
ولي�س للفل�سطينيني غري فتات ال يعني �أكرث من  15%فقط من م�ساحة القطاع ُّ
بامل�ستوطنات اليهودية ،بحيث ال يبقى للفل�سطينيني فيها �شيء ي�ستحق الذكر،
واحلياة مع الزمن� .أما فل�سطينيو ال�شتات فال يفكر �أحد هناك ب�أمرهم وال مب�صريهم،
وال بعودتهم .ال�سيد نتنياهو قالها (على املك�شوف) م�ؤخر ًا ب�أن كلمة (عودة) تعني
من ولد يف فل�سطني قبل عام � 1948أما من ولدوا خارجها فال ينطبق عليهم (و�صف
العودة) هل يعود �أحد ملكان مل يوجد فيه �أ�ص ًال؟ مبعنى �أن هذا ينطبق فقط علينا
نحن الذين تويف الكثري منا والبقية الباقية القليلة تغادر �إىل العامل الآخر يف غ�ضون
�سنني قليلة ،وهكذا تنتهي م�س�ألة (العودة) بفعل الزمن الآتي القريب .والغريب
�أنهم يف (�إ�سرائيل) ي�سمون القادم �إليها من اليهود من �أي مكان يف الدنيا (العائدون
اجلدد) .مع �أن ه�ؤالء رمبا مل ي�سمعوا بفل�سطني وال عرفوها هم وال �آبا�ؤهم من قبل.
�أين رد ال�سلطة وغريها على هذه املقولة الهادفة التي يعني قائلها كل كلمة فيها،
فهي �إ�سرتاتيجية �صهيونية جاهزة لإجن��از م�شروع (الدولة اليهودية) كحقيقة
ماثلة واقعة معرتف بها من �سائر جهات املجتمع الدويل ،ولي�س للفل�سطينيني �إذا ما
�أقر ر�سمي ًا (حل الدولتني) املطالبة بغري ذلك حتى قيام ال�ساعة!..
خال�صة ال��ق��ول :هو �إن مهمة (التن�سيق الأم��ن��ي) كما ثبت وتبني حتى الآن
هي حماية الكيان ال�صهيوين من قيام �أي انتفا�ضة �أو ثورة �ضده ،وعلى ال�شرطة
الفل�سطينية بالذات �أن تقوم بهذه املهمات (املقد�سة) ح�سب �أو�سلو وملحقاتها
ال�سرية والعلنية توطئة للو�صول �إىل حل نهائي تت�ضمنه (�صفقة القرن) امل�ستحيلة
القبول من �شعب فل�سطني ومن معه.
يف يقيني �أنه قد �آن الأوان للخروج من (�أو�سلو) للخال�ص من تبعاتها و�أذاها ب�إعالن
�إلغائها وعدم االلتزام بها بعد الآن .كما �آن الأوان لأن يبتعد املتعاونون مع العدو بغية
احلفاظ على مواقعهم والذين ال ندري من ن�صبهم �أو�صياء على ال�شعب الفل�سطيني
يتكلمون با�سمه ويت�صرفون وفق �أهوائهم ،ور�ؤاهم ال�ضيقة املحدودة الآنية .املقاومة
امل�سلحة املقاتلة بحلفها العظيم هي وحدها القادرة على حترير فل�سطني كاملة غري
منقو�صة ،املقاومة وحدها من يحقق احلل (العادل ال�شامل) ليعود كل فل�سطيني �إىل
بلده ،ويخرج كل طارئ دخيل من �شتات يهود العامل �إىل املكان الذي جاء منه.
كلمة حق �أخرية:
نحن الأحياء من �أبناء فل�سطني حيثما كنا ونكون ل�سنا ب�أف�ضل ممن قدموا �أرواحهم
وا�ست�شهدوا يف �سبيل حتريرها .علينا واجب اقتفاء �أثرهم ..هذا وحده الطريق
ال�سليم ال�صادق للو�صول �إىل الهدف الأ�سمى .عودة فل�سطني �إىل �أهلها ،وعودة �أهلها
�إليها ،ولت�أخذ يف ح�سباننا م�صري �أبنائنا و�أجيالنا القادمة لكي يكون لهم وطن ي�ؤديهم
ك�سائر خلق اهلل .لكي يعفيهم من تلك ال�صفة البغي�ضة التي يطلقها الغرب عليهم
وعلينا حتى الآن �صفة ( .)Statelessبلى �إن لهم وطن ًا منذ فجر التاريخ ما قبله
�شاء هذا من �شاء وي�أباه من �أبى ولو كره االنتهازيون ال يدخلون يف ح�سابهم غري
املنفعة الذاتية الآنية �سواء.

مجزرة م�سجدي كراي�ست ت�شير�ش
النيوزيلندية
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• د .علي دياب
فوجئ ال��ع��امل منذ �أي���ام بتنفيذ جم��زرة مروعة
يف م�سجدين �إ�سالميني يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش
النيوزيلندية ،وعلى يد جمموعة م�ؤلفة من ثالثة
�أ���ش��خ��ا���ص وام������ر�أة ،ك��م��ا ج���اء يف معظم الو�سائل
الإعالمية� ،إ ّال �أن منفذ اجلرمية الإرهابي العن�صري
برينتون تارانت ،قد �سبق له و�أن قام بزيارة الكيان
ال�صهيوين يف ع��ام��ي  2017و ،2018وا�ستغرقت
زيارته �ستة �أ�شهر و�أعلنوا �أن عمره � /28/سنة بينما
عمره احلقيقي � /42/سنة وهو من �أبوين بريطانيني
من �أ�صول يهودية ،وق��د �أع��دّ جيد ًا خمطط تنفيذ
جرميته ،وحتت وقع املو�سيقى ،وقام بت�صوير عمليته
من �ألفها �إىل يائها ،وبكل دم ب��ارد ،و�أب��ان عن كيفية
اقتحامه امل�سجد ،وا�صطياد امل�ص ّلني الواحد تلو الآخر،
وك�أنهم ع�صافري� ،أراد عدد ًا ال ب�أ�س به ،ليكونوا كفاية
وجبة غداء يتناولها بعد تنفيذ جرميته مع ك�أ�س من
النبيذ الأوروبي املعتّق!
ومما يزيد الطني ِب ّلة �أنّ هذا الإرهابي ،قام بتوثيق
فعلته النكراء يف ر�سالة وقعت يف �أك�ثر من �سبعني
�صفحة ،يك�شف فيها عن عن�صريته الب�شعة ،و�أن��ه
قام بهجومه هذا دفاع ًا عن العرق الأبي�ض ،وت�أكيد ًا
لعدائه للمهاجرين و�أعدادهم املتزايدة التي �أ�ضحت
ت��ه��دّ د البلدان الغربية ،نا�صعة البيا�ض و�سليمة
النقاء؟ و�أن ه�ؤالء القادمني �إىل الغرب ما هم �إال غزاة
وحمتلون؟؟
ومما يلفت االنتباه مما جاء يف ثنايا ر�سالة هذا
املجرم ،هو �إعجابه بالرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
ومَنْ على �شاكلته ،الذين يروجون للعن�صرية البغي�ضة
�سواء داخل الواليات املتحدة الأمريكية �أو خارجها،
فرتامب نف�سه رف�ض و�صف هذه اجلرمية بالإرهابية،
�أو �أن منفذها �إرهابي ،واكتفى بتقدمي تعزية للحكومة
النيوزيلندية ،ونحن ننظر للرئي�س الأم�يرك��ي يف
�أنه الأب الروحي لهذا االجت��اه العن�صري البغي�ض،
الذي يوفر الغطاء ملثل هذه اجلرائم ،وما كان قراره
بعد انتخابه رئي�س ًا للواليات املتحدة الأمريكية
مبنع مواطني �سبع دول �إ�سالمية من دخول الواليات
املتحدة� ،إال ت�أكيد ًا و�إمعان ًا يف هذا النهج غري الإن�ساين،
�ضد املهاجرين ،وفاته �أن �أمريكا برمتها ال�شمالية
والو�سطى واجلنوبية قد مت غزوها ومنذ قرون عدة،
و�أقاموا دولهم احلديثة على �أ�شالء مواطنيها ،هذه
البالد التي غزاها الأوروبيون و�أعدموا �أكرث من مئة
مليون من �سكانها الأ�صليني ،من الهنود احلمر وغريهم.
وال���ذي يثري ت�سا�ؤلنا ح��ول اجل��رمي��ة� ،أن مركز
ال�شرطة ال يبعد عن امل�سجد �أكرث من 2كم ،والعملية
ا�ستغرقت بحدود ثمان ع�شرة دقيقة ،كما �أوردت
و�سائل الإع�لام ،ومع ذلك مل ت�صل ال�شرطة قبل �أن
ينتهي من �إكمال جرميته ،والت�سا�ؤل الآخر �أن العملية
نفذت يف م�سجدين وامل�سجد الثاين يحتاج �إىل �أكرث من
ن�صف �ساعة للو�صول �إليه؟ فكيف ت�سنّى لهذا املجرم �أن
ينتقل �إىل امل�سجد الثاين وينفذ عمليته؟ وهذا ي�ؤكد
�ضلوع جمموعة يف هذه اجلرمية وعلى علم ال�سلطات
النيوزيلندية ،واملعروف للقا�صي والداين �أن نيوزيلندا
من ال��دول التي حت��ارب الإ���س�لام ،و�أغ��ل��ب م�س�ؤوليها
منتمني للما�سونية ،واملجرم نف�سه تارانت ع�ضو يف
املحفل املا�سوين بالعا�صمة اال�سرتالية كانبريا ،ويذكر
بع�ض املحل ّلني �أن الغاية من ت�صوير العملية تندرج يف
�إط��ار طقو�س تقدمي القرابني ،فيتم ت�صوير احلدث
لتقدميه قربان ًا لل�شيطان ،وهذا من طقو�س املا�سونية.
وامللفت لالنتباه �أي�ض ًا كيف تعامل الإعالم الغربي بل
والإعالم العربي الذي يدور يف فلكه مع هذه اجلرمية،
وخا�صة عندما ال يكون املنفذ عربي ًا ،فيغيب التو�صيف
الإرهابي عن اجلرمية ومنفذها ،فو�سائل الإعالم مل
تخ�ص�ص تغطية مفتوحة �أو برامج �إخبارية خا�صة
لهذه اجلرمية ،مما مينعها لأن ت�صبح ق�ضية ر�أي عام
ور�أي ع��ام دويل؟ ومل يعر�ض الإع�ل�ام قط م�شاهد

تفا�صيل اجلرمية وعائالتهم؟ فمن هم الذين ُقتلوا؟
ما هي �أعمارهم؟ هل بينهم �أطفال؟ هذه التفا�صيل
التي تثري �شهية اجلمهور املتابع وتربطه باحلدث؟
فعدم �إيراد هذا كله ي�ؤدي �إىل موت احلدث �إعالمي ًا ،يف
�أق�صر مدة زمنية ممكنة ،وذلك على عك�س الأحداث
الأخ���رى ،التي يكون فيها املنفذ من �أ�صول عربية،
كما حدث على �سبيل املثال يف هجوم �صحيفة �شاريل
�إيبدو الفرن�سية ،الذي ا�ستمر كق�ضية ر�أي عام دويل
ولأ�سابيع ،وخرج علينا يومها نيكوال �ساركوزي ليقول
عن الهجوم� :إنها حرب على احل�ضارة� ،إنه هجوم على
حريتنا؟ وكما قال فران�سوا هوالند �أي�ض ًا� :إنها حرب
علينا! وطبع يومها من هذه ال�صحيفة خم�سة ماليني
ن�سخة ،ويقف الفرن�سيون �ساعات ل�شرائها وبلغاتها
ال�ست ع�شرة� ،أال يعد ذلك كله ا�ستفزاز ًا واحتقار ًا
لأربعمئة مليون عربي ،ومليار ون�صف م�سلم يف العامل!!
ونعود للقول� :إن هذه املجزرة مل ت� ِأت عفو اخلاطر،
وال ميكننا ف�صل هذه العملية عن ال�سلطة احلاكمة
يف �أ�سرتاليا وعن حزب الأحرار العن�صري ال�صهيوين
فيها ،وال نن�سى �أن موعد االنتخابات فيها بعد �شهرين،
فهم يقومون بذلك لرفع �شعبيتهم ويف �أنهم يحاربون
الإرهاب والأ�صوليني ،وال ميكن �أن نغفل ح�صول ذلك
وبالتزامن مع و�صول ال�سفري الأمريكي �إىل �أ�سرتاليا
وهو �آرثر كلفاهو�س جونيور وهو من ال�صقور ،و�أوردت
بع�ض و�سائل الإع�ل�ام �أن���ه �أع��ط��ى الإ���ش��ارة للبدء
بتنفيذ العملية ،و�أ�سرتاليا هي خزان �ضخم للوهابية
والداع�شية وال�صهيونية ،وهذا الفعل لي�س بعيد ًا عن
النهج ال�صهيوين ،فكم ارتكبت ال�صهيونية من مذابح
�ضد �أبناء اليهود من �أج��ل تهجريهم �إىل فل�سطني،
وكذلك اعتداءات نتنياهو اليومية على الفل�سطينيني
وت�صعيده من �أجل ك�سبه االنتخابات القادمة .و�إذا
عدنا �إىل املجزرة �إياها يف كراي�ست ت�شري�ش ،وردة
الفعل الأوروب��ي��ة جت��اه ه��ذه اجل��رمي��ة ،وم��ا ق��ام به
النظام نف�سه يف نيوزيلندا يف تعقب املجرمني والقب�ض
عليهم؟ وحماكمتهم؟ فما كان من رئي�سة ال��وزراء يف
هذا البلد ال�سيدة جا�سيندا �أردي��رن� ،إال �إدان��ة هذه
اجلرمية وو�صفها لها بالإرهابية ،وبالتايل زي��ارة
بع�ض �أه���ايل ال�ضحايا وا�ضعة غطاء على ر�أ�سها،
وقامت بتعزيتهم والتخفيف عنهم ،والوعد بتقدمي
امل�ساعدات لهم ،وهنا نت�ساءل �أين املوقف الأوروبي يف
مواجهة الأحزاب اليمينية املتطرفة؟ واحل�ؤول دون
وجود احلوا�ضن لهذه اجلماعات ،وذلك خ�شية عدم
تكرار مثل هذه اجلرمية �إن كان يف نيوزيلندا �أو غريها
من الدول الأوروبية ،و�أين احلرية والعدالة وامل�ساواة
التي يتبجح بها املجتمع الغربيّ ،
وينظرون علينا �صباح
م�ساء باحلرية وبحقوق الإن�سان ،ويقيمون الدنيا،
وال يقعدونها ،عندما تت�صدى قوات الأمن لع�صابات
�إرهابية ،تريد العبث ب�أمن البلد ،وتقتل وتدمر؟
فينظرون �إىل الت�صدي �إليها� ،أنه قمع وا�ستبداد؟ مع
العلم �أنهم هم وراء هذه التنظيمات الإرهابية وما
تقوم به ،ولو �أن الغرب الأوروب��ي والأمريكي ،توقف
عن دعم هذه الع�صابات ملا كان قطرنا احلبيب ،دخل
عامه التا�سع وملّا يكمل انت�صاره الناجز يف حترير ما
تبقى من الأر�ض العربية ال�سورية� ،سواء يف �إدلب �أم
يف �شمال �سورية و�شرقها من خالل التدخل الرتكي
اال�ستعماري ،والأمريكي املقيت ،وت�أمني احلماية لهذه
التنظيمات الإرهابية كافة من داع�ش وغريها ،فكما
ا�ستطاع جي�شنا العربي ال�سوري البطل وبقيادته
ال�شجاعة ،ودع���م الأ���ص��دق��اء م��ن حت��ري��ر غالبية
جغرافيتنا العربية ال�سورية ،فالتحرير ملا تبقى ،قادم
ال حمالة ،طال الزمن �أم ق�صر ،وال بد و�أن يرفرف
علمنا العربي ال�سوري يف �أ�صقاع قطرنا احلبيب من
�شرقه �إىل غربه ومن �شماله �إىل جنوبه ويتم دحر
املعتدين والق�ضاء على دابر الإرهاب �أينما وجد.
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فتاة الكر�سيّ المتحرّك

ب��ع��دَ دق��ائ��ق م���ع���دودة م��ن ال�� ّت���أ ّم��ل
نافذتي عينيها
احل��امل فتحت "�شام"
ّ
َ
فانبثق ِمنهما احل�سن و�ش ّعتْ �ضفائر
ً
ّ
احليو ّية م�سرت�سلة بكل االجتاهات،
ك�أنّها حور ّية من ح�� ْور الأ�ساطريّ ،
كل
ملرة واحدة �سريى �صفاء قلبها
من عرفها عن قرب �أو ملحها ّ
الزّ
ال�صافيتني ال ّلتني
رقاوتني
املحب معكو�س ًا يف مر�آة عينيها
ّ
ّ
تفي�ضان بالعافية وال ّ��ذك��اء� ،أمازونة من فار�سات الزّ من
القدمي ،املحاربات الّالئي جاء ذكرهنَّ يف التّاريخ .ال�شيء يقف
يف طريق ت�صميمها نحو حتقيق �أهدافها مهما بدت �صعبة املنال،
ولكن ما الذي كانت ت�ستطيع فعله �أكرث من ذلك جتاه الكوارث
تعر�ض لها وطنها وانعك�ست م�آ�سيها على كامل حياة
الهائلة التي ّ
�أبنائه .مع ذلك هي تثق متام ًا ب�أنّ ّ
كل ما حدث ميكن �إعادة بنائه
ال�صاعدة� .أخذت تتالعب
من جديد به ّمة �أبناء �سورية و�أجيالها ّ
ً
متباهية بجماله ،بينما تناف�س
ذهبي ال ّلون،
بخ�صالت �شعرها
ِّ
�أ�صدقا�ؤها و�صديقاتها يف ابتكار �أ�ساليب متجدّ دة لإ�سعادها
والترّ ويح عنها ب�أفكارهم الطريفة وتعليقاتهم النّبيهة .قالت
"النا" :انظروا معي� ،أال ت�شبه �أمريتنا العزيزة "�شام" �شخ�صية
ثم و�ضعت يدها على ذقنها
(ري ّبانْزلْ ) �أمرية برامج الأطفال؟ ّ
بهيئة املفكّرة بريئة املالمح� .ضحك "عالء" ب�سخرية :هااه
ه��ااه �أظنّك �أخط�أت التّ�شبيه يا "النا"� ،أن��ا �أرى ب�أنّها تتق ّم�ص
�شخ�ص ّية حمبوبة (�سبايدرمان) يف امل�سل�سل ّ
ال�شهري الذي نعرفه
جميع ًا� ،ألي�س كذلك �أ ّيها الأ�صدقاء؟ وتط ّلع نحوهم بحث ًا عن
ت�أييد ،لكن دون ج��دوى .فتظاهر ب�أنّه ميعن التّفكري من جديد
احتمال �آخر .يف هذه الّلحظة �أنقذت �ضحكة عالية ،املوقف،
يف
ٍ
ومنعت ن�شوب م�شكلة طفيفة بني "النا وعالء" ،فالتفت اجلميع
ً
موجة من ّ
ال�ضحك تكاد ال
غارقة يف
�إىل م�صدرها لريوا "�شام"
ٍ
تنتهي ،حتى يظنّ من يراها �أنّها خرجتْ عن حدود ال ّلياقة ،لتقول
(كمن جنح يف خداع �أح ٍ��د ما) :ال� ،أ ّيها الأ�صدقاء� ،أنا مل �أفكّر
ثم �أ�ضافت وهي ترفع كتفيها :بب�ساطة� ،أنا �أعي�ش
بتقليد �أحدّ ،
�شخ�ص ّيتي ّ
جنرب لعبة �إيحائ ّية
الطبيع ّية ،والآن ،ما ر�أيكم �أن ّ
�أخرى� ،أق�صدُ �أن يغم�ض �أحدنا عينيه ويحلم ب�شيء معينّ  ،وعلى
ثم ُيطلب منه �أن مي ّثل ما حلم به؟
الآخرين ا�ستنتاج هذا ال�شيءّ ،
وافق اجلميع على اقرتاحها .لكن جميء "جورج" املفاجئ كعادته
يف اقتحام الأج��واءّ � ،أج َ��ل تنفيذ املو�ضوع للحظات وكانت �أذنه
قد التقطتْ فكرة اللعبة املقرتحة ،فهتف بهم� :أمل ت�س�أموا من
ال�سخيفة بعد؟ و�أ�ضاف (بلهجة غري مكرتثة ) :هذه
هذه ال ّلعبة ّ
ال�ص ّف التّا�سع� ،أي �أنّنا مل
الّلعبة تليق بالأطفال يا زمالء ،ونحن يف ّ
نعد �أطفا ًال� ،أتفهمونني؟
الحظ اجلميع عدا "�شام" �أنّ "�سارة" التي تقف خلفها ،مواجهة
للأ�صدقاء تقوم بحركات �إميائ ّية بوجهها ويديها حماولة �أن
تحُ ِد َث ت�أثري ًا مع ّين ًا على "جورج" ك�إ�شارة حتذير ّية له ب�أن ي�صمت.
رية عن �سبب التّحذير ،ليالحظ �أنّ هناك فتاة
بح ٍ
ت�ساءلت عيناه َ
متحرك لذوي االحتياجات
كر�سي
على
جتل�س
أمرية
جميلة مبالمح �
ٍّ
ّ
اخلا�صة ،وقد ّ
�سبب
التف حولها الأ�صدقاء ،حينها فقط عرف َ
ّ
لت�سرعه يف الكالم ؟ ا�ستغ ّلت "�سارة"
ان�شغال اجلميع بها ،وت� ّأ�سف
ّ
حالة الدّ ه�شة و�سحبته جانب ًا لتعطيه نبذة ملخّ �صة عن "�شام"
ال�ص ّف ،و�أنّ هذا اليوم هو �أ ّول يوم لها يف
زميلتهم اجلديدة يف ّ
رغ َم
احلي نف�سه قريب ًا من منزلها ،وقد �أُ ِ
مدر�ستهم ،فهي ت�سكن يف ّ
�أهلها على ترك منطقتهم ق�سر ًا ،مثل الكثريين من �أبناء الوطن،
ب�سبب ظروف احلرب وا�ستيالء الف�صائل الإرهاب ّية على بلدتهم
ّ
ال�شمال ّية وطردهم ل�سكانها ،كما �أنّ امل�سكينة فقدتْ �أختها التوءم
خالل الأحداث ،ما �س ّبب لها جرح ًا نف�س ّي ًا ال يندمل�،أقعدَ ها كما
كر�سي متحرك .نطقتْ "�سارة" جملتها الأخرية وكادت
ترى على
ٍّ
ت�شهق بدموعهاّ ،
مرتقبة ر ّدة فعل "جورج" الذي �سرعان ما ظهر
ال ّت�أ ّثر جل ّي ًا على مالمح وجهه ،واندفع م�سرع ًا لالعتذار من "�شام"
( التي كانت تته ّي�أ لتمثيل فكرتها �أمام الأ�صدقاء وك�أنّ �شيئ ًا مل
يكن ) فقال لها مقاطع ًا ،من دون مقدّ مات وك�أنّه يعرفها منذ مدّ ة
لت �أمامهم منذ قليل،
��وك �أن تعيدي متثيل ما تخ ّي ِ
طويلة � :أرج ِ
ٍ
املتحرك ابت�سامة
الكر�سي
ف�أنا مل �أكن موجود ًا .ابت�سمتْ فتاة
ّ
ّ
م�شرقة لهذا الوافد اجلديد و�أجابتْ ّ :
بكل �سرور ،لكن ما ر�أيك �أن
وال�صديقات ؟ �أنا "�شام"
أتعرف �إىل ا�سمك �أو ًال كبق ّية الأ�صدقاء ّ
� ّ
ّ
ّ
مهجرة من منطقة ال�شمال ،يل ال�شرف �أن �أكون يف مدر�ستكم
فتاة ّ
التي �سمعتُ عنها الكثري من زميلتي "�سارة" ولن نعيد تكرار اللعبة
ال�سخيفة كما و�صفتها ،بل �سنبتكر فكر ًة �أخرى يا �صديقي ،ما
ّ
ً
م�صافحة ،ف�صافحها بخجلٍ وقد علت
ثم مدّ ت يدها �إليه
ر�أيك؟ ّ
وجنتيه حمرة خفيفة �أك�سبتْ وجهه ّ
الطفويل مالمح حم ّببة،
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قائ ًال� :أه ً
لت�سرعي
�لا و�سه ًال بزميلتنا اجلديدة� ،أعتذر ب�شدّ ة
ّ
بالكالم� ،أن��ا "جورج" من �أ�صدقاء ّ
"ال�ش ّلة" بل قائدها ّ
الذكي
املتوا�ضع والأخالقي ج��دّ ًا� .ضحك اجلميع لدعابته يف امتداح
املرة من
نف�سه ،وقد غدا اجل ّو �أكرث مرح ًا .بد�أت "�شام" مت ّثل هذه ّ
ً
رافعة يدها الي�سرى
دون �إغما�ض عينيها ،حالة �إيحائ ّية �أخرى،
ّ
وتلتف حوله
كمن مي�سك ب�شيء رقيق ميتدّ ما بني ذقنها وكتفها،
�أ�صابعها ب�شكلٍ متد ّرج ،وامتدّ ت يدها اليمنى بان�سياب ّية ّ
ورقة �إىل
بنعومة وانتظام ذهاباً
حتركه
ٍ
�أق�صاها ،و ك�أنّها حتمل �شيئ ًا خفيف ًاّ ،
و�إياب ًا على ّ
الرقيق الذي ت�سنده بذقنها وكتفها ،لتغرق يف
ال�شيء ّ
ان�سجام عجيب مع تخيالتها ،غائبة ع ّما حولها من كرثة االنفعال،
ٍ
أنغام ال �أحد ي�سمعها غريها .مل
وبد�أ جذعها بالتّمايل على �صدى � ٍ
حركة "�سارة" وهي حتاول
ت�ستيقظ "�شام" من انفعالها �إ ّال على
ٍ
ا�سرتجاعها بهدوء �إىل �أر�ض الواقع ،قائلة لها بكثري من املو ّدة
لك م ّثلي امل�شهد ،ال �أن تغرقي فيه وترتكينا هنا وحدنا.
 :قلنا ِ
�ضحكت "�شام" من ّ
كل قلبها ،تاركة لأ�صدقائها حر ّية التّخمني.
ً
خمتلفة بر�أيها عن
هتفتْ "�سارة" بانفعال حماولة �أن تبدو
ّ
كنت تتخ ّيلني �إم�ساكه
توقعات الآخرين  :ب�سيطة� ،أظنّ �أنّ ما ِ
بيدك ال ُي�سرى هو �صندوق خ�شبي �صغري مثقوب يف منت�صفه ،كانوا
ي�س ّمونه قدمي ًا �صندوق العجائب�،أو �صندوق الدّ نيا ،وقبل �أن
ب�ضحكة �ساخرة :وملاذا هو
مت�ضي يف ا�سرت�سالها ،قاطعها "عالء"
ٍ
�صندوق خ�شبي حتديد ًا ،ومثقوب يف املنت�صف؟!! �أال ميكنك و�ضع
الثقب ب�أعاله مث ًال ؟.
�أج��اب��تْ "�سارة" وم�لام��ح اال�ستياء ب��ادي��ة على وجهها من
�سخريته � :أرج��و �أن تدعني �أكمل كالمي بال تعليقات �سخيفة
يا "عالء" وتابعتْ غري مكرتثة بوجهه العاب�س ،م�شرية �إىل يد
لت ع�صا �سحر ّية
"�شام" الأخرى بالقول :ويف يدك اليمنى تخ ّي ِ
�أو ري�شة طويلة رقيقة حتاولني بها حتري�ض ع�صفور الكناري
ال�صغري املوجود يف ال ّثقب على الغناء .وهذا ما جعلك تغيبني عنّا
وتتمايلني مع �أنغامه ّ
ال�شج ّية .جتاهلتْ "�سارة" �صوت ّ
ال�ضحك
املكتوم من قبل "عالء" و�س�ألتْ "�شام" ما ر�أيك بتخميني؟ �أعجبتْ
"�شام" مبا قالته "�سارة" التي فاج�أتها بتحليق خم ّيلتها يف البعيد
هي الأخرى .ولكنّ ّ
ال�ضحك انفلت من الأفواه من دون قدرة على
�ضبطه .نظرت "�سارة" �إليهم با�ستغراب وهم يتف ّوهون بكلمات
غري مفهومة من خالل �ضحكاتهم غري ال�سم َّوغة بالن�سبة �إليـها،
ت�صرف الأ�صدقاء منتظرة
ووقفت بجانب "�شام" املحرجة من
ّ
�أن تهد�أ عا�صفة ّ
ال�ضحك اجلماعي لت�س�ألها بهدوء�،إن كانت قد
ال�سخرية �إىل هذا احلدّ ؟ حاولتْ "�شام"
تك ّلمت ب�شيء ي�ستدعي ّ
ً
�شارحة ،بالقول :هم ال ي�سخرون
�أن تخفّف من ح��دّ ة املوقف
منك يا عزيزتي ،هذا يحدث كثري ًا بني الأ�صدقاء واملجموعات
ِ
ً
ً
املتقاربة من بع�ضها ،لقد قر�أت �شيئا بهذا اخل�صو�ص يوما ما ،وال
�ض ب�سيط،
حمر ٍ
ُتعرف �أ�سباب وا�ضحة له ،فهو ينتقل بالعدوى من ّ
هم يعبرّ ون بطريقتهم عن فرحتهم و�إعجابهم مبخ ّيلتك الوا�سعة،
ْ
�شئت.
لو
ة
ي
أدب
ل
ا
الكتابة
يف
امل�ستقبل
يف
�ستفيدك
ّها
ن
�
أ
أعتقد
�
التي
ِ
ّ
بفكرة رائعة تتقاطع مع ما كنت �أتخ ّيله متام ًا.
أتيت
ٍ
ف�أنت قد � ِ
فرحتْ "�سارة" بامتداح "�شام" ملخ ّيلتها وعانقتها �شاكرة بقولها:
�أ�سلوب كالمك مده�ش ومقنع يا "�شام" احلمد هلل �أنّك �أتيت �إىل
�صفّنا� ،أنا �سعيدة ب�صداقتك ح ّق ًا.
�أو�ضحتْ "�شام" للجميع �أنّ ما كانت متثله ي�شبه تخ ّيالت "�سارة"
�إىل حدّ بعيد .فهي كانت تعزف على �آلتها ّ
املف�ضلة الـفيوال (viola
) مقطوعة خالدة للمو�سيقار العاملي "بيتهوفن" تدعى "�سوناتا
حينئذ فغر الأ�صدقاء �أفواههم ده�شة ،وكان �أكرثهم
�ضوء القمر"
ٍ
ت�أ ّثر ًا "جورج" الذي ّ
ظل ي�صفّق لها طوي ًال ،وهي ت�شرح لهم ب�إ�سهاب
ال�ساحرة التي كانت ت�سيطر على القلوب
عن مزايا هذه الآلة ّ
ب�أحلانها ،وهي ت�شبه "القيثارة" يف الأ�ساطري اخليالية التي كان
ال�سالطني والأمراء ي�ستدعون عازفيها �إىل ق�صورهم للترّ ويح عن

