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جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

اتحاد الكتاب العرب في �سورية
يدين ت�صريحات ترامب حول الجوالن ال�سوري المحتل
يدين احتاد الكتاب العرب يف اجلمهورية العربية ال�سورية ت�صريح دونالد ترامب
رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية ،الذي يعرتف فيه ب�ضم اجلوالن لهيمنة الكيان
ال�صهيوين الغا�صب املغت�صب.
�إن ت�صريح ترامب هذا يتعار�ض مع القانون الدويل ،ويتعار�ض مع قرار جمل�س
الأمن الدويل رقم  /497/لعام  1981الذي �صوت عليه �أع�ضاء جمل�س الأمن
ب��الإج��م��اع مب��ا فيهم ال��والي��ات املتحدة ال��ذي يرف�ض ق��رار حكومة االحتالل
الإ�سرائيلي و�إجراءاته التع�سفية بخ�صو�ص اجلوالن ويعده باط ًال والغي ًا وال �أثر
قانوني ًا له.
يُعدُّ ت�صريح ترامب اخلطر الأرعن الال م�س�ؤول حلقة يف �سل�سلة العدوان الأمريكي
يعر�ض ال�سالم والأمن الدوليني للخطر وي�شجع �سيا�سة
املزمن على �سورية ،وهو الآن ّ
الكيان ال�صهيوين املغت�صب التو�سعية يف منطقتنا العربية الأكرث ح�سا�سية يف العامل
الذي يعرف �أن وجود الكيان الغا�صب املغت�صب ال�صهيوين غري �شرعي ويتعار�ض مع
ال�شرعية والقانون الدويل ،ومع التاريخ واجلغرافيا �أي�ض ًا.
�إن اجلوالن �سوريٌ  ،و�سيبقى �سوري ًا ،ولن يغيرّ ت�صريح ترامب من ثوابتنا القومية
والوطنية ،و�سيعود اجلوالن �إىل ح�ضن الوطن الأم بف�ضل ثبات ال�شعب ال�سوري
و�صموده.
احتاد الكتاب العرب يف اجلمهورية العربية ال�سورية يهيب باحتادات الكتاب
يف الوطن العربي والعامل ب�إدانة هذا الت�صريح اخلطر الأرع��ن ،الذي يعبرّ عن
ا�ستخفاف ال�سيا�سة الأمريكية بالقانون ال��دويل ،وحقوق ال�شعوب و�سيادتها يف
�أوطانها ،وحقها يف تقرير م�صريها ووجودها.
يدعو احتاد الكتاب العرب يف �سورية الأمانة العامة للأدباء والكتاب العرب
للإعالن عن رف�ضها ت�صريح ترامب ،و�إدانته و�شجبه .والت�ضامن مع ال�شعب العربي
بحزم مع �أهلنا يف جوالننا احلبيب.
يف �سورية ،والوقوف
ٍ
�سيبقى اجلوالن عربي ًا �سوري ًا
واملجد لل�شهداء ،والن�صر للمقاومة.

							

احتاد الكتاب العرب
دم�شــق

•مالك �صقور

كلمة �أولى

الجوالن
يف تاريخ العرب القدمي واحلديث ،كانت البطولة من �أهم التقاليد يف
احلياة العربية فمن البطولة تُ�ستمد القيم وال�شيم وال�شمائل .ولقد
�ضرب اجلوالن مث ً
ال يحتذى يف البطولة ،والت�ضحية ،والتفاين ،وال�صمود،
وال�صرب ،واملقاومة ،وال�شهادة..
يف ال�شهادة ،توكيد على �أن الدم ال�سوري الثوري املقاوم هو قب�س من نور،
ي�سمو هذا الدم الطاهر �إىل منابع النور.
وجوالننا احلبيب �ألهم الكتاب وال�شعراء والفنانني ،الر�سم بالكلمة
احل��رة والري�شة املعطاء ،و�شقّ لهم دربهم الن�ضايل ،مبا يليق بقيم
ّ
الن�ضال ،و�شيم ال�صمود ،م�ستمدين مو�ضوعاتهم من جغرافيا اجلوالن ،من
�سهولة ،وجباله ،ووديانه ،و�أنهاره ،وينابيعه ،من مدنه ،وقراه ،من تالله،
و�شالالته ،و�سواقيه ،ومن �آث��اره :من احلمة وينابيعها الكربيتية �إىل
بانيا�س �إىل م�سعدة� ،إىل العليقة� ،إىل تل �أبو الندى� ،إىل جمدل �شم�س،
وكفر حارب �إىل وا�سط� ،إىل القلع� ،إىل اخل�شنية� ،إىل فيق� ،إىل طربية
وجبل ال�شيخ ـ هذا كله ،جعل الأدب��اء قدمي ًا وحديث ًا ينهلون من معاين
اجل��والن ال��ذي كان موطن النبي �أي��وب ،م��رور ًا بجدنا العظيم املتنبي،
وانتهاء ب�شعراء املقاومة..
•••
بالن�سبة �إيل ،مل يكن ت�صريح ترامب �أو اعرتافه ب�ضم اجلوالن �إىل
الكيان الغا�صب املغت�صب مفاجئاً ،فما هو �إال حلقة يف �سل�سلة طويلة من
حرب الإمربيالية الأمريكية �ضد �سورية وح�صارها.
و�سبب ذلك �إن �سورية كانت ومازالت و�ستبقى تنا�ضل لتحرير فل�سطني،
و�إعادة احلق �إىل �أ�صحابه.
�سورية هي قطب الرحى يف حمور املقاومة ،و�سورية الأبية� :شعب ًا
وحكومة ،وقيادة ،وقائد ًا �ضد التطبيع ،و�ضد املطبعني العرب قدمي ًا
وحديثاً.
وكما �أخفق نابليون على �أ�سوار عكا ذات يوم ومل ي�ستطع دخول �سورية
من بوابتها اجلنوبية فل�سطني ،فانهزم ورحل مدحور ًا يجر ذيول اخليبة
والعار ..واليوم ،تهزم �سورية امل�شروع الإمربيايل ف�أ�سقطت خمطط ال�شرق
الكبري ،واجلديد .وكانت �سورية ومازالت و�ستبقى العقبة الك�أداء يف وجه
املطبعني العرب ،الذين هرولوا �سابقاً ،ومن تبعهم الحقاً ،باال�ست�سالم
للكيان الغا�صب املغت�صب.
يتزامن ت�صريح ترامب واعرتافه اخلطر الأرعن الالم�س�ؤول ،واجلي�ش
العربي ال�سوري يق�ضي على �أخر ب�ؤر الإرهاب التكفريي الظالمي ،ويط ّهر
الرتاب ال�سوري من رج�س الإرهاب ،لأن امل�ستفيد الأول ،والداعم له هو
الكيان ال�صهيوين.
�إن اع�تراف ترامب هذا ع��دوان �صارخ مبا�شر على ال�سيادة ال�سورية
ووحدة �أرا�ضيها ..وعدوان وقح على القانون الدويل م�ستهين ًا بحقوق
ال�شعوب ،وتقرير م�صريها.
ه��ذا االع�تراف البغي�ض ،يذكّ ر باحتالل فل�سطني ،وخمطط بلفور
ال�صفيق وكذلك االعرتاف ب�أن القد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين ،واليوم،
ي�أتي دور اجلوالن...
عربد الكيان ال�صهيوين ،ومهما ا�ستكربت �أمريكا� ،سيعود احلق
فمهما ّ
�إىل �أ�صحابه ،طال الزمن �أم ق�صر.
�إن اجل��والن ���س��وري ،و�سيعود �إىل ح�ضن الوطن الأم ،بف�ضل �إرادة
ال�سوريني جميع ًا و�صالبة وعزمية �إدارتهم متمثلة بالقائد الدكتور ب�شار
الأ�سد.
فلنح ّيي �صمود �أهلنا يف اجلوالن الأبطال
واملجد لل�شهداء ،والن�صر للمقاومة
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كما العرب ،الكوريّون الوحدويّون عانوا
من العدوان التّركي

•د�.ص ّياح عزّ ام
كانت جتمعها �آن��ذاك عالقات
م��ن ي�ستعر�ض دور تركيا يف عهد
“�أردوغان” يراه �أنه امتداد خليط
م��ت��ط��ورة م��ع ك��ي��ان االح��ت�لال
�أول���ه “عدنان مندري�س” م���رور ًا بـ
اال���س��رائ��ي��ل��ي ،وت��ط��م��ح �إىل
“تورغوت �أوزال” يف الثمانينيات
االلتحاق بحلف “الناتو” ونيل
ق�سمت
التي
هي
تركيا-للتذكري-
و�أوائ��ل الت�سعينيات ،وذلك من حيث
ع�ضويته التي ح�صلت عليها
مذابح
وارتكبت
القبار�صة،
التحالف مع الغرب وم�شروعاته يف
يف �شباط ع��ام ،1952وكانت
آن
ل
ا
تعمل
وهي
ال�شهرية،
أرمن
ل
ا
�أفغان�ستان ويوغ�سالفيا ال�سابقة والعراق،
جتهز نف�سها لال�ضطالع بدور
وبالتايل،
أكراد،
ل
ا
ت�صفية
على
واتباع �سيا�سة اخل�صخ�صة واالعتماد على
ال��ق��اع��دة الغربية املتقدمة
اال�ستثمار الأجنبي وال��ع��دوان على دول �سقطت كل الدعاوى الرتكية �ضد االحتاد ال�سوفياتي خالل
�أخرى يف املنطقة وخارجها..
فرتة احل��رب الباردة ،ثم �ضد
باالنت�صار لق�ضايا احلرية
وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال يف  25ح��زي��ران وحقوق الإن�سان والدميقراطية .الرئي�س ال��راح��ل جمال عبد
 1950قرر”كيم �إيل �سونغ” زعيم كوريا
ال��ن��ا���ص��ر وم�����ش��روع��ه القومي
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ت��وح��ي��د ���ش��ب��ه اجل��زي��رة
الح��ق�� ًا ،و���ض��د ���س��وري��ة بهدف
الكورية التي ان�شطرت �إىل جزءين من دون
�ضمها �إىل حلف بغداد ،وبعد
رغبة �أهلها ،فتقدّ م باجلي�ش الكوري ال�شعبي،
ذلك ت�آمرت تركيا على الوحدة
و�سيطر ب�سهولة على  95%من �أرا�ضي كوريا اجلنوبية ال�سورية-امل�صرية التي حتققت عام  1958بالتن�سيق مع
خالل �أ�سابيع معدودة ،حيث مل تكن هناك قوى �شعبية دول عربية رجعية ،ومع “�إ�سرائيل” و “دول غربية” كما
م�ستعدة للحرب �ضد الوحدة� ،إىل جانب �أن اجلنوب كان ت�آمرت على لبنان عندما دعمت “كميل �شمعون” .هكذا كان
ي�شهد حرب ًا داخلية واقتتا ًال بني �أطراف عدة..
الدور الرتكي على مدار التاريخ وامتداداته.
ماذا فعلت الواليات املتحدة �إزاء ذلك؟
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يف اخلام�س والع�شرين من �شهر متوز عام
لواء من جي�شها قوامه  5000جندي،
على الفور ردت برف�ض الوحدة الكورية التي متت على يد � 1950أر�سلت تركيا ً
كوريا الدميقراطية وعدَّ تها “انتهاك ًا للقوانني واملعاهدات” ،ويت�ألف من ثالث كتائب م�شاة ومدفعية ووحدات م�ساعدة
وح�شدت �ضدها ،وبد�أت ب�شن حرب تدمريية قا�سية امتدت للقتال �إىل جانب الواليات املتحدة وحتت قيادة �شكل ّية من
على مدى ثالث �سنوات ( )1953-1950و�أ�سفرت عن  2.5الأمم املتحدة �ضد الكوريني الدميقراطيني الذين �أرادوا
مليون �ضحية بني قتيل وجريح ،و�أ�سقطت فيها الواليات توحيد بالدهم يف دولة واحدة.
املتحدة بطائراتها احلربية متفجرات فاقت مامت �إ�سقاطه
وكذلك للقتال بعد ذلك �ضد جمهورية ال�صني ال�شعبية
على اليابان يف احل��رب العاملية الثانية ،حيث ّ
مت �ضرب التي دعمت الكوريني الوحدويني �أمام الغزو الأمريكي (
البالد ب�أكرث من  18000طن من النابامل (�أي ما يعادل وب�شكل عام خدم يف اللواء الرتكي املذكور على مدار احلرب
كيلو غرام ًا لكل مواطن كوري!) ..كما ارتكبت جمازر ب�شعة يف كوريا ما جمموعه ( )15000خم�سة ع�شر �ألف جنديٍّ
�ضد الكور ّيني اجلنوب ّيني الوحدويني ،منها جمزرة “رابطة
تركي.
ٍّ
بودو” التي مات فيها ع�شرات ،ورمبا مئات الألوف من النا�س.
ومن امللفت للنظر هنا �أن تركيا كانت الدولة الأوىل التي
تركيا كانت يف ذل��ك الوقت حتت حكم رئي�س ال��وزراء ت�صطف �إىل جانب الواليات املتحدة املحر�ضة على غزو
“عدنان مندري�س” ال���ذي ب���د�أ حكمه يف �22أيار عام كوريا وتكري�س تق�سيمها �إىل دولتني ومنع توحيد ال�شعب
 1950وكانت جمموعة من الدول التي ا�ستجابت للدعوة الكوري ،هذا �إ�ضافة �إىل �إر�سال قواتها الع�سكرية �إىل هناك
الأمريكية ب�شن حرب �ضد توحيد كوريا ،وللأ�سف جاءت للم�شاركة يف هذه احلرب �ضد وحدة كوريا.
الدعوة عرب الأمم املتحدة ب�ضغط �أمريكي كبري �أي�ض ًا .تركيا
وقد و�صلت خ�سائر اللواء الرتكي يف كوريا �إىل مايزيد

تعزية

على  721قتي ًال �أثناء العمليات احلربية ُدفن الكثري منهم
يف كوريا اجلنوبية و�أقيمت لهم ن�صب هناك ،بالإ�ضافة �إىل
� 1111إ�صابة وح��وايل مئتي مفقود .ومن بني اخل�سائر
الب�شرية الرتكية طيار تركي كان يقود طائرة �أمريكية من
طراز”بي  ”26ويق�صف خطوط ال�سكك احلديدية ومن�ش�آت
حيوية �أخرى كبرية ،ف�أ�سقطه الكوريون الوحدويون ،وقد
حظي الع�سكريون الأتراك الذين ا�شرتكوا يف هذه احلرب
بثناء اجلرنال الأمريكي املجرم” دوغال�س ماك �آرثر”.!.
ولهذا ف�إن االندفاع الرتكي يف العدوان على �سورية خا�صة
وعلى العرب عامة ،لي�س ُم�ستغرب ًا وال جديداً ،فاجلي�ش
ال�ترك��ي يتوغل يف �سورية وال��ع��راق ُم�ستبيح ًا ال�سيادة
الوطنية للبلدين ،بذريعة املحافظة على الأم��ن القومي
الرتكي ،ما يعيد �إىل ال��ذاك��رة ف�ترة االحتالل العثماين
البغي�ض الذي مت ت�سويقه حتت مظلة دينية.
كذلك ا�ستهدفت تركيا م�صر قدمي ًا وحديث ًا وبكل الأ�شكال
لأن م�صر كانت �ضد الإخوان امل�سلمني الذين �أرادوا حتويل
م�صر �إىل تابع لرتكيا ،وبالتايل ،عملت تركيا ك��لّ مايف
و�سعها والتزال للحيلولة دون نهو�ض م�صر وا�ستعادة دورها
الطليعي العربي والأفريقي .كما تدخّ لت تركيا يف ليبيا
واليمن لإجها�ض كل حماوالت �إخ��راج البلدين من الواقع
امل�أ�ساوي الذي يعي�شانه ب�سبب احلروب املفرو�ضة عليهما.
و�أ�سهمت حكومة �أردوغ���ان يف �إي��ج��اد وتعميق االنق�سام
الفل�سطيني خدمة حلليفتها “�إ�سرائيل”.
املهم� ،أن تركيا وخا�صة يف ظل حكم �أردوغان العثماين،
حتاول تن�صيب نف�سها و�ص ّي ًة على العرب ،وا�ستهداف �أي
توجه عربي-عربي ناه�ض وتغذية اخلالفات العربية
ب�أ�ساليب خبيثة.
تركيا-للتذكري -هي التي ق�سمت القبار�صة ،وارتكبت
م��ذاب��ح الأرم���ن ال�شهرية ،وه��ي تعمل الآن على ت�صفية
الأكراد ،وبالتايل� ،سقطت كل الدعاوى الرتكية باالنت�صار
لق�ضايا احلرية وحقوق الإن�سان والدميقراطية.
ومن هنا ،يرتتب على العرب التن ّبه للأطماع الرتكية
القدمية-اجلديدة لأن ه��ذه الأط��م��اع ت�ستهدف الوجود
العربي وحتويل العرب �إىل رهينة بيد العثمانيني اجلدد
الذين ميثلهم �أردوغان خري متثيل.