�أحزانهم وهمومهم ،و�إعادة احليو ّية والنّ�شاط لأبنائهم املدلّلني.
لقد كانت املو�سيقا عالج ًا قدمي ًا للمر�ضى النَّف�س ّيني �أ ّيها الأ�صدقاء،
ت�ساعدهم يف ّ
ال�شفاء من هلو�ساتهم وتعبهم ّ
الذهني ،كما كانت
القيثارة �آلة ّ
ّ
الع�شاق املف�ضلة ،يعزفون على �أوتارها �أ�شجى الأحلان
حتت نوافذ حبيباتهم امل�سجونات يف الق�صور الب ّلور ّية كما تروي
الق�ص�ص ،م�ؤ ّكدين لهنّ �أنّهم على العهد باقون .وهنا هتف "عالء"
وقد ظهر عليه اخلجل ملا بدر منه �سابق ًا :معلوماتك يا "�شام"
مفيدة جدّ ًا وتدلّ على قراءة ومثابرة ،فهل تتابعني درو�س ًا يف
املو�سيقا ؟ نحن يف مدر�ستنا مل يع ّلمونا �شيئ ًا يذكر حال ّي ًا وال �سابق ًا،
فح�صة املو�سيقا عندنا فراغ دائم ،ت�ص ّوري ! .وهنا ا�ستغ ّلت "�سارة"
ّ
ً
م�ستهزئة
الفر�صة لتعيد اعتبارها لنف�سها �أمام الأ�صدقاء ،فقالتْ
أح�سنت "عالء" واهلل ك�أنّك تفكّر �أحيان ًا ! .ف�ضحك اجلميع �إ ّال
�
ِ
"عالء".
بالتعرف
الدرا�سي الذي ق�ضوا بع�ض ًا منه
بعد انتهاء يومهم
ّ
ّ
ح�صتي الفراغ مبا ّدة
�إىل الزميلة اجلديدة املوهوبة ،م�ستغلني ّ
االجتماع ّيات اجلا ّفة لكرثة ما تت�ض ّمنه من ح�ش ٍو ومعلومات ال
فائدة منها.
انطلق اجلميع �إىل بيوتهم وهم يف غاية الإعجاب ب�شخ�ص ّيتها.
رافقتها "�سارة" �إىل منزلها ومل ترتكها حتى اطم�أنّت عليها متام ًا.
ُ
ووح�شة
ظالل غربة
ما �إن دخلت "�شام" البيت حتى خ ّيمت عليها
ٍ
بتعب ووه ٍ��ن غريبني .لقد عاد �إليها ّ
ال�شعور
أح�ستْ
ٍ
مفاجئة ،و� ّ
ّف�سي القدمي ذاته بالعزلة جم��دّ د ًا� ،شعور كان يطاردها بال
الن ّ
وال�سكينة ،جل�ست مع والدها �شاردة
رحمة ومينعها من الراحة ّ
ّ
الذهن ،كان �أ ّول �س�ؤال ت�س�أله �إ ّياه ،وك�أنّها تك ّلمه من عامل بعيد،
�أبي� ،أين �أمي؟ �أجابها قائ ًال :اطمئنّي يا عزيزتي� ،أ ّمك مل تعد
بعد من عملها الوظيفي ،هل �أ�ساعدك ب�شيء يا ابنتي؟ .ثم تابع
أم�ضيت يومك الأ ّول يف املدر�سة اجلديدة؟
م�ستف�سر ًا :كيف �
ِ
��واب �سريع خمت�ص :كان يوم ًا معقو ًال يا
اقت�صر كالمها على ج ٍ
�أب��ي ،و�صمتتْ من جديد .لكنّ �إحل��اح والدها ـــ الذي ر�أى مبر�آة
وجهها �شارد املالمح �صراع ًا نف�س ّي ًا ح��ا ّد ًا مل ت�ستطع �إخفاءه ـــ
مرت به من �أحداث يف يومها الدرا�سي الأ ّول،
جعلها تروي له ما ّ
ً
مرحة قدر
وتخربه عن �أ�صدقائها اجل��دد ،حماولة �أن تبدو
الإمكان .فهي تعرف حر�صه ال�شديد عليها ورغبته العارمة ب�أن
حتب �أن تكون �سعيدة
تكون وحيدته �سعيدة ،وهي يف احلقيقةّ ،
وناجحة ومتف ّوقة ،وم�ستقلة ّ
ال�شخ�ص ّية يف حياتها ،خ�صو�ص ًا بعد
امل�أ�ساة التي �أ�صابتها مع عائلتها وعائالت كثرية من �أبناء بلدها
احلبيب الذي مزّ قته احلرب على مدى �سنوات �سبع.
كان والدها ير ِّبتُ على كتفها مبت�سم ًا وهي تروي م�شاهداتها
اليوم ّية ،واثق ًا ب�أنّها قادرة على جتاوز متاعبها و�إعاقتها باملزيد
من التّ�صميم والنجاح .اعتذرت "�شام" من والدها وانطلقت على
ً
غارقة من جديد
املتحرك لتجل�س �أمام نافذة غرفتها،
كر�سيها
ّ
ً
اخلا�ص ،مت�أ ّملة يف ّ
كل �شيء ،حتى لو كان تف�صيال �صغري ًا
يف عاملها
ّ
ال�صغار
مهما بدا تافه ًا وغري ّ
مهم بنظر الآخرين! ت�أ ّملتْ الأطفال ّ
الذين ميرحون مع �أخوتهم الكبار يف احلديقة التي ّ
يطل منزلها
عليها و�شعرتْ
بالغ�صة ،ولكنّ النعا�س غلبها ،فاقرتبت بكر�سيها
ّ
ً
من ال�سرير وا�ستلقت مرهقة بكامل ثيابها عليه ،مل يكن مبقدورها
ثم ال�شيء!
ثم النّومّ ,
الّتفكري ب� ّأي �شيء يف هذه اللحظة � اّإل النّومّ ,
وما �أن �أغم�ضتْ عينيها املتعبتني ،حتّى غرقت يف احللم ،لرتى
�صورة م�ش ّو�شة لطفلتني توءمني تلعبان مع ًا يف �صالون منزلهم
القدمي ,وهو املكان نف�سه الذي كانت تلعب فيه مع �أختها وهي
�صغرية ,وعند اقرتابها منهما فوجئت ب�أنّها هي نف�سها �إحدى
ت�سبب فقدانها
ال�صغريتني التي كانت تلعب مع �أختها التوءم الذي
َ
ّ
لها ب�أزمة نف�س َية �شديدة �أقعدتها ومنعتها من امل�شي .كانتا تلعبان
�ألعاب ًا طفول ّية جميلة وال ترتكان بع�ضهما � اّإل وقت النّوم ،تغفوان
و�أذرعهما ملتفّة حول بع�ضهما حتّى ال�صباح ،مع ابت�سامة ر�ضا
ال�صغريين.
وحم ّبة تز ّين وجهيهما ّ
هوام�ش:
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــ الأمازونات  :تقول الأ�سطورة �أ ّنهنّ كنّ ن�ساء حماربات �شجاعات
ذكرهنّ ال�شاعر الإغريقي هومريو�س يف �إلياذته.
عربي اختريتْ
ــ �سعد اهلل ونو�س :م�سرحي �سوري راحل كان �أ ّول
ٍّ
العاملي عام 1996م.
ر�سالته لتكون كلمة يوم امل�سرح
ّ
ـــ � :violaآلة مو�سيق ّية وتر ّية من عائلة الكمان .وهي �آلتي التي
ال�ساد�سة ،معهد "�صلحي الوادي" يف
�أع��زف عليها كطالبة يف ال�سنة ّ
دم�شق.
الق�صة ُ
فزت من خاللها باملرتبة الثانية يف امل�سابقة التي
ــــ هذه
ّ
ا�شرتكتُ فيها عام 2018م و�أعلنت نتائجها وزارة الرتبية يف  25ال�شهر
اجلاري "�شباط  2019م.
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رحيل ا ألديب فايز مقد�سي
1946ـ 2019

•عي�سى فتوح
ن��ع��ت �إذاع����ة «م��ون��ت ك��ارل��و» ال��دول��ي��ة يف باري�س
ال�شاعر والباحث والإعالمي والأدي��ب ال�سوري فايز
مقد�سي ،ع�ضو جمعية ال�شعر يف احت���اد الكتّـاب
العرب بدم�شق ،الذي وافته املنية يوم الثالثاء يف
 2019/3/5يف باري�س� ،إثر نزيف يف املعدة ،وهو يف
الثالثة وال�سبعني من عمره.
ولد الأديب وال�شاعر والباحث والإعالمي القدير
فايز مقد�سي يف  1946/2/15يف مدينة دي��ر ال��زور،
ولي�س يف �صافيتا ،م�سقط ر�أ�س وال��ده ،الذي كان �ضابط ًا
يف ال�شرطة ،وهو �شقيق ال�شاعرة والأديبة ليلى مقد�سي،
�صاحبة «دار املقد�سية» للن�شر يف حلب.
تلقى فايز درا�سته االبتدائية والإعدادية والثانوية
يف حلب ،وملا نال �شهادة البكالوريا عام  ،1969انت�سب �إىل
ق�سم اللغة العربية يف كلية الآداب بجامعة حلب حيث
نال �شهادة اللي�سان�س بتف ّوق الفت.
يف عام � 1972سافر �إىل فرن�سا ،حيث عمل يف �إذاعة
«م��ون��ت ك��ارل��و» ال��دول��ي��ة م��دة ط��وي��ل��ة ح��ت��ى �أح��ي��ل �إىل
التقاعد ،وقدّ م خالل عمله فيها برامج عدة ،منها برنامج
«العوامل ال�سحرية» عام  ،1998و�أجرى لقاءات عدة مع
الأدباء والأديبات يف الوطن العربي.
تابع وهو يف باري�س درا�سته العليا يف جامعة ال�سوربون،
واجلامعة الكاثوليكية ،وح�صل على الدبلوم يف التاريخ
العربي القدمي ،واللغات ال�سامية املقارنة ،كما عمل يف
ال�صحافة املكتوبة ،وتدري�س العربية يف بع�ض املعاهد
اخلا�صة.
مل يقطع فايز �صلته بوطنه الأم �سورية ،وكان يرتدد
�إليها كلما �سنحت له الفر�صة ،باحث ًا يف مكتباتها ودور
ن�شرها وكتبها ع��ن امل��راج��ع وامل�����ص��ادر التاريخية التي
ميكن �أن مت���دّ ه باملعلومات ع��ن ت��اري��خ ���س��وري��ة ال��ق��دمي،
تعرفت �إليه يف �إح��دى هذه
وح�ضارتها العظيمة ،وق��د ّ
ً
ً
الزيارات ،و�أجرى معي حديث ًا �إذاعيا مطوال عن الأديبتني
الدم�شقيني :م���اري عجمي (1888ـ )1965وكوليت
اخلوري ،وقد بث احلديث يف �أكرث من حلقة.
�آثاره الأدبية
�أ���ص��در الأدي��ب ال��راح��ل فايز مقد�سي دي��وان�ين ،الأول
بعنوان�« :سيمياء �أبجدية الأف��ع��ى» باللغتني العربية
والفرن�سية ،والثاين بعنوان« :ا َ
حل َبل بال َد َن�س» ،ودرا�ستني
الأوىل بعنوان «بعل وم��وت» ،عن دار الأبجدية بدم�شق،
والثانية بعنوان «الأ�صوات الكنعانية للفكر امل�سيحي» عن
دار الأبجدية �أي�ض ًا.
تزوج من فتاة فرن�سية مثقفة ،و�أجنب منها عام 1978
�صبي ًا واح���داً ..وك��م كنت �آم��ل لو �أغم�ض فايز مقد�سي
عينيه يف مدينة وال��ده �صافيتا ،بني �أقربائه و�أن�سبائه
حن وتاق
و�أ�صدقائه وحمبيه ،و ُدفن يف ثراها الذي طاملا ّ
�إليه من كل قلبه ،ولكن:
املرء ُيدركه
ما كلُّ ما يتمنّى ُ
ال�س نُُ
ف
ت�شتهي
ال
مبا
الرياح
جتري
ُ
ُّ

فران�سوا رابليه
1553-1494

ولد فران�سوا رابليه بالقرب من مدينة �شينون يف فرن�سا عام 1494
علم ًا �أنّ هناك وثيقة ت�شري �إىل �أ ّنه ولد عام  .1483عا�ش رابليه يف
كنف �أ�سرته البورجوازية املن�ش�أ ،وال نعلم الكثري عن طفولته حتى عام
 1521حيث اكت�شف املعنيون ب�سريته �أ ّنه �أ�صبح راهب ًا فرن�سي�سكاني ًا يف
مقاطعة الفانديه .كما قام بدرا�سة احلقوق يف مدينة بواتييه منذ
 1527حتى  .1530وبعد �أن تخ ّلى عن ثوب الرهبنة ذهب �إىل
مدينة مونبيلييه ودر�س الطب هناك.وما �إن حاز �شهادة الطب حتى
بد�أ بتدري�س تراث �أبوقراط العلمي باللغة اليونانية.
يف عام  1532عني طبيب ًا ممار�س ًا يف م�شفى مدينة ليون الكبري
و�أ�صبح ع�ضو ًا ب��ارز ًا يف جمموعة مثقفي هذه املدينة .غري �أن هذا
الإن�����س��ان املو�سوعي رج��ل ال��دي��ن والطبيب واحل��ق��وق��ي ف��اج���أ امل�ل�أ
عندما ن�شر عام  1534روايته ال�شهرية (املغامرات الكربى للعمالق
غارغانتويا) وتال ذلك ن�شر روايته الثانية (بانتاغرويل) يف العام
نف�سه .وهكذا ا�ستم ّر رابليه جامع ًا بني مهنتي الطب والكتابة وخا�صة
بعد �أن �أ�صبح الطبيب اخلا�ص للكاردينال دوبيليه كاردينال باري�س،
حيث رافقه يف عدّ ة �سفرات �إىل روما.ن�شر رابليه يف عام  1546رواية
بعنوان (الكتاب الثالث) ،ويف عام  1552ن�شر رواي��ة �أخ��رى حتت
عنوان (الكتاب الرابع) .تويف رابليه يف باري�س عام  1553و ّ
مت ن�شر
ما �سمي (بالكتاب اخلام�س) بعد وفاته �أي عام .1564
تت�ألف �أعمال رابليه الأدبية من خم�سة كتب م�سبوقة مبقدمات
يخاطب من خاللها الكاتب ق��راءة ب�شكل ب�سيط وم���أل��وف .يحكي
رابليه يف روايته بانتاغرويل ق�صة والدة و طفولة و �شباب العمالق
ال�شاب ابن غارغانتويا و�أ�سفاره يف فرن�سا واحل��روب املنت�صرة التي
خا�ضها �ضد الأعداء الذين حاولوا غزو مملكة والده .ويعتقد النقاد
�أن رابليه ي�ستوحي يف رواياته بنية روايات الفرو�سية حيث يعتمد
التنوع يف طريقة ال�سرد و�أ�سلوب الق�صة ومو�ضوعها .وكذا الأمر يف
رواية غارغانتوا حيث ي�سرد الكاتب ق�صة طفولة هذا العمالق النهم
وطريقة تربيته غري الناجحة طاملا اعتمدت على املفاهيم القدمية
واملدر�سية والناجحة �إذا تبنت الأفكار اجلديدة .ويتطرق الكاتب
�إىل �أعماله البطولية يف احلروب التي خا�ضها �ضد بيكروكول املعتدي
على ممالكه .وحتتوي هذه الرواية على ف�صول تتعلق ببناء دير
�أطلق عليه ا�سم دير (الإرادة احلرة) والذي تبتعد تعاليمه ومبادئه
عن تقاليد حياة الأديرة القا�سية واملتق�شفة وتتبنى هذه املفارقة
كقاعدة للعمل(:افعل ما تريد).
�أما يف روايته (الكتاب الثالث) فلم يعد هناك ذكر للعملقة ،بل
تت�ضمن ثالثة مو�ضوعات تت�سل�سل على ال�شكل التايل :مو�ضوعة
الإ�شادة بالتبادل بني النا�س ولو كان ذلك جتاري ًا وعلى �شكل مديونيات
ومو�ضوعة اال�ست�شارات بني �أف��راد املجتمع الواحد والرتكيز على
التعدد يف الآراء والإ�صغاء للآخرين و�أخري ًا التنويه بع�شبة �سرية
ذات ف�ضائل خا�صة.
ويف الكتابني ال��راب��ع واخلام�س يبحر ب��ان��ورج وبانتاغرويل
ورفاقهما من �أجل ا�ست�شارة تنب�ؤات الزجاجة الإلهية ومعرفة ما
يخبئ امل�ستقبل .وكان التوقف يف بع�ض املناطق واملرافئ ي�سمح لرابليه
بتمثيل بع�ض عيوب العامل والإ�شارة �إىل بع�ض م�آخذه ،مثل ممار�سات
الكني�سة والعدالة .ويف نهاية رحلتهم ي�سمع ه�ؤالء امل�سافرون ر�أي
الزجاجة الإلهية التي تن�صحهم ب�أن ي�شربوا و�أن يكونوا املمثلني
احلقيقيني لأنف�سهم ولرغباتهم.
لقد �أ�شار بع�ض النقاد �إىل الطابع غري املعقول وامل�ستبعد ت�صديقه
لبع�ض �أحداث روايات رابليه وبع�ض اجلوانب التي تغري �شخ�صياته:
فمث ًال كان بانتاغرويل �أمري ًا يف منطقة قريبة من الهند عام 1532
بينما جند �أباه غارغانتوا عام � 1534أمري ًا يف منطقة �شينون بفرن�سا.
وهناك �أمور ي�صعب على رابليه تف�سريها يف تطور بع�ض �شخ�صياته:
كان بانتاغرويل يف رواي��ة رابليه الأوىل مثا ًال للعملقة والتجاوز
امل�ضحك والتطرف يف كل املجاالت عام  1532و�أ�صبح اعتبار ًا من
(الكتاب الثالث) منوذج ًا للحكمة و االعتدال والثاين ،بينما جند
بانورج يف البداية �شخ�صية تثري القلق يف بع�ض ت�صرفاتها و�إ�سفافها
يف املزاج الثقيل.
بينما ن�ضج فيما بعد �شخ�صية مرتددة و جبانة ،تنق�صها اجل�سارة
و الإقدام.
�سمات رواياته:
يبدو �أن الرتابط املنطقي للحبكة وواقعية الأح��داث مل يكونا
على ر�أ�س الأوليات عند رابليه بل كانت اهتماماته تتلخ�ص بنقطتني
مرتابطتني ومتكاملتني :الأوىل هي املحاكاة ال�ساخرة للواقع والثانية
هي التحم�س لطريقة جديدة يف العي�ش� ،أي احلياة بح�سب �أ�سلوب
بانتاغرويل وال��ذي يتلخ�ص يف هذه اجلملة التي وردت يف مقدمة
(الكتاب ال��راب��ع)�“ :إ�شاعة البهجة يف النف�س واحتقار الأ�شياء
الثانوية التي ميكن �أن حتدث يومي ًا يف احلياة”.
الرتبية يف م�ؤلفات رابليه ت�أخذ حيز ًا هام ًا ولكن من اخلط�أ يف �أن
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نعتربها منظومة متكاملة تن�سجم فيها املرامي والأهداف .ال ّ
�شك �أن
النزعة الإن�سانية التي بد�أت ت�سود يف �أوروب��ا �إبان القرن ال�ساد�س
ع�شر تركت ب�صماتها على املنهج ال��ذي تربى عليه بع�ض �أبطال
رابليه مثل بانتاغرويل ،ولكن البدّ من القول �إن رابليه كلما تغنى
ب�أ�سلوب تربوي جديد كان يبالغ �إىل حد يتحول معه هذا الأ�سلوب
�إىل طريقة طوباوية ي�صعب �أخذها على حممل اجل��د .فيوميات
غارغانتويا مث ًال كانت تغ�ص بالدرو�س واملعلومات يف �شتى املجاالت
الثقافية والفيزيائية والعلمية والفنية والأدب��ي��ة والدينية و
احلقوقية....الخ.
ك��ان يغت�سل وه��و ي�ستمع �إىل ق��راءة من الكتاب املقدّ �س وي�أكل
وهو ي�ستمع �إىل در�س يف العلوم والأ�شياء ويجتاز نهر ال�سني �سباحة
بكتاب مرفوعة يف
م�ستخدم ًا يد ًا واحدة بينما مت�سك يده الأخرى
ٍ
الهواء دون �أن يبتل هذا الكتاب باملاء .كان رابليه يف الواقع يطرح
مقابل منظومة تربوية قدمية ومهلهلة �أفكار ًا مثالية �صاحلة لت�أهيل
�أبطال املجتمع اجلديد .ومل يكن الق�صد من وراء كل ذل��ك متكني
الدميوقراطية يف هذا املجال� ،إمنا ت�أمني تربية موجهة لأمري وابن
ملك يف جو ار�ستقراطي ،تربية ذات نزعة �إن�سانية وطوباوية حتلم
بعامل �أف�ضل ي�صبح فيه الأمراء علماء لغة مث ًال.
وثمة مو�ضوع �آخ��ر حا�ضر يف رواي��ات رابليه وقد ناق�شه النقاد
ملي ًا دون �أن يتفقوا متام ًا على ت�أويله وهو مو�ضوع احلرب .ف�شخ�صية
غرانغوزييه (ال�شره) �أبو غارغانتويا والذي هاجم �أر�ضه بيكروكول
ّ
ذاحق �إلهي ومل يكن ملك ًا د�ستوري ًا �أي�ض ًا .كان ملك ًا �أبوي ًا
مل يكن ملكاً
عاد ًال واعي ًا لواجباته ومعادي ًا للغزوات لدرجة �أ ّنه رف�ض �ضم مملكة
ع��دوه بعد انت�صاره عليه .ك��ان يف احلقيقة ملك ًا م�سامل ًا مع يقينه
ب�ضرورة احلرب الدفاعية التي كان يتقن خو�ضها .فهو يج�سد مثال
امللك ال�صالح الإن�ساين الذي يعترب نف�سه �أب ًا لل�شعب.
كانت احلرب بالن�سبة للملك غرانغوزييه تهدف �إىل الق�ضاء على
املنافقني واملت�سرتين خلف الدين والطامعني ب�أمالك الغري وطردهم
من مملكة تيليم املثالية لأ ّنهم كانوا يريدون م�صادرة فر�صة الآخرين.
ف�سر البع�ض حروب غرانغوزييه على �أ ّنها متثل املعارك التي خا�ضها
ملك فرن�سا يف حينه فران�سوالأول �ضد �شارل كانت ملك ا�سبانيا ،ور�أى
فيها البع�ض الآخر تطلعات الفاحتني الإ�سبان �إىل غزو العامل اجلديد
وخا�صة يف �أمريكا.
ذهب بع�ض النقاد �إىل القول �أن رابليه دافع يف (الكتاب الثالث)
و (الكتاب الرابع) عن مواقف ملك فرن�سا يف حينه فران�سو الأول
حيث جند مديح ًا ل�سيا�سة الفتوحات والغزو ما يتعار�ض مع ما تبنته
رواياته الأوىل من مواقف .وهناك �أي�ض ًا يف هذين الكتابني انتقاد
�صريح لر�سائل البابا يف روما والتي جت�سد �سوء ا�ستخدام ال�سلطة
البابوية وحماولة البابا الهيمنة على الكني�سة الفرن�سية واملعروف
�أن هذه املواقف كانت حتظى بر�ضا امللك الفرن�سي .ولكن بع�ض ًا �آخر
من املهتمني اعتقد �أن رابليه مل يكن يدعم مواقف ملك فرن�سا بل وجد
نف�سه م�صادفة متوافق ًا �آني ًا مع بع�ض �سيا�سات امللك فعرب عن ذلك.
انتقد رابليه �أي�ض ًا يف رواياته �أو�ساط الق�ضاء ب�شقيه احلقوقي و
الديني وندد بالدعاوى واملحاكمات التي ال تنتهي وباملرافعات العبثية
والأحكام التي يطلقها بع�ض الق�ضاة وك�أنهم اعتمدوا امل�صادفة �أ�سا�س ًا.
بل �إن��ه هاجم يف روايتيه الأخريتني الكاثوليك والربوت�ستانت
والرهبان والأجرا�س والقدي�سني والإميان باملعجزات وو�صل به الأمر
�إىل انتقاد البابا والفاتيكان.
من ال�صعب احلكم على رابليهواعتباره ملحد ًا؟ فلو نظرنا �إىل
�شخ�صياته لوجدناها تذكر دائم ًا اهلل وامل�سيح والإجنيل ولذلك
فالبع�ض يعترب رابليه م�ؤمن ًا بالإجنيل وبالن�ص فقط وروح الن�ص
ولي�س حرفيته بعيد ًا عن الطقو�س ورجال الدين وما ميثلونه يف كثري
من الأحيان من النفاق والتعلق بالق�شور .غري �أن �آخرين يعتقدون �أن
روايات رابليه اخلم�سة تعرب عن �ضرورة العي�ش بان�سجام مع الطبيعة
دون الإف���راط بالتق�شف وتعذيب النف�س وال الت�شبث بالغرائز
والنزعات احليوانية.
والبدّ لنا من القول �أي�ض ًا �إن رابليه متكن من �أن ي�ضع ملحمة �ساخرة
من حكاية �شعبية على طراز ق�ص�ص الفرو�سية و�أ ّنه ا�ستطاع �أن يجمع
بني بذاءة الفتى �أحيان ًا ورفعة و�سمو الرمز.
وما مييز �أ�سلوب رابليه هو الإفراط بذكر التفا�صيل والغنى املرتف
للمفردات التي ك��ان ي�ستعريها من جميع الأو���س��اط االجتماعية
والأن���واع الأدبية واملناطق اجلغرافية واللهجات املحلية واللغات
الأجنبية وقد اخرتع كلمات جديدة �أدخلها �إىل اللغة وتبناها حتى
�أ�صبحت ت�ستخدم من قبل غريه.
لقد �أدخل رابليه كذلك املفردات املحكية �إىل اللغة املكتوبة وهذا
ما منح رواياته �شك ًال م�سرحي ًا حمبب ًا ولكن ذلك ال يعني �أ ّنه �أراد �أن
يقدم �أعما ًال �شفوية موجهة مل�ستع�صني بل �إ ّن��ه قام برت�صيع اللغة
املكتوبة ببع�ض جواهر الكالم العامي و املحكي.
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ك�سر القطبية
الأحادية يحجم النفوذ
االقت�صادي الأمريكي

•حممود ال�شاعر
ع��رف ع��ن الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب
قدرته على �إثارة ال�ضجة وال�صخب بعد كل فعل �أو
ت�صريح يقوم به  ،كما �أن �أفعاله تت�صف باجلالفة
 ,ولديه نزعة فوقية وتت�سم ت�صريحاته بالوقاحة
واال�ستهزاء بالآخرين مما �أدى �إىل نفور ال��دول
الأخ���رى منه وزاده���ا تكت ًال وحت���رر ًا من الهيمنة
الأمريكية يف الوقت ال��ذي �أراد فيه ترامب �أن يجل�س
على كر�سي قيادة العامل ويتحكم بالآخرين كما ي�شاء
ويل ّوح بع�صا العقوبات االقت�صادية يف وجه كل من يريد
اخلروج عن طاعة الأمريكي وع�صيانه  ،لكن التطورات
العاملية وامل�ضي نحو ك�سر القطبية الأحادية يف العامل
�أدى �إىل احل��د من ق��درة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
وحجم
على ر�سم اخلريطة االقت�صادية العاملية  ،كما
ّ
نفوذها االقت�صادي وجود قوى اقت�صادية �أخرى فر�ضت
وجودها على اخلريطة االقت�صادية العاملية عرب تكتالت
دولية واتفاقات لإحداث نظام تعاوين اقت�صادي يحطم
القيد الأمريكي املتمثل بقرو�ض البنك الدويل والذي
ا�ستخدمته �أمريكا كو�سيلة ل�سلب ال��دول والنيل من
�سيادتها وق��راره��ا امل�ستقل عرب التدخل اقت�صادي ًا يف
�ش�ؤونها الداخلية ,لكن ظهور بنوك التنمية مبا متنحه
من قرو�ض للدول الأخ��رى دون اتباع �سيا�سة الت�سلط
واال�ستعباد التي اع��ت��ادت �أمريكا فر�ضها على �شعوب
العامل �أدى �إىل اجتاه الدول �إىل هذه البنوك الأمر الذي
يب�شر خ�سارة �أمريكا لأدوات حتكمها االقت�صادي بالعامل
بعد �أن تتجاوز ال�شعوب خط العبودية الذي ر�سمته لها
�أمريكا وتنطلق مبا متلكه من و�سائل القوة وال��دف��اع ،
لتطور �أدواتها وتثبت قدرتها على النمو واالزدهار بعيد ًا
عن الو�صاية اخلارجية عليها .
لقد قطع ترامب بعد رفعه �شعار “ �أمريكا �أو ًال “ ج�سور
التعاون كلها بينه وب�ين بقية دول العامل لأن �إدارت��ه
املت�سلطة واملتغطر�سة التريد للعامل م�ستقب ًال ي�سوده
الرخاء واالزده���ار بل تبحث عن امل�صلحة الأمريكية
فقط ولو على ح�ساب بقية ال�شعوب و�أمانها وا�ستقاللها ,
كما �أن وجود البنك الدويل الذي يعمل حتت مظلة الأمم
املتحدة ويطلق �شعارات م�ساعدة ال��دول والنهو�ض بها
اقت�صادي ًا �إمنا هو �أداة �أمريكية لنهب الأموال والتدخل
يف ال�����ش���ؤون الداخلية للبلدان الأخ���رى و�إيقاعها يف
امل�صيدة الأمريكية لي�سهل فيما بعد قيادها وحتريكها
ومع عزم الدول على �إيجاد بدائل �أقل ج�شع ًا مل�ساعدتها
و�إخ��راج��ه��ا م��ن ال��دائ��رة الأمريكية جن��د ان الهيمنة
الأمريكية يف تقل�ص م�ستمر و�أمريكا يف طريقها �إىل
اخل�سارة ب�سبب �سيا�ساتها املنحازة وابتعادها عن قواعد
الأخالق والنزاهة يف العمل على تقدمي التمويل الدويل
وبرامج التنمية للعامل وللدول النامية ب�شكل خا�ص .
�إن �سعي ال��دول �إىل �إيجاد بدائل �أق��ل ج�شع ًا تقدم
لها امل�ساعدة املالية وتخرجها م��ن فلك الر�أ�سمالية
الأمريكية عرب اللجوء اىل م�ؤ�س�سات �أخ��رى كم�ؤ�س�سة
برك�س املالية يعني حتقيق الأهداف االقت�صادية لهذه
الدول دون ت�سيي�س ودون الر�ضوخ لل�شروط التعجيزية
التي يفر�ضها البنك الدويل الذي تتحكم به �أمريكا .

قضايا وآراء
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ر�صا�ص في حم�ص القديمة
رواية الحب الجريح
•�إبت�سام ن�صر ال�صالح
•حني ن��ق��ر�أ ك��ت��اب�� ًا وي��ن��ت��اب��ن��ا �إح�����س��ا� ٌ��س
ب��االم��ت�لاء مب�شاعر غام�ضة يف جانب منها
��رح ،وبينهما يتناوب اخلوف
حزنٌ ويف �آخر ف ٌ
والقرف واال�ضطراب والرغبة بال�صراخ �أو
القفز خ��ارج ال��زم��ان وامل��ك��ان ،عندها نكون
مت�سنا كب�شر �أو ًال وك�شركاء
قد قر�أنا رواية ّ
بكتابة ه��ذه ال��رواي��ة بو�صفها ت��روي حقيقة ما
جرى يف مدينتنا حم�ص� .إنها رواي��ة (ر�صا�ص يف
حم�ص القدمية) للروائي الأديب الإعالمي (عب�سى
�إ�سماعيل) ،وم�ؤلف هذه الرواية هو من �أبناء حم�ص
وله �سبعة كتب (ثالث جمموعات ق�ص�صية وكتابان
بحثيان وروايتان)
ك�سر امللل من دون فوا�صل:
كثري ًا ما يلج�أ الروائيون لك�سر امللل يف ال��رواي��ة عرب تبويب
الكتاب بف�صول �أو �أج��زاء بعناوين منف�صلة لكلٍ منها �أو ترقيم،
لكن الروائي(عي�سى �إ�سماعيل) ا�ستخدم طريقة �أخرى لك�سر امللل
دون ا�ستخدام فوا�صل وذلك باتخاذه بداية جديدة عرب جملة
ا�سمية تتخذ بداية �صفحة جديدة جمل�س ًا لها �ص(17كان يوم ًا
�صيفي ًا قائظ ًا �صيف 2017م ).وتتناوب اجلمل اال�سمية مع اجلمل
الفعلية على هذا املجل�س ويف املكان ذاته لكن ب�صفحات جديدة
�ص (30م�ضى ثالثة �أيام على و�صولها �إىل هنا ،مل تخرج �إميان �إىل
الباحة.)،
من التعايف �إىل احلرب:
لأن زم��ن ال��رواي��ة ميتدّ على م�ساحة الزمن املمتد من بداية
احلرب على �سورية واندالع نريانها يف حم�ص �إىل يوم تطهري حم�ص
ثم حترير الأهايل املحا�صرين ونقلهم
القدمية من الإرهابيني ومن َّ
�إىل مراكز الإيواء حتى تنتنهي عملية تطهري املدينة القدمية من
الألغام والعبوات النا�سفة ومن خملَّفات الإرهابيني و�إعادة ترميم
البيوت قبل ع��ودة الأه��ل �إىل بيوتهم التي ع��اث فيها الإره��اب
يف�سر لنا ا�ستخدام الروائي لتقنية (الفال�ش باك)
تخريب ًا ،وهذا ّ
حيث كانت البداية يف الرواية من مركز الإي��واء الذي ي�ستقبل
املح َّررين من حم�ص القدمية �ص(7فج�أ ًة انقلبت احلياة يف دار
القراء �إىل �شخ�صيات
الإي���واء ،ر�أ�س ًا على عقب ).حيث
يتعرف ّ
ّ
رباك )...
الرواية بالتدريج (�إميان ،و�أمها خديجة ،و�أم راكان ال ّ
القراء �إىل �شخو�ص غري موجودين يف دار
يتعرف ّ
وعرب �أحاديثم ّ
الإيواء ولكن تفا�صيل حياتهم حا�ضرة ما بني الإرهابي و�ضحاياه.
واقع ّية توثيقية:
ً
ب����داي����ة م����ن �أ����س���م���اء ح��ق��ي��ق��ي��ة ي��ع��رف��ه��ا �أه������ل ح��م�����ص
�ص(12مدير”مدر�سة الإر�شاد”..يعرفه النا�س يف احل���ارة..
وا�سمه �أحمد البكار..خطفوا ابنته عائ�شة ابنة الثالث ع�شرة
من عمرها..وتزوجها “�أمري الإرهابيني عنوة ،بعد �أن زج �أباها يف
“�سجن التوبة”..و�أمري الإرهابيني هذا كان فيما م�ضى تلميذ ًا عند
البكار ”..وانطالق ًا للتوثيق بالزمان الواقعي �ص(24واخلالدي،
هذا  ،ظهر فج�أ ًة يف حم�ص القدمية يف ني�سان عام 2011م وراح
يعطي املال للنا�س كي يتظاهروا �ضد الدولة..ويحر�ض على تخريب
املن�ش�آت العامة واغتيال عنا�صر ال�شرطة والأمن) �ص�(101صباح
يوم اجلمعة ،الثاين والع�شرون من حزيران عام �ألفني و�أربعة ع�شر،
كان �صباح ًا ال ين�سى� ..آالف النا�س من �أحياء حم�ص القدمية ،ومن
الأحياء الأخرى ،جا�ؤوا يزورون حم�ص القدمية  ..و�سائل �إعالم
حملية وعاملية جتوب �أحياءها� .صلوات يف امل�ساجد والكنائ�س..
ودع��وات بالن�صر للجي�ش العربي ال�سوري ..فقد فتحت ال�شوارع
التي كانت م�سدودة ب�أكوام الركام ونظفت من الألغام والعبوات
املتفجرة ..و�أعلنت منطقة �آمنة) .وكل هذا يعطي الرواية الطابع
التوثيقي ولكن من دون �أن يفقدها قوة الن�سج الروائي ومتا�سك
بنائها الأدبي والفكري وهذا لي�س �أمر ًا ه ِّين ًا بل ركن ًا من �أركان ق ّوة
وان�سجام وجمال املخطط الروائي ،وهذا جعل من هذه الواقعية
التوثيقية عن�صر ت�شويق وجذب ملتابعة اخليط الروائي من دون
انقطاع.

رموز حقيقية ّ
توثق:
ملوك ال�سعودية الذين ك��ان لهم �أذن��اب ت�ضرم
ن�ي�ران احل���رب على ���س��وري��ة ،وثّ���ق ال��روائ��ي هذا
اجلانب عرب �شخ�ص حقيقي هو “ال�شيخ اخلالدي”
�ص ( 24واخل���ال���دي ه���ذا....ف���ك���ان ع��ن طريق
“بالل” و”راكان” و�أمثالهما يعطي املال لل�صبية
والب�سطاء م��ن النا�س ك��ي يخرجوا باملظاهرات
وي�شتموا احلكومة ..وكان يكرر القول ”- :هذا من
مال موالنا خادم احلرمني..نريد الثواب ال �أكرث من
�أجلكم كي تتخل�صوا من هذه احلكومة الكافرة..
ويقول -:ب�سم اهلل�..أو ًال �أن نحرق املدر�سة لأنها
تعلم الكفر ،)..وكذلك رموز املحطّ ات التلفزيونية
امل�ضللة للنا�س والتي كانت ركن ًا من �أركان اندالع نريان احلرب على
�سورية �ص (27ثم حتولت الكامريا �إىل وراء جنل املغدور”- :ا�شرح
لنا كيف مت اغتيال املرحوم!!” وهنا ا�ستفا�ض راكان باحلديث و�أن
والده كان منا�صر ًا للثورة..و�أن الر�صا�صة التي �أودت به جاءت من
جهة الغرب حيث حتا�صر القوات احلكومية احلي � )...ص(28
الطبيب ملهم قال �أمام امل�شيعني الذين �س�ألوه ،وقد عرفوا �أنه عاين
جثة املغدور يف املنزل ”-:قمت بتنظيف اجلرح وقمت بقيا�س فوهة
اجلرح الدائرية..مت الأمر بح�ضور جنل املغدور راكان وثالثة من
جريانه..تبني يل �أن اجلاين مل يكن يبعد �أكرث من ثالثني مرت ًا عن
املغدور ال�سالح امل�ستخدم بندقية”!!..
” ما تقوله خطري يا دكتور”!!..”هذه هي احلقيقة”!!..” فعلوها �أوالد احلرام..ال يوجد غريهم يف احلي..وامل�شكلة �أنولده راكان معهم..ولكن هل جرى ذلك بعلمه �أم ماذا.)”!!..
•احلب يحكي الآالم واملخا�ض واخلال�ص:
ّ
ق�صة حب جمعت بني قلبني �شا ّبني هما �شاب وفتاة من �أبناء
عرب َّ
حم�ص القدمية نعي�ش تفا�صيل رواي��ة كاملة من حلظات الفرح
ببداية والدة احلب �إىل بداية �آالم املدينة وجراحها ب�أ�سلحة
الإره��اب و�ضياع ال�شابني عن بع�ضهما وحتى خما�ض خال�صها من
الإرهاب وظهور �شعاع النور لدى احلبيبني املنكوبني.
دالالت الأ�سماء:
اختار ال��روائ��ي للبطلة ا�سم (�إمي���ان) ولي�س عبث ًا منحها هذا
اال�سم �إمنا �سرنى م�سرية حياتها وتفا�صيلها توحي ب�إميانها احلقيقي
الطبيعي الرا�سخ يف �أعماقها وهذا الإميان الذي مل بتزعزع �أبد ًا هو
ما حفظ لها حياتها من االنهيار رغم الكوارث احلقيقية التي عا�شتها
خالل مرحلة �ضياعها عن حبيبها ومل ت�سقط �إميان ومل تفقد قوة
تعر�ضت له من نظرات االحتقار واال�ستفزاز
�إميانها باهلل رغم ما ّ
من النا�س ،وهذا ال�صمود لإميانها جعلها حتافظ على طفلها الذي
جمرد ا�سم �إمنا
لوال �إميانها لكانت قتلته جنين ًا� ،إذ ًا �إميان هو لي�س ّ
هو روح هذه الفتاة ال�صامدة والتي خرجت من احل�صار واحلرب �إىل
طريق جديد.
• النهاية املفتوحة الرائعة!!!
ترك الروائي روايته مفتوحة للقارئ لينهيها كما يحلو له �أن
يتخيل ليبني بنف�سه �آخر حجر يف هذه املدينة التي بد�أت تعيد
�إعمار �أ�سوارها �ضد كل �أ�شكال اخلراب والإرهاب والتكفري.وخري ًا
وجما ًال كانت النهاية املفتوحة لق�صة ال�شابني بطلي الرواية لأن
هذه الرواية لي�ست رواية حب �شاب وفتاة �إمنا هي رواية مدينة
عا�شقة للحياة ا�ستعادت عافيتها وانطلقت لتبد�أ نهارات جديدة
تنريها �شم�س احلقيقة واحلب ،والأمان وال�سالم.
•الكتاب:رواية(ر�صا�ص يف حم�ص القدمية)
•امل�ؤلف :عي�سى �إ�سماعيل
•النا�شر  :دار الينابيع(دم�شق)
•تاريخ الإ�صدار2018 :

قضايا وآراء

•د .يا�سني فاعور
(الهروب) رواية للأديب �سليمان حاج
ع��ل��ي ،ت��ق��ع يف م��ئ ٍ��ة وع�����ش��ري��ن �صفحة،
�صدرت عن دار طال�س ع��ام (،)2015
�أهداها الأدي��ب <<�إىل �سيدة الأر���ض،
و�إىل روح جدتي لأمي التي كنت �أح�سبها
كبرية يف �صمتها .و�إىل روح والدتي...
و�إىل زوجتي ال�سيدة عفاف ال�ص َّباغ التي
كانت معي دوم ًا ...و�إىل ابنتي رزان>>�( .ص:
.)5
• ن�ضال فال�شة :لغة الرواية معبرّ ة ت�سرب
غور النف�س الإن�سانية.
• ن�����ض��ال ف�لا���ش��ة :ت��ر���س��م هند�سة امل��ك��ان
بالكلمات وتوظف ال�شعر والأهازيج.
َّ
ا�ستهل الرواية مبقطع �شعري يف ال�صفحات
(-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7
َّ ،)21-20-19-18-17
خل�ص فيه م�صطلح
الهروب<< :بالطريق �أدندن و�أ�صفِّر و�أنا �أم�شي
لأن�سى عجزي من �شدة الأمل يخاجلني ال�شعور
ب����أنيَّ على طريق اجل��ن��ون ،فيتملكني الذعر
واخل��وف والعدم .ما العمل...؟ ما العمل...؟
ال��ه��روب ...الرحيل ...ال��ه��روب ....الرحيل.
�س ِّم ِه ،عزيزي القارئ� ،إن �شئت الهروب ،نعم �إنَّه
الهروب ،الهروب� ،...إنيِّ �أهرب من الإن�سان...
من الزمان� ...إنيِّ �أهرب من نف�سي>>�( .ص:
.)20
�سامي بطل ال��رواي��ة �ضاقت عليه الدنيا،
وعانى ما عاناه من �ضيق احلياة ،وف�ساد املجتمع
فراح يغنِّي غناء (العتابا) ب�صوت خفي�ض تغ ِّلفه
(الهمهمة) ترنيمة طاملا �سمع والده رحمه اهلل
مَّ
يرتن بها.
وحمل ع�صاه على كتفه ،و�ص َّر ًة �صغري ًة بيده
حتوي متاع نومه مع قليل من الطعام ،و�سار يف
طريق تقوده باجتاه ال�صحراء <<حيث �أرا�ضي
اهلل اخلاوية الوا�سعة بعيد ًا عن الإن�سان حيث
ال تاريخ وال زمن>>�( .ص.)22 :
ويف طريق الهروب رافقه �شبح ذلك الإن�سان
الذي ا�ستمدَّ منه العربة <<�أمل يكن هذا العامل
اخلارجي الذي يعي�ش فيه هذا الإن�سان ويحيط
به ،قد �صنعته ذات الإن�سان نف�سها ،و�أنَّه ما من
ذات دون الآخر مهما كان البعد بينهما ،و�أن الر َّد
الذي ي�أتي على نداءات اعرتا�ض الإن�سان هذا لن
يكون �إ َّ
ال �صدى نداءاته نف�سها>>�( .ص.)31 :
ويف هذا املقام يح�ضر قول �أفالطون فيل�سوف
اليونان �أكرث من �ألفي عام<< :حال احلكومات
هي كما حال الأفراد>> ،وبتعميم ب�سيط لقول
�أفالطون �أكرث �شمولية يقول<< :حال الأر�ض
هي حال الإن�سان والفرد>>�( .ص .)31 :وملَّا
ابتعد عنه ذل��ك ال�شبح مهرو ًال خيل �إليه �أنَّ
هذا ال�شبح كان يو�سو�س قائ ًال�<< :أعان اهلل
هذا الإن�سان على حياته يف عامل الب�شر ،عامل
الذئاب والوحو�ش>>�( .ص.)33 :
و�أ َّم���ا وجهة ه��روب��ه فكانت تلك ال�صحراء
العربية الوا�سعة من ال�سعودية جنوب ًا ،وحتى
ال��ع��راق �شرق ًا ،وب�لاد ال�شام غ��رب�� ًا ،فالبدو ال
يعرتفون بجدول الدول ،واملراعي �أينما وجدت
هي �أر�ضهم <<�أخري ًا قررت الهروب �إىل هذه
ال�صحراء حيث ال من �إن�س وال من م�ؤ�س�سات>>.
(�ص.)36 :
ويف م�سرية ال�صحراء يغنِّي ،و�صوته يخرتق
علو ال�سماء وطبقاتها <<غنَّيتُ للكون وللإن�سان
والإله ،لقد�سية احلياة ،لإرادة اخللق والإبداع
عند �أ�شياء الكون وحيواته الفاعلة يف م�سرية
الكون ال�صاعدة ،رددت ترنيمة �شعري �أكرث من
مرة ،ويتبدَّ ى يل ب�أنيِّ �أحتر ُر من �شدِّ الأر�ض وما
ونبذ و�إق�صاء� .صوتي
قلق و�ضياع ٍ
عانيته من ٍ
ً
يتخامد رويد ًا رويدا ،وتبد�أ دموعي باالنهمار،
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الهروب
�سليمان حاج علي
�شعرت ب�أنيِّ �أنت�صر ،ب�أنيِّ ل�ست
مهزوم ًا� ،أنني �أكرب من املوت>>.
(�ص.)59 :
يرهقه التعب وال�سري الطويل
يف �صحراء وا�سعة ويغيب عن
الوعي ،وعندما ي�ستيقظ يجد
نف�سه يف خيمة �أ ِّم �صخر ،وهنا
تبد�أ �صورة احلياة يف البادية،
وقبيلة �آل ي��ع��رب ال��ت��ي يزيد
ع���دد �أف����راده����ا ع���ن ال��ع�����ش��رة
�آالف �إن�سان ،والقبيلة فخذان
ع�شرية بني ج��دع��ان ،وع�شرية
بني الأزرق ،وك��ان الفخذان يف
ال�سابق متحدين ،وه��م��ا الآن
منق�سمان ويف حالة نزاع.
ويف مدينة ال�سامرية امل��دي��ن��ة التجارية
بالن�سبة لقبيلة �آل يعرب يجد نف�سه ،وهناك
تقدِّ م له �أ ُّم يعرب كتابها (الت�صوف يف الإ�سالم)،
ويف خيمة �أ ِّم �صخر يواجه �صورة ثانية حلياة
الإن�سان يف ال�صحراء <<خيل يل من ال�صليل
�ساحرات الغيب جتوب
وال�صهيل والزعيق �أنَّ
ِ
�سماء املجل�س بعيونهن احلمر وزعيقهن:
احل����رب ...احل����رب� ...إىل ال��دم��اء� ...إىل
الدماء...
املوت ...املوت ...هيا �أيها الإن�سان ال�شرير.
با�شر موتك ...ال ُ
أر�ض لي�ست
با�شر ِقتالكْ ...
ْ
لك ،ف�أنت مل تكن �إ َّ
ال عبد ًا همجي ًا وطاغية...
عليكم �أن ت�سفكوا دم��اء بع�ضكم ...عليكم �أن
تهلكوا>>�( .ص.)65 :
ً
ويف اخليمة ي�صف حاله مقيدا <<مل �أ�شعر
ُ
ُ
�صحوت ور�أيتُ
غفوت مطو ًال،
بالوقت ،يبدو �أين
أ�شعر
الفتى نف�سه يجل�س مرتبع ًا بالقرب منِّيُ � ،
بالتح�سن ،ج�سدي �أ�صبح �أكرث ليونة ،فالدفء
واللنب وال�شاي ال�ساخن والفر�شة ال�صفيةُّ ،
وفك
وثاقي قدَّ ما العون ال�لازم لأ�صبح �أك�ثر قدر ًة
على احلركة واجللو�س>>�( .ص،)83-82 :
وراح يتكهن باحتماالت م�صريه ،وا�ضع ًا ذلك �أمام
احتمالني�<< :إ َّما �أن ُي�ساوموا على احتجازي،
و�إ َّم����ا �أن ُي��ق��رروا قتلي والتخل�ص م��ن جثتي
بدفنها يف مكان ما يف هذه ال�صحراء الوا�سعة،
واالحتمال الثاين �أك ُ
�ثر ترجيح ًا>>�( .ص:
 .)84ويقر ُر العودة �إىل اخليمة ملواجهة م�صريه
املظلم.
ويف هذه ال�صحراء مرتامية الأطراف تذهله
حياة �إن�سان هذه ال�صحراء ،والأعراف ال�سائدة
�صخر ليتحدث
ال�س َّيما عندما تقدِّ مه م�ضيفته �أ ُّم
ٍ
يف ال��ن��زاع القبلي بني القبيلتني ال�شقيقتني:
َ
<<وقفتُ
وطال وقويف �صامت ًا بينما راح ج�سدي
ٌ
َ
مييل على اجلانبني .رمال ُتذ ُّر يف العيون ،وبعيونٍ
��رب �أ ُّيها
ن�صف مغم�ضة ب��د�أت كلمتي� :إنَّها احل ُ
ال�سادة� ،إنَّها احلرب ،بل �إنَّه امل��وت ...املوت...
املوت .>>...وقبل �أن ينهي كلمته يقاطعه
<<فتى �أ�سمر الب�شرةُ � ،
ري
أ�شعث ال�شعر ،ق�ص ُ
مدجج ب�سيفه ورحمه،
مليء اجل�سم،
القامة،
ٌ
ُ
ومئز ٍر عري�ض على و�سطه ،ويغر ُز رحمه �أمامي،
يقف خلف رحمه املغروز ناظر ًا �إ َّ
حتد
يل نظر َة ٍ
وا�ستخفاف وعلو>>�( .ص.)68 :
ٍ
وفار�سان ي�أخذانه �إىل م�ضارب �آل يعرب� ،إىل
متطرفة ،و�أوثقاه بربطة حمكمة �إىل
خيمة
ٍ
ٍ
ري ن�سبياً،
جانب عمود حديدي �أ�صم
ٍ
بقطر كب ٍ
َ
و�سط اخليمة>>.
عمق الأر����ض
م��غ��رو ٍز �إىل ِ
(�ص.)47 :
عقاب مل يكن باحل�سبانٌ ،
وقلق ي�سيطر على �أ ِّم
ٌ
ٌ
ٌ
طويل من قبل �أ ِّم �صخر ورجاالتها
وبحث
�صخر،
بحث ًا عن �ضيفها ،و�سامي بطل الرواية يلخِّ �ص
امل�شهد على غ�لاف املجموعة ال��ث��اين�<< :أنا