تعزية

تعزية

تعزية

فجع الزميل منري الرفاعي بوفاة
والدته.
رئ��ي�����س احت����اد ال��ك��تّ��ـ��اب ال��ع��رب
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي واملجل�س
واالحت���اد يتقدمون �إل��ي��ه بخال�ص
العزاء واملوا�ساة ..راج�ين اهلل عز
وج���ل �أن يتغمد ال��ف��ق��ي��دة بوا�سع
رحمته وي�سكنها اجلنة ،ويلهم �أهلها
وذويها ال�صرب وال�سلوان.

فجع الزميل ن��ذي��ر جعفر ع�ضو
احتاد الكتّـاب العرب و�أمني حترير
جملة /ال��ف��ك��ر ال�سيا�سي /بوفاة
�شقيقه.
رئ��ي�����س احت����اد ال��ك��تّ��ـ��اب ال��ع��رب
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يتوجهون
�إليه بخال�ص العزاء .راجني من اهلل
عز وج��ل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع
رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.

فجع ال��زم��ي��ل يون�س يون�س ع�ضو
احتاد الكتّـاب العرب بوفاة جنله.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي وه��ي��ئ��ة حت��ري��ر
الأ�سبوع الأدب��ي يتقدمون من الزميل
يون�س بخال�ص ال��ع��زاء وامل��وا���س��اة..
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

فجع الأديب حممد عزوز بوفاة �أمه
يف الأ�سبوع املا�ضي
رئ��ي�����س احت�����اد ال��ك��تّ��ـ��اب ال��ع��رب
و�أع�����ض��اء امل��ك��ت��ب التنفيذي وهيئة
حترير الأ�سبوع الأدب��ي يتقدمون من
الأدي��ب حممد ع��زوز بخال�ص العزاء
وامل��وا���س��اة ..راج�ين اهلل عز وج��ل �أن
يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها
اجل��ن��ة ،ويلهم �أهلها وذوي��ه��ا ال�صرب
وال�سلوان.

و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

قضايا ونقد
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القرار الأميركي الأرعن!

•د .علي دياب

�إنّ املتتبع ل�ل�أح��داث ال�سيا�سية وال�سيما ال��دع��م غ�ير امل��ح��دود،
بل وال��ذه��اب �إىل حد التماهي ما بني الإدارة الأمريكية والكيان
ال�صهيوين ،ال يفاج�أ بقرار دونالد ترامب ،املتمثل باالعرتاف بال�سيادة
«الإ�سرائيلية» على ه�ضبة اجلوالن املحتلة ،فجاء هذا القرار بعد قرار
�سابق ل�سيء الذكر ،والقا�ضي بنقل �سفارة الواليات املتحدة الأمريكية
�إىل القد�س املحتلة ،واعرتاف �إدارته �أي�ض ًا يف �أنها العا�صمة الأبدية
للكيان ال�صهيوين؟! والغريب يف الأمر �أن هذا الرئي�س املتهور ،والذي
يت�صرف وك�أنه املالك ال�شخ�صي �سواء
يعدّ رئي�س القوة الأعظم يف العامل؟
ّ
للواليات املتحدة الأمريكية� ،أو لبقية �أنحاء العامل� ،ضارب ًا عر�ض احلائط
القوانني الدولية ،والأع��راف الإن�سانية ،وكل املقومات التي تعارف عليها
املجتمع الب�شري ،بل ومنظومة الدول التي تعي�ش على وجه هذا الكوكب،
فقرارات الأمم املتحدة �سواء بجمعيتها العمومية �أو يف جمل�س الأمن ت�ؤكد
احتالل الكيان ال�صهيوين له�ضبة اجلوالن ،ويف كل عام جتدد قراراتها بهذا
ال�ش�أن ،فعلى ما يبدو وكما يقال يف املثل العربي ،ـ �شنٌّ وافق طبقة ـ فرئي�س
وزراء الكيان ال�صهيوين بنيامني ننت ياهو وجد �ضالته يف �شخ�ص دونالد
ترامب ،ويت�صرفان بطريقة يتوهمان يف �أنها ل�صاحلهما� ،أي ل�صالح الكيان
ال�صهيوين والواليات املتحدة الأمريكية� ،إ ّال �أن واقع احلال ي�شري �إىل العك�س
متام ًا ،ونحن ندرك �أن احلل ال�سيا�سي الذي نادى به القطر العربي ال�سوري
منذ �سبعينيات القرن املن�صرم ،وخا�صة بعد حرب ت�شرين التحريرية ،احلل
الذي يحقق ال�سالم العادل وال�شامل يف االن�سحاب الكامل للكيان ال�صهيوين
�إىل حدود الرابع من حزيران لعام �سبعة و�ستني وت�سعمئة و�ألف ،و�ضمان حق
العودة لالجئني الفل�سطينيني و�أن القد�س عا�صمة الدولة الفل�سطينية ،نحن
مقتنعون �أن العدو الإ�سرائيلي ما كان ولن يكون �صادق ًا يف التزامه بهذا احلل،
والذي مت عقد م�ؤمتر مدريد لل�سالم عام �إحدى وت�سعني وت�سعمئة و�ألف على
�أ�سا�سه ،وقناعتنا �أن احلل الوحيد هو �أن ما �أخذ بالقوة ال ي�سرتد �إ ّال بالقوة،
وبالتايل فاجلوالن ال ي�ستعاد �إال بالقوة ،ولن ندّ خر جهد ًا يف �إعادته ،وللقطر
العربي ال�سوري مطلق احلق يف حترير �أر�ضه م�ستخدم ًا خمتلف الو�سائل
وخا�صة الع�سكرية منها ،والأح��داث ت�ؤكد �أن هذا الكيان الغا�صب ،مل ولن
يجدي معه �إ ّال املواجهة ،و�إرغامه على االن�سحاب من الأر�ض املحتلة �صاغر ًا
وممرغ ًا وجهه يف الرتاب ،كما ح�صل معه عام �ألفني يف جنوب لبنان نتيجة
�ضربات املقاومة الوطنية اللبنانية ،وكذلك هزميته النكراء يف احلرب
القذرة التي �شنها على لبنان عام �ألفني و�ستة والتي ا�ستمرت ثالثة وثالثني
يوم ًا ،واع�ترف العدو نف�سه �أن��ه مل ي�ستطع حتقيق �أي هدف من الأه��داف
التي و�ضعها لهذه احلرب ،ولقد مللنا مناورات هذا العدو ،وال ميكن �أن نن�سى
وديعة رابني ب�ش�أن اجلوالن؟ وكيف مت اغتياله ثمن ًا لهذه الوديعة ،و�إن دعم
الإدارات الأمريكية املتعاقبة ،والتي تعد الإدارة احلالية �أ�سو�أ تلك الإدارات،
هو ال��ذي ي���ؤدي �إىل اتخاذ هذه ال��ق��رارات الطائ�شة لدونالد ترامب ،وال
ن�ستبعد �أن يلج�أ �إىل قرارات جديدة ،على غرار مثل هذا القرار ،يقوم فيها
ب�إلغاء �صفة االحتالل عن بقية الأجزاء العربية املحتلة ،يف ال�ضفة الغربية
�سيعجلون بنهايتهم ،و�سيدفعون �إىل
�أو قطاع غزة؟؟ ولكنهم بفعلتهم هذه
ّ
املواجهة التي لن يكونوا رابحني بنتيجتها ،فاملقاومة حق م�شروع ،لأي �شعب
حتتل �أر�ضه ،و�إن حالة الإجماع العاملي للدول كافة يف رف�ض القرار الأمريكي،
وكذلك يف هيئة الأمم املتحدة ،ي�ؤكد �إجرامية مثل هذه القرارات ،وخروجها
عن ال�شرعية الدولية وقرارات جمل�س الأمن الدويل ،ويظن ترامب �أنه يف
مثل هذه ال�سيا�سة� ،سي�ساعد حليفه ننت ياهو ،وي�سهم يف فوزه باالنتخابات
التي يجريها الكيان ال�صهيوين يف ني�سان القادم ،وفاته �أنه لو حتقق هدفه
وف��از حليفه البغي�ض ،وباملقابل فاخل�سارة �أك�بر و�ستنعك�س على املنطقة
برمتها ،و�أثبتت التجربة �أن اخلطط الأمريكية الإ�سرائيلية يف املنطقة ،قد
ف�شلت ف�ش ًال ذريع ًا ،و�ستكون نتائجها كارثية على �أ�صحابها ،ويتحمل ننت ياهو،
غ�ضب املقاومة ،ف�صاروخ واحد �أطلقه املقاومون من قطاع غزة وو�صل �إىل تل
�أبيب ،هزّ الكيان وهرعت النا�س �إىل املالجئ ،وذهب نف�سه الننت ي�ستجدي
الو�ساطة امل�صرية لوقف �إطالق ال�صواريخ من القطاع ،وق�صة البطل عمر �أبو
ليلى وما فعله يف جنود االحتالل ،ال تزال ماثلة يف الأذهان ،فكيف يت�صور
هو و�سيده ترامب وكل من يدور يف فلكهم ،عندما تنهال ال�صواريخ على الكيان
البغي�ض من كل حدب و�صوب ،من خارج حدود الأر�ض الفل�سطينية العربية
املحتلة ،و�إن قطرنا العربي ال�سوري ،الذي واجه حرب ًا كونية� ،شاركت فيها
ع�شرات ال��دول ،و�ضخت مليارات ال��دوالرات ،ومع ذلك ا�ستطاع �أن ينت�صر
ويلحق الهزمية بالإرهاب وداعميه ،و�أن يحرر معظم املناطق التي �سيطر
عليها هذا الإرهاب ،وال يزال م�ستمر ًا يف حربه �إىل �أن يحقق االنت�صار الناجز
وتعود ال�سيادة العربية ال�سورية على كامل ترابها ،وهذا �آت ال حمالة طال
الزمن �أم ق�صر ،ولكنه لن يكون طوي ًال ،و�سيدرك اجلميع� ،أن املقاومني ال
يعرفون طعم ًا للهزمية ،و�أن الن�صر حليفهم ،و�إننا نقول لكل من يراهن على
الواليات املتحدة الأمريكية� ،إن كان من �أنظمة عربية �أو �إقليمية ،ف�إنها �أي
الواليات املتحدة ،ال تريد حلفاء ،و�إمنا تريد �أتباع ًا �أذالّء ،ولي�س لديها
�أي اعتبار لقيم ال�سيادة والكرامة الوطنية ،وال م�صداقية لديها وال وفاء،
و�شواهد التاريخ قريبة مل ين�سها �أحد ،فعلى �سبيل املثال ال احل�صر �شاه �إيران
و�أنور ال�سادات وغريهم كثريون.

في رواية (الطرق الجبلية الوعرة)
لـ علي محمد مرعي
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•عبا�س حريوقة

حتدثنا يف غري مو�ضع ومن على غري منرب �أي�ضا عن
فن الرواية
فن الرواية وما مييزها فقلنا �إن ما مي ّيز ّ
ونعني هنا بالفن (ماعنته املو�سوعة الفل�سفية لـ
«روزنتال وب يودين» من �أنه ال�شكل النوعي من �أ�شكال
الوعي االجتماعي والن�شاط الإن�ساين) هو قدرته
على التكوين العام وال�شامل للحياة االفرتا�ضية...
حياة زمكانية مفتوحة على االحتماالت اخللقية
املتعلقة ب�أنامل خالقها «الروائي» ونقول خالقها من
باب ا�شرتاطي وقتي لأن الروائي هو الذي يتحكم مبفردات
اللحظة و� ّ
احلب ل�شخو�صه كما
أدقها فهو يحيي ومييت ،مينح ّ
مينح اجلوع والعط�ش والهلع و ....يعي تفا�صيل الأمكنة
بدء ًا من غبار الرمو�ش و�صو ًال �إىل اجلبال املرت ّبعة بانتظار
�إيحاءاته ولو لطري يحط على حجرة يف �أ�سفل �أ�سفله .
الروائي املبدع هو خالق حقيقي لكون ولف�ضاء روائي..
كونٌ ب�أدواته ومواقيته ومكوناته «ليل ،نهار� ،صباح ،م�ساء،
هواء ،تراب ،ماء ،نار ،يبا�س ،غبار ،قبور ،رياح� ،أمطار...
و�أنا�س طيبون� ،أنا�س �أ�شرار ،ن�ساء ثكاىل� ،صغار جياع» يرتبع
جانب ًا �أو يتمدّ د على عر�شه العايل وميعن يف موجوداته
تارك ًا كائناته تنت�شر وجتتمع ،ت�صدق وتكذب ،تقتل بذراع وت�ضم ب�أخرى ...الروائي الذي يقول لكلّ
�شخو�صه «كن فيكون» يحارب مع بطله يحقد على �أعدائه ميكّنه منهم �أو يتمنّى ذلك رغم �إمكانياته اجل ّمة
التي مدّ هم بها و�أورثهم �إ ّياها من �سالفيهم.
منا�سبة هذه املقدمة ال�سردية هي انتهائي للتو من قراءة رواية �صدرت حديثا عن الهيئة العامة للكتاب
نهاية 2018بعدد �صفحاتها الـ � 384صفحة للأديب والروائي علي حممد مرعي
هذه الرواية تتحدث عن مرحلة االحتالل الفرن�سي لبالدنا وما رافق �أو �صاحب االحتالل من �أحداث
ولّدت حراك ًا اجتماعي ًا مغاير ًا ت�صدّ ره �أو قاده بع�ض �شباب �أهل املكان ( ال�ساحل ال�سوري) بثقافة ثورية
جديدة وب�أدوات متوا�ضعة..
لن �أدخل الآن �إىل بنية العمل وتطوراته الدرامتيكية ولن �أقف على �أو عند �أ�سئلة العقل و�إىل �أي مدى
نحج يف �إثارتها ..ولن �أقف عند فنية العمل التخيلية الإبداعية ولكن ما ميكنه قوله يف هذه العجالة �إنها
رواية تاريخية حاولت �أن توثق حلاالت زمكانية كغريها من �أعمال روائية �سورية وعربية �سبقتها حتدثت
عن مرحلة االحتالل وباملفردات ذاتها ورمبا كان غريها �أكرث جر�أة وقدرة على �إثارة املتلقي ومنحه حاالت
ده�شة وجنون ،واجلنون هنا من حيث هو حالة �إبداعية
رواية تناولت دور رجال الدين املتماهي �إن مل نقل املتطابق مع رجال ال�سلطة واملال ..تناولت دور القاع
املجتمعي امل�سحوق واملنغم�س يف جهله وعبوديته
تناولت دور بع�ض �شباب تلك الأيام وما يكنزه من طموح و�أحالم ور�ؤى �..شباب �سعى بع�ضهم لتحقيق
حلمه يف الو�صول  ..وو�صل (�شريف) ولكن كيف وب� ّأي �أدوات ؟؟
وثمة �شباب ( فجر -علي -عقل ) عملوا على حلم ثوري حترري و�سعوا لتحقيق �أهدافهم من خالل
امتالك ال�سالح وت�شكيل جمموعات هنا وهناك ولكن من دون ا�سرتاتيجية لو توفرت كان املمكن �أن تعك�س
م�شروعا حترريا كما نقل لنا من غري م�صدر تاريخي
عمل �أي�ضا تناول دور رج��االت ال�سلطة وكيفية و�صولها وتعاونها مع رج��االت االنتداب واحلامية
الفرن�سية والت�آمر معهم على ال�شعب � ..إلخ
عمل �أي�ضا �سلط ال�ضوء على حاالت احلب وركز على دور املر�أة �آنذاك وما ترتكه يف النف�س بكل حاالتها
(نظرية – روزا)..ولكن �إىل �أي مدى جنح يف ذلك..
عمل روائي عك�س حاالت اخلذالن التي تعر�ض وما زال يتعر�ض لها مواطننا العادي علي يد �ساللة ذات
الرجاالت ابن ال�شيخ �شيخ وابن البا�شا با�شا وابن البيك بيك و� ..إلخ ..ويبقى ال�شعب يدور حول بئر نف�سه.
رواية �أرى �أنها مل تنجح يف طرح �أ�سئلة هامة �أو كربى �أو جديدة ومل تنجح يف حتقيق �إ�ضافات جديدة
مغايرة..
رواية مل تنجح يف نقل وت�صوير دقيق لذاك احلراك الثوري امل�سلح منه والنف�سي االجتماعي الذي
عا�شته تلك البقعة اجلغرافية من �سوريتنا �ضد االحتالل الفرن�سي ..ومل تنجح يف ت�صوير تلك العمليات
التي كانت حتدث بتن�سيق هام وجناح ما بني �أبناء املناطق ..كما مل ت�سلط ال�ضوء على ذاك احلراك الذي
عا�شته مناطق �سورية قاطبة �إبان االحتالل ..
رواية �أرى �أن كاتبها ظلمها وظلم نف�سه حني ا�ست�سلم للروح ال�سردية العادية ممتنعا عن �ضخ طاقاته
اخلالقة و قواه وروحه املبدعة  ..نعم فهو على قدرة عالية جتلت هذه القدرة الإبداعية يف غري مو�ضع
من العمل ..يف الغور يف روح ( فجر) حينا ويف ت�صوير مفردات املكان يف �أحايني كثرية..
�أرى �أن على الروائي الذي يريد �أن يكتب عمال روائيا � -سيما التاريخي  -عليه �أن ي�سال نف�سه �أ�سئلة
كثرية �أهمها هل �سي�ضيف �إىل ما قبله جديدا؟؟
هل �سيكون يف �أ�سلوبه و�أدواته وطريقة الطرح والتناول مغايرا ومده�شا؟؟
هل �سيدخل يف ذوات �أبطال عمله ويقودهم �إىل ث��ورات جمتمعية (دينية – ع�شقية – ثقافية –
�سيا�سية)؟؟
هل �سيحقق قيمة م�ضافة للرواية ال�سورية ويقودها �إىل �صفوف �أمامية يف الأع��م��ال الروائية
العربية..؟؟
(الطرق اجلبلية الوعرة ) رواية جيدة ت�ضاف �إىل ر�صيد كاتبها الأديب علي حممد مرعي و�إىل املنجز
الروائي ال�سوري ولكن كنت �آمل �أن �أجد فيها �أجوبة خا�صة لأ�سئلة خا�صة �..أ�سئلة الإب��داع اخلالق
اال�ستثنائي.