ال��راك��ب ع��ل��ى ح��م��ا ٍر يجهد يف
م��ت��اب��ع��ة امل�����س�ير ،ل��ي��خ�ترق ك َّ��ل
ح�����ض��ارات الب�شر� ،أن���ا ال��واق ُ
��ف
على ر�أ���س��ه يف ���س��اح��ات العدل
واملوت>>.
وع��ن��دم��ا ي�صحو ي��رى الفتى
نف�سه يجل�س �أم���ام���ه م�ترب��ع�� ًا
بالقرب منه ،وق��د ف َّ
��ك وثاقه،
وقدَّ م له الل َ
نب وال�شايَ ال�ساخنَ
َ
وال��ف��ر� َ
ال�صوفية ،وال��ع��ونَ
��ش��ة
ال�لازم ،ف�أ�صبح �أك َ
�ثر ق��در ًة على
احلركة واجللو�س�( .ص-82 :
.)83
ً
مبهمة،
كانت كلمات الفتى
ف��راح يتك َّهن باحتماالت م�صريه ،وو�ضعه يف
احتمالني� - :إ َّما �أن ي�ساوموا على احتجازي.
يقرروا قتلي والتخل�ص من جثتي
 و�إ َّم��ا �أن ِّبدفنها يف مكانٍ ما يف هذه ال�صحراء الوا�سعة.
(�ص .)84 :واالحتمال الثاين �أكرث ترجيح ًا.
احلا�سمة ،يدخل
اللحظات
<<ويف ه��ذه
ِ
ِ
أنانية،
حالة من
الإن�سانُ �إ َّم��ا :يف
ال�ضعف وال ِ
ِ
ٍ
َ
حالة
فر�صة الهروب ال�سانحة� ،أو يف
ويختار
ٍ
ي��واج��ه بها م�صريه م��ن دون �إي���ذاء الآخ��ري��ن،
وي��ن���أى بنف�سه ع��ن فر�صة ال��ه��روب ال�سانحة
<<ويف هذا االختيار الأخري يحاكي املرء هنا
َ
النمط
الإن�سان اجلوهري ال��ذي فيه ،ويختا ُر
الإن�ساين الذي يبعده عن ال�سقوط يف �أوحال
الفردية والأنا>>�( .ص.)86 :
ُ
ي�ستعر�ض حياته املا�ضية
اخليمة هذه
ويف
ِ
ِّ
ومتهات يف
مظلمة،
حمطات
بكل ما فيها من
ٍ
ٍ
ٍ
أ�صلب عود ًا،
�أواره��ا ،ويف كث ٍ
ري منها كان يخرج � َ
و�أك َ
�ثر ت�صميم ًا <<فاحلياة بالن�سبة للإن�سان
يجب �أن ت�ستمر ،دوائر متنامية بن�ضوج الوعي،
وتفتُّح الإمكانات املخبوءة لهذا املخلوق الذي
يج�سد الكون ِّ
بكل �إبداعاته>>�( .ص.)89 :
ِّ
ويطول بحث �أ ِّم �صخر ورج��ال قبليتها عن
�ضيفها ،وعندما تعرث عليه تعانقه وتوا�سيه،
فتية بني الأزرق،
وتدين اختطافه من قبل
ِ
<<فهو يعترب مبفهوم بدو ال�صحراء َخ ْر َق ًا
ُ
ِّ
مقدمة
فحماية ال�ضيف ت�أتي يف
لكل �أعرافهم،
ِ
حرم امل�سا�س بها>>�( .ص:
ي
التي
�ساتهم
ُم
قدَّ
ُ ِّ
.)100
�صخر حمتجز ًة
اخليمة هذه �أ�صبحت �أ ُّم
ويف
ِ
ٍ
مع �ضيفها توا�سيه وتب ُّثه الأم��ل <<هذه هي
احلياة ،وعلينا �أن نلعبها حتى النهاية ولكن
باحلب والب�صرية والأم��ل ،بهذا يكون امل�ستقبل
ِّ
�إىل جانبنا ،ون�صبح �أك�ثر ق���در ًة على �إ�سعاد
ٌ
حالك
وك�سب الآخ��ري��ن ،فظالم اجلهل والأن��ا
ويقب�ض علينا جميع ًا>>�( .ص.)102-101 :
وت�ستعيد ال�شاعرة هدوءها ،وتن�شد ترنيمتها
نغم ًا ينبعث من روح خربت وعانت� ،إنَّه نو ٌع من
�أن��واع العتابا البدوية ،من ال�شعر العامي� ،إنَّه
ٌ
أ�سى و�أ ُ
مناداة
وكربياء ال�صحراء� ،إنَّه
مل
ُ
ُ
غناء � ً
ٌ
للحرية ،مناجاة مع الرياح رفيقة عمرها تغدو
وتعود مهفهفة يف زوايا خيمتها.
<<يا ريح  ...يا ريح ...يا ريح...
تعايل وخذيني معك.
لأحت�ضن زهر احلياة.
••••••••••••••••••••••
إيه ريح ...يا ريح ...يا ريح
� ِ
توقفي على القمم العالية يف بالدي،
ا�ستنه�ضي �أعيان قومي وهزِّ يهم،
وقويل لهم:
ُ
ُ
وال�شرف وال ِعز
الكرامة
�أين
ٌ
موحلة باملدا�س>>�( .ص-104 :
وجباهكم
.)106
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ُ
ُ
فيعانق
ترنيمة تنع�ش روح حار�س اخليمة،
ال�����ش��اع��رة ،وي��ل��ت ُ
��ف �إىل ���س��ام��ي ،ي��ق��ول ل��ه:
<<�سيدي� ...سيديْ � ...
إنه�ض �أنتَ وال�شاعرة
وغ���ادرا ه��ذا امل��ك��ان امل��وب��وء ...ال تتباط�أ...
هيا ...هيا ...هيا ...الوقت لي�س معكم.
ويلتفت �سامي �إىل ال�شاعرة وق��د �أخذته
املفاج�أة ويقول لها�<< :أت�سمعني �سيدتي ما
يقوله الفتى؟ علينا �أن نغادر �إنَّ��ه يح ُّثنا على
املغادرة والعودة �إىل الديار ...انه�ضي �سيدتي...
علينا �أن ُن�سرع ففي مغادرتنا قد نخت�صر طريق
الآالم الذي يحا�صرنا جميع ًا>>�( .ص.)111 :
ذاه��ب
وي�ضيف ح��ار� ُ��س اخل��ي��م��ة�<< :إين
ٌ
معكم ...هذه الديار مل تعد ديار ًا يل ،ف�أنا �أ�شعر
ب�أنني �أنت�سب �إليكم ...و�أنا �أبث عن خال�صي منذ
زمن ،نحن هنا جميع ًا ن�شعر �أننا خمطوفون>>.
(�ص.)111 :
ُ
جتربة االحتجاز تلك وما رافقها من ك�شف
ه��ائ��ل <<جعلت �سامي بطل ال��رواي��ة يعيد
ح�ساباته مع حاالت الي�أ�س واخلوار والإق�صاء
التي عانى منها يف بيت �أهله وبلدته ،ويف دائرة
عمله ،وي�أخذ عهد ًا على نف�سه �أنَّه بعد �أن ي�صل
يف رحلته احلالية �إىل نهايتها �سوف يعود �إىل
بلدته وم�ؤ�س�سة عمله ليواجه م�س�ؤولياته
وقدره>>�( .ص.)116 :
الهروب ال��ذي اختاره ال��راوي �سبي ًال حلياة
ري ال حتمد
متاهات
�أف�ضل �أوقعه يف
ٍ
ٍ
قا�سية وم�ص ٍ
عقباه ،لكنَّ هذا امل�صري �أعطاه در�س ًا يف احلياة
جعله يعيد ح�ساباته مع حاالت الي�أ�س ول�سانُ
حاله يقول:
زهر مع العقل ،وعندما يغيب
<<احليا ُة ُت ُ
هذا
العقل ويحلُّ حملَّه الأنا واجلهل يعود النزاع
جا َّر ًا معه املوت>>�( .ص.)114 :
وللرواية عالمات مميزة تبدو يف:
اللغة املعبرِّ ة التي تبدو يف �سرب غور النف�س
الإن�سانية والتعبري عن امل�شاعر <<من ي�ص ِّمم
على الو�صول البدَّ �أن ي�صل ،واحليا ُة يف م�سارها
الرئي�سي هي � ٌ
إرادة وو�صول ،وعلى الإن�سان �أن
يتح َّمل م�س�ؤولية خطواته ،بالب�صرية والنظرة
ال�شاملة نخت�صر الطريق ،ونبتعد عن الوقوع
يف املتاهة ،ونتجنب �شدة املعاناة>>�( .ص:
.)103
ال��ر���س��م الهند�سي بالكلمات<< :اخليمة
ٌ
م�صنوعة من �شعر املاعز ،ف�سحتها الداخلية
أربعة �أمتا ٍر عر�ض ًا ،وبع�شر ِة �أمتا ٍر طو ًال،
بحدود � ِ
ً
مق�سمة من الداخل �إىل ق�سمني ،الأول للمعي�شة،
وال��ث��اين للنوم ،يتو�سط الق�سم الأول موقدٌ
ٌ
�صغرية،
بحجارة
متطاول ُحدِّ دت �أطرافه
للنار
ٍ
ٍ
نف�س ال�شكل واحل��ج��م ،من حجر البازلت
لها ُ
قهوة يغو�ص يف رماد
الأ�سود املنحوت� ،إبريق
ٍ
يتوهَّ ج وتتن�سم احل��رارة ،وتنبعث عنه بعيد ًا،
وف��ن��ج��انٌ واح���دٌ ي��رت��اح على ح��ج��ارة �أط���راف
املوقد ،ب�ساطان مم��دودان بو�ضع متقابلٍ على
ٌ
وفر�شة من ال�صوف على كلٍ من
طريف املوقد،
الب�ساطني ،يف الزاوية �أ�شاهد دورق ًا من الفخَّ ار
مغروز ًا يف الأر���ض حتى منت�صفه ،خ َّمنتُ �أنَّه
فح�ص ملاء ال�شرب>>�( .ص.)50 :
ٌ
�سواء �أكانت �شعر ًا �أم
ة
ع
امل
ال�شعرية
املقاطع
ً
برِّ
نرث ًا �أم ن�صو�ص ًا من (العتابا) والأهازيج ،وهذه
َّ
�شعري طويل
ا�ستهل الرواية مبقطع
كثرية ،وقد
ٍ
�أ�شري �إليه يف مطلع الدرا�سة.
النقد االجتماعي الإ�صالحي الهادف حلياة
املدينة وال�صحراء.
و�إن كان من كلمة تقال يف نهاية هذه الدرا�سة،
ف�إنَّنا نقول :هنيئ ًا للأديب هذا الإبداع اجلميل،
و�إىل مزيد من العطاء.
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الكمانُ ال�شجيُّ

•يا�سني حمود

طلبت �إ ّ
ْ
يل �أن �أختار لها ا�سم ًا م�ستعار ًا
ُ
فاخرتت لها و�سن ال�صباح
جمي ًال

�أُ
و�سنَ الوفاءِ  -حم َّبتي
ِ
�صفيك  -يا َ
والروح ظم�أى مِنْ جفون ِِك جتر ُع
ُ
ري ِك حلنُهُ
و�أنا ك َمانٌ مِنْ عب ِ
و�أنينُهُ وحنينُهُ املُت َو ِّج ُع
و�أنا على ِّ
دموعها
�شط اجلفونِ
ُ
ُ
ُ
بوحها املُت�ض ِو ُع
أو
�
ها
ل
ح
ك
أو
�
ُ
و�أنا على َ�ش ِِّط الق�صيد ِة تا ِئهٌ
ُمت�ص ِّو ٌف ُ ,متل ِّه ٌف �أت�ض َّر ُع
�أ�شتا ُر مِنْ َ�شهدِ اجلمالِ ق�صائدي
أدمع
مل احلن ِ
ني ال ُ
ُ
فتبوح مِنْ �أ ِ
تهذي حرويف ن�شو ًة يف ركنِها
ني الأ�ض ُل ُع
وت�ضج
ِ
بال�شوق الدَّ ف ِ
ُّ
�أُ
هم�سها
ِ
�صفيك ِمِنْ ُو ِّد الق�صائدِ َ
فكذا الق�صائدُ مثلنا تتل َّو ُع
وتذوب كالذكرى حنين ًا رُبمّ ا
ُ
املروج وتمُ ر ُع
ومتوج يف دفءِ
ُ
ِ
الربي ِع َعطري ًة
تزهو على نَ ِ
فن ّ
وكمثلِ �أورا ِد َّ
ال�ش�آ ِم ُت�شع�شِ ُع
ٌ
عا�شق
ري ِه
�إ ْذ ما رواها مِنْ عب ِ
ُ
راح مِنْ خم ِر الألوهةِ يجر ُع
قد َ
َ
احلبيبة �أنْ ُيط ِّو َق ِجيدَ ها
وعدَ
بورو ِد �شارونِ اجلمالِ ويُبدِ ُع
وعدَ الأمري َة �أنْ يف َّ
ُك قيودَها
ً
ً
ي�سطع
ا
ي
�سن
ا
تاج
ها
و ُيعيدُ
ُ
ّ
َ
احلبيبة �أنْ ُيز ِّينَ ِعقدَ ها
وعدَ
َ
َ
بلْ
وجيدٌ
أتلع
�
�ضيء
و
ر
ح
ن
ُ
ْ ٌ َ ٌ
يا �شا ُم  ,يا وطنَ الهوى !
جوانح
إليك
�
ِمنّا
تتوج ُع
ِ
ٌ
َّ
�أُ
الربي ِع ق�صيد ًة
ِ
هديك مِنْ ِ
عبق ّ
و�أ ُّ
أجمع
مل ما َ
باح و� ُ
ال�ص ُ
باح ّ
ذيب روحي يف قواري ِر الهوى
و�أُ ُ
ُ
أربع
أوج �أُفقي
واجلهات ال ُ
وال ُ
إليك وفا�ؤنا ودما�ؤنا
ِمنّا � ِ
ُّ
وتخ�ش ُع
وتل ُّه ٌف و تطل ٌُّع
َ
أطراف ال ُبحري ِة نا�سك ًا
و�سكنْتُ �
ُم�ست�ش ِرف ًا ُمتل ِِّهِف ًا �أتطل ُّع
منن ْمتُ مِنْ �شفةِ احلبيبةِ ورد ًة
ف�إذا بها �أحلى الورو ِد و�أرو ُع
َ
ريها
فوق الغيو ِم �سنا�ؤها وعب ُ
َ
أمتع)
(ما �سال منْ �صد ِر الربي ِع و� ُ

شعر
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• د .حممد �سعيد العتيق
من َ
قال ...
ْ -1
�أنَّ حكايتي بد�أتْ معي
�إ َّبانَ �أو َ
َّمن
قبل الز ْ
�أو �أنَّ هذا ال َ
أفق راحلتي
ُ
املنفي،
ولدت بجزئِهِ
ِّ
الق�صي،
الركن
يف
ِ
ِّ
ال�سناءِ � ،أو الهواءِ � ،أو
منَ َّ
املح ْن
َ
� ْأ�س َمو ُه � ...شي ًئا ما
َ
الوهم،
رغيف
ِ
راب،
ال�س
قمح
ْ
من ِ ّ ِ
عنب
لتي ٍ
و ُخ ْ�ص ْ
ب�صحن اجلو ِع
ِ
الوثن
يع�صر ُه
ْ
ُ
و �أنا عيونُ الغابرينَ
مدى احليا ِة
وغ�صنُ زيتونٍ م�شى
يدعى بدَ ن
قال � ....أنَّ َ
من َ
املوت
ْ
ال�سباتُ،
ُي�شب ُههُ ُّ
لي�س � َ
أغنية الرعاةِ،
و َ
آخرا،
�
ا
ب
با
لي�س
و َ ً
ً
نح َو النجاةِ،
َ
رحم يف الرثى،
هناك ٌ
ُيدعى َ ....ف نَ ْ
ن
زلت �أحترِ ُف ال�صال َة
ما ُ
على ا َ
جل َمالِ
و�ألتقي بالعابرينَ
فن
�إىل َك ْ
حتَّى �إذا غِ بنا غداً،
نبقى  ..م ًعااا
ُ
ُ
يحمل لع َب َة الأيا ِم،
الطفل
2ير�س ُمها
ُ
الطريق
على وجهِ
ِ
و خطو ُه ُ
لغة الغ�صونِ
و َ�ش ٌ
ماء
ربة ْ
من ْ
ي�ضرب الأ�شجا َر
لن
ْ
َ
َ
الع�شب،
حفيف
�أو ين�سى
ِ
ال�سك َِّر امل�صبو ِغ
َ
طعم ّ
من لونِ ال�شفا ِه
ْ
َ
ّهر الودو َد،
و
ينه�ش الن َ
و �ضفَّتا ُه حزي َنتانِ ،
ٌ
الريح
جنمة يف
و
ِ
ُ
ماء
ال�س
يف
مت�سك
َّ ْ
ُ
اخلوف يحملهُ
على حملِ الع�صا
الفرا�ش
عن وجهِ
ليذو َد ْ
ِ
ري
غبا َر معركةِ الأ�ساط ِ
ال�ضبابي الكال ْم .
ِّ
و يدٌ ُت َ�صفِّقُ للحما ْم .
و
رب دومنا لغةٍ
النا�س تع ُ
ُ
ُت َ�ص ِّح ُر يف الغما ْم .
و تجُ ف ُ
ِّف املعنى
الهواء
تغت�صب
و
ُ
ْ
ُ
ُ
مي�ضغ
الطفل
� ُ
التاريخ
أ�سط َر
ِ
من عيونِ
يع�صر ْ
ُ
ال�صمتِ �أحلا ًنا
الرتاب جداول
و يزر ُع يف
ِ
ري َ
الغيم
مثل
و يط ُ
ِ
ال�شتاء
يقتن�ص
ُ
ُ
 - 3الآنَ �أبدَ �أ يف العنا ْد
ف�إذنْ ...
�أج ِّهزُ �صوت َِي الباقي
ل َ
أ�صرخ يف الفرا ِغ،
ال�س َ
� َ
بيك
ع
الوج
أهيئ
َ َّ
و �أفر َد الدن َيا دقي ًقا
قاتلاً �شر َه العبا ْد
املجدُ كلُّ املجدِ للجو ِع
املُكل َِّف بالهباءِ و بالبكاءِ
ني .
على
�صراخ املتعب ْ
ِ
فلم ال ُ
إفاقة
َ
أندرين .
خراب ال
من
ْ
ْ
ِ
و َ
مل ال�سكونُ على الهوانِ

معراجُ المَجا ْز

�أنثى الق َِ�صيدَ ة
احلمود
•د� .أ�سامة ُّ

و وخز ُة يف الروح
ُت ُ
أع�صاب
�شعل بر َد �
ِ
ني .
الغيارى ال�صامت ْ
لو ن�ستفيقُ
من ال�سباتِ و ن� ُ
أكل
ال�سب َع ال َّرما ْد
َّ
َ
الزوال و � ُ
أم�سك
أنتظر
الآنَ � ُ
الظلَّ املُ َك َّ�س َر َ
مثل حيطانِ
الفجيعةِ يف ال َكرى
هذي الأماكنُ
ُت
�ستباح منَ اجلهاتِ
ُ
َ
اخلفي،
املوت
و
تعلنُ
َّ
ال�شهي،
و
احلزنَ
تدفنَ
َّ
أثر اجلرادِ،
و تقتفي � َ
حلمهُ
و ُ
....ذبح الزهو ِر الغافياتِ
ُ
الناع�ساتِ الواعداتِ
النو َر يف َ
تلك الوهَ ا ْد
ُ
يلهث عاري ًا
 - 4البيتُ
َ
امل�سافر
خلف
ِ
يف �صقي ِع املوتْ
الظالم
يهذي
ُ
املنت�شي باالحجياتِ
بال�ضجيج
و
ِ
و بال�صدى
�سطح الدخانِ ،
يطفو على
ِ
جوف
ينام يف ِ
ُ
ثياب.
الكهوف بال ْ
الذئاب .
يغفو
وحتر ُ�سهُ
ْ
ُ
ويظنُ �أنَّ
ال�صمتَ �صوتْ
الرقا ُد
ف�إذا متلّكهُ ُ
تلعث َمتْ فيه التوابيتُ
ُ
احلزينة من ُثغاءِ
اخلارج َ
ني منَ الركا ْم .
جتثو ت�صلِّي للح َما ْم
ما عا َد  ...هُ ْم
�أو ُعدْ تَّ � ...أنتْ
�آملْ َتنا يا بيتْ
آخر املنفى
 - 5يف � ِ
ٌ
وا�ضح
طريق
ٌ
َينْدى ُعرا ْة
ُ
ي�ستعطف
ال َ
أر�ض اجلديد َة و احليا ْة
يا �أخوتي
ما الفرقُ �أنْ جنتا َز ُه
�إال ال�صفاتْ ؟؟
ُ
أ�شباح
الطيف وال ُ
عمق الوجو ِد
�أغنيتانِ يف ِ
و وردتانِ منَ املجا ِز
ني �أ�سرا ِر اخللو ِد
وع ِ
و دمعتانِ من ال�سجو ِد
ٌ
الغياب .
أغنيات و
وعازفان و�
ْ
حاب ..
لل�س ْ
يا ّ
الريح
يف
م�سافر
و
ٍ
ِ
ُ
عن و�ساداتِ احلفا ْة
يبحث ْ
هذي احليا ُة
بال�شر
َتلعثمت
ِّ
و ّ
انف�ضتْ
بكار ُة �أختِها الكربى
ف�أودت باحلياةْ..
ري النُجا ِة
خ ُ
َم ْن ا�ست َم ُّروا يف ال�سباتْ
حلمهم .
يف
ْ
و تخلَّفتْ دو ًما
الفجر ال�صال ْة
عن
ِ
الال�شيء
أيها
�
يا
ُ
وعدْ
ُكن �شيئ ًا ُ
ْرك رفا َتك للرفاتْ
وات ْ
الزمن
واكتب على �صد ِر
ْ
ْ
طن
وطنٌ و ْ
طن
وطنٌ و ْ
طن
وطنٌ و ْ
وطن
�س�أطري يو ًما يف ْ

ـــق
خ َّبــ� ُأت نف�سِ َي يف �
إغفــاء ِة ال َغ َ�س ِ
َ
مَـــنْ يل �إذا غ ِر َقتْ �أنثـــايَ فـي َورَقِ ــي؟
مَنْ لـــي �إذا َث ِم َلتْ با َ
ــه
حل ِ
ــرف مِــنْ َو َل ٍ
مـع فـي ب َّوابــــةِ ا َ
وا�سـ َت َ
حلــدَ ِق
وفز الدَّ ُ
ِـــم
يا ُك َّل مـــا ارت َك َبتْ يمُ نــايَ من َكل ٍ
ال�شــع ِر � َ
فــي َّ
أيقــظ ُبركانــ ًا منَ الأ َر ِق
ً
ُ�صــنْ َ
هجتِهــا
نب�ض فا ِت َنتِــيِ ،رفقــا ُ
مب َ
ــق
�شــر يف محِ را ِبهــا ال َع ِب ِ
ول َتن ُثــ ِر ال ِب َ
يا ُح�س َنهــا� :أبد ًا ،ال َت ُ
ألـــم
�شــك مــن � ٍ
� ُ
ــق
ـحر النُّـو ِر يف الأ ُف ِ
إ�شراق َك ال َفـر ُد �سِ ُ
بــح � َ
َّ
ــر ٍم
وال�ص ُ
أجـــز َل بالطاعاتِ يف َح َ
ُّ
ُ
َّ
َ
ُ
ــق
�س
ن
يف
م�س
ال�ش
يــوط
خ
�
�
آلتْ
إليـــهِ
َ ِ
ِ
ـــر ِح ،ما لل َف ْر ِح من ُ�ســ ُبلٍ
يا ُغــــ َّر َة ال َف ْ
ـــــــر ِق
�إال � ِ
إليــــك فـــــال ينـــــ�أى ملُف َت َ
با�صرتِـــي
أهداب
َ
ُمـــدِّ ي ال َغمـــا َم على � ِ
احل َّب يف الأ�صقا ِع َ
وا�س َتودِعِ ي ُ
وانط ِلقِـي
ال�ســـماءِ تراتيــــ ًال و�أغ ِن َي ً
ــــة
َ�ص َ
ـــوب َّ
�سن ُتذكي َ�ص َ
ـولة َّ
قِ يثـــار ُة ُ
ال�شــ َف ِق
احل ِ
َ
الروح �سا ِكنها
الر َ
وح ،تهوى ُّ
وا�ستوطِ نِي ُّ
ــــق
�
و
د
ؤا
�
ُـــ
ف
ال
�صلــى
ُ
أزجى �صــاد َِق املَ َل ِ
َ
ُ
فالظ ُ
كونِـــي �أنــا؛ ِّ
الوارفـــات �أنا
ـــالل
�ســــــناء ُمع َت َنقِــي
ما كــانَ � اَّإل ِك يا َح
ُ
عليك ُع ُيونَ احلا�سِ ــدِ ينَ  ،لـذا
�أخ�شــى ِ
ُ
ُ
لـــق
ذ
و
أعــ
�
ــي،
�
أ
رقِ
َّــا�س وال َف ِ
بـــرب الن ِ
ِّ
ْ

انبثاق
•�إياد خزعل
ولدتني �أ ّمي
أواخر الرب ِد
عندما هد�أ
الهواء � َ
ُ
و� َأح َّ�س هذا الكونُ بالدفءِ
غمر البال َد
الذي َ
ني �إىل ال�ضياءِ
وط ّوقتني باحلن ِ
وع ّمدتني بالأغاين.
ج�سدي تك ّونَ
العذب
أريج كالمِها
ِ
من � ِ
امل�ساف ِر يف الف�ضاءِ
وتفتّحت لغتي على �شفةِ الطبيعةِ
ري ال�صغري ِة
ْ
وه َي تن�شدُ للع�صاف ِ
ف ُفت ُ
ِنت بالدنيا بال حدٍّ
�أراعي جن َمها يف الليلِ
نائمة
ن�صف
ني ِ
ٍ
�أرق ُبها بع ٍ
ودمي توهّ َج
احلب
عندما �أدركتُ معنى ِّ
ْ
غريبة
يف امر�أةٍ
يف حينِها �أخذتني �أحالمي بعيد ًا يف املدى
نافر
وعرفتُ �س َّر ال�شهو ِة الأوىل ٍ
لنهد ٍ
ّاح تك ّو َر نا�ضج ًا
يبدو كتف ٍ
ميال املكانَ
بفوحهِ
ِ
وتب ْعتُ روحي �أينما ذه َبتْ
أخذتني الأحال ُم َ
الريح
مثل
�
َ
ِ
تدف ُعني كما �شاءتْ
وترتكني �أفت ُ
ُ
بقاء
ّ�ش عن ْ
احلب
ْني
ت
ب
ح
�
إمر
�
يف
أةٍ
وجهِ
َ
َّ
ترتاح روحي
كي
َ
ف�أنا ُم يف �آفاقِ ها طف ًال
النداء
يهدهد ُه
ْ
الروح التي � ُ
ُ
أ�شتاقها
طفلة
الآنَ �
أنتِ
ِ
ري بي ح ّب ًا
فتط ُ
فرح
من
�سواقي
وتهديني
ْ
َ

قصة
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ف��واز
•عبد اهلل النفاخ
كان م�شهد طريق حم�ص – دم�شق تلك الأ�صبوحة ،طبيعي ًا �سريالي ًا يف �آن.
ال�شم�س ا�ستوت يف قلب الأفق ،والغيم من حولها ك�أمنا ير ّدد �صدى ترنيمة م�شرقية،
ال�سماء ،فرتكتها ن�صف ًا تك�سوه حمرة كالدِّ هان ،ون�صف ًا تتخلله �أ�شعة
لكنها �شطرت
َ
م�صف ّرة تعلن ال�شروق.
الهويات يا �شباب
ُ
�أيقظني من �سكرة الت�أمل �صوت ال�سائق اخل�شن ،ف���إذا مركبتنا قد بلغت حاجز
القطيفة ،املم ّهد لدخول دم�شق وللخروج منها.
ناولني زميالي عن مييني وعن ي�ساري بطاقتيهما ،وفيما �أمد يدي بها �إىل ال�سائق ،ت�س ّمرت
عيناي عند اال�سم:
ً
فواز !!  ..نعم فواز  ...هذا لقب �أ�سرته م�سطور �أمامي ،ا�سمه ما يزال را�سخا هناك ،يف
تالفيف الذاكرة ،الطالب امل�شاغب� ،صاحب ال�صوالت واجلوالت يف املدر�سة التي عملت بها
بعيد التخرج.
التفتّ �إليه� ،أ�صول املالمح ما ت��زال على حالها ،لكنّ غبار احل��رب �ألقى عليها �سمرته،
والبزة الع�سكرية املهرتئة على اجل�سد الذي �أم�سى نحي ًال حتكي الكثري.
�أملا تعرفني ؟!!
كنت �أقول يف نف�سي :هذا الوجه لي�س غريباً.
عر ْتني اخليبة ،فما توقعت �أن �أكون غبت بالكلية عن ذهنه.
وطفقت �أذكر له مواقف جمعتني به ح�سبتها ال ُتن�سى.
موقف  ..موقفان  ..ثالثة
مل يلح يف عينيه ملمح للتغيري.
موقف رابع ،خام�س� ،ساد�س.
ك�سى وجهَه برقع التذمر وامللل.
وقبل �أن �أحاول الت�صحيح ،بادرين بالقول:
�أبعد �سبع �سنني على خط النار يا �أ�ستاذ ،تريد مني �أن �أذكر �أحداث مدر�سة تركتها قبل
ذلك ب�سنني ..فر�صة �سعيدة �أن عرفتك الآن فقط ،لكن اعذرين ب�ش�أن املا�ضي كله ،فال مكان
له لدي بعد ما ر�أيت .
دبلوما�سية مل تن�سجم و�صورته يف ذهني ونف�سي� ،أتت بهوة عميقة �شقت �صدري ،فحق ًا:
عم كنت �أ�س�أل؟ وعم كان �سيجيب؟.
رفعت ر�أ�سي جمدد ًا �إليه وقد �أطرقت قلي ًال ،كان ينظر من زجاج نافذة ال�سيارة �إىل ال�سماء،
وقد غاب عنها غيمها املحم ّر ،لي�ستويل عليها ال�شروق ،ب�أ�شعة ذهبية تر�سم �سطورها على
طول املدى.
ً
والتفتّ  ،ف�إذا زمالء املركبة جميعا ،يرقبون م�شهدها الأزيل اخلالد معي.

نوم المدينة
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•عمر احلمود

ت��زع��م احل��ك��اي��ة القدمية
اجل����دي����دة���� :س����أل ال��ط��ف��ل
ج����دّ ه :م��ت��ى ن���ال ال��ع��دو من
املدينة ال�سعيدة؟
_ حني نامت املدينة.
_ وه�����ل ت���ن���ام امل�����دن،
وت�ستيقظ؟
_ ي��ب��دو �أن���ك ك�برت ي��ا ول���دي ،امل��دن
كالب�شر ت��ن��ام وت�صحو ،ت��ف��رح وحت��زن،
تنت�صر وتنك�سر...
بثقة
ك��ان��ت املدينة ال�سعيدة تخطو
ٍ
واتزان ،فرماها الطامعون ب�سهام احل�سد
والغرية ،ود ّبروا لها املكيدة بعد املكيدة،
ل����وال ي��ع��ادي��ه��ا:
ومل ت�����ض��ع��ف ،ف��ق��ال��وا
ٍ
�صحوة املدينة ال�سعيدة تف�ضح امل�ستور
هنا ،وتك�شف املخفي من الأم���ور ،وتث ّور
ال�صدور.
وب ّ
���ث فيها ال��ع��ي��ون ،وم��ن خ�لال��ه��ا ر�أى
املدينة يف ح��رك ٍ��ة دائ��م��ة ن�شيطة ك�أنها
حفلة راق�صة ،ففي ّ
كل هنيهة ي�سمع
يف
ٍ
طرقة �صانع �أو هم�سة �شاعر �أو ابتكار
ع��امل ،فقال يف �سره :املدينة يف �صحوة،
وال�صحوة فيها خماطر عديدة.
وا���س��ت��دع��ى م�����س��ت�����ش��اره �آم�����ر ًا :لرتكد
املدينة ال�سعيدة بغفوة كربى.
تفاج�أ امل�ست�شار ،فقد ّ
�سخرت املدينة
ط��اق��ات��ه��ا ،و���ض��اع��ف��ت ج��ه��وده��ا ،فنالت
الهناء ،وت�صعب ال��ع��ودة بها �إىل ال��وراء
وال�شقاء.
فماذا يدور يف ذهن الوايل؟
وه��ل املدينة طفلة �صغرية لتنام بعد
هدهدة حنون؟
ٍ
وهل يحوم حول الوايل اجلنون؟
لكنه متالك نف�سه ،ومل يجهر بالأ�سئلة،
وانحنى مبدي ًا ال�سمع والطاعة :امنحني
فر�صة تفكري ياموالي.
ومنحه فر�صة.
و�أ�سرع امل�ست�شار �إىل معاونيه لين ّوموا
املدينةُ ،ده�ش املعاونون ! .فهذا الطلب
لي�س بالأمر الي�سري.
و�أخ���ف���وا ده�����ش��ت��ه��م ،وط��ل��ب��وا ف�سحة
تفكري.
ووهبهم ف�سحة.
وجمعوا �أه��ل احلل والربط للم�شورة،
��درات �أو منومات
فاقرتح الوزير ن�شر خم ٍ
يف املخادع واملجال�س وور�شات العمل.
اع�تر���ض طبيب ال��ق�����ص��ر :ت��ك��رار ه��ذا
ي�سبب الإدم���ان والأ���س��ق��ام ،وق��د ينتقل
ريح �إىل مدينتنا.
بهبة ٍ
وقال موزع الأقوات :ا�شرتوا من يقطع
ّ
فيحل
الأرزاق ،ويرفع الأ�سعار يف املدينة،
جو ٌع يرهق الأج�ساد ،فيغزوها النعا�س.
مانع احلكيم� :إن طال اجلوع يقود �إىل
الع�صيان ،وي��زل��زل الأرك����ان ،وق��د متتد
دائرة الزلزال �إلينا.
ون�صحهم �صاحب اخل��دم بخلق �أ�شغال
�شاقة تتعب النا�س ،والتعب يجرهم �إىل
الرقاد.
تعذيب
��ذا
ه
الق�ضاة:
قا�ضي
اعرت�ض
ٌ
ترف�ضه قوانني الأر���ض ،وحترمه �شرائع
ال�سماء ،ويجعل العباد هنا يتعاطفون مع
املدينة ال�سعيدة.
و�أ�شار �آمر الع�س�س با�ستخدام القوة.

خ���ال���ف���ه ق����ائ����د احل����ر�����س:
ملهمات �أكرب.
عنا�صرنا منذورة
ٍ
وملّح رئي�س التجار �إىل تقدمي
ه��داي��ا ودن��ان�ير لكل م��ن ّ
يف�ضل
الغفوة على ال�صحوة يف املدينة
ال�سعيدة.
ً
مل ي��واف��ق اخل���ازن حر�صا على �أم��وال
اخلزينة.
و�أف�صح �شاعر البالط� :س�أمدح النيام
ني
بالق�صائد ال��ط��وال ،فينام النا�س بل ٍ
وانقياد.
عار�ضه حامل الأختام :اليقر�أ ال�شعر
�إال النخبة ،فماذا نفعل بالعوام؟
وتخ ّبط املجتمعون ،وتفرقوا حمبطني،
ف��و���ش��ى من���امٌ ب��ه��م �إىل ال����وايل ،فهددهم
ب�شديد العقاب.
ٌ
رج���ل ه���رم ي��راق��ب ال�����ش��روق،
ور�آه����م
ف�أثارته م�شيتهم امل�ضطربة ،فرفع ع�صاه
يتح�س�س اخل�بر� ،أخ�ب�روه :يريد ال��وايل
نوم املدينة ال�سعيدة.
_ ال�صحوة خري من الغفوة.
_م�صيبة ترت�صدنا �إن بقيت املدينة
�صاحية.
�سكت الرجل مدة ،وابت�سم مبكر :لديّ
احلل ،فهيا �إىل الوايل.
ح��اول��وا �أخ��ذ احل��ل منه ،ف���أب��ى ،وعلى
م�ض�ض ق��ادوه �إىل ال��وايل ،و�أم��ام ال��وايل
ٍ
مبكانة يف الق�صر :ه ّم�ش العقول
قال حامل ًا
ٍ
يا موالي يف املدينة ال�سعيدة ،فتهجع �أو
ترتك املدينة ،ويبقى الآخرون يف �ضياع،
وه��و تربة خ�صبة ل��زرع فتنة �أو فرقة،
�أو خالف ترقد بعده املدينة مري�ضة �أو
جريحة.
أعج َب الوايل بقوله ،وكاف�أه ب�أن �أخفاه
� ِ
من الوجود ،فتدبريه خطري �إن وقع بيد
عد ٍو حقود.
واخ��ت�رق ال��ع��دو ه��ي��ئ��ة ال�����ض��رائ��ب يف
امل��دي��ن��ة ال�����س��ع��ي��دة ،وب��ذري��ع��ة ح��اج��ة
اخل��زي��ن��ة للنقود ف��ر���ض �آم���ر ال�ضرائب
�ضرائب متوالية ثقيلة على ّ
كل مبد ٍع يف
ماهر يف حرفة ،وعلى كل مالك
�صنعة �أو
ٍ
كفاءة �أو رب خربة.
ٍ
ُد ِفعت ال�ضريبة الأوىل بهدوء ،و ُد ِفعت
الثانية باحتجاج ،وعند ال�ضريبة الثالثة
توقف بع�ضهم عن ن�شاطه ،وحدثت بلبلة،
وت��رك بع�ضهم الآخ��ر املدينة ،فتوقفت
م��راك��ز �أب���ح���اث ،وج��فّ��ت �أق��ل�ام �إب����داع،
وتعطلت معامل �إن��ت��اجَ ،
و�ض ُع ِفت حركة
املدينة ،وخبا بريقها ،وانق�سم النا�س
موال �صامت،
معار�ض غا�ضب �أو
فيها �إىل
ٍ
ٍ
�أو حيادي حائرُ ،
وغ ّيب حم َلة العقول،
بخراب
و�أث��م��رت الفرقة �صدام ًا�،سرى
ٍ
�سريع �إىل املدينة ،وروي��د ًا روي��د ًا راحت
ٍ
امل��دي��ن��ة يف ال�����س��ب��ات ،ف��ن��ال ال��ع��دو منها.
ونظر اجلدّ �إىل الطفل لعله نام ،فوجده
ينتظر ح��ك��اي��ة �أخ����رى ت��وق��ظ امل��دي��ن��ة
ال�سعيدة.
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�أ�صابع الموت

• حممد خالد اخل�ضر

قد �أده�شتني ..
يف زحام العمر ..
�أ�صابع الرج�س اخل�سي�سة يف الفراغ .
مل �أفهم الإيحاء ..
�إال عندما دخل الغريب ..
�إىل مرابعنا
و�صرنا نرفع الأحالم يف الوادي ال�سحيق .
خلف الكوالي�س القريبة ..
تبد�أ الغربان باحثة ..
عن اجليف اجلديدة ..
�أ�صبع �أخرى ت�شري �إىل غد .
من �أول الطابور يرفعها ال�صديق .
رقطاء هيبتنا احلديثة ..
والهواتف ب�شرتني ..
كي �أمر على زماين ..
من هنا ..
�سرداب �أ�صحابي ..
هنا زمني ..
ظالم حني ترجتف الأ�صابع ..
يف �إ�شارات للجديد ..
وتدعي ربحا مبعمعة القمار ..
وال �أبالغ يان�شامى ..
كل الذي �ألقاه ..
يف هذا احلديث حراما .
فقر على فنجان قهوتنا ..
وريح �صر�صر .
و�أ�صابع خلف التوابيت احلديثة ..
�أعلنت �شيئا ..
�أفت�ش يف املواقد ..
والرماد يردين .
�أم�شي هناك �أمام تلتنا املنيعة ..
�أ�ستفز �صديقتي
ال�شيء تفعله ..
توجه �إ�صبعا فوق الفراغ ..
وتفتح اجلوال ..
ت�ضحك من بدايتها ..
وتبد�أ يف الطريق كالما .
كنا نوا�سي بع�ضنا
كنا منازح بع�ضنا
عر�س على طرف احلديقة ..
زخة لر�صا�ص �شجعان الق�صيدة ..
ب�ضع �آالف الر�صا�صات املجيدة ..
لي�س عيبا ..
نحن �إ�صبعنا التي ك�شفت لنا الألغاما .
�أم�شي وي�س�ألني املدير ..
عن الإجازة ..
كنت �أ�سكر يا مديري ..
كنت �أرفع �إ�صبعا
�أو �أرفع الأوهاما .
كم قالت الأر�صاد :
�إن الريح جاءت ..
والأقارب ال تبايل ..
كل �شيء �شاهدته يف الربا
كفا و�أ�صبعه تدلىّ غالما .
متفجرون جميعنا
بني امل�ساء بنجمة
بني الأزقة واملدافئ والأغاين والهوى .
ا�ستب�شري
يا �أر�ض �إين �أ�ستعد لطعنتي
و�أنا �أك�ش على الطريق حماما .
�أم�شي �أ�صيح مولوال
ذقني مم�شطة ..
ور�أ�سي حا�سر .
والك�أ�س جاهزة لنا
ومعي الأحبة والندامى .
هي �أ�صبع لو غريت �أوهامها
وم�ضت على طرف الزناد ب�ضغطة
لبكى الر�صا�ص ..
وقبل اهلل العلي ال�شاما .
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�أنا ووطني و�أمتي

بذار الريح

•حممد جميل حافظ

وطني �أحبك واملحبة دين
وهواك يا وطني �إليه �أكون
احلب فيك �صفا�ؤه وخلوده
واحلب منك وقد بدا التكوين
زهر الندى من �شهد حبك يرتوي
�سكر ال�شذا وتراق�ص احل�سون
هذا ف�ؤادي �شاخ من �أمل اجلوى
وال�شوق طفل والغرام جنني
�أنت احلبيب ..و�أنت مني ..من �أنا
مر�آة قلب ..ك�سرتها عيون
وطني عبدتك ..بعد ربي ..عا�شق ًا
و�أنا امللوم ..ويف هواك �سجني
�أبكيك يا وطني ..وجرحك نازف
ووريد �أهلك راعف وهتون
ذبحوك يا وطني ..بحقد �أ�سود
ذبح النعاج ..وقد بكى ال�سكني
يف كل حي ..نكبة وم�صيبة
يف كل بيت ..دمعة و�أنني
�ألأن حبك للجميع �سوا�سي ًا
�ألأن خبزك للجميع يكون
�ألأنك ال�شمتاق وحدة �أمة
�ألأنك الد�ستور والقانون
ما ذنب �شعري �إن �شدا بجراحه
فاحلزن كاف ..وال�صبابة نون
جا�ؤوا �إىل بيتي ..فلول م�سيلم
قالوا ب�أين ..كافر ولعني
دا�سوا على كتبي ..دفاتر �صبيتي
قالوا :هراء ..كلها ..وجنون
فر�سالة الغفران ..كذب فا�ضح
وكذا البيان ..وكذبه التبيني
والأ�صفهاين ..غارق يف حزنه
والبحرتي ..بهمه ..م�شحون
فحملت �أحزاين ..وعائلتي معي
وتركت بيتي ..قد �شجاه �أنني
وم�شيت وال�ساحات ..تبكي �أهلها
فجميعنا ..مب�صيبة ..مغبون
كل البيوت ..حزينة� ..أبوابها
مل يبق بيت ..قد غزاه ..منون
�أين الرحيل ..و�أنت كعبة عا�شق
حجت �إليك� ..آمن و�أمني

ال تبحثوا عني
• علي الزينة
زرعتْ يداها يف الف�ؤا ِد �أمانيا
الرتاب �سواقيا
َم َّرتْ على وج ِع
ِ
ٌ
جناية
�أحلى الهوى ما كانَ فيه
لكنني ما كنتُ يوم ًا جانيا
يديك �ضياهُ ما
ألتم من
ِ
�إين ل ُ
َّ
كرم حانيا
كالنب ِع ُ
يلثم كل ٍ
يفتح خابياتِ �شبابهِ
كالغيم ُ
ُ
ويقول للغيدِ ا�شربي من مائيا
ُ
َقدْ همتُ
املعتق قائ ًال
باحل ْ�س ِن
ِ
�إين تركتُ الغانياتِ ورائيا
ٌ
ٌ
ع�صفورة
عا�شق �سرقتْ فمي
�أنا
ٌ
ريفية ال ت�س�ألوين ما بيا
ُ
ببع�ض لهيبها
عطرت �أجنحتي
ِ
َ
حروف كتابيا
�سكنتْ دمي �سكنتْ
ملحتم �سكر ًة يف ثغرها
ف�إذا
ْ
هذا الطال املجنونُ من �أعنابيا
ال�شراب و�إنني
ومنحتها حل َو
ِ
�أخفيتُ يف العنقو ِد �س َّر �شرابيا
قد عذبتني يف الغرا ِم وليتها
يطيب عذابيا
َقدْ �أكرثتْ حتى
َ
ال تبحثوا عني وعنها �إنني
خب�أ ُتها حلم ًا على �أهدابيا

• جودي العربيد
ف�صرخت ..يا �أم العيال ..ترجلي
فاملوت يف وطن احلياة يهون
باقون نحن ب�أر�ضنا ..يا زوجتي
كال�شم�س نبقى ..دائم ًا ..ونكون
�ضحكت وقالت� :إنني �سورية
وترابها ..كحل العيون ..ثمني
ال �شيء �أقد�س من �سماها بقعة
ال �شيء يف الأديان مثلها دين
يا �أمتي العرباء ..هل �أنت املنى
�أم �أنتِ �سهم ..قاتل ..مرهون
هل خنت حبي ..والرتاب موحد
وهجرتني ..كيف الرتاب يخون
�أو لي�س �إح�سا�سي ..ونب�ضك واحد
ودمي ودما�ؤك ..والعيون عيون
مدي يديك ..وعانقيني� ..أمتي
�إين �أحبك ..والغرام دفني
�أثخنت �صدري باجلراح حبيبتي
وطعنت قلبي ..والزمان �ضنني
كنا قبيلة �ضيغم ..فتوثب
�صرنا نقاتل ..بع�ضنا ..ونخون
�أو ما دريت ..ب�أنني ال �أنحني
�إال لرب يف ال�سماء ..يكون
وطعنت قلبي يف ال�صميم حبيبتي
هل تن�سى ..هل يغفر املطعون
وهجرتني ..و�أنا املتيم يف الهوى
وظننت ..هل حبي �إليك ظنون
وق�سوت يا �أمي� ..أ�شد ق�ساوة
ما الن قلبك ..وال�صخور تلني
مهما ق�سوت ..ف�إن قلبي واله
مهما فعلت ..ف�إنني املفتون
�إين �أنا ال�سوري ..يا قدي�ستي
ودمي ملجد حقيقتي مرهون
باق �أنا والأبجدية من فمي
ٍ
عدنان �أ�صلي ..والعوام هجني
�سيعود زهر اليا�سمني مكل ًال
ويعود للزيتونة ..الزيتون
ويعود ع�صفور ال�ش�آم ..مفرد ًا
وتعود ح�ضن حبيبها ..مي�سون
لن تهزم ال�شام احلبيبة مطلق ًا
ما دام فيها� ..ضيغم ..و�أمني

�صـوت �آخـر
•الـيـا�س قـطـريـب
�أقبلْ على الدنيا بنف�س ٍ را�ضيهْ
َ
واجعلْ
حياتك بال�سعادة طافيهْ
العمر مي�ضي �إنْ � َ
ُ
أردت ومل تر ْد
ُ
البكاء على ال�سن َ
فلم
ني املا�ضيهْ
َ
ُ
و َ
التح�سر ُ �إنْ م�ضى عهدُ الهوى
مل
ّ
وبدا
امل�شيب على حدود النا�صيهْ
ُ
فـالـتم�س
�شر داء ٍ
ْ
�إنّ الـك�آبـة َ ُّ
ما يجعل ُ الأيـّام َ دوم ًا زاهيـهْ
ثياب احلزن َ
فاخل ْع
عنك وال تكنْ
َ
مت�شائم ًا فال�ش�ؤ ُم �أ�سو�أُ داهيهْ
و�إذا �أ�ض َّر َ
بحادث
ٍ
بـك الزمان ُ
رب فما البلوى َ
عليك بباقيهْ
فا�ص ْ
ال�سماء -و�إنْ جت ّه َم وج ُهها-
�إنّ
َ
ال بدَّ تـغدو من
جـديد �صافيهْ
ٍ
انظر �إىل الأطيار ت�ستبقُ الدجى
ْ
وان�صتْ �
إليهاوه َي ت�صدح ُ�شاديهْ
ْ
�إنّ احليا َة  -و�إنْ تعكّر �صفوها-
ُ
حتلو
وجتمل حني ت�صفو ثانيهْ

ّ
اجلريح
ال�شجر
وتوقدَ
ُ
ُ
وكلُّ مَنْ يف املاءِ
بحر
ُي ُ
�إنّ هذا الكونَ �أ�ضحى ملعب ًا
يدري ب�أنّ ال َ
أر�ض �ضاقتْ
ال�صدى
حينما
َ
انك�سر ّ
فان�ساح يف ِّ
كل اخلطا
َ
�أين احلمى �أ ّماه ..
أفق ٌ
بع�ض
هل يف ال ِ
ب�صي�ص ؟
من
ْ
َ
�أم غاد َر ال َ
احلزينة
أر�ض
�أه ُلها ؟
جاء
يا ذا الزمانُ وكيف َ
بالل�صو�ص !..
وقد تل ّونَ
ْ
ما من غبا ٍر خلفنا
ال�ص ُ
هيل غدا خيا ًال
ذاك ّ
غام�ض ًا
وانفتح الدّ جى
�أماه
َ
الريح
إال
�
�شيء
ُ
ال َ
يف عتباتنا
ُ
الظالل وه ُّمها
�إال
الفجر الذي
ع
متن
�أن َ
َ
َ
ّ�صو�ص ..
ن
ال
رف�ض
ْ
ني ميلأ خافقي
َع َك ٌر مباءِ الع ِ
ُ
أحالم
ومدى الف�ضاءِ هُ تاف � ٍ
تد ّثرنا ب�أبهى الأمنياتِ
�ضيء الأمنياتْ ؟!
وهل ُت ُ
الريح
د ُمهم بذا ُر
ِ
والدرب الذي �أَل َِف الرما َد
ُ
ُيعيدُ لونَ الأرجوانِ
ب�صي�ص
غمام �أو
بال ٍ
ْ
ال ت�س�أليني هل �أرى ؟؟
�ضياء النب ِع
�سرقوا
َ
�إذ غامتْ به الك� ُأ�س ال�شجونُ
ٌ
ٌ
ممهورة
تفاحة
ويف يدي
بدِ ما الثرّ ى ..
ال ت�س�أيل ..
م�صباح ال�صعو ِد
احلب
ُ
ُّ
�إىل الرثيا
بالد
يف ٍ
د�أْ ُبها َفقْدُ ّ
ال�شمو�س ..

قصة

•في�صل خرت�ش
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نهر الحياة

قال الأ�ستاذ ع�صام يل� :أنت ال متيز بني �صوت
الربابة و�صوت الطبل.
ّ
ا�ستدرت ونظرت �إليه ملي ًا وقلت له �أنا !!
لقد ن�ش�أت يف عائلة تهتم باملو�سيقا ،خ ّب�أ �ضحكة
ك��ادت تخرج من فمه ،وتابعت ق��ويل :نعم �أنا
ُرب��ي��ت يف عائلة ر�ضعت املو�سيقا منذ نعومة
�أظفارها.
وع�صام هذا� ...أ�ستاذ فل�سفة متقاعد ،و�أنا �صرت متقاعداً،
والثالث الذي يجل�س معنا �أي�ض ًا متقاعد .وال�شم�س يف خارج
املقهى تبدو نيئة ،فنحن يف ف�صل اخلريف ،الف�صل الذي
�أحبه رغم كلّ �شيء ،وكلّ �شيء تعني يل �أ�شياء كثرية ،منها
مث ًال �أنني �أنظر �إىل ذقن الأ�ستاذ ع�صام بني فرتة و�أخرى،
ف�أجده قد حلقها وج��ار عليها ،ف�أعرف �أن��ه ي�ستخدم �آلة
حالقة جيدة ،تنعم الذقن ،ولي�س مثلي ا�ستخدم �آلة عفا
عليها الزمن ،وهي ال تنعم الذقن ،ولكنني �أحلق بها.
نحن جنل�س يف املقهى ك��لّ ي��وم ،والأ���س��ت��اذ ع�صام
يتغيب يومني يف الأ�سبوع ،و�أ ّما �أنا فال �أتغيب عن احل�ضور
�إىل املقهى ،وكذلك ال��ذي يجل�س يف الواجهة ،وال ينتبه
�إلينا ،يكتب ر�سائل ع�شق �أعتقد �أنها الم���ر�أة ،لكنني مل
�أحفل به ،وذلك كلّه على املوبايل.
الأ�ستاذ ع�صام وال��ذي خب�أ �ضحكته ،مل ي�ستطع كتمان
هذه ال�ضحكة ،انفجرت ال�ضحكة من فمه ويديه ،و�أظن
رجليه �أي�ض ًا ،التفتّ �إليه ن�صف التفاتة ،قلت :ما بك؟
ال�شر ال��ذي اندفع �إىل وجهي ،قال:
ق��ال ،ورمب��ا ،متالفي ًا
ّ
ال �شيء ،لكنه كان ما زال يلملم �ضحكته من على الطاولة
التي انت�شرت وم�ل�أت املكان ،قلت له� :أن��ت ال ت�صدق �أنني
ن�ش�أت يف عائلة تهتم باملو�سيقا والغناء ،فقال� :أ�صدّ ق،
الربابة� ،ألي�س
تعرف الفرق بني �صوت الطبل و�صوت ّ
و�أنك ّ
هذا ما تريده؟ ف�صمت و�صمت ،وجل�ست جل�سة مريحة �إىل
الأ�سفل قلي ًال ،و�ضعت رج ًال فوق رجل ،و�سرحت �إىل طفولتي
�أبحث فيها عن �شيء يثبت �أنني من عائلة تهتم باملو�سيقا
والغناء ...فقد كان لنا دار تت�ألف من غرفتني ،ولها دهليز،
وهاتان الغرفتان واحدة لنا� ،أق�صد يل وللبنتني ،وواحدة
لأمي وزوجها ذاك الذي تدعوه �أبانا الذي يجل�س يف �أر�ض
الدار ،ي�ضع كر�سي ًا ويجل�س عليه ،ال يتكلم ،وال يبت�سم ،وال
يتحرك ،فقط يجل�س على الكر�سي ال�ساعات الطوال يفكر
يف م�صري الكون ،وعند امل�ساء يدخل �إىل غرفته وينام.
يف الدهليز الذي يقع فيه بيتنا يوجد بيت �آخر يقع �أمامه
هو للبطمان ،ي�سكن وحيداً ،ال امر�أة وال ولد ،وال تلد ،يخرج
حوايل ال�ساعة الثانية ع�شرة وال يعود �إال يف وقت مت�أخر
ال �أح��د يعرف عنه �شيئ ًا ،يدخل ب�صمت ويخرج ب�صمت،
وعندما مي�شي بالدهليز يطرق ر�أ���س��ه ب��الأر���ض ،وي�سعل
ويتنحنح ،كلما �أراد اخل��روج وال��دخ��ول ،يلعب بالأثقال،
فقد و�ضع علب �سمنة ،على اليمني وعلى الي�سار ،و�ص ّبها
باطون ًا ،وو�ضع بينها �سيخ ًا من احلديد ،ليتدرب عليها كلّ
و�شتاء
يوم ،هو ق�صري بع�ض ال�شيء ،ويفتح قمي�صه �صيف ًا
ً
عند ال�صدر.
عندما ن�ضجت �أختي الكبرية ،ور ّو���س �صدرها ،وجدتها
عنده ،الباب مفتوح ،واالثنان قاعدان يف �أر�ض الدار ،وهو
يدقّ لها على الناي ،وهي تغني ،كانا من�سجمني عندما مددت
ر�أ�سي من الباب بعد �أن �سمعت �صوتها ،كانت تقول:
«لأرقى �سراية حلــــــب و�أ�صيح مظلومـــــــــة
و�إن جان اجليزة غ�صب عجب علي�ش احلكومة»
ك��ان �صوت ال��ن��اي مي�ل�أ امل��ك��ان ،مل �أ���ش���أ �أن �أقطع
عليهما و�صلتهما ،فقد كانا يف حالة من الوجد الالمتناهي،
وكان كلّ �شيء ين�صت بخ�شوع �إليهما ،حتى ال�شم�س التي
كانت جتل�س يف طرف �أر�ض الدار ،كانت تن�صت �إليهما وتبكي
رمب��ا على حبيب فقدته �أو على القمر� ،أو �شيء من هذا
القبيل ،والهواء الذي كان يعبث ب�أ�شياء البيت توقف عن
احلركة ،وقطع �أنفا�سه ،و�أ�شعل لفاقة راح ينفثها يف املكان،
لقد تعاون كلّ �شيء يف �سبيل هذا الهدوء ،وها هي تغني،
وهو يعزف لها ،واالثنان يكونان مع ًا جوقة �أحالم حتلق يف