4
• ماجدة البدر

وجه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �ضربة
قا�ضية لعملية ال�سالم يف املنطقة ،وذلك من خالل
اعرتافه بال�سيادة الإ�سرائيلية على اجلوالن ،يعدُّ
هذا االع�تراف حد ًثا مف�صلي ًا يف تاريخ ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي ،وا�ستهتار ًا بالعاملني العربي
والإ�سالمي ...احتجاج ًا على هذا القرار دعا فرع
دم�شق احتاد الكتاب العرب �إىل وقفة ت�ضامنية مع
اجلوالن � ً
أر�ضا و�شع ًبا وهي بعنوان :اجلوالن �أ�صالة
الهوية وحماوالت فر�ض ال�سيادة املز ّيفة.
�شارك فيها جمموعة من الأدب��اء واملفكرين.
عربوا عن رف�ضهم القاطع لهذا القرار و�أكدوا على
عروبة اجلوالن.
وذل���ك بح�ضور رئي�س احت���اد الكتاب العرب
الأدي��ب مالك �صقور ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
لالحتاد ،وهيئة الفرع برئا�سة الأ�ستاذ حممد
احل����وراين .ال��ذي رح��ب باحل�ضور ،م���ؤك��د ًا على
عروبة �أبناء اجلوالن ،الذين رف�ضوا بقوة الهوية
الإ�سرائيلية وا�ستنكروا اعرتاف ترامب بال�سيادة
ال�صهيونية على �أرا�ضيهم ،قائ ًال� :أنا �أرحب بكم
�أمام قد�سية اجلوالن وطهر ترابه ...
•رحب ال��دك��ت��ور �صابر باحل�ضور الرئي�س
ال��ف��خ��ري الحت���اد ال�صحفيني ال�����س��وري�ين ،ور�أى
�أنَّ كل حديث نقوم به هو حديث مبتور� ،أم��ام
ت�ضحيات ال�شهداء ،الذين عادت الب�سمة �إىل �شفاه
�أطفالنا بف�ضل دمائهم املراقة على ت��راب هذا
فخر لنا..
الوطن الطاهر ،كان ا�ست�شهادهم ،مثار ٍ
�إن الت�آخي بني بندقية املقاتل ،وقلم الكاتب ت� ٍآخ
�آزيل ...واجل��والن هو �أر���ض �سورية منذ الأزل،
كانت مم ًرا للفتوحات العربية ،يعدُّ اجلوالن �أول
من �أطلق النار على جيو�ش غورو� ،أبنا�ؤه �أجنحة
الثورة ال�سورية ،خمل�صون لت�ضحيات �آبائهم ،قال
عنهم ال�سيد الرئي�س حافظ الأ�سد عام :1981
عندما �أ���ض��رب��وا احتجاج ًا على فر�ض الهوية
الإ�سرائيلية[:املنية وال الهوية] .انظروا
ماذا يفعل ه�ؤالء الأبطال يف اجلوالن ،وما يفعله
الظالميون التكفرييون يف الوطن ...فهم �أحفاد
�سلطان با�شا الأطر�ش ،والب��د �أن يكونوا �أوفياء
لعظام �أجدادهم التي تقطر ت�ضحيات...
•حتدث مدحت �صالح رئي�س مكتب اجلوالن
يف رئا�سة جمل�س ال���وزراء] قائ ًال :يف ح�ضرة
اجل����والن ت��ع��ج��ز ال��ك��ل��م��ات ع��ن ال��ت��ع��ب�ير ،فبعد
52عام ًا من االحتالل ومقارعة العدو ال�صهيوين،
وب��ع��د ال��ع�����ش��رات وامل��ئ��ات م��ن ال�����ش��ه��داء ،الذين
�أراق����وا دم��اءه��م على ت��راب��ه ال��غ��ايل ،و�سطروا
مالحم البطولة ،دفاع ًا عن عروبتهم ..عروبة
اجلوالن...
هاهم �أهلنا ي�ؤكدون على انتمائهم �إىل وطنهم
الأم �سورية ،ودفاعهم عن هويتهم ،حيث قاوموا
وم��ازال��وا املحتل ،ورف�ضوا ق��راره بفر�ض الهوية
الإ�سرائيلية ،وم��ازال طريقهم يف الن�ضال حاف ًال
بالت�ضحيات واملواقف البطولية امل�شرفة ..وهاهم
ي���ؤك��دون انتماءهم �إىل وطنهم الأم ،وفخرهم
بجي�شهم ال�سوري وماحققه من انت�صارات...
�إن �أهلنا يف اجلوالن بحاجة �إىل دعمنا ،يجب
�أن نعمل على دع��م �صمودهم يف وج��ه االحتالل
وق��رارات��ه ال��ظ��امل��ة ،وامل�سيئة ،واملجحفة بحق
��اء وجي�ش ًا
�سوريتهم ،ويجب �أن نعمل بجد �أب��ن ً
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نشاطات

الجوالن �أ�صالة الهوية
ومحاوالت فر�ض ال�سيادة المزّيفة

وقائد ًا على حتريرهم وتطهري �أر�ضنا اجلوالنية
من رج�س هذا املحتل الغا�صب..
فالعدو ال يفهم لغة احل��وار ،فاحلوار الوحيد
معه هو من خالل املقاومة والن�ضال امل�سلح� ..إن
املقاومة هي ال�سبيل الوحيد ال�ستعادة هذه الأر�ض
املغت�صبة..
لقد ا�ستنكر �أهلنا يف اجل���والن ق��رار ترامب
 ...فاجلوالن هو �أر�ض �سورية ،و�ستبقى �سورية،
وبهمة جي�شنا وقائدنا � ...سنكون يف اجل��والن
قري ًبا ،و�سيخفق العلم ال�سوري قريب ًا على ذراه
املباركة...
•ا�ستنكر الأ�ستاذ مالك �صقور رئي�س احتاد
ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ق���رار ت��رام��ب واع�ت�راف���ه ب�ضم
اجل���والن �إىل الكيان الغا�صب املغت�صب ،ولكنه
عدَّ هذا القرار حلقة يف �سل�سلة طويلة من حرب
الإمربيالية الأمريكية �ضد �سورية وح�صارها..
ف�����س��وري��ة ك��ان��ت وم���ازال���ت و�ستبقى تنا�ضل
لتحرير فل�سطني و�إع����ادة احل��ق املغت�صب �إىل
�أ�صحابه .و�سورية ه��ي قطب ال��رح��ى يف حمور
ً
وحكومة وقياد ًة،
املقاومة ،و�سورية ،الأبية� ،شعب ًا
وقائدً ا �ضد التطبيع و�ضد املطبعني العرب قدمياً
وحدي ًثا...وكما جعلت نابليون يخرد منها مهزو ًما
مدحور ًا يجر وراءه ذيول اخليبة والعار� ،ستهزم
�سورية امل�����ش��روع الإم�بري��ايل ،وخمطط ال�شرق
الأو�سط الكبري ،و�ستبقى �سورية العقبة الك�أداء
يف وج��ه املطبعني العرب ،الذين هرولوا �ساب ًقا،
ومن تبعهم الح ًقا  ،لال�ست�سالم للكيان الغا�صب
املغت�صب..
ي��ت��زام��ن ت�صريح ت��رام��ب واع�ت�راف���ه اخلطر
الأرع���ن الالم�س�ؤول ،واجلي�ش العربي ال�سوري
يق�ضي على �آخر ب�ؤر الإرهاب التكفريي الظالمي،
ويطهر ال�تراب ال�سوري من رج�س الإره���اب ،لأن
امل�ستفيد الوحيد من ذلك هو الكيان ال�صهيوين..
�إن اعرتاف ترامب هذا عدوان �صارخ مبا�شر على
ال�سيادة ال�سورية ووحدة �أرا�ضيها ..وعدوان وقح
على القانون ال��دويل وا�ستهانة بحقوق ال�شعوب
وتقرير م�صريها ..وهو يذكرنا باحتالل فل�سطني،
ووعد بلفور امل�ش�ؤوم ...ولكن مهما عربد الكيان
ال�صهيوين ،ومهما ا�ستكربت �أمريكا� ،سيعود احلق
�إىل �أ�صحابه مهما طال الزمن �أم ق�صر..
�إن اجلوالن �سوري ،و�سيعود �إىل ح�ضن الوطن
الأم بف�ضل �إرادة ال�سوريني جميع ًا و�صالبة
وعزمية �إدارتهم متمثلة بالقائد الدكتور ب�شار
الأ�سد ،حتية �إىل �صمود �أهلنا يف اجلوالن الأبطال،
واملجد لل�شهداء ،والن�صر للمقاومة...
•وجه الأ���س��ت��اذ ر�أف����ت ب��ك��ار ع�ضو جمل�س
حمافظة القنيطرة حتية �إىل �أب��ن��اء اجل��والن
املحتل ال�صامدين يف ظل االح��ت�لال ال�صهيوين
و�أبنائه املهجرين ق�سر ًا منذ ع��ام  ،1967وهم
ي��ن��ت��ظ��رون ال���ع���ودة �إىل ق��راه��م امل��ح��ت��ل��ة ،بعد
حتريرها ،حتية متلألئة بالبطولة وال��ف��داء،
مليئة مبحبة الوطن والعمل خلريه وعز وجماله،
�أزفها �إليكم و�أرفعها لأرواح �شهدائنا الذين �ضحوا
ب�أغلى ما ميلكون لتحيا �سورية ..فمنذ احتالل
اجل���والن تعمل ق��وات االح��ت�لال بكافة الطرق
والو�سائل لطم�س هوية وانتماء اجلوالن ،حيث مت
تهجري � 1354ألف مواطن �سوري ،وقامت بتدمري

قرى اجلوالن ومدنه ،ف�أزالت  132قرية و112
مزرعة ،ومدينتني عن وجه الأر�ض ،لتدعي فيما
بعد �أن اجل��والن كان �أر�ض ًا بال �سكان ،كما ادعت
الأم��ر نف�سه عند اغت�صاب فل�سطني ...لقد جاء
احتالل اجلوالن ا�ستكما ًال للذريعة التي �أوجدها
من خالل التاريخ املزيف الذي �صنعته ال�صهيونية
العاملية والتو�سع ال�سرطاين ال��ذي خططت له
ط��وي ً
�لا� ،أي �أن��ه يف �أي وق��ت ممكن �أن يبدع هذا
أرا���ض جديدة من خالل
الكيان ذريعة الحتالل � ٍ
ال��ت��زاوج مع امل�شروع الغربي الداعم ل��ه� ،أي �أن
اخلطر الإ�سرائيلي ال يقت�صر على حدود حمددة
بل يهدد وجودنا ب�شكل كامل...
•قدم علي ب��دوان الكاتب واملحلل ال�سيا�سي
مداخلة تناول فيها القرار اجلائر لرتامب املتعلق
باجلوالن ،وربط هذا القرار بامل�شروع الأمريكي
املعنون بـ �صفقة ال��ق��رن ،وه��و امل�شروع ال��ذي ال
ي�ستهدف فل�سطني لوحدها ،بل جممل املنطقة
والإقليم..
و�أ���ض��اف يف مداخلته �أن املطلوب الآن وقفة
حقيقية من �أج��ل الت�صدي للم�شروع الأمريكي
ولقرار ال�ضم من خالل التحرك ال�سيا�سي على
كل امل�ستويات ،ودعم �صمود اجلوالنيني وتطوير
�أ�شكال املقاومة يف مواجهة االحتالل..
واخ��ت��ت��م ك�لام��ه ب��ال��ق��ول� :إنَّ اجل���والن لي�س
عقار ًا �أمريك ًيا للبيع� ،أو الإه���داء ،بل هو �أر���ض
عربية حمتلة كم فل�سطني ..وبالتايل ف�إن القرار
الأمريكي لن يغري من الأمر �شيئ ًا..
•�أعرب الأ���س��ت��اذ مو�سى عبد ال��ن��ور رئي�س
احت��اد ال�صحفيني ال�سوريني عن رف�ضه القاطع
لهذا القرار اجلائر من قبل الإدارة الأمريكية
ال�صهيونية ،ف��الأدب��اء واملثقفون مدعوون للبد�أ
بخطة ي�ستعيدون فيها ا�ستنها�ض الوعي العربي
القومي ،ومقاومة �سيا�سة االحتالل ال�صهيوين التي
هي نتيجة طبيعية لواقع ر�سمي عربي مرتدي،
�إن الروابط الطبيعية والقومية والعروبية بني
اجلوالن وفل�سطني ال ميكن ف�صم عراها. ..وحادث
للجوالن لي�س �إ َّال �سيناريوا مبتذل مكرر يعيدنا �إىل
ماحدث يف فل�سطني .وما �سيحدث الح ًقا لل�ضفة
الغربية ..لذلك يجب �أن نكثف جهودنا ال�ستعادة
�أرا�ضينا املغت�صبة..
•حتدث د�.إب��راه��ي��م زع���رور �أم�ين �سر فرع
دم�����ش��ق .ع��ن الأه��م��ي��ة اال�سرتاتيجية للموقع
اجلغرايف وتاريخ اجل��والن العربي ال�سوري عرب
الع�صور التاريخية القدمي والو�سيط واحلديث
واملعا�صر والذي ي�شكل لي�س قلب و�سط اجلمهورية
العربية ال�سورية بل �إمنا ي�شكل و�سط وقلب بالد
ال�شام (�سورية الطبيعية) .و�إنَّ ك��ل ال��غ��زوات
الإم�براط��وري��ة اال�ستعمارية التي ج��اءت �إىل
املنطقة كان للجوالن دور ًا مقاو ًما لهذه الغزوات
مبا فيها الغزوة ال�صهيونية الإمربيالية الأمريكية
لفل�سطني املحتلة ،و�إنَّ موقع اجلوالن الذي يتحكم
بالطرق ال�بري��ة م��ن ال�شمال �إىل اجل��ن��وب ومن
الغرب �إىل ال�شرق ،وال��ذي ي�صل �أط��راف الوطن
العربي مع بع�ضها البع�ض ،ي�شكل هو الآخر نقطة
ا�سرتاتيجية مهمة ،يف الدفاع عن ه��ذا الوجود
التاريخي واحل�ضاري ،وبالتايل ف�إن موقع اجلوالن
العربي ال�سوري ي�شكل نقطة ا�سرتاتيجية قوية،