الأعايل.
عندما انتهيا ر�آين البطمان ،ف�أ�سرع ينده يل،
قفز م��ن مكانه وج��اء �إ َّ
يل� ،أم�سك ي��دي ،و�أخ��ذين
�إىل مكانه� ،أجل�سني ،و�صب يل كا�سة �شاي� ،ضيفني
�سيجارة ،قال :خذ� ...أعرف �أنك تدخن ،فتناولتها،
ثم �ض ّيف �أختي الكبرية واح��دة ف�أخذتها ،ثم قال
وهو ي�شعلها لنا� ،أختك تريد تعلّم الغناء ،و�أن��ا �أف�ضل من
يعلّمها ،لديها خامة ممتازة لكنها بحاجة �إىل �صقل� ،صوتها
ق��وي ،و�إيقاعها ممتاز لكنه بحاجة �إىل من ي��رع��اه ،و�أن��ا
تعهدت منذ اليوم على رعايته.
•••••
الأيام التاليات حاول البطمان �أن يع َلمنّي �أن �أعزف على
الناي ،لكنه ف�شل ،وكلّ يوم وبعد �أن يد ّرب �أختي على الغناء،
كنت �أح�ضر معهما حفلة الغناء والعزف هذه ،كان يخ�ص�ص
يل فرتة يدربني فيها على الناي ،كنت �أف�شل يف التعلّم على
هذه الآلة ال�صغرية ،وهو ال يي�أ�س.
اكت�شفنا �أن البطمان كانت له �أم ،ولكنها تركته و�ساحت
يف الطرقات ثم �ضاعت ،وقال النا�س عنها �إنها جنت ،وال
يعرف �أحد م�صريها ،وله �أخ �أكرب منه فقد يف حرب فل�سطني،
وال �أحد يعلم عنه �شيئ ًا� ،أ ّما �أبوه ،فقد فقده وهو �صغري رمبا
مات ورمبا �ضاع هو الآخر� ،أ�صبح ك�أنه واحد منّا ،لكنه مل
يتخط حدوده ،فقد ظل يطرق ر�أ�سه عندما مير �أمام بيتنا،
ومل يدخل �إىل بيتنا مطلق ًا ،رغم �أن �أختي تدعوه دائم ًا �إىل
الدخول ،كذلك ظلّ بابه مفتوح ًا عندما ندخل �إليه� ،أنا
و �أختي.
يف حلظات ا�سرتاحاته كان يقول يل :تعال لأعلّمك وكنت
ي�صر على ذلك ،ف�أم�سك الق�صبة،
�أرف�ض ذلك ،ولكنه كان
ّ
و�أ�ضع �أ�صابعي على الثقوب و�أ�ضعها على �شفتي ،و�أ�صفر
ثم �أ�صفر ،و�أرف��ع بع�ض �أ�صابعي عن الثقوب ،لكن الهواء
ال��ذي �أدخ��ل��ه يف الق�صبة يخرج �صفري ًا مزعج ًا ،و�أي���أ���س،
ف�ألقي الق�صبة على الأر����ض ،و�أحت��ج��ج ب�صب ال�شاي لنا،
وكان البطمان يراين �أفعل ذلك ،فيم�سك بالق�صبة ويقول
يل ،ملاذا تلقيها هكذا� ...إنها ال تلني لك ،لأنك تعاملها على
ه��ذا ال�شكل ...هي روح ،حت��زن وت��ف��رح� ،أال جتد الأحل��ان
التي تخرج منها� ،صحيح �أنها حزينة لكنها تفرح �أحيان ًا،
ان��ظ��ر ...وي���أخ��ذه��ا وي��ب��د�أ ال��ع��زف عليها ،فيلني احلجر
واخل�شب واحلديد ،حتى �أن ال�سيجارة حترق �أ�صابعه ،فال
ينتبه �إليها ،ويعزف ،و�أختي تنظر �إليه� ،أراهما على هذا
ال�شكل ف�أ�شك �أن �أختي عا�شقة له عندما يعزف ،ثم �أ�شك
يف ذلك ،و�أقول يف نف�سي غري معقول ،ثم �أعود ف�أ�ؤكد ذلك،
ثم �أنفي ...و�أظل هكذا ،بني التوكيد والنفي حتى ينتهي
من و�صلته ،فيطفئ �سيجارته ،وي�شعل الثانية ،ويبد�أ من
جديد و�أختي تبد�أ معه الرحيل �إىل ب�لاد ال يوجد فيها
غري الأحالم والغناء واملو�سيقا ...والبحر والنهر واجلبال
وال�سهول ،وقطعان املراعي.
تدجن البطمان ب�سبب عالقة الغناء التي جمعته
ب�أختي ،فقد �ألف الب�شر ،و�صار يغني لنف�سه عندما ال تكون
�أختي معه ،يعزف على الناي ،ويغني ويدخن وي�شرب ال�شاي
كلّ ذلك يف وقت واحد ،كنت �أجل�س �أمامه مطرق ًا �صامت ًا،
يغني مواويله احلزينة ،وحني تكون �أختي تنقلب �ساعة
غنائه �إىل ف��رح راق�����ص ،ف�تراه مبتهج ًا� ،أغانيه راق�صة،
فك�أمنا القمر بني يديه ،وفج�أة يبد�أان الغناء �سوية في�شدو
مبواويله وه��ي تغني �أغانيها ،وت�صبح �أر���ض ال��دار وك�أنها
قطعة مو�سيقية ال تنتهي ،ولكن عندما ج��اء من يخطب
�أختي توقف نهر احلياة ،و�أ�صبحت املو�سيقا التي يعزفها
على الناي ،حزينة ،وعندما تزوجت �أختي �أغلق الباب
على نف�سه ومل نعد نراه �إطالق ًا ،ال �صوت وال حركة تنبعث
من داره ،ثم جاء �ساكنون جدد ،ويقال �إنه ترك كلّ �شيء
و�سافر �إىل بالد ال يعلمها �سواه.
•�آ• • • •
نظرت �إىل جلي�سي يف املقهى ،وك�أنني قائل له� :أمل نكن
ننتمي �إىل عائلة مو�سيقية؟ لكني �آثرت ال�صمت.

لل�شم�س �أ�سماء
�أخرى
• نزار مزهر

كانت ال�شم�س ما ت��زال منهكة بلملمة �آخر
خ��ي��وط لها اند�ست  -بعفوية  -ب�ين �أع��ت��اب
ال�شفق ،حلظات ه��ي ،ت��ك�� ّورت بخجل ورحلت
ت��غ��و���ص خ��ل��ف ج���ب���ال ت��وه��ج��ت ل��ل��ت��و ب��ل��ون
�أرجواين.
حلظة زوال ال�ضوء الباهت وان�سدال امل�ساء،
هناك ،وعلى �شرفة نافذتها ح�ضنت �صورتها
كطفل �صغري �إىل �صدرها ،وبكت.
هي ،وخيوط ال�شم�س وحدهما ،لهما احلق
ي�سرحا �شعرها الطويل� ،شعرها الذي �سقط
�أن ّ
 فج�أة  -و�سط ال�صورة ،حاولت هي ودموعها�أن تعيده من دون جدوى.
التي يف ال�صورة مل ت�ستطع �أن تخربها ،ب�أن
�شعرها الذي �سقط� ،أ�صابه ال�سرطان.
على بعد �شهقة� ،صرخ داخلها بني يديها،
وانفجر زف�ير�أ م�ؤمل�أ ،بهدوء ومتعة راح قلبها
يعزف املو�سيقا.
كانت �أمي ت�صفعني على خدي ب�سبب ت�أخري
يف العودة �إىل املنزل بعد انتهاء املدر�سة ،ومل
ت��درك ب���أين كنت وجدائل ال�شم�س نر�سم لها
�شعرها.
ذات ���ص��ب��اح ،ف��ك��رت ب��ارت��ب��اك و�أن����ا حتت
نافذتها ،هل �أغني لها� ،أم �أعطيها بع�ض ًا من
دم��وع��ي ،ح��اول��ت �أن �أن��ادي��ه��ا ف�شلت ،فتحت
دفرتي وكتبت لها.
 يف مثل هذه ا�ﻷ يام من كل �سنة ،يت�ساقط�شعر الفتيات كورق ال�شجر ا�ﻷ �صفر ،فت�أخذه
ال�شم�س خ��ل��ف اجل��ب��ل لت�صنع م��ن��ه ج��دائ��ل
إليك،
�أجمل� ،
أرجوك ال تبكي� ،سرعان ما يعود � ِ
ِ
وتفرحي.
كنتُ �أعلم ب�أن �أمي �ست�صفعني مثل كل مرة،
توجهت �إىل ���ص��ال��ون احل�لاق��ة ،وب�ين ده�شة
املارين يف ال�شارع ،التقطتُ �شعري املبعرث على
ا�ﻷ ر����ض ،وقبل �أن �أج��م��ع��ه ،ب�سعادة،تلم�ست
ر�أ�سي ا�ﻷ قرع ،ورحلت.
قبل �أن �أ�سلم خ��دي ال�صغري �ﻷ م��ي ،و�ضعت
�شعري وال��ورق��ة (بكي�س) �صغري �أم��ام بابها،
طرقته وهربت.
بعد يومني ،مل �أعد �أراه��ا على نافذتها و�أنا
عائد من مدر�ستي� ،أمي �أي�ض ًا ،مل تعد ت�صفعني.
هذا امل�ساء ،عندما رحلت ال�شم�س� ،أ�سقطت
يل من وراء اجلبل املتوهج ،كي�س�أ �أ�سود �صغرياً،
بداخله �شعر جميل لفتاة �شابة وورقة �صغرية
مكتوب عليها.
 ي��ا ول��دي ،مثل ه��ذه ا�ﻷ ي���ام م��ن ك��ل �سنة،يت�ساقط �شعرنا نحن الب�شر ،فت�أخذه ال�شم�س
تبك،
لت�صنع منه جدائل �أجمل� ،أرج��وك ال ِ
�سرعان ما يعود �إليك ،وتفرح.
 #نزار مزهر #
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" الإدارة والم�س�ؤولية االجتماعية "

• د .عي�سى ال�ش ّما�س
�إن فكرة
م�س�ؤ و لية
الأع��م��ال
الإداري���ة
جت������������اه
امل��ج��ت��م��ع،
ل��ي�����س��ت ف��ك��رة
ج����������دي����������دة
ب�����امل�����ط�����ل�����ق؛
ف�������الأع�������راف
يف �أخ�لاق��ي��ات
املهنة موجودة
م��ن��ذ الأزم���ن���ة
ال��ق��دمي��ة ،لكن
ه����ذه ال��ف��ك��رة
ق�����د ات�����س��ع��ت
ال����ي����وم ،ح��ت��ى
�أ�صبحت جزء ًا
�أ�سا�س ّي ًا من مبادئ الإدارة .فخرباء علم الإدارة
ال��ي��وم ،ي��ت��ح��دّ ث��ون ���ص��راح��ة ،ب��ل ي��دع��ون �إىل �أن
ت�صبح الإدارة م�س�ؤولية اجتماعية� ،إ�ضافة �إىل
م�س�ؤولياتها الأخ����رى يف التخطيط وال��ق��ي��ادة
والإ�شراف.
وهناك من خ�براء الإدارة من يرى �أنّ للبيئة
االجتماعية ت�أثري ًا جوهر ّي ًا على �أهداف امل� ّؤ�س�سة
و�سيا�ساتها وق��رارات العمل فيها ،حتى �أ�صبحت
امل�س�ؤولية االجتماعية واحدة من �أهم التحديات
التي تواجه �أي م�شروع من م�شاريع العمل يف الع�صر
احلديث .فقد �أ�صبح املجتمع يفر�ض على م�ؤ�س�سة
العمل االلتزام مب�س�ؤوليات عديدة جتاه احلاجات
االجتماعية ب�صفة عامة .والإ�سهام يف تطوير
املجتمع اقت�صادي ًا وثقاف ّي ًا.
فلكل جمتمع �إط��ار ثقايف وح�ضاري ،ي�شتمل
على القيم واملعتقدات والأهداف والتقاليد ،وغري
ذلك من الظروف واملعطيات التي ت�ؤ ّثر بال�ضرورة
على ال�سلوك الإداري للعاملني يف هذا املجتمع �أو
ذاك .ولذلك ف�إنّ دينامية الإدارة تتطلّب الوعي
بهذه الأطر والتفاعل معها ،و�صو ًال �إىل الأهداف
امل��ن�����ش��ودة .وه��ذا يتطلب م��ن م��دي��ر امل� ّؤ�س�سة �أن
يتمتع مبهارة خا�صة يف التك ّيف والتفاعل مع هذه
العوامل ،بحيث تكون لديه قابلية فذّ ة ال�ستقطاب
امل��ت��غ�ّي�رّ ات ،وحم��اول��ة تطويعها مل�صلحة العمل
و�أهدافه.
ق��د ت��ت��ع ّ��ر���ض م���ؤ���س�����س��ات ال��ع��م��ل �أح��ي��ان�� ًا �إىل
�ضغوطات هائلة من �أجل حتقيق �أهدافها ،و�أحيان ًا
تتحقق بع�ض هذه الأه��داف على ح�ساب املجتمع
�أو بع�ض �أع�ضائه ،وعندها تتّهم امل�ؤ�س�سة ب�أنّها
تتجاوز �أخالق املهنة �أو �أخالقيات العمل الإداري.
التي تكمن يف خربات املدير �أو يف �أع�ضاء جمل�س
�إدارة امل���ؤ���س�����س��ة .وت��ت��م�� ّث��ل ه��ذه امل��م��ار���س��ات غري
الأخالقية يف :تقا�ضي الر�شا ،وخ��داع العمالء،
والف�ساد الإداري� ،أو الإ���ض��رار بالبيئة ،وه��در
الرثوات الوطنية.
ومبا �أنّ الإدارة فن القيادة ،ف���إنّ على املدير
الناجح� ،أو الإدارة الناجحة ،امتالك ح ّيز وا�سع من
املعرفة الإدارية ،وحيز مك ّمل من املهارة والإبداع.
وبذلك تكون الإدارة علم ًا لأنّها تعنى باملعرفة

" �ستبقى ر�سائلنا
م�شرعة لل�سالم "

•�أديب ر�ضوان

الإداري���ة ،وف��نّ�� ًا لأ ّن��ه��ا تتطلّب امل��ه��ارة واملوهبة يف
لفن الإدارة.
تطبيق هذه املعرفة العلمية ّ
�إنّ قيمة الفن يف الإدارة احلديثة� ،أخ��ذت
ت��ت��زاي��د ي��وم�� ًا ب��ع��د ي���وم ،وه���ذا ي��ع��ود �إىل تعقّد
ال�سلوك الإن�ساين وت�شابكه ،يف ظروف ومتغريات
ت�صعب ال�سيطرة عليها؛ �أي على الإدارة الفاعلة
ال��ي��وم� ،أن تفهم ال�سلوك الإن�ساين فهم ًا عميق ًا،
وذل��ك من خالل العلوم االجتماعية وال�سلوكية.
وه��ذا ما هو �سائد يف ممار�سة الإدارة الر�شيدة،
ومثالها التجربة اليابانية يف الإنتاجية العالية
التي ت� ّؤ�شر �إىل حقيقتها التي حتقّق بف�ضل انتهاج
الأ�ساليب الإن�سانية  /الفن ّية يف الإدارة �أكرث من
أق��ر به اليابانيون
الأ�ساليب العلمية ،وه��ذا ما � ّ
�أنف�سهم.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إنّ على مدير امل� ّؤ�س�سة �أن
يكون عامل ًا وفنان ًا ،ليحقّق امل�س�ؤولية االجتماعية
لإدارته ،ولكي يكون كذلك ،فهو يحتاج �إىل منظومة
من املعارف التي تزوده باحلقائق اجلوهرية التي
ميكنه من ا�ستخدامها يف عمله .وعليه يف الوقت
نف�سه� ،أن يقنع العاملني يف امل�ؤ�س�سة وميدهم
ويح ّم�سهم ويرفع من معنوياتهم ،ليعملوا بروح
ال��ف��ري��ق ال���واح���د لتحقيق ال��ه��دف امل�����ش�ترك يف
امل�ؤ�س�سة.
وهكذا �أ�صبح حجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق
الإدارة ،كبري ًا ومت�شعب ًا ،فلم تعد الإدارة مدير ًا
ومكتب ًا ،وع���دد ًا من الأف���راد ،و�إمن��ا �صارت هيك ًال
له نظامه العام واخلا�ص ،يعمل فيه اجلميع وفق
الأنظمة والقوانني الإداري��ة التي تخدم الأف��راد
كلهم ،وحتقق الأهداف املطلوبة� ،آخذة يف احل�سبان
حجم التقدّ م املطلوب ،والتغيري الذي يطر�أ عليها
�ضمن متطلبات التطوير.
و�أخرياً� ،إن ما هو مطلوب اليوم �أن يعاد النظر
يف املراكز الإدارية ،وفق مبد�أ “ التنمية الإدارية
يتم دع��م امل�ؤ�س�سات بالتوجهات التي
“ بحيث ّ
تتطلّب �أجواء العمل وفق القيم النبيلة والقواعد
الأخالقية امل�س�ؤولة؛ لأنّ ميدان العمل الإداري
واملهني ،عندما ُير�سى على �أ�سا�س قيمي �/أخالقي
 /وي��ت ّ��م تنفيذه م��ن اجلميع بحرية وم�س�ؤولية،
�سيكون بالت�أكيد ح��اف��ز ًا على حتقيق الأه���داف
بدافعية ور�ضا و�سرور!!..

�سورية مهد احل�����ض��ارة وخمزنها الأ���س��ا���س��ي ،منها ب��د�أت
خطوات الب�شرية الأوىل يف مغامراتها يف الزراعة والفنون
والديانات والتجارة والقانون ،وفيها جرت �أوىل الألعاب
الأوملبية يف عمريت ،ومن البوابة ال�شرقية �شرق املتو�سط
تدخل �إىل �سورية التي تتمتع ب�سحر خا�ص وفريد لتذكرك
بحقائق ال�شم�س ال�سورية التي كانت منارة العامل وو�صل
�شعاعها �إىل �أ�صقاع الأر�ض.
هي �سورية التي تكالب عليها وعلى مر التاريخ امل�ستعمرون
فكانت دوم��ا �ضمن �شرور خمططاتهم وكانت دوم��ا تنت�صر على
جحافل املعتدين مهما ط��ال الزمن �أو ق�صر لتن�شر اليا�سمني
الدم�شقي يف �أرجاء االر�ض ر�سائل �سالم �أبدية ،ر�سائل مل تخطها
فقط �أيدي رجاالتها و�سيا�سييها ومثقفيها ومفكريها
بل حتى �أطفالها ن�شروا ر�سالة �سالم للعامل �أجمع .من هنا
نعود ب��ال��ذاك��رة اىل م��ا قبل ع�شرين عاما ح�ين �أدت الفنانة
ال�سورية هالة ال�صباغ �أغنية (يا �أطفال العامل) يف �إيطاليا
عام  1998وقتها كانت طفلة بعمر الزهور لتكون �أول طفلة
عربية �آن��ذاك حترز اجلائزة االوىل يف تاريخ مهرجان �أغاين
االطفال (تزيكينو دورو) ولتطلق ر�سالة حمبة و�سالم لأطفال
العامل �أجمع .بالأم�س عادت الطفلة ال�سورية جي�ستيليا حالق
ابنة مدينة حلب لتجدد ر�سالة ال�سالم ذاتها ومن �إيطاليا ذاتها
وبا�سم �أطفال �سورية �إىل العامل �أجمع ،ر�سالة ال�سالم املتجددة
بعد عقدين من الزمن وعرب حناجر �أطفالها وب�صوتهم الرقيق
ت�ؤكد مبا ال يدع جماال لل�شك �أن �سورية كانت ومازالت و�ستبقى
حاملة لر�سالة ال�سالم للإن�سانية جمعاء و�أنها كانت و�ستبقى
منبع احل�ضارة ور�سالتها خالدة بالدعوة اىل حتقيق العدالة
واحلياة الكرمية لي�س لأطفال العامل فح�سب بل لكل الفئات
ول�شعوب العامل �أجمع.
ر�سالة طفولية ب���أل��ف ر�سالة تخفي م��ا ب�ين �سطورها نقاء
ال�شعب ال�����س��وري وت��اري��خ��ه اجل��ل��ي ،وت���ؤك��د �أن��ن��ا (دع���اة �سالم
حقيقيون) كما قال القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد وب�أن العامل
ال ميكن له �أن يت�سرت على حقائق التاريخ واجلغرافيا وحقائق
الإن�سانية و�أن منبعها �سورية الأ�صالة واحل�ضارة التي �أجنبت
عظماء مروا على التاريخ و�أ�س�سوا قيما �إن�سانية مل تكن خا�صة
ببلدهم بل كانت نربا�سا للح�ضارة جمعاء .ر�سالة �أغنية ( ال
تريا لونا ) بالإيطالية و ( يا �أطفال العامل ) بالعربية مل تكن
جمرد كلمات موزونة �شعريا وم�ضبوطة لغويا حتمل جمال اللغة
العربية كتبها �شاعرنا الكبري عي�سى �أي��وب وحلنها املو�سيقار
�سهيل عرفة بل كانت يف احلقيقة �أن�شودة نب�ض احلياة ال�سورية
بل�سان �أطفالها حتكي حكاية الإن�سان) الذي بنى ح�ضارة قوامها
لغة الأبجدية الأوىل (�أوغاريت) و�أول (نوتة مو�سيقية) عرفها
التاريخ وملتقى الر�ساالت ال�سماوية ( .يا �أطفال العامل ) �أغنية
ن�شرت حالة من الفرح وقدمت �صورة جميلة عن �أطفال �سورية
بعيدا عن احلرب ومنوذجا لقدرتهم على احلياة و�صنعها ،رغم
كل الظروف ،ورغم حماوالت �أعداء �سورية قتل الهوية والثقافة
واحل�ضارة ور�سالة ال�سالم عرب ن�شر الإرهاب�،إال �أن ثقافة احلياة
واحلب والإن�سانية لدى ال�شعب ال�سوري قادرة على حمو ظلمة
االرهاب واحلرب والقتل والدمار .هم �أر�سلوا لنا �إرهابهم ونحن
بعثنا لهم بر�سائل �سالم عرب �أطفالنا لنوثق االختالف بالنهج
ون�سجل للتاريخ ب�أن �سورية مل ولن تكون ر�سالتها �إال ر�سالة �سالم
وطم�أنينة مهما ا�شتدت عليها اخلطوب ولنا يف التاريخ عرب ،لأنها
�سورية منذ �أن وج��دت كانت وطن ًا للحقيقة واملعرفة واحل��وار
وطن الأبجدية الأوىل واللحن الأول وال�سباق الأوملبي الأول،
وكما يقول امل�ؤرخ ال�شهري ويل ديورانت والباحث الفرن�سي �أندريه
بارو حمافظ اللوفر ال�سابق :لكل �إن�سان وطنان ..وطنه الأ�صلي
و�سورية ..ودمتم ودامت �سورية ب�ألف خري.

قضايا وآراء
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• حممد جمعة حمادة
�أن�����س��بُ تخليد ل��ك��م��ال ن��ا���ص��ر (1924
ـ��ـ  )1973ه��و �أن ن�ستعيد جت��رب��ة جيل
الر ّواد الكبار يف احلركة القومية العربية
احل��دي��ث��ة ،واجل��ي��ل البعثي ال��ث��اين بعد
الذين عا�صروا البدايات ،وح�ضروا امل�ؤمتر
القومي الأول الت�أ�سي�سي الذين انغر�سوا
يف الفكرة العربية مبقدار ما غر�سوها يف
النفو�س والعقول ،وط َّوروها وتط َّوروا فيها،
ثم انخرطوا يف �صفوف املقاومة ،وعملوا يف
ومن َّ
م�ؤ�س�ساتها حتى ا�ست�شهادهم .وال ن�ســتعيد هذه
التجربة ملج َّرد ا�ستعادتها بل لإعادة قراءتها،
وا�ســـتئناف التفكري يف �أ�ســــئلتها التي ما تزال
راهنة حتى الآن.
مل يكن هذا اجليل الذي كان منه كمال” جي ًال
عابر ًا “ يف التاريخ العربي احلديث،بل كان جي ًال
نا�ضل �ضدَّ االن��ت��داب ال�بري��ط��اين ،و�شهد قيام
كيان غا�صب  1948على �أر�ض فل�سطني ،و�شارك
جي�ش ه��ذا الكيان الغا�صب بالعدوان الثالثي
على م�صر  ،1956وا�ستوىل �أي�ض ًا على �أرا���ض
جديدة من م�صر والأردن و�سوريا يف حزيران
 ،1967الأم��ر الذي دفع هذا اجليل منذ تفتَّح
وعيه للن�ضال �ضدَّ التبع ّية والتجزئة والتخلُّف
لتحقيق اال�ستقالل والوحدة والنه�ضة والتقدُّ م.
بعد حت�صـــيله العـلمي اختــــــار التعـــليم
ثم �شـــــارك يف الكتــــابة يف ال�صحف
مهنــة لهًّ ,
واملج َّ
الت .وبعدها انخرط يف العمل ال�سيا�سي،
ً
و�أ�صبح نائبا عن حزب البعث يف منطقته رام اهلل
يف ال�ضفة الغربية ،وكان يف ذلك ُم ّت�سِ ـــق ًا متام ًا
مع بع�ض اجتاهات جيل امل�ؤ�س�سيني الكبار ،م�ؤكد ًا
�أنه بانتمائه �إىل الفكرة العربية وحركتها �أعلى
من �شكل االنتماء احلزبي التقليدي ,وبعد ف�شل
وحدة �سوريا وم�صر عام  1958ووقوع م�ؤامرة
االنف�صال يف � 28أي��ل��ول  ،1961وق��ي��ام ث��ورة
الثامن من �آذار  1963جاء �إىل دم�شق ،ع��ا ّد ًا
نف�سه جندي ًا يف ال��ث��ورة ،ي�سمو ف��وق ال�سلطات
ك��اف��ة ،وملّ���ا ق��ام��ت ح��رك��ة ��� 23ش��ب��اط ،1966
اعتقل وه��رب م��ن ال�سجن ،وع��اد �إىل ال�ضفة
حتى وقعت نك�سة اخلام�س من حزيران ،1967
وبحث عن و�سائل للمقاومة حتى اكت�شف ,و َّ
مت
�إبعاده فالتحق بالثورة الفل�سطينية.
منذ وعيه املبكِّر ان�شغل كمال مب�س�ألة الفكرة
وهيمنتها ،ق�� ّوة الفكرة ولي�س �سلطويتها ،ق َّو ُة
االقتناع ولي�س الفر�ضَ .و َجدَ ها يف التعليم �أو ًال،
ويف االنتماء �إىل عقيدة ثورية ثاني ًا ،ومزاولة
العمل يف ال�صحف وامل��ج�ّل�اّ ت ثالث ًا ..وم��ع هذه
الأق��ان��ي��م ال��ث�لاث��ة ك��ان��ت ال��واح��ة وا���س�تراح��ة
املحارب بالن�سبة �إليه �أو ًال و�أخرياً :ال�شعر �أو ًال
والكتابة يف ال�صحف واملجالت ثاني ًا .ومل يكن
ّ
ي�ستخف بفكرة العمل،
ذلك يعني �أبد ًا �أنَّهُ كان
بدليل �أنَّ��هُ ًو َ�ض َع حياته يف �إط��اره ،وك��ان يقدّ ر
دوم�� ًا �أنَّ جم��ال عمله هو يف ال�شروع يف العمل
ِّ
بكل قواه ،وكان �شغفه احلقيقي العميق �أنه �أتى
واختار هذا الطريق ..وب��د�أ العمل ب��ه “ ،..ال
لقطف الورود بل لنزع الأ�شواك “.
لقد قدَّ م كمــــال مثا ًال ا�ستثنائي ًا ملعنى املثقف
امللتزم بق�ضايا املجتمع .كلفه التزامه �أحيان ًا
حرمان ًا وت�شريداً ،وو�ضع م�صريه الإن�ساين �أمام
املجهول .ك��ان زاه���داً ..يكفيه ث���را�ؤه الفكري
والإن�ساين والأخ�لاق��ي .ما ب��دَّ ل �أو تراجع عن
َ
ٍّ
و�ساجل و�أفحم لكنه مل
ناظر
خط َر َ�س َمهُ لنف�سه.
َ
يهبط عن معدَّ ل الأخالق الفكرية وال�سيا�سية،
تو�سل
ومل ينحدر �إىل “ نقار” �إيديولوجي ،وال َّ
يوم ًا مبفردات البذاءة والت�شهري لدح�ض ر�أي
�أو موقف .كان املثل الأعلى يف كثـافة الإميــــان
مبـــا �آمن به � :إميـــــــان يومــــــي ال ينقطع .وكان
املثل الأعلى يف باب االقتدار الذي ال ي�ضاهى �أو
ي�ضارع يف التعبري الدقيق والبليغ ع ّما يفكر فيه.
ك�����س��ر ك���م���ال رت���اب���ة ال��ك��ت��اب��ة،وال�� َن�� َف�����س
اال���س��ت��ط��رادي فيها ،و�إيقاعيتها التقليدية،
فاختار اقت�صاد الأ���س��ل��وب اللغوي القليل من
امل��ف��ردات الكثري م��ن ال���دالالت .ت��رك �أث���ر ًا لن

كان املثل الأعلى يف باب
االقتدار الذي ال ي�ضاهي يف
التعبري الدقيق ع ّما يفكر فيه.

ميحوه الزمن�،صورة املثقف امللتزم،احلا�ضر �أبد ًا
يف التفا�صيل.
لقد ا َّت�سمت احلركة الوطنية الفل�سطينية
قبل النكبة بالتجريب ،وبالتايل وقعت �ضح ِّية
َع��دَ ٍد من الأوه��ام ،وقد كانت قيادتها من حيث
اجل��وه��ر تعبري ًا ع��ن حتالف النزعة العائلية
والدينية ،كما بقيت ه��ذه القيادة بعيدة عن
حركة اجل��م��اه�ير ،ع��اج��زة ع��ن خلق م�ؤ�س�سات
وطنية حيوية ،ولذلك ف�شلت يف حتويل �شعارها
ال�سيا�سي �إىل م�شروع متكامل.
حزب البعث العربي اال�شرتاكي الذي كان له
دو ٌر كب ٌري يف ت�شكيل حالة وعي قومي يف فل�سطني،
هو احلزب الذي جعل من فل�سطني ق�ضيته الأوىل
لهذا ُ�س ِّمي بحزب فل�سطني ،و�أع��ط��ى الق�ض ّية
الفل�سطينية ُبعدها القومي والدويل.
ومنذ امل���ؤمت��ر العربي الفل�سطيني الأول يف
ال��ق��د���س  ،1922وح��ت��ى النكبة �سنة 1948
ُيالحظ غياب امل�شروع الفكري القومي املوحد،
وغ��اب��ت �أي�����ض�� ًا امل��رج��ع��ي��ة ال���واح���دة ،ال��ق��ي��ادة
امل��رك��زي��ة ،بينما ك���ان لل�صهيونية مرجعية
واح��دة ،من تيودور هريتزل ()1904-1860
وحتى ب��ن داف��ي��د غ��وري��ون (.)1973-1886
و�أ َّم���ا ع��ن ال��ق��ي��ادات الفل�سطينية ف��ي�برز عدم
االن�سجام وما تمُ ليه عليها من مواقف ،م�صالح
���ض�� ّي��ق��ة .وع��ل��ى �صعيــد حمطــــات التجربة
الن�ضالية الفل�سطينية يك�شف ع��ن مفارقة
هامة ،حيث القوى ال�شعبية متلك اال�ستعداد
للت�ضحية ،وتتح ّمل كلّ الأعباء التي حتتاج �إليها
مقاومة العدو ،فيما القيادات ب�شكل عام ،متيل
�إىل امل�ساومة واملهادنة ،وهو ما د َّلت عليه جتربة
ثورة  1936والإ�ضراب الكبري.
ل��ق��د ك��ان ك��م��ال ���ش��اه��د ًا ع��ل��ى ث���ورة ,1936
وواعي ًا بالتفا�صيل ملا حدث ،منذ النكبة وحتى
�أن �أب��ع��ده العدو عن ال�ضفة الغربية .وه��و يف
حياته الرتاجيدية �أث���ار الكثري م��ن الأ�سئلة
والق�ضايا والر�ؤى واملواقف .وحلظة ا�ست�شهاده
ٌ
ٌ
كثرية بكته ،ونعت ا�ست�شهاده النبيل.
كتابات
ك��ت��اب��ات �أج��م��ع��ت ع��ل��ى امل��ث��ق��ف ف��ي��ه ال�سيا�سي
الأخالقي ،وعلى الر�ؤية واملوقف ،كان ثائراً..
��وح��د بالثورة،
ان��خ��رط يف �صفوف ال��ث��ورة ..ت َّ
ف�صارت الثورة هي العنوان واملكان والق�ضية،
والهوية البديلة ،رحل يف اللحظة نف�سها التي
�أخذ فيها الق�صيدة ،واملقال منذ بد�أتق�صائده
تنت�شر يف النا�س ..تاريخ ق�صيدته تاريخ ثورة
مل تهد�أ ومل تتوقف ..وهو يف مقاالتــــــــه ك�أنه
م����ؤ ِّرخ حل��ظ��ة ،ال ي��ري��د منها �أن ت��ه��رب م��ن بني
�أ�صابعه� ،أو من ذاكرته يف هذا الع�صر.
ك��ان��ت فل�سطني يف �شعره كما ه��ي يف ن�ثره..
عنوان ًا �إن�ساني ًا �أبعد مدى من حدود جغرافيتها
ومن حدود تاريخها امل�أ�ساوي النازف.
العا�شر من ني�سان  ،1973ما �أحزن هذا اليوم!
ما �أقتم طلعته على النف�س والقلبُ � !.
أعرف �شيئ ًا
واحد ًا وحيداً� :أنَّ كمال بطر�س نا�صر رحل عنَّا
هذا اليوم .رحل من دون ا�ستئذان .رحل ومل يكن
قد قال كلّ �شيء يف م�سائل عديدة .رحل تارك ًا

لنا �أزمة لبنان على ا�ستفحال ،وحمنة فل�سطني
�صر على
على مليون احتمال .رحل الذي كان ُي ُّ
رب��ط النظرية باملمار�سة� .أي القول بالعمل.
غاب ..ولكنه بقي ح ّي ًا يف الذاكرة.
ٌّ
إ�شكايل هو التنكّب لفهم عالقة كمـــال نا�صر
�
الأبويـــة اجللـية واملتما�ســـكة وال��ر�ؤي��وي��ة
واال�سرتاتيجية بلبنان .الق�ضية وفل�سطني ــــــ
الق�ضية والتنكّب الإ���ش��ك��ايل ك��ام��نٌ يف �أنَّ هذه
العالقة الأبوية لكمال مع لبنان وفل�سطني بقيت
ع�ص ّية على الت�ش ّوه والت�شويه ،كما االلتبا�س
والتل ُّب�س ،حتى يف �أحلك املراحل التي �أ�ص َّر فيها
البع�ض على تثبيت �أنَّ ث ّمة بع�ض ًا يف فل�سطني
ه��و ���ض��دَّ ل��ب��ن��ان ،وبخا�صة �أن���ه ك��ان على يقني
من �أخطبوطية الطروحات الدولية لت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية وتوطني الالجئني حيث
جل�ؤوا معاتب ًا على غياب �ســــيا�ســــــة املواجهة
عربية ا�سرتاتيجية يف ه��ذا ال�سياق .ودع��وة
جميع العرب وامل�سلمني لفهم العقل الإ�سرائيلي
العدواين للبنان وفل�سطني مع ًا ،واعتبار املعرفة
والفكر عن�صر ًا م�ؤ�س�س ًا يف � ّأي مقاومة� .أق��ر�أ
املبادئ املك ّونة يف فكره لعالقة فل�سطني بلبنان
وحتديد ًا الالجئني على م�ستويات �أربعة :
�أو ًال“ ،العدل” ب���دل “التخويف”“ .حق
العودة” ق�ضية مقدَّ �سة ل�شعب اقتلع من �أر�ضه.
لبنان ا�ست�ضاف ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني ومل
ي��زل ،على �أر���ض��ه��� .ش��ابَ��تْ عالقته والالجئني
الفل�سطينيني توترات و�أخطاء متبادلة بلغت
حدّ �إهراق الدماء.
ثاني ًا”،امل�س�ؤولية” ب��دل “الدمياغوجيا”.
“حق العودة” م�س�ؤولية م�شرتكة لبنانية
وفل�سطينية وعربية ودول��ي��ة .وه��ذا يقت�ضي
خطاب ًا وا�ضـــح املعامل يف الأن�ســـــاق الثقافية
والإع�ل�ام���ي���ة واالق���ت�������ص���ادي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة
وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ،ال دمي��اغ��وج��ي��ة �شعبوية.
وامل�س�ؤولية امل�شرتكة ينتجها وع��ي للم�صالح
امل�شرتكة ،ال ا�ستقطاب للم�صالح اخلا�صة.
ث��ال��ث�� ًا“ ،العمل امل�شرتك” بدل”ا�ستنفار
الغرائز”.
راب���ع��� ًا“ ،الإ�سرتاتيجياالوطنية” ب��دل
“التكتيك ال�سيا�سي”.
كمال نا�صر حار�س القيم .ال ميكن و�صف رجل
�صرح ككمال نا�صر بكلمات قليلة ،وه��و ال��ذي
تتعدَّ د جوانب �شخ�صيته لدرجة ت�سمح بالقول
�إنه يختزل حيوات كثرية يف واحدة!.
ل��ن يتذكر البع�ض عنه ���س��وى ذل��ك الرجل
الذي كان �شاعر ًا و�صحفي ًا وبعثي ًا ونائب ًا وثائر ًا
ِّ
ح��ل خ��ي��ار ال��ت��واف��ق ال�سيا�سي.
ومنتمي ًا �إىل
ه��ن��اك م��ن ُي َف ِّ�ضل احل��دي��ث عنه كمدافع كبري
�شر�س
�����ض
ٍ
ع��ن الق�ضية الفل�سطينية ،وم��ن��اه ٍ
لل�صهيونية ،وي��رى بع�ضهم يف كمال رج ً
�لا يُتقنُ
ف��نّ مترير الر�سائل ،من خ�لال الدفاع مبثــــــل
تلك العلنية والو�ضــــوح عن الوحدة الوطنية..
وهناك من يرى يف كمال ،وخا�صة يف كتاباته،
وح�س الفكاهة ،رج ً
�لا ي�سعى �إىل
ق�� ّوة احلجة
ّ

جتنُّب املواجهات من دون التخ ِّلي عن القناعات.
�سر الرجل،
يف �أحيان كثرية ،كنتُ �أت�ساءل عن ّ
وو�صلتُ �إىل قناعة ب����أنَّ الكلمة الأم��ث��ل التي
تخت�صر هذا الرجل املثقف هي االح�ترام .من
امل�ستحيل �أن تنتظر من كمال نا�صر �أن يواجه
مبا�شرة من يزعجه �أو منْ ال يتقا�سم معه �أفكاره،
ولكنه ال�شخ�ص الذي يعرف الو�صول �إىل الغاية،
متقن ًا املواقف الأكرث راديكالية ،تارة بالفكاهة،
���رات
وط���ور ًا ب�شه ّية
ٍ
�صلبة ل��ق��وتِ الأر�����ض ،وم ّ
برواية ق�ص�ص من التاريخ الغني الطويل ،الذي
عا�شه وعاي�شه من نبع حياة مليئة بالأحداث.
��ح��قّ ُيجيد اختيار تلك الأح��ادي��ث
لقد ك��ان ِب َ
القادرة على �إثارة اهت ّمــــــام حماوريه ،القادمني
ً
حكاية
من �آف��اق خمتلفة ،بل مت�ضاربةَ ،ي ِ��ج��دُ
َ
يحتاج
لكل منهم ،وملعب ًا للتفاهم مع اجلميع ،ال
ُ
�إىل ل َق ٍب وال �إىل مقام� .إنَّهُ كمال نا�صر فح�سب،
من��وذج مثقف عفوي ملتزم و�سيا�سي �أخالقي،
كبري ونبيل و�س ّيد وكرمي متوا�ضع ،ال يحتاج �إىل
ل َق ٍب وال �إىل تعريف وال ذك��ر مهام ومنا�صب.
والغريب �أن ََّك َم ْهمــــا ُكنتَ مو�ضوع ّيـــ ًا وحيادي ًا
بحب .متوقد
ت�ستطيع �أن تتحدَّ ث عنه �إ ّال
ال
ُ
ّ
الذهن ،ثاقب النظرة ،عميق الإميان بالتعددية
وبالعي�ش امل�شرتك ,مبت�سم الوجه ب�شو�ش الطبع
واللقاء� ،سريع النكتة واجلواب املليء باحلكمة
وال��ذك��اء وال�شفافية ،يفتخر بوطنه ،جمروح
��ب اهلل ووط��ن��ه وجمتمعه،
ال��ق��ل��ب وال��ع�ين ب��ح ِّ
يحب العمل
ر�سويل الكلمة ،بعيد عن الأنانية،
ُّ
امل�ؤ�س�ساتي ،م�سكوين التفكريُ ،م َت ِّ
جذر يف �أر�ضه
تطرف ،ومنفتح
دون انغالق ،ويف عروبته دون
ُّ
دونَ متلُّق وفقدان هوية.
مل يكن كمال نا�صر رج ًال عابراً .ترك يف ِّ
كل
موقـــع �أثــراً ،ملأ �أمكنة و�أزمنــة .يقول وال يكلّ ،
يطالع وال ي�شبع ،معطاء وال يح�سب ،يعمل وال
حا�ضر عندما يغيب الآخ���رون ،متقدّ م
يتعب،
ٌ
��ب
عندما ين�سحب الكثريون ،م�� ِر ٌح بطبعه� ،أح َّ
ابنة خاله “رميا نا�صر” ,تز ّوجت وبقي ح ّبها يف
أحب غريها عدّ ة فتيات..
كيانه حتى ا�ست�شهادهَّ � ،
مل تدخل واحدة منهنّ قف�ص الزوجية� ..إن كان
التوا�ضع واجب ًا مار�سه مبح ّبة ،و�إن كان الت�سامي
واجب ًا قام به ب�إباءٌ ،
�سهل وممتنع� .أُطلق عليه
لقب “ال�ضمري” .من �سمات �شخ�صيته  :ال�صــــدق،
ّ
الكف.
التع�صب ،ونظافة
والوفاء ،ونبذ
ُّ
ك��م��ال ن��ا���ص��ر رج ٌ
���ل تعتــزُّ ب��ه “فل�ســـــطني
الثورة” ,وه��و “�ضمري الثورة” ،بف�ضل ق�� ّوة
ح�ضوره ال�شخ�صي والثقايف .تبنَّى �شعار الوحدة
الوطنية الفل�سطينية ،ووحدة القوى الثورية،
وقد �أك��دَّ ارتباط الثورة الفل�سطينية بحركة
التحرر العربية ،ولكنه مل يكن ير�ضى �أب��د ًا
ُّ
بو�صاية �أ َّية جهة عليها ،ففي ر�أيه �أنَّ البنادق
امل��ل��ت��زم��ة م��ن حقها وح��ده��ا �أن ت��ق��ود ال��ث��ورة
الفل�سطينية ،ومار�سه قو ًال وعم ًال �أثناء رئا�سته
لدائرة الإعالم والتوجيه القومي.
ك���ان ي����ؤم���ن �إمي���ان��� ًا ق��اط��ع�� ًا ب������أنَّ الق�ضية
الفل�سطينية هي حمور التاريخ العربي املعا�صر،
كما كان ي�ؤمن با�ستمرار الثورة الفل�سطينية،
ويقدّ �س مقاتليها حملة ال�سالح ،وي��رى فيهم
“عزاءنا الوحيد”.
قالت عنه الأديبة ال�سورية غادة ال�سمان (
 ,)..1942يف �إحدى ر�سائلها �إليه“ :ينتابنيدائ��م ،كلّما كتبتُ �إل��ي��ك ،هو �أ ّن��ن��ي لن
إح�سا�س
�
ٌ
ٌ
�ضائع يف
امل�شرد
�أتلقى ر ّداً .ف�أنت �أ ّيها الفار�س
ٌ
ّ
هذا العامل الوا�سع ،ومن املحتمل �أن ت�صل ر�سالتي
�إليك و�أن��ت قد غ��ادرت ع ّمان (و� َ
��ص��رت) حاكم ًا
ل�سوريا �أو قتي ًال يف بريزيت”.
• م ��ؤل �ف��ات��ه ال���ش�ع��ري��ة “ :بواكري”“ ،خيمة يف
وج��ه الأعا�صري”�“ ،أن�شودة احلقد”“ ،جراح تغني”،
“�أغنية النهاية” .وله م�سرحية “ال�صح واخلط�أ”.
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دراسات

الخطاط منير ال�شعراني :نحتاج �إلى الموهبة والثقافة لالرتقاء بفن الخط العربي

• حممد مروان مراد

�إذا كانت اللغة العربية هي هوية العرب املعبرِّ ة عن
الدالة على
�شخ�صيتهم ،ف���إنَّ اخلط العربي هو العالمة ّ
مر ال�سنني ،فقد �أتقن اخلطّ اطون
�إبداعهم اخلالّق على ِّ
امل�سلمون هذا الفن و�أعطوه �ضوء العيون ،جتديد ًا وابتكار ًا
حتى غدا ف َّن ًا حقيقي ًا ،وعلم ًا �أكادميي ًا يد َّر�س يف املعاهد
واجلامعات.
وحيثما تلفتَّ حولك يف م�ساجد العامل الإ�سالمي ،وق�صور
الأم��راء ،وعلى جدران القِالع وامل�ش ّيدات التاريخيةُ ،تطالعك
�شواهد العبقرية العربية املت�ألّقة :لوحات اخل��ط العربي
حمفور يف اخل�شب� ،أو مكتوب بعروق الذهب على �أعمدة الرخام،
و�صفحات القِباب ال�شاخمة ...مهرجان حا�شد من الأناقة
واحل�س الرهيف ،تت�س ّمر الأنظار عندها ،وتنهل من مو�سيقاها
الناعمة ..كذلك كان احلال يف �أيام العر�ض اخلا�ص ب�أعمال
اخلطّ اط الفنان :منري ال�شعراين ،ال��ذي �صادف ق��دوم ربيع
دم�شقي جديد ،حم ّمل باخل�ضرة والعطر من كل لون..
ل��وح��ات ج��دي��دة ،مل ُتعر�ض ق��ب ً
�لا� ،أث���ارت اهتمام النقّاد
واملهت ّمني الذين ر�أوا فيها مل�سة الفنّان املتم ّيزة ،و�أ�سلوبه اخلا�ص
يف التعبري املنطلق من فل�سفة تعتمد على جمال العبارة املكتوبة،
مقرتنة بجمال احلرف املر�سوم ،ومركّزة على التكرار الر�شيق
للحروف املت�شابهة ،مع ان�سياب �شفّاف يحلّق باملتلقّي يف �أجواء
الفن العربي الأ�صيل ،ويزاوج بني مدار�سه اخلط ّية واللونية مع
�إبداع يف �شكل احلروف املكتوبة تارة ،ويف نوعية اخلط املعتمد
حم�صلة
للعمل الفنّي ت��ارة �أخ��رى ،وه��ذا – يف واق��ع الأم��ر –
ّ
مدار�س خط ّية خمتلفة ،تبلورت خالل درا�سته العالية بجامعة
خارج االجتاه وبعيد ًا عن التقليدية:
دم�شق .وانتقلت معه يف �أجواء اخلط املغربي و�أ�صوله الكوفية،
يف �سجل املعر�ض يد ّون النقّاد والباحثون �شهاداتهم يف �أعمال
لتظهر �صلة الن�سب بني اخلطوط العربية يف امل�شرق واملغرب.
الفنّان ال�شعراين «ح��امت املكي» الت�شكيلي التون�سي ي��رى �أنّ
«الفنَّان» يقف خارج االجتاه احلرويف يف التجربة الت�شكيلية
نبوءة حتققت:
العربية ،كما �أنه يقف خارج كوكبة اخلطّ اطني الذين يج ّودون
يقدم قطعة خط عربي
ُولد اخلطاط «منري ال�شعراين» عام  1952يف بلدة «ال�سلمية» اخلطوط التقليدية ويكررونها ،وهو ّ
ب�أوا�سط �سوريا ،وتتلمذ على اخلطاط الدم�شقي ال�شهري «بدوي جديد ،تعترب نف�سها امتداد ًا ع�صري ًا لإ�ضاءات املا�ضي.
ثم تابع حت�صيله العايل بكلية الفنون اجلميلة ،ق�سم
 وال�شاعر «علي اللواتي» ي�ؤكّد �أنَّ  :الفنّان مل يتح ّمل الغ�ش،الديراين» ّ
الت�صميم الزخريف يف جامعة دم�شق ،حيث �صقل جتربته ومنّى ومل يلج�أ للزيغ �أبداً ،وهو كال�ساحر يعلم �أين ينبغي �أن ُيلجم
موهبته ،وعمل خطاط ًا منذ عام  1967وم�ص ّمم ًا فن ّي ًا للكتب اندفاعه حتى ميكن التمتُّع بال�سمات احلقيقية والرائعة
واملطبوعات يف عدد من الأقطار العربية ،و�أقام معار�ض فردية للفراغات ،وهي لذّ ة فعلية للذين ُيدركون.
لأعماله ،ون�شر بحوث ًا يف النقد الفني والفن العربي الإ�سالمي
والتطرف الهند�سي:
املو�سيقا
ُّ
كرا�سات لتعليم �أنواع اخلط
وي��دور احل��وار بني الفنّان والناقد �أ�سعد عرابي واخلطاط
يف املجالت العربية ،له جمموعة ّ
العربي ،و�صدر كتاب عن �أعماله �ألّفه الفنان الت�شكيلي ال�سوري منري ال�شعراين:
«يو�سف عبدلكي» ،ن�شره بالعربية والفرن�سية ،و�ض ّمنه �صور ًا
تعد نف�سك خطاط ًا �أم فنّان ًا؟..
•هل ُّ
�أنيقة للوحاته .كذلك �أ�صدرت دار «�أليف» للن�شر يف تون�س
أعد اخلط طريقة يف التعبري عن الفن الت�شكيلي مثل
••� ُّ
جمموعة من  18لوحة للفنّان على �شكل بطاقات بريدية ،غريه من الفنون.
ويعمل الفنّان خبري ًا يف الطباعة وم�ص ّمم ًا للخطوط واملطبوعات
•اخلط �إذن و�سيلة تعبري �إبداعية ،غري وظيفية ،بدليل
ب�إحدى ُدور الن�شر بالقاهرة.
غلبة الهاج�س املو�سيقي يف ت�شكيالتك.
••�إنّ العالقة بني اخلط واملو�سيقا ال�شرقية وردت �أ�ص ً
ال من
معبة:
ال�شعر ،حتى �أننا نعرث على خطاطني معروفني يف جمال املو�سيقا،
الفكرة واملعنى يف لوحة رِّ
يدر�س الناقد «عبد ال�سالم �أحمد» منهج اخلطاط ال�شعراين على غرار�« :صفي الدين عبد امل�ؤمن الأدموي» �صاحب كتاب عن
املو�سيقا ،كما و�أنَّ العديد منهم �شعراء معروفون.
ويقول:
•�أال جتد �أنّ ا�ستغراقك يف مو�سيقية ال�شكل يقودك �إىل
(ال��ل��وح��ة عند «ال�����ش��ع��راين» �سيمفونية ف��ري��دة يف تن ُّوع
التطرف الهند�سي ،وبذلك يفقد العمل الفنّي �شيئ ًا من تلقائيته،
وان�سياب حروفها وتناظر مت�شابهاتها ،وذلك لي�صل من خالل
ُّ
ت�سلّق �سلّمها اخلطّ ي اجلميل �إىل روح املُ�شاهد وب�صريته ،معلنة �أو ب��الأح��رى «�شطحاته» امل�شروعة التي تعتمد على خيانة
حقيقة الفكرة الفن ّية التي �أرادها الفنّان ،ولي�صل من خاللها القواعد؟
••يختلف الطابع «الكرافيكي» يف اخلط والأداء العفوي
بحِ �س �شفاف �إىل املعنى احلقيقي للجملة املكتوبة يف هذا
ج�سدت عبارات يف اللوحة ،فهو يحتاج �إىل قرار حا�سم م�ساحي وخطي ال يقبل
العمل الأنيق ،ويتجلّى كل ذلك يف لوحاته التي ّ
خمتارة من احلِكم والأمثال وال�شعر العربي ،وفيها نرى ق ّمة ال�ت�ر ُّدد ،مثله مثل امل�ساحة الهند�سية ،ولهذا �أُجن��ز درا�سات
التمكُّن احل َِريف تركيب ًا وتناظر ًا وت�سل�س ً
حرة قبل التنفيذ.
ال� ،إىل حد �أنّ املُ�شاهد متهيدية ّ
•ما هي اخلطوط التي تعتقد �أنك ط ّورتها ب�شكل �صريح على
قد يذهب يف متاهات بعيدة ،وال ي�صل �إىل فك رموزها وقراءتها
الرغم من عدم امل�سا�س بخ�صائ�ص ت�شريحها الهند�سي؟
ب�صورة �صحيحة.

ـ اخلط العربي �سيمفونية فريدة
ت�صل �إىل روح امل�شاهد وب�صريته
ـ اجلهالء يرون يف الكومبيوتر
خطر ًا محُ دق ًا باخلط العربي

••الكثري من �أن��واع الكويف ب��دء ًا من ال�شطرجني «املر َّبع»
ث��م هناك
وان��ت��ه ً
��اء باملغربي ال��ق�يرواين ،م���رور ًا بامل�شرقيّ ،
«ال�سنبلي»  -وهو عثماين مت�أخر – �إ�ضافة �إىل الني�سابوري
وبع�ض التوليفات.
ُ
لقد امتحنت وا�ستثمرت الطرز والأقالم ،ولكن �ضمن �إخراج
وت�أليف عالقات جديدة بني الكتلة والفراغ.
العلم والوعي:
دعاوى يف ّندها ِ
يثور الفنّان «منري ال�شعراين» على مزاعم الذين ي��رون يف
الكومبيوتر خطر ًا محُ دق ًا باخلط العربي ويرى:
�أن��ه مع الثورة الهائلة يف االت�صاالت ،اقتحم الكومبيوتر
كل جم��االت احلياة ،فكان ال بد من برجمة خطوط عربية
ال�ستخدامها يف الوظائف التي ي�ؤديها الكومبيوتر ،الأمر الذي
ر�أى فيه دراوي�ش اخلط العربي من ممتهنيه �ش َّر ًا كبرياً ،احل�سبان
برجمة اخلط العربي متثِّل م�ؤامرة عليه ،ت���ؤدي �إىل انعدام
الإقبال على تعلُّم اخلط العربي و�إىل الق�ضاء على هذا الفن..
�إنَّ هذه الإدعاءات تربز مدى اجلهل بالكومبيوتر وا�ستخداماته
من جانب ،وبرحلة اخلط العربي وتطوره من جانب �آخر ،ناهيك
عن اخللط بني املهني والفنان ،وبني ا�ستخدامات اخلط العربي
الوظيفية والفنية املتعددة ،ونظرتهم �إليها ب�سكونية وعيون
مغ ّم�ضة ال ترى �أنّ برجمة اخلط العربي بالكومبيوتر باتت
�ضرورية .ه�ؤالء يجهلون �أنَّ اخلط العربي تطور على م�ستويات
عديدة ،انطالق ًا من التطور البنيوي والهيكلي ال��ذي �أو�صله
�إليه ر ّواده من الفنانني العظام ،تط ّور على م�ستوى الر�سائل
والدواوين والعقود واملخطوطات ،لي�ؤ ّدي وظيفته ب�شكل �أف�ضل
و�أجمل ،فتعددت �أ�شكاله ،وتطور بفعل اتّ�ساع رقعة ا�ستخدامه
وتفاعله مع ذائقة كل �شعب من ال�شعوب التي و�صل �إليها...
وهكذا ولدت �أنواع و�أ�شكال على درجة عالية من اجلمال ،كذلك
تطور من خالل التفاعل بني اخلامة وبني �أجيال اخلطاطني
الذين ا�ستطاعوا �أن ي��و ّل��دوا لكل خامة �أن��واع�� ًا و�أ�شكا ً
ال من
اخلطوط تتالءم معهاُ ،مبدعني حتف ًا ال ح�صر لها تنت�شر يف
�أرجاء العامل.
�إنهم يظنون �أنَّ اخلط و�صل �إىل ذروته يف الع�صر العثماين،
ومل يعد ممكن ًا �أي ابتكار �أو تطوير بعد الأنواع ال�ستة التي ُعدَّ ت
قمة اجلمال ،وقد �أ ّدى هذا الزعم �إىل غياب ع�شرات الأنواع من
اخلطوط الكوفية رغم ما هي عليه من اجلمال والألق .لقد �أ�ض َّر
ه�ؤالء باخلط العربي ،لأنّ �إرهاب الفكرة جعل معظم املوهوبني
ُيربجمون �أنف�سهم على �إتقان املحاكاة والتقليد ،و ُيحجمون عن
البحث �أو التفكري يف االبتكار والتجديد ،ملواجهة املتطلبات
التي يطرحها التطور وم�ستجدات احل��ي��اة ،و�أ�صبح ممتهنو
وب�ص َيغ مكررة ال تلقي با ً
ال
اخلط ي�ؤدون �أعمالهم ب�شكل منطي ِ
�إىل خ�صو�صية كل حالة �أو خامة �أو وظيفة ،مما جعل النا�س
ّ
ينف�ضون عن ه�ؤالء اخلطاطني �إىل الأ�شكال اجلاهزة� ،أو �إىل
بع�ض ذوي اللم�سة اخلا�صة من اخلطاطني على قلّتهم.
•ما هو احلل �إذن؟..
••ال بد �أن نُكمل م�آثر �أجدادنا ال �أن جن ّ
رت ما �أجنزوه ،و�أن
ن�ستفيد من منهجهم الذي قام على الفرز امل�ستمر واالنتخاب
والتوليد واال�شتقاق والإ�ضافة واالبتكار تبع ًا للجماليات العامة
وجماليات الوظيفة وخ�صو�صيتها وخاماتها و�أ�ساليب تنفيذها
و�أغرا�ضها ،وغريها من العوامل امل�ؤثرة� .إنّ العلم والثقافة
والوعي ،هي ما نحتاج �إليه �إىل جانب املوهبة والفن لالرتقاء
با�ستخدامات اخلط العربي ،وتلبية املتطلّبات التي يطرحها
ب�ص َيغ جمالية دائمة التطور ،ت�شمل
التط ّور وم�ستجدات احلياة ِ
وظائفه كلها من �أدناها �إىل �أرقاها ،من الكتابة اليدوية �إىل
اللوحة الفنية ..وبذا ينفتح الباب وا�سع ًا �أم��ام الفنانني من
اخلطاطني ذوي املوهبة والثقافة والوعي ،وعلى ه���ؤالء تقع
م�س�ؤولية ت�صميم الأ�شكال املالئمة للكومبيوتر وتطويرها
با�ستمرار ،وهم القادرون على االرتقاء باخلط العربي كفن
ت�شكيلي ،و�إعادة �ألقه �إليه.