ل�سورية ،التي ُّ
نطل من خاللها
على �أر����ض فل�سطني وب��ح�يرة ط�بري��ة ،و�سهل
احل��ول��ة ،وج��ب��ال اجلليل الفل�سطينية ،و� ً
أي�ضا
يطل على لبنان ال�شقيق ،وعلى اجلنوب الأردين
ال�شقيق ،ويت�صل بالعا�صمة دم�شق التي تبعد عنه
 60كم /و�إن م�ساحة اجل��والن البالغة 1860
ك��م  ،ت�شكل  1%فقط م��ن م�ساحة اجلمهورية
العربية ال�سورية ،التي هي  185.118كم 2و�أن
�أعلى نقطة يف اجل��والن ال�سوري املحتل يف جبل
ال�شيخ ،هي 2816م �أي ما يعادل  9232قدم و�أيًا
ك��ان ف���إنَّ اجل��والن و�إرادة �أه��ل اجل��والن ،و�إرادة
ال�سوريني ...متجهة لتحرير اجل��والن ،وحترير
فل�سطني تال ًيا من خالل املقاومة وحمور املقاومة،
الذي ت�شكل �سورية قاعدته الأ�سا�سية مع حلفائها
و�أ�صدقائها يف حمور املقاومة.
•يرى د.ت��وف��ي��ق امل��دي��ن��ي ك��ات��ب وب��اح��ث
تون�سي� ،أن ما تقوم به ال�سيا�سة الأمريكية ماهو
�إ َّال خطة حمكمة لتفكيك ك��ل ال���دول العربية
التي حملت امل�شروع القومي العربي املت�صادم مع
ا�سرتاتيجيتها ...فاحتالل الأمريكي للعراق،
واحل��رب ال�صهيونية يف متوز  ،2006ثم احلرب
الإرهابية الكونية على �سورية ،وامل�ستمرة منذ
�أك�ث�ر م��ن � 8سنوات وال��ت��ي ت�ستهدف النيل من
�سورية ،وتق�سيمها على �أ�س�س طائفية ومذهبية
وعرقية� ...إنَّ الإمربيالية الأمريكية ال تريد
االعرتاف بهزمية خمططها يف �سورية ،لذلك تعمل
على �إطالة �أمد االحتالل الأمريكي ال�صهيوين يف
املنطقة ،وذلك من احتاللها لأجزاء من الأرا�ضي
ال�سورية ...وي��رى د .توفيق �إن خيار املقاومة
هو الوحيد القادر على ه��زم امل�شروع الأمريكي
ال�صهيوين ،يجب �إع���ادة بناء امل�شروع العربي،
وب��ن��اء ال��دول��ة القومية العربية ال��ق��ادرة على
الت�صدي لهذا امل�شروع..
حتية �إىل �صمود �أهلنا يف اجلوالن...
و�ضمن م�شاركة وجدانية قر�أت ال�شاعرة ليلى
اجلاليل �شاعرة من اجلوالن �أوىل ق�صائدها :منها
نقتب�س:
�أن��ا اجل����والن� ..أن��ا زه���ر ُة ال��زي��زف��ون� ...أن ُ
�ثر
عبريي حيث �أك��ون� ...أنا املولودة منذ ق��رون...
لكنني مازلتُ على ا�سمي فال �أخون...
�أن��ا الأب��ي ُ��ة وكلماتي ٌ
كنز م��دف��ون� ...أ�شعاري
�أكتبها لكم مر ًة من دماء ال�شهداء ومرة من دمع
العيون/ن�سج �أبياتي و�أ�شعاري من �ساحة املعارك
ُ
وال�صمود� /أن��ا الأم��ي�ر ُة كيف غ�يري تعرفون/
� ُ
أ�شعل النا َر فيكم لعلكم ت�شعرون� /أكتبها كي منها
تنهلون /من حلمكم ت�ستيقظون� /أ�ست�صرخ فيكم
�ضمائركم /فهل معي ت�صرخون� /أوق��ظ ال�ضمري
ال��ع��رب��ي ال��ن��ائ��م /فمتى ت�ستفيقون� /أم ماتت
�ضمائركم� /إنا �إليه راجعون].
تال احلفل مداخلة لل�سادة[:ح�سني جمعة،
ح�سام خ�ضور� ،أمي��ن احل�سن ،الأرق���م الزعبي،
�صبحي �سعيد� ،سليم بركات ،غازي ح�سني ،جابر
�سلمان].
واختتمت الوقفة بتوجيه حتية �إىل �أهلنا
ال�صامدين يف جوالننا املحتل حتية لكم حتية
لت�ضحياتكم ...نحن معكم يف درب ال�شهادة
وال�صمود والن�صر...

زوايا
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الك�شف عن التوراة
• د.ب�سام اخلالد
قد يكون هذا العنوان مثري ًا بع�ض ال�شيء..لأنه يرتك القارئ
ينم عنها �س�ؤال كبري مفاده
يف حرية وده�شة مفتوحة اجلوانب ّ
هل �ضاعت التوراة� ..أو هل يحتاج �أحد الكتب ال�سماوية �إىل
ك�شف بعد هذه الآالف من ال�سنني؟!
ول�ل�إج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�����س���ؤال ف�إنني �أ���ض��ع ب�ين �أيديكم ما
ن�شرته �صحيفة لوموند الفرن�سية بتاريخ 2002/6/7
ب��ع��ن��وان« :ع��امل��ا �آث����ار ي��ن��ك��ران ح��ق��ي��ق��ة ال���ت���وراة ال��ت��اري��خ��ي��ة»!
والق�صة تتلخ�ص ب���أن حتريات منذ �أك�ثر من �ستني ع��ام�� ًا ،ملقارنة
التوراة مع �آخر االكت�شافات ،على يدي بروفي�سور يهودي من جامعة
تل �أبيب ا�سمه « زئيف هريتزوغ » وهو �أ�ستاذ علم الآثار يف اجلامعة
املذكورة والذي يت�ساءل يف �أبحاثه التي تو�صل �إليها :هل �صحيح �أن
البطاركة “ �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب “ نزحوا؟!  ..كما يت�ساءل
عن اخلروج امللحمي من م�صر ،حيث كان ال�شعب اليهودي م�ستعبداً،
ثم يت�ساءل عن �أر���ض كنعان ،الأر���ض التي وعد بها اهلل اليهود..
ويقول :هل وجد كل هذا حق ًا ..وي�ضيف هريتزوغ�« :إن �أي م�سعى
�أو �إجراء علمي مل ي�ؤكد حقيقة هذا اخلروج من م�صر ،وال حقيقة
�سنوات التيه الكربى يف ال�صحراء والو�صول �إىل الأر�ض املوعودة»!
هذه الإهانة ،قالت عنها اللوموند وقتها على ل�سان كاتب املقال هرني
تنك“ :من ال�صعب ابتالعها من قبل الأو�ساط اليهودية املتطرفة”.
ون���ح���ن ن���ت�������س���اءل :ك��ي��ف ���س��ت��ك��ون ردة ف��ع��ل ه����ذه الأو�����س����اط
امل����ت����ط����رف����ة �إذا ����س���م���ع���وا ح����ق����ائ����ق �أ������ش�����د م�����ن ه�������ذه؟!
يف كتابهما« :الك�شف عن التوراة» يتطرق عاملا الآثار الإ�سرائيليان
(�إ�سرائيل فيننكل�شتاين ونيل �آ�شر �سيلربمان) ،ال��ذي �صدر منذ
�سنوات يف فرن�سا� ،إىل القد�سية اليهودية املزعومة  ،ولي�س لديهما
�أي �شك بخ�صو�ص زي��ف ال��رواي��ات الكربى الأ�سا�سية ال���واردة يف
ال��ت��وراة وع��دم �صحتها ،ويف ر�أي��ه��م��ا �أن ال��ت��وراة �إع���ادة بناء فذة
وعبقرية� ،أدب��ي��ة و�سيا�سية ،لتاريخ ال�شعب اليهودي ب�أكمله!..
ه��ذا البناء ينطلق م��ن حكايات تناقلتها ال��ق��رون ،وه��ي حكايات
�أ�سطورية م�ضخمة وجم ّملة من �أجل خدمة م�شروع امللك «يهو�شفا»
بغية توحيد (مملكتي �إ�سرائيل يف اجلنوب وال�شمال) وفر�ض نف�سه
يف مواجهة الإم�براط��وري��ات الإقليمية الكربى مثل �إمرباطورية
الآ�شوريني وم�صر وبالد ما بني النهرين.
وي�ضيف العاملان الإ�سرائيليان�“ :إن حكاية البطاركة الكربى من
�إبراهيم �إىل �أوالد يعقوب” لي�س لها �أي �أ�سا�س تاريخي ،ف�أ�سماء
ال�شخ�صيات والأماكن املذكورة مل حتظ ب���أي دليل تاريخي يتعلق
بعلم الآثار ،وحكاية البطاركة هي (ما قبل تاريخ ال�شعب اليهودي)
كتبت خلدمة الأطماع التو�سعية ململكة يهوذا ،و�أخذت ذكريات ونتف ًا
من ع��ادات و�أ�ساطري قدمية تتعلق ب��والدة خمتلف �شعوب املنطقة
لت�صف طالئع “الأمة اليهودية” والطابع غري املحدد لطموحاتها
اجلغرافية!
ويف اخل��ت��ام ي���ؤك��د ال��ع��امل��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ان (فيننكل�شتاين
و���س��ي��ل�برم��ان) �أن ه���ذه امل��ي��ث��ول��وج��ي��ا خ��دم��ت «�إ���س��رائ��ي��ل» عندما
حت��دث��ت ع��ن م��راح��ل ال��ق��ت��ال ال��ط��وي��ل م��ع م�صر ال��ف��راع��ن��ة التي
هزمتها ق��وة �إل��ه �إ�سرائيل ،متحدثة �أي�ض ًا عن الو�ضع الإعجازي
(�أو العجائبي) ل�شعب �إ�سرائيل من خالل امليثولوجيا التوراتية
ال��ك�برى وال���ر�ؤي���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��دي��ن��ي��ة ل��ل��م��ل��ك ي���ه���وذا..ال���ذي
ك��ان��ت دول��ت��ه  -ح�سب ال��زع��م  -ت��ه��دد الإم�براط��وري��ات امل��ج��اورة.
اليوم ت�ستعيد «�إ�سرائيل» هذه الأ�سطورة لتخلق الدولة القوية
املوحدة حول «�إلهها» الواحد وعا�صمتها “القد�س” يف �أكرب عملية
تو�سع مبني على يهودية الدولة ،وهنا مكمن اخلطورة.
هذا باخت�صار ما يورده كتاب «الك�شف عن التوراة» ويف�ضح فيه
عاملان �إ�سرائيليان الزعم اليهودي برمته ،وبالطبع فقد ُمنع هذا
الكتاب يف �أمريكا قبل �أن يمُ نع يف «�إ�سرائيل» ،وهذا ي�ؤكد جمدد ًا �أن
تزوير التاريخ ابتكار �صهيوين بامتياز!     

د.ح�ســن حميد

اجلوالن احلبيب
لك�أن الواليات املتحدة الأمريكية ال حتدق يف مر�آة غري مر�آة ال�شر ،واال�ستعالء ،وت�سويغ النظرات الدونية
للآخرين� ،أفراداً ،و�شعوب ًا ،و�أمم ًا!
و�إال كيف تقرتف كل هذه املوبقات والأفعال ال�شيطانية ،واملمار�سات الدموية يف الكثري من البلدان �شرقاً
وغرب ًا ،و�شما ًال وجنوب ًا ،وعرب الأزمنة التي مكنتها من اال�ستحواذ على القوة ،والتحكم مب�صري العامل.
لك�أن الواليات املتحدة الأمريكية تعدُّ نف�سها ،ومن خالل �سيا�ساتها اخلرقاء ،املدير العام لكوكب الأر�ض،
و�أن ال �أحد يعنيها ،وال �آراء تخفف من غلواء توح�شها ،وال �شرائع �إن�سانية حتدّ من �صلفها ،وال قوانني و�ضعية
تردعها ،وال حياء �أخالقي يقودها �إىل املراجعة واملحا�سبة.
واعتداء على
�أقول هذا ،وقد متادى اال�ستكبار الأمريكي وتعددت �صوره الهمجية منا�صر ًة للظلم والباطل،
ً
حقوق الآخرين ،ودو�س ًا للقيم النبيلة ،وجتاه ًال لأب�سط التمظهرات الإن�سانية ،وك�أن ال�شعوب والأمم كائنات
دونية تتحكم بها اجلالفة الأمريكية ،وك�أن احلق هو ما تراه �أمريكا ،وك�أن ال�صواب هو ما ت�شري �إليه الذات
الأمريكية ..وك�أن وك�أن ..ومل يكن هذا ليحدث وي�صري واقع ًا لوال القوة الأمريكية ،والهيمنة الأمريكية على
كل �شيء يف هذا العامل وبخ�ضوع عاملي يكاد يكون (لوال بع�ض الأ�صوات ،والدول ،وال�شعوب ،والأمم) عا ّم ًا
�شام ًال ،لأن �أمريكا �أتقنت لعبة �إخافة الدول وال�شعوب ،ناهيك عن �إخافتها للأفراد �أ ّي ًا كانت م�ستوياتهم
وهوياتهم ،كما �أتقنت لعبة ح�صار الآخرين ،وتهديد الدول بالركوع ،وال�شعوب باخل�ضوع ،والأفراد بالإماتة!
�إذا ،هذه هي حال الواليات املتحدة الأمريكية قرن ال�شر يف هذا العامل ،التي ومنذ �سنوات طوال ،ال تنا�صر
احلق مطلق ًا ،وال تقف �إىل جانب املظلومني ،وال ت�ؤيد القيم الإن�سانية� ،إنها كتلة حديدية ،بال م�شاعر بال قلب،
تنادي بال�شر والتهديد والوعيد من �أجل تدمري اجلميع ،مبا فيهم حلفا�ؤها الذين تورطوا فم�شوا يف دروبها،
وتبنوا مقوالتها ،وعملوا مبا تريده وتر�ضاه.
ُ
الواليات املتحدة الأمريكية ،ومنذ نهاية احلرب العاملية الثانية ،التي �شغلت بها بو�صفها بائعة توابيت،
حتاول �أن ت�سيطر على العامل �أجمع لأنها عدت نف�سها وريثة اال�ستعمار الغربي ،و�أن لها ـ كما ترى ـ امل�شروعية
يف ت�س ّيد �أ�سواق العامل ،و�سيا�سات العامل ،وثقافة العامل ،ولي�س على الآخرين �إال �أن ميتدحوا �أفعالها و�إن كانت
غارقة بالدم!
�أمريكا ،ومنذ ما بعد احلرب العاملية الثانية ،هي جبهة الظلم والقوة الوح�شية يف العامل ،وهي �صاحبة
م�شاريع القتل واخلراب وامل�شكالت يف العامل كله لأنها موجودة يف كل مكان بو�صفها ذراع ًا باط�شة.
و�أمريكا اليوم ،ها هي �آثارها الهمجية يف العراق ،وال�صومال ،وليبيا ،وم�صر ،و�سورية ،ولبنان ،وفل�سطني،
و�أفغان�ستان ،وفنزويال ،واملك�سيك ،وبوليفيا ،ونيكاراغوا ،ال بل ها هي �آثارها الهمجية داخل البيت الأوروبي
وعلى جميع ال�صعد ،االقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والع�سكرية ،والثقافية.
و�أمريكا اليوم ،تتطاول بال�شر ،كما كانت بريطانيا وفرن�سا و�إ�سبانيا و�إيطاليا تتطاول بال�شر من قبل،
فت�صدر قرار ًا �أمريكي ًا جائر ًا ب�ش�أن اجلوالن العربي ال�سوري ،م�ضمونه هو االعرتاف ب�ضم الكيان ال�صهيوين
لأرا�ضي اجلوالن �إىل ما اغت�صبه من الأرا�ضي الفل�سطينية ،وك�أن الواليات املتحدة الأمريكية عمياء ،طر�شاء،
مفقوعة يف عقلها فهي ال ترى ما قالته ال�شرعية الدولية ب�ش�أن اجلوالن العربي ال�سوري الذي هو حمتل من
قبل ال�صهاينة ،و�أنه �أر�ض عربية �سورية حمتلة وال بدّ من عودته �إىل ال�سيادة ال�سورية عاج ًال �أم �آج ًال ،وهي
�أي�ض ًا ال ت�سمع �أ�صوات �أهل اجلوالن ال�صادحة بالوطنية ال�سورية ،وال�سيادة ال�سورية ،وهي ال تدرك �أي�ض ًا �أن
اجلوالن ،مثله مثل فل�سطني ،هو �أر�ض عربية �سورية من فجر التاريخ ،و�أن ا�سم �سورية العايل معروف قبل �أن
تخلق الواليات املتحدة الأمريكية!
طبع ًا ،يريد ترامب ،وقد هاجت به حم ّيا القوة واال�ستعالء واال�ستكبار والطي�ش� ،أن يتقفى درب �آرثر بلفور
وزير خارجية بريطانيا عام  ،1917حني �أعطى وعد ًا لل�صهاينة ب�أن تكون �أر�ض فل�سطني وطن ًا قومي ًا لهم ،و�أن
انتداب بريطانيا على فل�سطني مل يكن �سوى العتبة امل�ؤ�س�سة للكيانية ال�صهيونية التي رعتها طوال انتدابها
على فل�سطني حتى قويت ال�شوكة ال�صهيونية من جهة ،و�ضعفت الإمكانات الفل�سطينية من جهة �أخرى،
فكان اغت�صاب الأر�ض الفل�سطينية وطرد الفل�سطينيني �إىل املنايف عام  .1948ترامب يتقفى �آثار (بلفور)
فيعطي واهم ًا �أرا�ضي اجلوالن للكيانية ال�صهيونية ويبارك ظ ّن ًا �ض ّمها ،وهو بذلك ميثل �سيا�سة �أمريكا العمياء
الطر�شاء املفقوعة يف عقلها التي مل تتمثل الدر�س الفل�سطيني جيداً ،فعلى الرغم من حتويل الكيان ال�صهيوين
�إىل تر�سانة من القوة اخلرافية خالل �سبعني �سنة ،ما زال �أبناء ال�شعب الفل�سطيني جي ًال بعد جيل يحملون
م�شعل حرية /فل�سطني عربية ،/وما زال اخلوف ي�سكن كل نف�س �صهيونية ،من �أن رحيلهم طرد ًا عن الأرا�ضي
الفل�سطينية قادم ال حمالة.
ترامب ،ي�ستغل الظروف الدولية ،والنريان التي �أ�شعلتها ال�سيا�سات الأمريكية يف املنطقة منذ قرن و�أزيد،
لكي ينفذ رغبات �أهل الظلم والطي�ش واال�ستعالء ال�صهاينة التي مل تنفذ طوال ال�سنوات املا�ضية .ولكن هذا
م�ستحيل التنفيذ ،ولن ي�صبح حقيقة ،و�إن كانت القوة تخدع العيون والعقول �أي�ض ًا ،ولكن هذا اخلداع لن يدوم،
والأمثلة التاريخية القائلة ب�أن الأر�ض لأهلها كثرية مهما تعاظمت قوة الظلم وا�ستعلت! كل مدونة اال�ستعمار
بر�ؤو�سه املتعددة (بريطانيا ـ فرن�سا ـ �إ�سبانيا ـ �إيطاليا) ت�شري �إىل هزمية امل�شاريع اال�ستعمارية ،لأن اال�ستعمار
مل يكن ثقافة ،وال مبادئ �إن�سانية ،وال قيم ًا �سامية ،بل كان قوة تولّد عنها الظلم ،والقتل ،واخلراب ،والإخافة،
والرتكيع ،لكن امل�آالت ،يف نهاية الأمر ،كانت هي املر�آة احلقيقية ،فقد عادت الأرا�ضي وال�سيادة لأهلها..
ولهذا ..نقول لـ ترامب الذي يقلد �أبطال �أفالم الكاوبوي الأمريكية� ،إن نف�س القوة ق�صري ،بينما نف�س احلق
�أبدي ،وفل�سطني عربية ،ولو امتلك الكيان ال�صهيوين قوة العامل كلها ،و�أن اجلوالن عربي �سوري ولو ظلّت
الواليات املتحدة الأمريكية طوال حياتها تبخّ ر ومتتدح الأفعال الدموية ال�شائنة للكيان ال�صهيوين!
اجلوالن عربي �سوري،
ب�أر�ضه ،وتاريخه ،و�أهله..
ومبا�ضيه ،وحا�ضره ،وم�ستقبله..
وهذه القوة ال�صهيونية رغوة لي�ست �إال..
وهذه القرارات الأمريكية الداعمة للتوح�ش ال�صهيوين زبد ..لي�س �إال.
وعلى من يحدق يف امل��ر�آة الأمريكية وال�صهيونية منبهر ًا عليه �أن يحدق فيها جيد ًا و�إىل الأعماق لكي
يرى الدموية والتوح�ش والقباحة يف كل فعل وقول �أمريكي و�صهيوين! كما عليه �أن يحدق جيد ًا يف م�آالت
املمار�سات الأمريكية وما انتهت �إليه من هزائم مذلّة!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءة في مجموعة «ال تكترث بالعابرين»
لل�شاعرة �أمل مح�سن المناور