قضايا وآراء
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الما�ســــونية
• فوزي حميد
هي م�ؤ�س�سة يهودية �صهيونية بكل
ما فيها ،يهودية يف تاريخها وفرائ�ضها
ودرج��ات��ه��ا ومرا�سمها ،وكلمات ال�سر
بينها ،وكلمات املرور �أي�ض ًا..
ت��ه��دف امل��ا���س��ون��ي��ة �إىل رف���ع راي��ة
(�إ�سرائيل) فوق كل ال�شواطئ واحلدود
– �إن وجدت – وقد انت�سب �إليها اليهود
لإدراك غ��اي��ات��ه��م اخل��ا���ص��ة ،فاليهودية
العن�صرية التلمودية قابعة م��ن �أعماق
اليهودي و�إن تظاهر باملا�سونية..
وق���د ان��ت�����ش��رت م��ن ب��ري��ط��ان��ي��ة الأف��ك��ار
والأدب��ي��ات والوثائق املا�سونية احلديثة
لإ�شاعة املبادئ الإن�سانية وهي (احلرية –
الإخاء  -امل�ساواة) يف العامل منذ �أكرث من
قرنني من الزمن..
�إن الأدب��ي��ات املا�سونية حتيط بجميع
العنا�صر التي تتكون منها منظومة الفكر
املا�سوين ،وقد جاءت ت�سمية املا�سونية من
امل�صطلح الإنكليزي فري ما�سونري (free
� )masonryأي البناء احلر� ،أو املا�سونية
احل��رة ،وا�صطلح على ترجمته وتعريبه
بعبارة املا�سونية ..كما تلفظ يف بالد ال�شام،
�أو الفرم�صونية يف بالد الرافدين ،وي�شار
�إىل ع�ضو املجال�س املا�سونية باملا�سوين..
ويف املو�سوعة ال�سيا�سية ج��اءت ت�سمية
املا�سونية من كلمة ما�سون (البناء) ،وكان
ب��ن��ا�ؤو الكاتدرائيات والق�صور يف الع�صر
الو�سيط قد �شكلوا على غ��رار �سواهم من
احلرفيني جمعية خا�صة بهم..
ت�أ�سي�سها و�أهدافها:
ال ي��ع��رف ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ت��اري��خ
ت�أ�سي�س اجلمعية املا�سونية ال��ت��ي بناها
اليهود� ،أو ا�ستغلوها يف معظم �أدوار التاريخ،
�إال �أن��ه من امل���ؤك��د �أنها جمعية عريقة يف
القدم ،ويقول بع�ض الباحثني( :لعل �أول
حمفل ما�سوين ه��و ذل��ك املحفل ال��ذي مت
ب�إر�شاد هريودو�س �أغريبا ملك اليهود من
�سنة 44 – 37م)..
ومم���ا ي���ؤث��ر ع��ن��ه ق��ول��ه� :إن الطريقة
امل��ث��ل��ى ال��ت��ي جن��ع��ل ب��ه��ا جمعيتنا خطرية
وعظيمة وموثوقة يف الوقت نف�سه هي �أن
جنعل تاريخ ت�أ�سي�سها �سر ًا خفي ًا ،والواجب
اتباعه مع من ين�ضم �إلينا� ،أو نفهمه �أن
ه��ذه اجلمعية قدمية ج��د ًا ال يعرف �شيء
عن ت�أ�سي�سها وال من �أن�ش�أها ،لكنها كانت
منحلة من مدة ،ولكي نحمل املعار�ضني على
الت�صديق – وه���ؤالء ال بد من وجودهم –
ف�إننا نقول لهم� :إن امللك هريودو�س قد وجد
يف خزائن �أبيه �أوراق ًا قدمية ذات �إ�شارات

وق���وان�ي�ن ���س��ري��ة ،ف���ر�أى
م���ن اخل��ي�ر �أن ي��ج��دده��ا
وي��خ��رج��ه��ا م���ن م��دف��ن��ه��ا
لأنها مفيدة ومثمرة على
م��ا ع��رف��ه ع��ن��ه��ا م��ن تلك
الأوراق ،فبهذا الكتمان
ن���خ���ف���ي ال����غ����اي����ة ال���ت���ي
م���ن �أج��ل��ه��ا �أ���س�����س��ت ه��ذه
اجل��م��ع��ي��ة ،ك��م��ا �أخ��ف��ي��ن��ا
تاريخ ت�أ�سي�سها..
وه����ذا ي���دل ع��ل��ى �أم���ور
عدة:
�أن هذه اجلمعية قدمية
جد ًا..
�أن م���ؤ���س�����س��ي��ه��ا ال��ي��ه��ود
ق��د ق���رروا �إخ��ف��اء تاريخ
ت�أ�سي�سها..
�أن �أهدافها احلقيقية مكتومة وال يعرفها
�إال �أ�ساطني القادة من اليهود..
�أم���ا املا�سونية احل��دي��ث��ة فقد ب���د�أت يف
�إن��ك��ل�ترا �سنة 1717م ،وق��د انت�شرت يف
�أوروب����ا وظ��ل��ت �أب���واب امل��ح��اف��ل املا�سونية
الإنكليزية مفتوحة �أمام اليهود من حيث
املبد�أ ،وا�ستمرت اجلمعية املا�سونية تعمل
لتحقيق �أهدافها املكتومة عرب قرون ،وظلت
كما بد�أت ذات وجهني:
وج��ه �إن�����س��اين با�سم ق��د �أب���دى �صفحته
وظهر..
وجه مكفهر مكتوم متوار عن الأنظار..
�أم���ا ال��وج��ه امل��ك��ت��وم ف��ه��و وج���ه ي��ت��واله
تنظيم �سري يهودي �صرف ،ال ي�سمح ب�أن
ي�صل �إىل ال��ق��ي��ادات الفعالة �إال ال��ده��اة
املوثوق بكفاءاتهم من اليهود ،وه��و وجه
مكفهر خبيث حم�شو بكل املكر اليهودي يف
العامل يحاول �أن يوجه املحافل املا�سونية
�ضمن خطة مر�سومة ت��ه��دف �إىل خدمة
ال�سيا�سة ال��ي��ه��ودي��ة املقنعة يف ال��ع��امل،
و�إىل حم��ارب��ة ك��ل الأدي���ان وهدمها عدا
اليهودية ،و�إىل �إف�ساد جميع �شعوب الأر�ض
وتهدمي كياناتهم ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والدينية والأخ�لاق��ي��ة..
كيما يجد بنو �إ�سرائيل القليلون يف الأر�ض
�سبي ًال لإع���ادة ب��ن��اء ملكهم على �أنقا�ض
املمالك وال�شعوب التي يعملون على تهدميها
باملكر ون�شر الف�ساد فيها ،ويزعمون �أنهم
ي�ستطيعون �أن يحكموا العامل على الرغم
م��ن ق��ل��ة ع��دده��م م��ت��ى �أح��ك��م��وا �سيا�سة
امل��ك��ر واخل����داع ،و�أت��ق��ن��وا و���س��ائ��ل احليلة
وا�ستخدموا املال والدهاء وبث النظريات

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

مالك �صقور

رئي ــ�س التحريــر:

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن نائب رئي�س احتاد الكتاب العرب
الإ�شـراف الفني:
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
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ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

ال�ب�راق���ة وغ��م�����س��وا
ال��ق��ط��ع��ان ال�سائمة
من ال�شعوب الأخرى
ب���اجل���ه���ل واخل���م���ر
وال��ن�����س��اء وال��ق��م��ار
وامل�ل�اه���ي والإحل�����اد
ب��������اهلل وم������ع������اداة
الأدي���ان ال�سماوية،
وحماربة كل ف�ضيلة
خ��ل��ق��ي��ة اك��ت�����ش��ف��ت��ه��ا
الأج���ي���ال ال�سابقة
بعد قرون عديدة من
ال��ت��ج��ارب واخل�ب�رات
التاريخية..
وه������م ي�������رون �أن
انغما�س الأج��ي��ال يف
هذه ال�شهوات املهلكة
�سيجعل منها قطعان ًا هائمة يف الأر����ض،
ت�ست�شرف راع��ي�� ًا مالك ًا ل��ق��واه الإن�سانية
حتى يرعاها بدهائه وذك��ائ��ه ،ول��ن يكون
عند ذلك قوة متما�سكة يف الأر�ض �إال قوة
اليهود الذين �سيعرفون – بزعمهم – كيف
ي�سو�سون هذه القطعان ..هكذا يزعمون،
وهكذا يقولون يف مقراتهم ال�سرية..
مراتب املا�سونية:
تت�شكل املا�سونية من الفرق التالية:
امل��ا���س��ون��ي��ة ال��ع��ام��ة (ال��رم��زي��ة) :وه��ي
ذات ث�ل�اث وث�لاث�ين درج����ة ،منت�شرة يف
ال��ب�لاد العربية ويف بقاع ال��ع��امل .يرتقي
الع�ضو املا�سوين فيها من درجة �إىل �أخرى
بح�سب خدماته التي يقدمها �إىل اجلمعية،
ومبقدار ما يبديه من حتلل ديني ووطني
و�أخ�لاق��ي ،ومب��ق��دار ا�ستهانته بالتقاليد
والعادات والأخالق املوروثة..
املا�سونية امللوكية :ذات العقد امللوكي،
يتم االنتقال �إليها بطريقة لولبية ملتوية
ال يدركها وال يفهم �سرها �إال اليهودي الذي
تخطى �إىل امل��رت��ب��ة الثالثة م��ن امل��رات��ب
امل��ا���س��ون��ي��ة ،و���ص��ار م��ن �أع�لام��ه��ا وق��ادت��ه��ا.
وتدور تعاليم هذه املرتبة و�أهدافها حول
احرتام اليهودية وتقدي�سها ،و�إعادة بناء
هيكل �سليمان ،وامتالك اليهود لفل�سطني
وجعلها وطن ًا قومي ًا لهم �أو ًال ثم الوثوب
على العامل بعد �أن ي�ستكمل اليهود قوتهم
القادرة على �إي�صالهم �إىل ما يريدون..
املا�سونية ال��ك��ون��ي��ة :وه��ي ذات �أع���داد
قليلة من املن�ضوين حتت لوائها ،ولها حمفل
واح���د يف ن��ي��وي��ورك .وال مي��ك��ن �أن ي�صل
�إليها �إال احلكماء ال�ضالعون يف اليهودية.

�أ.حممد حديفـي

مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

ومهمة �أع�ضاء هذه املرتبة �إدارة كل حركة
م��ن ح��رك��ات ال��ث��ورة وال��ه��دم وال��ت��خ��ري��ب
والفو�ضى ال�سيا�سية واالجتماعية ب�شتى
الطرق والو�سائل يف خمتلف بقاع الأر�ض.
وهي ت�ستخدم لتنفيذ �أغرا�ضها اليهودية
ال�صرفة �أع�ضاء املا�سونية العامة و�أع�ضاء
املا�سونية املولكية .وت�ستطيع �أن جتمع عن
طريق هاتني املا�سونيتني كل املعلومات التي
يريدونها عن دول العامل .وت�ستخدم بها من
ت�شاء من ملوك ور�ؤ�ساء .كما ت�ستطيع عن
طريق الأع�ضاء املا�سونيني �أن متلي ما تريد
من �أفكار �سيا�سية واجتماعية يف خمتلف
الدول املت�صارعة ،و�أن حترك عن طريقهم
ما ت�شاء من فنت ومنازعات وح��روب ،و�أن
ت��ق��وم ب���دور ك��ل م��ن اخل�صمني املتنازعني
ب�ين ال���دول ،ويف الأح���زاب داخ��ل ال��دول��ة
ال��واح��دة ،و�أن تفاو�ض ع��ن ك��ل واح��د من
�أطراف النزاع ،و�أن تنهي املفاو�ضات ل�صالح
اليهودية العاملية دون �أن ي�شعر �أحد منهم
�أنه قد وقع يف فخ املكيدة اليهودية على يد
املا�سونيني..
ويوجد يف املا�سونية اال�سكتلندية �أربعة
�ألوان:
املا�سونية الزرقاء وت�شمل ثالث درجات..
املا�سونية اخل�����ض��راء وت�شمل �أرب���ع �إىل
ثماين درجات وت�سمى ما�سونية الفر�سان..
املا�سونية ال�سوداء وت�شمل ت�سع ع�شرة
�إىل ثالثني درجة..
املا�سونية البي�ضاء وت�شمل م��ن واح��د
وث�لاث�ين �إىل ث�لاث وث�لاث�ين درج���ة ،وهي
ما�سونية �إدارية..
وه��ن��اك ط��ري��ق��ة (ب����ورك) ،والطريقة
(املنفي�سية) ن�سبة �إىل الأهرام ،والطريقة
(الأور�شليمية) ..وقد �أطلقت الر�صا�صة
الأوىل يف احل���رب ال��ي��ه��ودي��ة على العامل
عندما �أ���ص��در نابليون بونابرت املا�سوين
خ�ل�ال غ����زوه مل�����ص��ر ���س��ن��ة 1798م �أم����ر ًا
م��وج��ه�� ًا �إىل ج��ي��و���ش��ه ال��ت��ي ا���س��ت��وىل بها
�لا (�إج ً
على م�صر ق��ائ ً
��ل�اال ملو�سى الكليم
وللأمة اليهودية اللذين �أر�شدانا �إىل ما
كان يف غابر الزمان� ،أمرنا ب�أن يراعا جبل
ال�شريعة بكل عناية وتبجيل واح�ترام،
وكذلك الدير املجاور له بكل احرتام).1
ت��ظ��ه��ر ن���واي���ا امل��ا���س��ون��ي��ة وا���ض��ح��ة يف
املقررات املكتوبة يف بروتوكوالت حكماء
�صهيون ال�سرية وعددها �أربعة وع�شرون
برتوكو ًال ..
-1الأدبيات املا�سونية :د.ح�سني عمر حمادة

هيئـة التحريـر:
د� .سليم بركات ،د .م�صطفى العبد اهلل الكفري،
حممد احلفري ،علو�ش ع�ساف� ،سهيل الديب

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

املعلم ور�سالته املقد�سة

�سعيد قندقجي

ولد يف حماة عام . 1931
نال الإجازة يف الأدب العربي
م��ن جامعة دم�����ش��ق ،عمل يف
ت��دري�����س ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف
ثانويات حلب وحماه .
ك��م��ا ع��م��ل م���دي���ر ًا للمركز
الثقايف العربي يف حماه.
ت��ف��رغ للعمل يف ف���رع احت��اد
الكتاب العرب يف حماه منذ
عام .1978
ع�ضو جمعية ال�شعر.
م�ؤلفاته:
 1دي���وان رح��ل��ة ال�ضياع-ع��ام  1968-دار الثقافة يف
دم�شق.
 2دي��وان ال�سنديان واحللمامل��زه��ر دار الكاتب 1979-
دم�شق.
 3دي���وان �أع����دوا الطريقللفرح -احت��اد الكتاب العرب
.1983
 4ديوان معلقات على جدارالزمن العربي -وزارة الثقافة
.1985
 5ديوان با�سمك �أيها احلب-احتاد الكتاب العرب .1986
 6ديوان ال تقطعوا جدائلال�شم�س -احتاد الكتاب العرب
.1988
ً
 7ديوان �سالما �أيها البحر-ل��ي��ب��ي��ا -ال���دائ���رة الوطنية
للطباعة والن�شر.1983 0
 8ديوان و�أ�شرقت ال�شم�س-اجلزائر -دار الإ�سناد .1985
 9دي����وان ي��ا �أي��ه��ا احلجرامل���ق���د����س -احت�����اد ال��ك��ت��اب
العرب.1990 -
تويف �سنة .1991

تعود بي الذاكرة الآن �إىل �أيام الطفولة؛ حني كانت نفو�سنا �صفحة
عامل كانت
بي�ضاء ،وعقولنا متعط�شة للتعرف على كل ما يحيط بنا؛ يف
ٍ
دائرته �ضيقة و�ضيقة جداً ،وقد كان الأفق الذي نراه بعقولنا زاخر ًا
بالأ�سرار والألغاز الع�صية على فهمنا �آنذاك ،وها �أنا الآن �أذكر �أترابي
فرد ًا ف��رداً ،و�أذك��ر وجوه املعلمني الذي تعاقبوا على تعليمنا ،والهالة
الكبرية التي كانت حتيط بتلك الوجوه ،حني يقدمون لنا الزاد املعريف
ً
زمن مل تكن عقولنا متلك حلو ً
أجوبة
ال و�
الذي كنا ب�أ�شد احلاجة �إليه يف ٍ
للأ�سئلة الكثرية التي كانت تدور ب�أذهاننا وما تنفك تلح با�ستمرار..
يف قريتنا البعيدة النائية الواقعة يف �أق�صى اجلنوب من اجلغرافيا
ال�سورية كانت لنا مدر�سة وحيدة ُبنيت �أيام امل�ستعمر الفرن�سي بحجارة
من البازلت املتوفر بكرثة يف منطقتنا ،وهي م�ؤلفة من �سبع غرف كبرية
ا�ستوعبت بني جدرانها �أطفال القرية من اجلن�سني..
وه��ا �أن��ا الآن �أذك���ر وبكثري م��ن الغبطة وال��ف��رح ال��ي��وم الأول حيث
اقتادنا الآباء �إىل بناء املدر�سة لنلتقي مبعلمينا الأول الذين �أحاطت
بهم هالة من الرهبة والقدا�سة ،وقد ترددت على م�سامعنا كثري ًا عبارة
كان الأولياء يخاطبون بها معلمنا �إذ يقولون :اللحم لك والعظم لنا ما
يعني �أننا بحاجةٍ �إىل الكثري من ال�شدة والق�سوة الالزمتني ل�ضبط �إيقاع
احلياة لدنيا نحن من اعتمدنا الفو�ضى والالمباالة يف حياتنا اليومية
�سلوك ًا ،الأمر الذي جعل الأهل ي�ضيقون ذرع ًا ب�ضجيجنا وت�صرفاتنا؛
حيث اللعب يف ال�ساحات وامل�شاجرات ال�صغرية ديدننا فهي تتكرر كل
ي��وم ،لنعود �إىل املنزل بثياب مت�سخةٍ ممزقة ،و�شعر �أ�شعث فو�ضوي،
وكثري ًا ما كانت م�شاجراتنا ال�صغرية تنتقل �إىل الكبار لترتك عداوة
ت�ستمر حتى يحل العيد الذي كان يوم ًا للم�صاحلات ،وغ�سل النفو�س من
احلقد ،وتنا�سي املا�ضي ب�أحقاده وجتافيه.
يف املدر�سة وحتديد ًا يف قاعة الدر�س ن�صمت جميع ًا خا�شعني ،وعيوننا
م�شدودة �إىل املعلم ذي اللبا�س املختلف نت�أمل ق�سمات وجهه ،و�شعره
امل�صفف بعناية ،وثيابه الأنيقة ،وطريقته يف الكالم ،وهي خمتلفة
عما كنا ن�ألفه �إذ �أن كالمه جديد علينا وبخا�صة حني كان يخط على
ال�سبورة احلروف الأوىل من الأبجدية التي ترت�سم يف نفو�سنا بطريقة
ي�صعب حموها من قاع الذاكرة ،وكانت كلمات املعلم بالن�سبة لنا د�ستور ًا
علينا �أن نحفظه ونتقيد به ،ونتخذه نهج ًا يف احلياة نطبقه ون�سري عليه
لأن املخالفة مكلفة وباهظة الثمن و�أقلها حرماننا من الذهاب للمنزل يف
ا�سرتاحة الظهرية املخ�ص�صة لتناول الغداء بني فرتتني درا�سيتني الأوىل
يف ال�صباح والثانية بعد الظهر ناهيك عن تهكم �أترابنا وت�شفيهم حينما
ينعتون املعاقب بالك�سل؛ �إذ �أن كلمة «ك�سالن» لها وقع مذل على املعاقب
يحتاج لب�ضعة �أيام من اجلهد واالجتهاد لإزاحة ال�صفة عن كاهله..
كان املعلم وم�سكنه وت�أمني حاجياته �أ�شبه ما يكون بالر�سالة املقد�سة
بالن�سبة لنا ،وكم كنا نح�سد زمي ً
ال لنا حينما ير�سله املعلم ل�شراء بع�ض
الذي يحتاجه من دكان القرية ،فيذهب لي�سابق الريح ويعود بزهو وقد
اخت�صه املعلم بهذه الف�ضيلة ومنحه ال�شرف العظيم.
بعد االن�صراف من املدر�سة ع�صر ًا نعود �إىل منازلنا ب�سلوك جديد،

ومعلومات جديدة ،وا�ستقامة يف الت�صرف وال�سلوك يثلج �صدور الأهل،
وبخا�صة حني ننتحي زاوية من زوايا البيت وننهمك بكتابة وظائفنا
بكثري من اخلوف من خط�أ ما نقرتفه لأننا لو فعلنا ف�سنواجه باحل�ساب
الع�سري يف اليوم الثاين ناهيك عن اخلجل والذل الذي نالقيه من الأتراب
اجلاهزين للتهكم واال�ستهزاء.
وحني يعود املعلم من �إجازته يف العطلة االنت�صافية جنتمع يف �ساحة
تخدم عدة قرى ،وحني يرتجل
القرية بانتظار ال�سيارة الوحيدة التي
ّ
«القدي�س» من ال�سيارة وبيده حقيبته نت�سابق لأخذ احلقيبة ،و�سعيد
احلظ منا من يت�سنى له حملها وال�سري مع املعلم لتو�صيلها �إىل منزله ،ويف
�أذهاننا تدور �أ�سئلة عن مدى ر�ضاه عنا وعن �سلوكنا جتاهه..
�أما الغبطة الكربى فتتجلى حني يندبنا الأه��ل حلمل اخلبز املحلي
امل�شروح ،والبي�ض البلدي لتو�صيله �إىل املعلم ،وهو ال�ضيف البعيد عن
�أهله ،وعلى �سكان القرية �أن يقوموا بهذا الواجب املقد�س جتاهه ،ف�إن
ً
مرت�سمة على ق�سمات وجهه نعود �إىل املنزل وقد
ر�أينا عالمات الر�ضى
حققنا مك�سب ًا يعجز الو�صف عن ترجمته كيف ال وقد حظينا بابت�سامة
ر�ضى وعبارة �شكر خ�صنا بها دون غرينا من العاملني..
بع�ض املعلمني كانوا يتجولون يف طرق القرية و�أزقتها للرتويح عن
النف�س ،وطرد امللل الذي ينتابهم وهم بعيدون عن �أهلهم وجمتمعهم،
فيخيل �إلينا �أن املعلم خرج من بيته لرياقب �سلوكنا �إن كنا ن�ضيع الوقت
بالت�سكع واللعب ،وعندها تفرغ الطرق منا وننكفئ يف بيوتنا ننظر �إليه
من بعيد فال نخرج لل�شارع �إال وقد عاد �إىل بيته وتوارى عن الأنظار.
هكذا كنا وهكذا كانت نظرتنا �إىل معلمينا فما الذي تبقى من كل هذا
الآن؟ ال �أري��د الغو�ص يف التفا�صيل لأنها كثرية ومت�شعبة ،لكنني �أرى
�أن الدور الذي يلعبه املعلم يف حياة الأجيال هو دور �أ�سا�سي ومف�صلي،
فاملعلم هو القدوة وهو املثل الأعلى ،وهو الباقي يف �أعماقنا مهما بعدت
امل�سافة و�أخذتنا دروب احلياة.
نحن يف �سورية الآن وبعد ثماين �سنوات كاحلة ومظلمة فر�ضتها
احلرب على كل مفا�صل حياتنا مقبلون على مرحلة �أراها �أ�شد خطورة
من جمابهة احلرب ودرء �شرورها وهي �إع��ادة بناء الإن�سان من جديد
حيث دمرت احلرب القيم ،و�أغلقت على الأطفال منابع ال�ضوء ُ
ف�شوه
من ُ�شوه ،وت�شرد من ت�شرد ،وكل ذلك كان �أقوى من قدرة الأطفال على
االحتمال ،فالطفل الذي ر�أى والده ذلي ً
ال حينما اقتاده القتلة للذبح،
�أو ُقتل ك��ل �أف���راد �أ�سرته وبقي وح��ي��د ًا �أع���زل� ،أو اق��ت��اده امل�سلحون
وغر�سوا يف �أعماقه احلقد الأ�سود على الإن�سانية جمعاء؛ هذا الطفل
يحتاج ملن يعيد �إليه �إن�سانيته وي�ضع �أقدامه على الطريق ال�صحيحة،
ويغ�سل �أعماقه مما كابدت ور�أت وهذا كله ر�سالة يحملها بناة الأجيال
على �أكتافهم .فاملعلمون الذين وخالل م�سريتهم ال�سوية يف احلياة كانوا
كال�شمعة التي حترتق لتنري الدروب للآخرين على عاتقهم يقع العبء
الأكرب الآن.
فيا �أيها املعلمون القدي�سون ،يا بناة الأجيال لكم منا يف يوم عيدكم
عيد املعلم �أ�سمى �آيات املحبة والإجالل واالحرتام.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�سرديَّة م�سادا
�ضمن �إ����ص���دارات احت���اد ال��ك��تّ��ـ��اب ال��ع��رب ���ص��در للكاتب
م�سادا ومكانتها
�إبراهيم عبد الكرمي كتاب بعنوان�« :سرد َّية َ
يف التعبئة ال�صهيونية ـ درا�سة حالة يف الوعي الزائف».
جاء الكتاب يف حوايل � 315صفحة.
ومن �أجواء الكتاب نقتطف:
«تتعلق �سردية م�سادا بق�صة من�سوبة جلماعة يهودية،
و�صفت ب�أنها جل���أت �إىل قلعة م�سعدة ،جنوب غرب البحر
امل��ي��ت ،ع��ام  66م��ي�لادي ،وبقيت فيها نحو �سبعة �أع���وام،
وحا�صرها اجل��ن��ود ال��روم��ان نحو �أرب��ع��ة �أ���ش��ه��ر ،فرف�ضت
اال�ست�سالم ،و�أقدمت تلك اجلماعة على االنتحار اجلماعي.
كما حظيت هذه ال�سردية بكميات �ضخمة من الكتابات
عنها وعن التنقيبات الأثرية التي �أجريت يف تلك القلعة،

ف�ض ًال عن النتاجات املتعددة التي ظهرت ب�ش�أن التوظيف
ال�صهيوين لها يف جم��االت التن�شئة والدعاية وال�سيا�سة
و�سواها.
ُ
تفرت�ض ه��ذه ال��درا���س��ة �أن ���س��ردي��ة م�����س��ادا ت��ع��دّ حالة
تطبيقية للوعي ال�صهيوين الزائف .كما تفرت�ض �أن هذه
ال�سردية ت�شكل �أ�ضلولة ب��ارزة من الأ�ضاليل اليهودية /
ال�صهيونية.
ونبينّ منذ البداية �أن هاتني ال�صفتني ل�سردية م�سادا
�ستظالن معلّقتني� ،إىل �أن ت�ستمدا حكم م�صداقيتهما من
دالئل و�أ�سانيد ُتعنى الدرا�سة بنقلها من جمال االفرتا�ض
�إىل حيز الإثبات».