•د .عبد اهلل ال�شاهر
يف احلقيقة مل �أفاج�أ مبجموعة ال�شاعرة «�أم��ل حم�سن
امل��ن��اور» التي ج��اءت حتت عنوان «ال تكرتث بالعابرين»
ومبعث ذلك �أنني �أعلم �أن ال�شاعرة حتمل يف داخلها روح ًا
طيبة ،م�شرقة ،ت�شع غبطة وحيوية ،و�ألفة ومودة ،وهذه
امليزة التي تتميز بها ال�شاعرة جعلتها مت�صاحلة مع نف�سها
وم��ع حميطها االجتماعي ..لذلك مل يفاجئني عنوان
املجموعة فهو مطابق لروحها ،متماثل معها..
وجميل ان جند �شاعر ًا يقبل على احلياة بهذه احليوية الرائعة
وهذا الطموح الذي ي�شعرنا بالثقة بالنف�س ،لذلك فال �أجمل من
�أن تدخل عامل �شاعرة ت�ضعك يف متاهة من ال�صور والأ�شكال،
والأفكار ،لتبني لك عامل ًا من احللم والأمل ،ومن الأمل واحلب ،وال
�أحلى كذلك من �أن تدخل م�سارات ن�صها ال�شعري ،لتجد نف�سك
بني الفكر والأنوثة ،وبني الرغبة واحلنني والوح�شة ..عامل
تداخلت فيه احليوات لتفرز لنا �صور ًا ذات معنى وروح�� ًا ذات
مبنى.
�أمل حم�سن املناور �شاعرة بد�أت رحلتها ب�إعالن احلب �شعراً،
احلب الذي ميل�ؤها دعة وهدوءاً ،وهي برحلتها هذه تفتح قلبها
لكل ما هو جميل غري �آبهة وال مكرتثة بالعابرين .تقول ال�شاعرة
يف ق�صيدة «قل يل �أيا قلبي» �ص :18
ري
قل يل �أيا قلبي �إىل �أين امل�س ْ
ري
أث
ل
ا
أخذين
�
وي
مت�ضي
بل �أين بي
		
ْ
احلب يا قلبي و�إن
�أوقعتني يف
ِّ
ري
مل �أزلْ يف
		
ِّ
احلب تلميذ ًا �صغ ْ
وهنا ال �أريد �أن �أ�ستطرد يف احلديث عن ال�شاعرة و�س�أدخل
يف �صفحات جمموعتها ال�شعرية «ال تكرتث بالعابرين» علني
�أ�صل �إىل ما ميكن �أن �أ�ضيء به جوانب من هذه املجموعة التي
�س�أجتزئ �شواهد �شعرية حلالة عاطفية متميزة:
�أو ًال :يف العنوان:
ح�سب ما �أرى �أن ال�شاعرة توفقت يف اختيار العنوان وكذلك
الغالف �إذ �أنها ا�ستطاعت �أن تطابق بني العنوان والفتاة التي
�أدارت ظهرها بثقة وهي تنرث �أزاهري احلب الوردية ،وهذا يعني
�أن ال�صورة الب�صرية ت�شي بامل�ضمون ،و�أن عدم االكرتاث يعني
الإ�صرار على خط �سريها الذي هو احلب واحلياة واجلمال..
ثاني ًا :يف املو�ضوع:
املجموعة ال�شعرية بحجمها ور�شاقتها ال توحي لك ب�أن
ال�شاعرة حملّتها موا�ضيع كثرية ،فهي ال تتجاوز ثالث ًا وت�سعني
�صفحة ت�ضمنت �إح��دى وع�شرين ق�صيدة لكن ما �إن تدخل يف
م�ضامينها حتى تكت�شف �أن املوا�ضيع املطروحة متعددة و�أن
هناك ق�ضايا ت�شغل ال�شاعرة غري احلب ،لكن يبقى احلب يح ّوم
على روح املجموعة ال يفارقها ..و�س�أتعر�ض �إىل �أهم املو�ضوعات
التي تطرقت لها ال�شاعرة
ً
 1ـ الوطن الذي ظل حا�ضر ًا يف ذات ال�شاعرة م�شموال بحب
عميق ال يربح وال يزول بل يتزايد �شعور ًا باالرتقاء ،وقد خ�صت
ال�شاعرة الوطن بخم�س ق�صائد هي «فلتنتقم يا موطني ..ون�صر
ال�شام ..وملن ع�شقي ..ومللم دماءك يا �شهيد ..وجي�شنا املقدام»..

وهذا يعني �أن ربع املجموعة جاءت حلب الوطن و�س�أورد �شاهد ًا
من ق�صيدة «فلتنتقم يا موطني» تقول ال�شاعرة:
تلتهي
عن ح ِّبه ال
		
روح هذا موطني
يا ُ
ْ
فلأنَّهُ ُ
بالبد ِر �أنتِ ت�ش َّبهي
			
مثل ال�سما
�شغف فلي�س مبكره
			
القلب �إذ يهوا ُه يف
ٍ
ُ
لكنَّهُ ُ
ب�صدرنا نحيا به
			
مثل الهواءِ
ي�صيح �أجبتُهُ
و�إذا نهاين �أنتهي
			
ف�إذا
ُ
 2ـ ترى ال�شاعرة �أن «�سر ال�سعادة» تكمن يف الأخوة واملودة
والذكريات الطيبة وهي التي تقول يف ق�صيدة «�سر ال�سعادة»:
ال�صحراء تبحث عن
		
�سر ال�سعادة مثلما
ُ
فت�شتُ عن ِّ
غيوم يف ال�سما
ف�������أخ������ي
			
لكنني عند ال�شقيق وجدتها
كقلبي مثل نب�ضي �إنمّ ا
 3ـ جتمع ال�شاعرة بني الذكريات والطفولة وعاطفة الأمومة
يف ثالث ق�صائد هي «الهروب من جحيم الذكريات ..ور ّباه ما �سر
اجلوى ..وزهرتي» وهذه الق�صائد فيها من التداعي العاطفي ما
يحوي بالتالحم الكلي تقول ال�شاعرة يف ق�صيدة «زهرتي»:
�إين �أرى الدنيا خاللك جنّة
وجهك يا ابنتي
الهناء خالل
و�أرى
ِ
َ
مهما تراكمتِ الهمو ُم بخافقي
�أن�سى همومي لو ظهرت قبالتي
فيعو ُد يل �أُن�سي وكلُّ ب�شا�شتي
ويعو ُد يل �سعدي و�ألقى بهجتي
 4ـ ما تبقى من ق�صائد املجموعة تتحدث عن احلب ..وهذه
الق�صائد فيها من �سمو العاطفة و�صدق امل�شاعر ،وحميمية التوق
�إىل لقاءات تبدد الغياب ..و�س�أقتطع مقطع ًا من ق�صيدة «ال
تكرتث بالعابرين» وهي التي �أخذت عنوان املجموعة ..تقول
ال�شاعرة:
يا َ
ني
نب�ض قلبي ..والوت ْ
يا من ف�ؤادي قد تعلَّق يف هواك
َ
هواك �أنتَ
ودونَ ِّ
كل العاملني
َ
غدوت حكايتي
حتى
ب�شوق �س َّرها
�أوري
ٍ
ني
فيغا ُر من حبي
جميع العا�شق ْ
ُ
�إن تعدد الأغرا�ض ال�شعرية عند ال�شاعرة يف هذه املجموعة
يعك�س م�ساحات الر�ؤيا لديها ،ويجعلها مفتوحة الآف��اق على
جممل احلياة ولكن با�سم احلب وللحب وباحلب..
ثالث ًا :يف البنية الفنية:
يف الواقع ي�سيطر على املجموعة النمط ال�شعري العمودي
�إذ ال يوجد يف املجموعة �سوى ثالث ق�صائد نظمت على �أ�سا�س
التفعيلة ورغم ذلك فقد مالت هذه الق�صائد بانحيازية وا�ضحة
نحو العودة �إىل القافية ،تقول ال�شاعرة يف ق�صيدة «مللم دماءك
يا �شهيد»:
دماءك يا �شهيد
مللم َ

ولتم�ض نحو املجدِ
ِ
َ
جمدك دائم ًا
كال�شم�س
كالعلياء
كالتاريخ
كالدنيا تليدْ
ولتم�ض نحو املجدِ
ِ
عزم
يف ٍ
قويٍّ كاحلديدْ
ويف ال�����ش��ك��ل�ين فقد
رك����زت ال�����ش��اع��رة على
امل��و���س��ي��ق��ا اخل��ارج��ي��ة
للن�ص بحيث �أظهرت روح
الأه��زوج��ة �أو ما اقرتب
منها ونا�سب ذلك جملة �شعرية راق�صة ممو�سقة وهذا ما نلحظه
�سري» تقول ال�شاعرة:
وا�ضح ًا يف ق�صيدة «حوار ّ
وبالهوى نادمتُهُ
باحلب قد ناديتُهُ
		
ِّ
بدر ًا منري ًا وج ّههُ
ملّا دنا �ألفيته
		
فاختار قلبي ملج�أً
ك�أنَّ قلبي بيتُهُ
		
ً
ي�ضاف �إىل ذلك �أن ال�شاعرة ا�ستخدمت جمال ق�صرية ذات رمت
راق�ص ينا�سب املو�ضوع،
يف ق�صيدة «قلبي �أ ّيا قلبي» �ص  18وامل�ؤلفة من ع�شرين بيتاً
وردت مفردة «احلب» خم�س ع�شرة مرة ،وهذا يعني �أن ال�شاعرة
يف حالة ا�ستغراق كلي ،وهي حالة ت�أكيد ،وكذلك يف ق�صيدة
«يلومون ال��ف���ؤاد» والتي غلَّبت فيها ال�شاعرة اجلملة امل�شبهة
بالفعل �إذ وردت «�أنَّ » ت�سع مرات يف الق�صيدة وهذا ي�ؤكد امتزاج
اخلرب بالفعل ..وبعيد ًا عن اال�ستفا�ضة يف ن�ص ال�شاعرة ف�إننا
جند عند ال�شاعرة حم�سنات لفظية ،ومعنوية ،وجماالت داللية،
وانزياحات لغوية تخدم غر�ض الق�صيدة
يف اخلتام البد من بع�ض التنويهات التي �س�أجملها بالآتي:
 1ـ كان الوطن حا�ضر ًا يف ن�ص الق�صيدة ح�ضور وجود.
 2ـ ا�ستخدمت ال�شاعرة احلب قاعدة ومنطلق ًا لذلك نلحظ
الفرح يف املجموعة �سمة وا�ضحة.
 3ـ ترتكز ال�شاعرة على غنائية �شعرية اعتمدت فيها غالب ًا
على جمزوء البحور كي تخدم هذه الغنائية وقد جنحت يف ذلك.
 4ـ اعتمدت ال�شاعرة يف ن�صها ال�شعري على اجلملة اخلربية،
وجملة اال�ستفهام مبتعدة يف ذلك عن جملة الأمر والنداء.
 5ـ يغلب على البنى الن�صية يف اجلملة ال�شعرية املزاوجة
بني الفعل املا�ضي واحلا�ضر وهذا يعني �أن تداخل الزمن قائم يف
ذواتنا.
 6ـ اللغة لديها ب�سيطة مبفرداتها وجملها تخدم الغر�ض،
وتبتعد عن التقعري اللغوي �أو الغو�ص يف مفردات بعيدة املنال..
بقي �أن �أقول املجموعة جملة وتف�صي ًال حتمل �أفكار ًا رحبة
و�أعتقد �أن ال�شاعرة قد �صاغتها ب�سال�سة لأنها عك�ست جمال
روحها على الورق.

�سحر القد�س ..بين الحروب والأ�سفار

عن مديرية املطبوعات والن�شر �صدر للكاتبة جنالء اخل�ضراء كتاب بعنوان
«�سحر القد�س بني احلروب والأ�سفار».
وهو عبارة عن درا�سة مكثفة عن مدينة القد�س �أيقونة الرتاث العاملي فنّدت
حجج الكيان ال�صهيوين و�صراع الوجود �ضد الذي يعمل على �سرقة الأر�ض وتغيري
معاملها.
ومن �أجواء الكتاب نقتطف:
«مدينة القد�س من �أق��دم م��دن التاريخ وم��ن �أجمل عرائ�سها و�أثمن درره��ا
الل�ؤل�ؤية ،تفي�أ ظلها وا�ستن�شق عبريها ومتتع ببهاء مناظرها وجمال احلواكري
فيها الأنبياء ال�صادقون والقادة الطاحمون وعظماء امللوك وال�سالطني والعلماء
املبدعون وال�صاحلون املتبتلون الذين تركوا �آثارهم ت�شهد على �أعمال التودد
والتقرب �إىل اهلل يف القد�س واكت�ساب بركتها ،مل حتمها قدا�ستها وعراقة مكانتها

اجلرارة ،وحقد الأعداء املرتب�صني
من غ�ضب اجلبابرة الطغاة ،وانتقام اجليو�ش ّ
فدمرت مرات وم��رات ،وما زالت �شاخمة تقاوم .وقد حتدث الكتاب عن مدينة
القد�س العريقة و�أهم املن�ش�آت الدينية امل�سيحية والإ�سالمية .ويف الف�صل الثاين
من الكتاب نالحظ فر�سم انبهار كل من ر�آها �أو �سمع عنها� ،إذ �سحره جمالها وروعتها
و�ألقى الكتاب ال�ضوء على �أول الهجرات واحلمالت �إىل القد�س بينما حتدث وحتدث
الف�صل الثالث عن �أحاديث �أوائل الرحالة املقد�سيني والعرب والرحالة الغرب
و�إعجابهم واندها�شهم مبعاملها ومقد�ساتها� ،أما الف�صل الرابع فكان عن امل�ست�شرقني
و�أهدافهم و�أ�ساليبهم كتابة كانت �أو ر�سم ًا ويف كال احلالتني مل ي�ستطيعوا بالرغم
من كل حماوالتهم بو�سم مدينة القد�س و�سمة غريبة فالقد�س عربية و�ستبقى
عا�صمة فل�سطني الأبدية».
جاء الكتاب من احلجم الو�سط يف حوايل � 172صفحة.

قضايا وآراء

• د� .أكرم حممود ال�شلي
الأزم��ة يف مفهومها العام حلظة حرجة وحا�سمة ،وقد
تكون مفاجئة تواجه الفرد �أو اجلماعة �أو امل�ؤ�س�سة �أو
تواجه الدولة �أو املجتمع الدويل� ،إنها مرحلة من ال�صراع،
�أو درجة من درجاته� .إنها و�ضع �أو حالة يحتمل �أن ي�ؤدي
التغيري يف الأ�سباب واملقدمات والعوامل �إىل تغيريات
يف التطورات والنتائج .ومبا �أن �أ�سباب ال�صراع متعددة
ومتنوعة وخمتلفة من مرحلة �إىل �أخرى ،ومن منطقة �إىل
�أخرى ،لهذا ال ميكن حتديد مفهوم �شمويل للأزمة.
�إذ ًا فال�صعوبة يف حتديد مفهوم �شامل للأزمة ،تنطلق من ات�ساع
نطاق ا�ستعماله ،لينطبق على خمتلف �صور العالقات والتفاعالت
االجتماعية مب�ستوياتها املتعددة .وت�شمل الأزم���ة الفردية
والعامة ب�أبعادها ومظاهرها املكانية املختلفة ،وبنيتها ال�سيا�سية
والع�سكرية واالقت�صادية والثقافية والعلمية..
ويف �إط��ار العملية الوا�سعة واملتعددة لتحديد مفهوم عام
للأزمة ،ب��د�أت تتحدد وتتبلور مفاهيم عدة ميكن ت�صنيفها يف
املجموعات الفكرية الآتية:
1ـ مفهوم يرتكز على نظرية القيم :التي تنطلق من �إبراز
العالقة بني الأزمة الدولية والنظام الدويل� ،أي ُتدر�س الأزمة
يف �إطارها املجتمع العام.
2ـ مفهوم يرتكز على منهج �صنع القرار :وينطلق الت�أثري
املتبادل بني الأزمة وعملية �صنع القرار و�صانع القرار و�سلوكه
وت�صرفاته وطريقة تعامله مع الأزمة.
3ـ التف�سري ال�شمويل املتغري للأزمة :وينطلق هذا التف�سري من
نظرة �شمولية حتاول اال�ستفادة من مفهوم الأزمة لدى املدر�ستني
ال�سابقتني .في�أخذ من �أحدهما ما يكمل املفهوم الآخر ويغطي
النق�ص فيه .ويهتم هذا التف�سري بر�صد املتغريات املرتابطة وغري
املرتابطة التي يفرت�ض �أن تفاع ًال �سيجري بينهما ،مبعنى �آخر
ترى �أن �أي تغيري يحدث يف الواقع القائم� ،سي�ؤدي �إىل تغيريات
يف �إطار الواقع.
�إن �إدارة الأزم��ات كظاهرة متحركة ال تتعامل مع الأه��داف
املو�ضوعة فقط ،بل مع الأه��داف امل�ستجدة للأزمة ،والتي تربز
يف �سياق تطوراتها .ونتيجة ذلك يف �إدارة الأزم��ات ،لي�س املهم
احلديث عن �أهداف فح�سب ،بل الأهم من ذلك هو �إبداع الو�سائل
القادرة على حتقيق هذه الأه��داف وتطويق النتائج املحتملة
للأزمة.
من خ�لال ه��ذا املفهوم لإدارة الأزم���ات ميكن �إب��راز الق�ضايا
الأ�سا�سية التي يجب التعامل معها من خالل �إدارة الأزمة:
1ـ �أ�سلوب ا�ستجابة الدولة للأزمة :وه��ذا يتطلب تركيز
اجلهود ال�ستخدام املوارد املتاحة واملحتملة يف امل�ستقبل بهدف
حتقيق التناف�س والتفوق مع �أطراف الأزمة.
2ـ حتديد الفر�ص املتاحة التي يجب ا�ستغاللها يف البيئة
التي ت�شكل �ساحة �صراع ومواجهة بني �أطراف الأزمة ،وحتديد
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�إدارة الأزمات
التهديدات واملخاطر التي تربز يف �إط��ار التغيريات والتطورات
متر بها الأزم��ة ،وكذلك اتخاذ القرارات الالزمة والقادرة
التي ُّ
على ت�شخي�ص التغيريات يف البيئة الداخلية واخلارجية.
3ـ حتديد البدائل واالحتماالت ملواجهة التطورات الطارئة،
واالنعطافات احل��ادة وامل�شكالت اال�سرتاتيجية التي ميكن �أن
تواجه الدولة خالل الأزمة.
4ـ و�ضع املخططات الالزمة واملنا�سبة مو�ضع التنفيذ خالل
الأزمة ،باختيار التنظيم املالئم ،وحتديد الأهداف وال�سيا�سات
واملخططات الالزمة ،وحتديد القدرات واملوارد الالزمة �أي�ض ًا.
5ـ التقومي اال�سرتاتيجي للأزمة :وذل��ك من خالل تدقيق
املعلومات املتوافرة عنها واال�سرتاتيجية املو�ضوعية وامل��وارد
املتاحة ،وقوى �أطراف الأزم��ة .ومطابقة تقدير ومدى مالئمة
ذلك للمجازفة خالل الأزمة.
6ـ �إن حتليل املعلومات واملعطيات املتوافرة عن الأزمة ،تعد
نقطة االنطالق يف �إدارة الأزمات ،ويف الفكر اال�سرتاتيجي الذي
يدير الأزمة ،وقدرته على �إدراك املوقف الذي يواجهه ،من خالل
جتميع جزئيات خمتلفة ،لتكوين ت�صور �شامل بال�شكل الذي يربز
هنا دور القائد اال�سرتاتيجي ال��ذي يدير الأزم���ة ،وم��ن خالل
تقدمي ما ميكن لهذا القائد من حتديد الأ�سلوب املنا�سب للتغلب
على الأزمة.
7ـ �إن مهمة القائد الذي يدير الأزم��ة ،هو توفري الظروف
املنا�سبة ،واختيار ال��زم��ن املنا�سب ،واال���س��ت��ف��ادة م��ن الفر�ص
ال�سانحة ..واكت�شاف اال�ستجابات الواقعية للأحوال املتغرية يف
البيئة الداخلية واخلارجية.
8ـ �إن �إدارة الأزم���ات ،لي�ست عملية �آلية حم��ددة اخلطوات
فقط ،و�إمنا تعرب عن مظهر �إبداعي ابتكاري ،وقدرة عالية على
التكيف وامل��واءم��ة ،وا�ستجابة �سريعة للتطورات وامل�ستجدات
وتنمية املهارات الب�شرية ..وا�ستخدامها بال�شكل الأمثل.
9ـ على القيادة يف ال��دول��ة املعنية� ،أن حت��ول دون املظاهر
ال�سلبية يف الو�ضع اال�سرتاتيجي العام للدولة ،قبل الأزم��ة
وخاللها .لأن وجود هذه املظاهر ال�سلبية ،ي�ؤدي �إىل نتائج �سلبية
كبرية يف الدولة ،ويف طبيعة �أدائها العام ،وطبيعة تعاملها مع
الأزمة املعنية.
ومن �أبرز هذه املظاهر ال�سلبية يف الو�ضع اال�سرتاتيجي للدولة
هي:
1ـ الفراغ اال�سرتاتيجي:
وهو وجود حالة من الت�شتت �ضمن الدولة ،تنعك�س �سلب ًا على
�أدائها ،من خالل عدم القدرة على اتخاذ قرارات واعية و�صحيحة،
وع��دم ال��ق��درة على ات��خ��اذ ق���رارات واع��ي��ة يف تغيري الأع��م��ال
والأن�شطة مبا ي�ستجيب ال�ستغالل الفر�ص واكت�شافها ،والتكيف
م��ع ال��ظ��روف القائمة ،وقلة امل��ب��ادرات الفردية واجلماعية،
وغياب الرغبة واحلما�س لأي اجتاه للتغيري يف املرحلة القائمة
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�أو امل�ستقبل .وبروز مظاهر من عدم االن�سجام داخل م�ؤ�س�سات
الدولة نتيجة خللل فيها .وع��دم وج��ود �إ�سرتاتيجية حمددة
وا�ضحة املعامل يف الدولة.
2ـ القلق اال�سرتاتيجي:
وهو حالة عر�ضية تربز داخل الدولة ،نتيجة غياب الأهداف
الوا�ضحة واملحددة ،مما ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب وتناق�ض يف �أداء
عمل امل�ؤ�س�سات والإدارات بد ًال من االن�سجام والتعاون .وتتج�سد
يف ع�شوائية القرارات والت�صرفات ،وغياب القدرة �أو الرغبة يف
اال�ستجابة لتغيري الواقع وتطويره.
3ـ غياب الرتكيز اال�سرتاتيجي:
وهو يف الإطار العام البد من التفكري املنظم ،الذي ميتلك القدرة
على تنظيم عملية اتخاذ القرارات ومتابعتها ،و�إن اال�سرتاتيجية
امل��وج��ودة تت�صف بالغمو�ض ،وع��دم الثقة �أو الدقة ،وتت�صف
بالتعقيد وعدم التطابق مع الواقع.
ويف النهاية :على الرغم من �أن مفهوم �إدارة الأزمات هو �أحد
املفاهيم ال��ذي ي�شري �إىل �إدارة الدولة للأزمات والكوارث ذات
الطابع العام ،مثل ال�سيول والزالزل والرباكني والأمرا�ض املعدية
وغريها .فقد ا�شتهر ك�أحد املفاهيم ال�سيا�سية وخا�صة خالل
فرتة احلرب الباردة بني االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق والواليات
املتحدة .وظهر ذل��ك على وج��ه التحديد يف �أزم���ة ال�صواريخ
الكوبية عام  ،1961و�أزمة البرتول يف عام  ،1973كبديل عن
املواجهة واالنفجار .وكان املفهوم ي�شري حتديد ًا �إىل ا�ستخدام
بع�ض الأ�ساليب التكتيكية التي تقوم على درا�سة دقيقة للقدرات
الذاتية ،وقدرات الطرف الآخر والظروف الإقليمية والدولية.
وت�ضمن حتقيق امل�صالح القومية العليا من دون �أن ينزلق ال�صراع
�إىل مواجهة م�سلحة ،م�ستبعدة متام ًا يف ظل توازن الرعب النووي.
ويف هذا الإطار ظهرت �إ�سرتاتيجية «حافة الهاوية» التي طبقها
وزير اخلارجية الأمريكية الأ�سبق فو�سرت داال�س.
ولكن املفهوم يعود مرة �أخرى �إىل �أ�صله ،وهو الإدارة العامة
و�إدارة الأعمال ،على �أ�سا�س �أن الأزم��ات ال�سيا�سية ما هي �إال
جزء ي�سري جد ًا من الأزمات التي تلم بالعامل .حتى قال الرئي�س
الأمريكي الأ�سبق ريت�شارد نيك�سون�« :إن احلياة �أزمة تلو �أخرى».
وه��ذا معناه �أن �إدارة الأزم��ات ،قد �أ�صبحت مطلوبة يف نواحي
احلياة كلها ،بدء ًا من البيت واملدر�سة �إىل اجلامعة وامل�ؤ�س�سة،
وانتهاء بالدول واحلكومات .وال تعني �إدارة الأزمات منع حدوث
الأزمات والكوارث ،و�إمنا لها جانبان:
الأول :منع وقوع الأزم��ة ،وخا�صة التي حتدث نتيجة خلط�أ
ب�شري عن طريق برامج التدريب والت�أهيل.
الثاين :تخفيف �آثار الأزم��ة وتقليل خ�سائرها �إىل �أقل حدٍّ
ممكن عند حدوثها ،حيث ال ميكن منع الكوارث الطبيعية لأنها من
�صنع الطبيعة التي ال �سلطان عليها �إ ّال اهلل .ولكن ميكن �إدارة هذه
الكوارث ب�صورة تقلل من خ�سائرها �أو حتى متنعها متام ًا.

�إ�صدارات
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الجوالن

• �سامي مهنا

عقد ال�صمود مع الزمان عهودا
فتوثقت � ُ
أر�ض ال�ش�آم �صمودا
�إنّا من اجلوالن نن�شد حبنا
بردى ير ُّد �إىل املحب ن�شيدا
يا �ساحلي قمر على جبل يرى
حترق ًا ووعودا
بني الثلوج ّ
ٌ
ُ
يو�صل بيننا
و�صل بخلق اهلل
واحلب يخرق ما تراه حدودا
�إن يبعد اجلوالنَ حدُّ غا�صب
تنظر ال تراه بعيدا
فدم�شق
ُ

قم َر الق�صيدة
• علو�ش ع�ساف
ُ
ني
ازتاك
غ َّم
وطول ليلي والأن ْ
ِ
ني
ودمو ُع
ال�سن ْ
ٍ
ذاكرة على َح ْب ِل ّ
علّق ُتها ح َ
ني ا�ستفاقتْ يف دَمي
ني
وترك ُتها لل ّريح ير�ض ُعها احلن ْ
��ازت��اك و� ُ
���ادم
غ�� ّم
ِ
أل����ف ل��ي��لٍ ق ٍ
َّ
ُ
ني
اق
ِمن
كالفتح املب ْ
ِ
تكية الع�ش ِ
ِ
ونهر �أ�سئلتي الّذي
ازتاك
غ ّم
ِ
ُ
ر�سم ّ
ني
ال�شرا َع على جفونِ اليا�سم ْ
َ
ً
رحمة
كوين �صال َة الفج ِر كوين
ني
يل عندَ العا�شق ْ
كوين قيا َم ال ّل ِ
يا �أنتِ هل �أنتِ الّتي كانت معي
ني
أ�صيل على رمايل تلعب ْ
عندَ ال ِ
تتثاءب َ
ني على م��واق��دِ لهفتي
ني
وك ِق ّط ٍة
بخيوط �صربي تعبث ْ
ِ
َ
راب وزورقي
هل كنتِ
ال�س ِ
قافلة َّ
�ين
�
على
ه
��ا
س
��
�
أم���واج زوب��ع ٍ��ة وط ْ
ٍ
ِ
ني
قمر الق�صيد ِة تعلم ْ
هل كنتِ يا َ
��ك ُ
ني
ال�سن ْ
منذ � ِ
�أنيّ �أُح�� ُّب ِ
آالف ّ
َ
َ
وقبل مولدِ ُجثتي
قبل ال ّلغاتِ
َ
َ
ني
فتح الفاحت ْ
قبل اخلمو ِر وقبل ِ
ِل�ل�آنَ مُوطِ ن ُِك اخلاليا يف دمي
َو ِب ِّ
ني
����ة بقلبي ت�سكن ْ
��ك��ل زاوي ٍ
ِل�ل��آنَ عِ ��ط ُ��ر ِك ث��ائ ٌِ��ر مبالحمي
ِل�ل��آن ب�ين
ق�صائدي تتكررينْ
ِ

• موفق نادر

�صالة المطر

املطر
ا�ست�أذنتُ
َ
ي�صخب
وهو
ُ
بغزارة ٍجمنونة ٍ
فوقَ
ع�شب البيوت الريف ّية
ِ
ا�ست�أذنتُهُ
مينحني قلي ً
ال من
�أنْ
َ
الهدوءِ
عينيك
أكتب عن
ِ
ل َ
عما فيهما من عبق القهو ِة
الع�شق
و�شغف
ِ
�سمعتُه يقهقهُ يف الأعايل
مرعد ًا
مربق ًا
�ساخر ًا من وداعتي ال�ساذجة:
د ْع عينيها
واكتب عن هدير الرغبة
ْ
الراجفةِ
يف ندى وجنتيها
بل د ّونِ
ُ
ند�س
مل
ا
ري
ال�سع َ
َّ
امل�سكوب
يف م�سامات م�سيل �شعرها
ِ
َ
القلقة
تق َّر حكاياتِ الفجر
حتتَ �إبطيها
واحتدا َم الأ�ساطري ِ
على ا�ستدارة خ�صرها
تريد
هناك ُخذْ قد َر ما
ُ
من التلفّتِ
واالكت�شافات املجنّحة
الب�شري كام ً
ال
انزياح َك
مار�س
َّ
ِ
َ
دونَ كللٍ
املرمري
الف�ضاء
و�أنت ت�سرب هذا
َّ
َ
املغت�سل َمبطر ال�صيف
بالربوق
ِ
ف�إذا ا�شتعلتِ ال�سماء ُ
وما َ
عدت ت�سمع �سوى
ق�صف الرعدِ
ِ
قزح املتداخلةِ الألوان
أقوا�س
�
حتت
ِ
عندها
ت�أ ّملْ ج ّيد ًا
كيف �ست�ضحك لك عيناها
وتربقان بالن�شو ِة

• علي جمعة الكعـود
الجىء
�أنا
ٌ
ُ
أحتايل
�
حتّى مت َّر
ٌ
ب�سمة
على �شفتي
غادرتْني طويال
�أفت ُ
احلقائب
ّ�ش بني
ِ
عن دمعةٍ
ُ
احلنونة
ذرفتْها
ثياب ابنها
ْ
ت�شم َ
وه َي ُّ
ت�سب الرحيال
و ُّ
ُ
حكايات جدّ ي
ً
ُتبا ُع معلّبة ..و ال�صغا ْر
احلروب
هم ل ّونتْها
ُ
ر�سوما ُت ْ
وع ّلقَها احلزنُ فوق اجلدا ْر
 2امل�أ�ساةعا َد املتن ّبي
خج ً
ال من كافو ٍر
ِ
ّام
و �أبو مت ٍ
معت�صم
يطلب من
ُ
ٍ

حني ت�ضع يدَ ق�صيدتك َ
على مفرتق الزمن قرب ُ�س ّرتها
وتقي�س
ُ
كم باملائة من نب�ضات ف� َ
ؤادك
ُ
ي�شغل
خطا اال�ستواءِ
الراك�ضان ِنحو َ ُخلخالها
ت� ّأه ْب
كيال يلط َمك ِج ُّن امل�صباح ِ
على قو�س رغبتك
فتعي�ش ما تبقّى لك َمن ُع ْم ٍر
م�شطوب ًا من قيود الغوايةِ
�شارد ًا يف براري اللهفةِ
َ
امللح
تنقّي �
أ�شواك ِ
من َ
�ساقي الفجائع الراك�ضةِ
َ
خياالتك املنطفئة
يف متاهات
ف�إذا ّ
املطر
توق َف ُ
و�أنتَ ال تزال ُ
تنظر ُ
فرتى
العر�ش
تاب ْع �صعو َد َك �إىل
ِ
لأنّك َ�أُعطيتَ �سِ َّر امللكوتِ
�أن َّك
�أنت َ
ال�شاعر
ُ
العا�شقُ
أ�سماء اجلذىل
و�أنَّ لك ال َ
و�أن َّك
وحدَ َك
من �سوف ُيزيح ال�صخر َة
عن باب الوادي املقدّ ِ�س
َ
عينيك ال�ضاحكتني
ويربق �أما َم
نهر ٌ
�سابغ
ٌ
من وهج ل�ؤل�ؤها
املكنون !

ف�ضاءات
مدامع
•نور�س قدور
ال تخايف ما �أنا فيه �أقول
ق�ص�ص الليل توالت يف خيايل
ق�ص�ص ًا فيها ذهول
ل�ست �أدري � ُّأي ليلٍ
كان هذا الليل يهذي
ٌ
مرت ببايل
غفلة ّ
�أن ٌّة خ�صت مرادي
وبها �ضلَّ طريق
أر�ض
�أ ُيها القادم من � ٍ
�إلينا ال ت�سري
جئت بالعتمة فارجع
طلع ال�ضوء �صباح ًا
�شدَّ رحله ...
و�أطلَّ الداين منّا
العمر ثمار ًا
يقطف
َ
يف احت�ضارات بقاء
ين�شدُ الوادي خم�ضر ًا مباء
مر �سبات
بعد �أن ّ
ٌ
و�صول
و�أمانيه
وخط ًا فيها ثبات
•••
و�أفاقت من عرى البيداء
�صحوات رجال
فتالقت ُ
رمل �شط�آن
بظلّ مع وهاد
و�سهولٍ وجبال
وغدا ال�صرب م�آال
ُ
احلال حاال
فيه ي�شكو
علّه يف�ضي زمانٌ
لعزوف يتمناه �أمانا
ٍ
ُ
غيمة رهنُ غرمي يتبقى
وتالقت بف�ضاءات مدامع
�سحاب
بد ّلتْ لون
ٍ
يف �سباق يتوا�صل
�صيف �صار مغرب ًا بلون
�شهر ٍ
ُ
خلع الثوب �سوا َده
لي�ضيء الثوب جدّ ة
َ
يف �ضحى يوم جديد
ويعيد العيد فيه
�سري الباكني حوله
يف زمان اخلائفني
ول�سان احلال يكذب
مل يقلْ ما قد ر�أى
�ساء َ
حال القنوات
وكالم الرتهات
وعجيب يا �إلهي ما يقال
ٌ
كتاب
�صارت الأعوام �صفحاتِ
ٍ
ُد ّونتْ فيه مالحم
عمرها قرنٌ وعام

من دفتر الجئ
يفتح َ
�سردين
علبة
�أنْ
ْ
َ
ا�س
و�أبو ن ّو ٍ
ني
يدعم حقّ املثل ّي ْ
ُ
و على طللٍ
حا ُ
مت يبكي فر�س ًا
ُذ ِبحتْ ُ
ني
منذ �سن ْ
يتو�س ُل
ٌ
وكليب ّ
ا�س
ج�س ٌ
كي ال يقت َلهُ ّ
الزير
و
ُ
ن�ساء
ُ
يبيع جلود ًا و ً
ني
يف �أ�سواق النخّ ا�س ْ
 3ل�ستُ نب ّي ًال�ستُ نب ّي ًا
ق�ص�ص
ُتك َت ُب عن معجزتي
ٌ
دمع رجال الدّ ْي ْن
يرويها ُ
ل�ستُ نب ّي ًا
يحلف با�سمي � ُ
ُ
آكل �أموال الأيتا ِم
ُ
ني
وبع�ض الكذاب ْ
ل�ستُ نب ّي ًا

هلل
ري مريد ًا عند ا ِ
لأ�ص َ
و يف�سد يف الدنيا � ُ
مريدين
أن�صاف
ْ
ل�ستُ نب ّي ًا
أ�صنع من حبلٍ ثعباناً
� ُ
ليقر مبعجزتي ُ
ني
بع�ض ثعاب ْ
ّ
و�أهُ ُّم بذبح ابني قربان ًا
ني
يف بلدٍ �صارتْ مهدَ قراب ْ
ل�ستُ نب ّي ًا
ني
أم�سح دم َع ال�سور ّي ْ
كي � َ
و� ُ
أيتام � :صرب ًا
أقول ل ٍ
�
�سرتونَ
أباكم يف اجلنّةِ
ْ
ني
حم�شور ًا بني القدّ ْي�س ْ
ل�ست نب ّي ًا ..
ُ
بل �إنيّ
�شاعر �أحزانٍ
ُ
مقهو ٌر َ
ني
مثل مالي ْ
أكتب �شِ عر ًا للفقراءِ
� ُ
و للأطفالِ
و للع�شّ اق..
لكلّ
ني
النا�س املحروم ْ
ِ
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مي�ساء تنثر جمرها
• عو�ض �سعود عو�ض
•ال�سحب ال تغ�سل ال�شجريات
من مياه ال�برك الآ�سنة ،بل
متنح مزنها للو�ضوء وال�شراب
وال�شجر واحلجر.
-1ت�سهر ال��ري��ح يف ف��را���ش��ي ،وي�شد احل���زن على
�شراييني� ،أح���اول �أن �أخل�ص ال��ن��اي م��ن غ�ضبه
وم��ن اع��ت��ك��اف��ه� .أط���رح ف��واك��ه��ي و�أرم��ي��ه��ا يف �سلة
املهمالت .بعيد ًا عن زوج��ي ،الذي ظننته حبيب ًا.
امل�ؤ�سف �أنني مت�أخرة اكت�شفت �أنانيتة التي تكويه
وتكويني .غابت ابت�سامتي ،وعتمت الأق��م��ار يف
ج�سدي املحطم ،ال��ذي غ��رد له ذات ي��وم ،وال��ذي
بات ي�شعر بفاجعتي .مل يح�سن قراءة مفرداتي،
وال جنوين وع�شقي على �أيام ال �أح�سبها من عمري.
�أ�شياء كثرية �أدت �إىل انقطاع اجل�سور ،وبناء ج�سور
جديدة .رف�ضي لأي م�شرتك بيننا ي�ساوي حياتي
و�أنوثتي وربيعي و�أحالمي التي بد�أت تدغدغني.
جتاهلني ومل يح�س�سني باحلياة التي حتلم بها
علي ،يريدين �أن �أظ َّ��ل على
�أي ام��ر�أة ،ا�ستكرثها َّ
هام�ش حياته� ،أنا الآن امر�أة �أخرى ،حيث اجل�سد
الذي خل�صتْهُ املزن من عبثه .لن �أمكنه من ج�سدي،
�ضربني .ان��ت��ظ ُ
��رت حتى ال�صباح ،وغ���ادرت �إىل
ُ
�شعرت بدفق احلياة من جديد،
بيت �أهلي ،حيث
بحريتي ،بكرامتي ،ب�أنوثتي التي كانت م�ستباحة.
املا�ضي تاه وغادرين وبالكاد قب�ضت عليه وو�ضعته
يف علبة حمكمة الإغ�لاق ،و�أن��ا الآن �أنتظر قرار
انف�صايل.
-2ذهبت �إىل املحكمة ال�شرعية ،وهناك �أدليت
ب�إفادتي ،و�أجبت عن �أ�سئلة القا�ضي ،ثم ناولته
ورقة �ضمنتها حقيقة ما بيني وبني زوجي يا�سني.
بينت فيها كيف �أن اجلل�سات ال�سابقة مل تردم
الهوة ،فما بيننا ال ميكن �إعادته للحياة� .أما زوجي
ف�أكد على �أقواله ال�سابقة ،والتي تت�ضمن كيفية
وعلي
تف�سريه للعقد ال�شرعي ،فهو يراه عقد نكاح،
َّ
�أن �أجت��اوب مع ما يريده ،وال �أخالفه ال��ر�أي ،ولو
كنت �أرى ما ال يراه.
-3اهلل �أعطاين من اجلمال ما ال يهبه لغريي .ابن
خالتي يا�سني جنَّ جنونه� ،صار �إذا �أراد �أن ي�صف
��ي .اعتقدت �أن��ه دم��ث ،وذو
�شيئ ًا جمي ًال ميثله ب َّ
�أخ�لاق حميدة و�شهامة ،و�أن �أو�صافه هذه نابعة
من حبه ،وم��ن اجلمال ال��ذي ير�شح من حركاتي
و�أق���وايل ،حتى غ��دوت �أ�سلم ِّ
بكل ما يقوله دون
تفكري� .أح�س�ستُ �أن روح��ه معطاءة وخ�يرة ،و�أنه
ي�ستحق �إن�سانة ت�سعده� ،إن�سانة بال �أظافر ،وبال
ما�ض تهتم به ،وحتاول �أن جتعله �سعيد ًا يف حياته
وعمله ،ف ِل َم ال �أكون �أنا؟!
-4كفنت وجهي بالغمام ،ب��دت مالحمي �شاحبة،
ال قوة �أ�سند بها ط��ويل� ،أزدا ُد ع�صبية و�شحوب ًا،
�أ���س��ت��ج��دي ال��دم��ع والأمل .زوج���ي ال ي���راين �إال
بال�شكل الذي يريده ،ال يهمه �سوى حتقيق مراده،
ظننت يف البداية �أن احلياة ال متنح امل��ر�أة �سوى
ال��ع��ذاب وال�شقاء ،وظيفتها �أن تهب ب�لا مقابل،
ودون �أن تنب�س ببنت �شفة ،وتطيع ولو كان الآخر
على غلط.
ُ
��غ�يرات جتتاحني ،لكنَّ تغيري احل��ال
�شعرت ب��ت
ٍ
من املحال ،زوجي مل يحرك يف جمرى حياتي �إال

أحتج فال يقول �شيئ ًا ،مرت الأيام
ال�ضجرُ � .
ك�سلى مفعمة بالزعل والنكد اللذين رف�ضا
�أن يغادرا حياتنا .مع تقدم الزمن بتُّ ال
�أطيق �أنفا�سه ،وال كلماته ،و�أح�سب �ألف
ح�ساب مل�ستقبلنا املظلم.
-5رحبنا �أنا ووالدي مب�صطفى الذي جاء لإرجاعي
ُ
انتظرت ر َّد والدي الذي قال :
�إىل فرا�ش زوجي.
يا م�صطفى �أنت مثل �أبنائي ،والف�شل لي�س لك� ،إمنا
ملعاملة يا�سني البنتي ،بلغه �أن الق�ضاء بيننا ،ابنتي
الآن �صارت حرة ،و�أنا لن �أتخلى عنها� ،س�أحقق لها
رغباتها ومتطلباتها ،ما زال��ت �صغرية وم�ستقبلها
�أمامها ،عليها �أن تفكر يف حياتها القادمة منذ الآن.
يف اليوم التايل جاءت جارتي �صديقة طفولتي
و�صباي ،مل �أمتالك نف�سي ،بكيت على كتفها ،ن�شفت
دموعي ،وتركتني �أذهب �إىل املطبخ لأح�ضر ركوة
القهوة ،وعلى ر�شفاتها بد�أت رحلة البوح ،يف املا�ضي
مل �أك�شف لها عن حياتي الزوجية� ،أم��ا الآن فلم
كل ما َّ
�أ�ستطع متثيل هذا الدورُّ .
يف ي�شي بحالتي.
فتحت لها قلبي وحدثتها بتفا�صيل دقيقة ،قابلتني
بروح معطاءة ،و�أب��دت �إعجابها ب�صربي .حلظات
م��رت و�أن��ا مرتاحة� ،شعرت �أنني احيا من جديد
ُ
ن�ث�رت �آالم���ي وه��م��وم��ي و�أ����س���راري �أم��ام��ه��ا.
حلظة
�صرحت ب�أ�شياء بيني وبني زوجي ،كنت �أعتقد �أنني
لن �أبوح بها لأحد� .ضمتني �إىل �صدرها وقالت:
عندك ،عليك
قلت يا مي�ساء ما
ِ
أنك ِ
�أنا �سعيدة ل ِ
�أال تدعي ما يزعجك ،ف�ضف�ضي� ،أن ِ��ت ام��ر�أة ل�ست
فعلته هو
جميلة فقط ،بل جذابة و�صادقة ،ما
ِ
ج�سدك يفعل به ما
ال�صواب� .أيعقل �أن متنحيه
ِ
ي�شاء ،وه��و ال يحرتم �أنوثتك ،وال حبك للحياة،
ويتهمك �أنك ال حتبينه .الواقع �أن رج ًال مثله ال
يحب .الغريب ما �أق��دم عليه ،حني فاج� ِأك و�أنت
تبت�سمني مل�صطفى وتودعينه عند الباب اخلارجي،
�أراد �أن يعيدك �إىل بيته بالقوة ،ف�شلت حماولته
اختطافك.
عندما ت��دخ��ل م�صطفى ،ومنعه م��ن
ِ
وبخه على موقفه ه��ذا ،واتهمه �أن��ه ي�صطاد يف
مياهكما غري الرائقة� ،إال �أنَّ م�صطفى واحلق يقال،
كان عاق ًال ،تفادى ال�صدام وان�صرف بهدوء ،تارك ًا
�إياه ي�صرخ وي�شتم� ،أعتقد �أنَّ ما ح�صل ل�صاحلك،
رب ���ض��ارة ن��اف��ع��ة .اطلبي ���ش��ه��ادة م�صطفى بعد
َّ
الف�صل الناق�ص الذي قام به ،ب�إمكانك بعد الآن
حياتك �إىل جمرة �ضياء .من ح�سناتي
�أن حتويل
ِ
وح�سنات �أي امر�أة معتدة بذاتها� ،أال تعطي الرجل
فر�صة �أخرى.
-6ح�ضرت �أن��ا وزوج��ي يا�سني و�صديقنا م�صطفى
ووال���دي وج��ارت��ي وامل��ح��ام��ي وغ�يره��م �إىل قاعة
املحكمة يف الوقت املحدد ،حل�ضور جل�سة املحاكمة.
ن��ادى م�ساعد القا�ضي علينا ،و�أخ�برن��ا �أنَّ القرار
جاهز �سيتلوه القا�ضي وجاهي ًا بعد التوقيع عليه.
حاولنا معرفة م�ضمونه� ،إال �أنه رف�ض �أن يوحي �أو
ي�صرح بذلك.
رنَّ جر�س الهاتف ،املتحدث ع َّرف عن نف�سه‘ قال
�إنه يتحدث من امل�شفى ،و�إن القا�ضي قد تعر�ض �إىل
حادث �سري وهو الآن يف العناية املركزة  ...الأعمار
بيد اهلل.م�ساعد القا�ضي د ّون يف ملف الدعوى
ح�ضورنا وب�ضع كلمات ،و�أخربنا �أن موعد اجلل�سة
قد �أجلت �إىل �أ�شعار �آخر.

مواقِ ف
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• ا�سكندر نعمة

َ
َ
يرتك لها
ا�شرتطتْ عليه �أَن
بال ت��ر ُّد ٍد واف َقتْ على مرافق ِت ِه.
ح ّر َ
ية االختيار يف ِّ
يربح
�شئ .واف َ��ق م�سرور ًا� .إنَّ��هُ دا ِئم ًا
ُ
كل ٍ
َ
اجلولة ويح ِّق ُق ما ُيريد.
ُ
ْ
رب �شوار َع وزوايا العهدَ له بها .برب َر يف
ال�س ّيارة ع َ
�سارت بهما ّ
َ
ُ
َّ
َ
اب
و
ج
وهو
ماكن
ل
أ
ا
هذه
كل
يعرف
ال
كيف
..
غريب
داخ ِله“ :
ِ
ٌ
ّ ُ
املُ
نتجعات املُغ ِرية؟! “ .كانت هي مَ��نْ يقو ُد ال�س ّيار َة .تو َّق َفتْ
ِ
�أَخري ًا �أَما َم بناءٍ �أُ�سطوريٍّ  .دخال مطعم ًا ُمتم ِّيز ًاَ .
قال يف �س ِّر ِه ُّ “ :
كل
يات ال ّلواتي كنَّ يراف ْق َنني ،يرت ْكنَ يل ح ّر َّي َة االختيار واالنتقاء.
الف َت ِ
فلماذا الآن؟! “.
ً
ثرِّ
ِّ
���ات املطعم بخطا ُمتع ٍة ،يمُ ت ُع ناظر ْي ِه بالدّ يكو ِر
م�شى يف ُر ُده ِ
ُ
املنت�شر ِة
د
��ورو
ل
ا
وباقات
غرية
مل
ا
تيبة
ر
دال
ئ
واملوا
اجلميل الأَ ّخ��ا ِذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
هنا وه��ن��اك ،و ُي�شن ُِّف م�سام َعهُ باملو�سيقا الكال�سيك ّي ِة ال��ه��اد َئ ِ��ة
ً
ني
الدَّ ا ِف َئة� .أَ�شا َر ْت �إل ْي ِه َ�أنْ يتج َّو َل ِلينتقي
طاولة لهما بعيد ًة عن �أَع ِ
َ
طاللة فا ِتنة .انتحتْ هي جانب ًا
موقع
وذات
الف�ضول ّينيَ،
جميل و�إِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
ً
خرجتْ مِنْ حمفظ ِتها �شيئا ما وقدَّ مته للمدير.
نح َو �إدارة
املطعم� .أ َ
ِ
َ
ُ
راحتْ
تْ
انحنتْ
جل�ستْ ِ�إىل
به.
تلحق
بة.
مقت�ض
بكلمات
وهم�س
بلباقة
ٍ
ٍ
َ
َ
جانب ِمنَ ّ
وجل�س هو ُقبال َتها .كانتْ عينا ُه
نيقة النّظيفة،
الطاولة الأَ ِ
َ
ٍ
َ
ن�س َي اال�ستمتا َع بالدّ يكور
تلتهمان اجل�سدَ الأُنثويَّ
ِ
اجلال�س �أما َمهُ ِ .
َ
طاللة اخل ّالبة .وحدَ هما يف
ّاعمة والإِ
ِ
افهة الن ِ
اجلميل واملو�سيقا ال ّر ِ
َّ
ّ
مفاتن
�شئ مِنْ
ٍ
زاوية �سحر َّي ٍة ُمنقطعينْ ِ عن النّا�سَ .
ِ
راح يتملى كل ٍ
َ
ّ
ّ
ْهُ
املنت�ص ُر دا ِئم ًا،
ه
ن
�
أ
ه
نف�س
ت
ث
.
اب
اجلذ
ها
وج�سد
اجلميل
ها
وج ِه
ِ حدَّ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
حتقيق ِّ
رب ُه
ي�ستطيع
و�أَ ّن��ه
ب�سنوات ،لكنَّ
ٍ
ُ
كل َر َغبا ِته .ح ّق ًا َ�أ ّنها تك ُ
َ
غراء والأُ َ
ُ
وال�سنني..
الفاتنة ال
نوثة
اجلاذب ّي َة والإِ َ
تعرف الأَعما َر ِّ
َ
ثم
ط َل َبتْ لها وله طعام ًا ُمتم ِّيز ًا ُمتعدِّ َد الألوانَّ ...
ثم
ط َل َبتْ �أَطباق ًا ِمنَ الفواكه ال ّلذيذ ِة املُ�شتها ِةَّ ...
ً
ط َل َبتْ �أَ ً
نيقة ...و�أَخري ًا
ذاق
ؤو�س َ �أ ٍ
�شربة ُمتعدِّ د َة املَ ِ
م�سكوبة يف ك� ٍ
ً
�ساخنة لذيذ ًة...
ط َل َبتْ قهو ًة
بعد االن ِتهاءِ  .قدَّ َم لها �سيجار ًة �أَ ً
ني.
نيقة ،ف�أَ�ص َّر ْت على عدم ال َّتدخ ِ
َ
َ
َ
بحزم  “ :لقدْ ت�أ َّخ ُ
علي �أن �أعو َد
نظ َر ْت �إِىل �ساع ِتها .قا َلتْ له
ٍ
رتَّ .
َ
املطعم ،فعل ْينا �أن ُنغاد َر “.
وحا�س ْب �إِدار َة
يف احلالُ .ق ْم
ِ
ِ
راب على ِ�س ْحن ِت ِه .ازو َّر ْت عينا ُهُ .حب ْي ٌ
بات ِمنَ
العرق
بدا
ِ
اال�ضط ُ
ِ
َ
ْ
ووجنت ْي ِه .فغ َر فا ُه وتاهتْ نظرا ُتهُ
تنعقدُ
ه
ن
بي
ج
على
ت
�
أ
بد
د
البا ِر ِ
ِ ِِ ْ
َ
هام�س  “ :ما
ب�صوت
وهتف يف ِ�س ِّر ِه  “ :يا ِلهذه الورطة؟! “� .أ�ص َّر ْت
ٍ
ٍ
َ
َ
َ
لك ..لقدْ ت�أ َّخ ُ
رت ..علينا �أن نغاد َر “.
وقف عن كر�س ِّي ِه ِببال َد ٍة� .سا َر ُ
َ
دة .تل َّف َت
طوات ُمتعثرِّ ٍة ُم�تر ِّد ٍ
بخ ٍ
ٌ
ٌ
ً
ُ
ً
�صفراء
غاب قليال وعا َد �إِىل حيث كانَ وابت�سامة باهتة
حو َلهُ كثرياَ .
ُ
اقرتب منها َ
رجتف  “ :لقدْ �أَنقذ ِتنيُ .
كدت
ب�صوت ُم
وقال
متلأُ وجههُ .
َ
ٍ
ٍ
ورطة ال حدو َد لها .ولكن لمِاذا فع ْل ِت ذلك؟! “ .نظ َر ْت �إِليه
�أَن �أَق َع يف
ٍ
بنظرات حا َّد ٍة .ت�س َّم َر ْت ع ْيناها على وج ِه ِه املُم َّز ِق بني اال�ضطراب
ٍ
َ
ً
��ازم � “ :أت��دري لمِاذا قبلْتُ
واحل�يرة .قالتْ
هام�سة
ٍ
ب�صوت دا ِف ٍ��ئ وح ٍ
ً
َّ
ُمراف َق َت َك �إِىل هنا؟ “ .جت َّمدَ ومل ُي ِج ْب .ظل �صا ِمتا يحدِّ ُق �إِل ْيها
نزق  “ :قويل ..لمِاذا
بحيرْ ٍة با ِل ٍ
غة� .أَخري ًا َ
خرج عن �صم ِته و�س�أَ َلها ِب ٍ
ً
ً
راف ْق ِتني ِ�إىل هنا؟! “ْ .
مل تجُ ِ ْب .بل منحتْهُ
لطيفة تنطوي
ابت�سامة
كثرية.
على �أَ�شياء
ٍ
َ
عندما َ
ب�لاط
��ان
���اب امل��ط��ع ِ��م ال�� َّرئ��ي��� ِ��س ،و���س��ارا ي��ق��رع ِ
لفظهما ب ُ
َ
الأَ
ً
قا�سيا� .س�ألتْهُ مبو َّد ٍة وكيا�سة  “ :هل
ال�صمتُ بينهما ِ
ِ
ر�صفة ،كان َّ
َ
جاب بحدَّ ٍة  “ :ال ..ال ..لن
نلتقي هنا غد ًا؟ “.
انتف�ض كاملل�سو ِع و�أَ َ
تنفجر من َّ
ْ
بق�سو ٍة “ :
كادت
�ضح َكتْ ح ّتى
ال�ض ِ
نلتقي “ِ .
ُ
حك� .س�أَ َلها ْ
لك ت�ضحك َ
بة “ :هذا ما جئْتُ
ني هكذا؟! “� .أَجابتْهُ
ما ِ
بر�صانة محُ ّب ٍ
ٍ
َ
جمل َ
أجل ذلك قبلْتُ ُمراف َق َت َك .ما �أ َ
كلمة “ ال “ ،فهي يف
مَنْ �أَج ِل ِه .ل ِ
ُ
ال�سحر َّي ُة ،ولو كان يف اجلانب الآخر �أَ ُ
جمل
حيان
كث ٍري من الأَ ِ
الكلمة ِّ
فتاة يف الدُّ نيا “.
ٍ
َ
ْ
هُ
خلدَ
كزوبعة
مت .حنى ر�أ َ�س � .شع َر ب�أنَّ الدُّ نيا تدو ُر به
ال�ص ِ
ٍ
�إِىل َّ
�شديد .تخثرَّ َ
ب
تجاورين
م
�سارا
.
ه
ت
خطوا
ب
ل
غا
بطءٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
رماد َّي ٍة ،و�أَ ّنه ُي ُ
ِ ِ
تخوران
عاب يف حل ِق ِه ،وانعقدَ ِل�سانُهُ عن الكالم ،وك��ا َد ْت قدماه
ِ
ال ُّل ُ
قليلة ،و�صال ُ
تقبع ال�س ّيار ُة.
طوات بطي َئ ٍة
ٍ
عن احلركة .بعدَ ُخ ٍ
حيث ُ
َ
َ
َ
تذكر �أ ّنك تعلَّ َ
ال�صغ ِر “ :ماذا
التف َتتْ �إِليه و�س�أَلتْهُ � “ :أال
ُ
مت يف ِّ
ربح العا َ
نف�سهُ “...
مل ِ
ينفع الإِن�سانُ لو َ
ُ
وخ�س َر َ
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�صاحب ُة الجاللة
�أ ٌّم ...وال �أحْ نَى

• فاطمة �أحمد فجر

ــتـقـرت بائـي
�ضــادٌ تجَ َ لــّىْ ،
فا�س ّ
و َتـزاحـَمـت ْ فـوق املكـارم حــائـي
ُ
ـهي ِبــمخـدَ عي
�إنْ �أذّن
احلرف ال َب ُّ
�صــــلّى القيا َم على احلــــــدود لوائي
عــقـدانِ َ�ضــاعـا ،خا َنـني �إن�شــائي
ومت�ســـكتْ كلّ احلـروف ِبـيـائي
ّ
وذكــرك يف دمــي
جمـر،
ثـــا ٍو على
ِ
ٍ
َ
دهري ُيــ َوزّع يف ّ
ال�ضــلـوع �شـــقــائي
ٌ
ٌ
ــاللــة
بـي ُغـــر َب ٌة،
و�ضــاللـة ،وغِ
حرك ا�ســــ ِت�شْ ــفـائي ؟؟
هـلاّ يكون ِبـ َب ِ
ُحـ ّيـيتِ وجــه ًا يا حبــيبـة �أحمـدٍ !
عــلي َتـحــــــ ّي َ
ــة الـنّــبـالء
ُر ّدي ّ
ال َبـحـر �أنـتِ ولِـلّــغــات �ســفـائـنٌ
با�ســـتِـ ْبـطاء
أمـواج
تـجـــري على ال
ْ
َجـــذىل ،و ُتــعلي زهــوها يف محَ ـفـلٍ
ــرب ُدف َ
ـــر َي ْ
ا�ســـتِـعـالء ِ
ـ�ض ُ
ّـة ْ
والـ�شّ ّ
أتـيــت ُمـهـنّـئـ ًا ،و ُمـبــاركـ ًا
�إنّــي � ُ
ب
ـــمحـي
فـا�س
ك،
يـوم
يف
ِ ـلـقـاءِ
عـيـدِ
ْ
ُر ّدي عــلى َظــم�أ الـقُــلــوب تـحـ ّي ًة
الرجــــــاء ُمـ َلــ ّوح ًا ل َِـرجـــاءِ
فــيهـا ّ
ٌ
لـوعــة
يا مـوطـن الأحـــياء! عــندي
َ
كــوين لِـقَلـبـي بـهـجــــة الـنـُّدَ مـاء
وا ْر َع ْـي ُخـطـا حـرفـي ،وكوين �شـا َمهُ
ُ�ضــ ّمي الـفُ ــ�ؤادَ ،فــذاك ُ
بـع�ض َعزائي
الـر�ؤى
ُ�صـويلُ ،
وجـويل يف اخلــيال ويف ّ
إلـــي ِبــمِــنّـةٍ و َرخـــــــاءِ
ْ
واءتـــي � ّ
ُ
ُـلوب منَ املحبـّة عر�شـــها
َل ِ
ـك فـي الق ِ
ـ�صــحـاء
ال�ســــم ّو ،و�
ِ
ُ
أفـ�صـح الفُ َ
ولك ّ
لـك فـي ال َبـيـــان كـــتـا ُبـهُ ُ ،قــر�آنُـهُ
ِ
ــجـــالءِ
ــ�صــ َلـتْ ) ِب َ
وثِــمـا ُر (لـوال ُف ّ
اهـــ
أرواح � اّإل بالـتّــي ْ
هـل تر َتـقــي ال ُ
ــتَـزّ تْ َجـــوانِــ ُبهــا ِبــطــ ْبع حـياء ِ
�أ ٌّم وال � ْأحـــنى علـى �أ ْبــــــنـائِــــهـا
ا�ســــت ِْحـيـاء
�أ ْبــنـا�ؤهــا َلــ ّبـوا عـلى ْ
ْــب ّ
ال�ضــاد �إ ْذ �أ ِبـقُـوا بها
ما كــان ذن ُ
َ
ُ
ــربـــاءِ
ــ�صــمة الـغ َ
ـــروا �إلــ ْيـها َب ْ
َج ّ
َ�ص ٌ
ــمـت َيـفـــوقُ �أذا ُه ُكـلَّ َبــلــ ّيـــةٍ
ّــقاب عن احل�ضور النّـائي
ُكــ�شِ َف الـن ُ
ـــرى ،يَــزيــدُ �أُوا َمــهـا
�أكــبا ُدنـا َح ّ
ُ
ْ
ُمــ َتــنَـطّ ٌـع فــــي قـــ ّبــة الإقـــــواء
بـالــرمــاد ُمـ َعــفّـر ًا
و�شّ ــــى َبــيـانـ ًا
ّ
ـوجـ َلتْ ِبـ َقـ�ضـاءِ
َــ�صاحـةِ ُع ِ
ــر ُب الـف َ
ُع َ
�أ ّم ال ّلــغـــاتِ علــى ال َبـــهــاء َو ِ�صــ ّي ٌة
ـر�ش َع ُ
فالْـ َع ُ
ــكُ ،مــفْـ َعـم ًا ِبـ َبـهاءِ
ـر�ش ِ
َ
الـرحمـن َب ْـح َـر خـواطـري
�أ�شـكو �إلـى ّ
َ
و�ص ُ
َ
ـوت ُدعــائي
ــتـي،
ن
ْـذ
ئ
ِـ
م
ـوح
الـ َب
َ
ٌ
غـــاية
ُـك
والـ�شّ ـوقُ َدنْـد َنـتي ،وعِ ـ�شـق ِ
للـ�ســحر َيـ ْهطِ ُـل يف ُتــخـوم ِ�ضــيائي
ّ
احـ َت َمى فـي خـاطري
ال�صـباباتِ ْ
َ�شـفَقُ ّ
الح عـ َلـى َمـرايــا املــــاء
كالـطّ ـ ْيـف ِ َ
ُكـلّ الـلّـغــات ُد ُجـــــن ٌ
ّــة ِبـ ِوكـَــــاءٍ
� اّإل ِك ،يا ُقـد�ســــــ ّي َـة الأ�ســـــــــمـاء
ـحر ِك ،وا ْمـ َت َـطـ ْيتُ بديعـهُ
َجـار ْي ُـت َب َ
َ
َ
الـ�شّ
ْــت َمــنـازل ـــ َعــراء
حـتّـى َبـلـغ ُ
ُ
أوجـزْ ُت حني ال َو ْجدُ �أُ�شْ
ـهجـتي
م
ِل
ع
ــ
ُ َ
� َ
ــرحـــــائـي
خب�أت فـي ُب َـرحـــائِــهِ ُب َ
َ
روبـة َفـ ْيـ َئها
ـب الـ ُع
ُ�ســـ ْبحـان َم ْن َوهَ َ
لِـ َت َـظـلَّ فـي الـتـّوحـيـد محَ َ
ـ�ض رجـاءٍ

شعر
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•ليندا عبد الباقي

ق�صائد
تنام على زند احلقيقة
تقطف ال�سحاب
و�سائد حلم مندوف
وتلهو ب�ضحكة مبعرثة
حكاية
ت�سامرنا
حني جنمع النجوم
يف �سالل بهجتنا
على م�صاطب االنتظار
تلفنا بالدفء
حول مواقد
ت�شتعل ب�أع�صابنا
لبناء احلا�ضر
على جناح ب�سمة
ت�شق ال�سماء غيا
حكاية
تفرك �أعيننا
بيد غ�ضة
وتقول
مرحبا....يا �صباح.
�إىل ذات ذاتي

�سياج احلكاية
ليبقى �سياج احلكاية
يحميها من عبث املارة
من �أ�صابع �شوكية
تعبث بعطرها
يحميها
من ل�سان
متطى خارج فمه
يلتقط ال�شر
وينرثه
على خدها الو�ضاء
�أين �سياج احلكاية
يدور
و
يدور
خلف املعاين
يعلن عن ملعة عينيها
يف اح�ضان ال�شم�س
حني تلت�صق به
�شريطة حمراء
فرت من جدائلنا
لي�سافر �شعرنا
مع الهواء
يف اجتاهات خمتلفة
ليحط على وجنتينا
هام�سا ب�أ�سرار امل�ساء
�أ�سرار
جنوم عا�شقة لليل
لتلد فجرا و�ضاء
حكاية م�سيجة
بالندى
ال ت�شبه احلكايات

�أنهكتها رمو�ش
ب�أ�سالك �شائكة
•
بلغة �أيد
ُتل ِّوح للما�ضي
ت�ستحم بدمعتني
وتتوه يف جيب فارغ
•
بلغة �شفاه
انهكها النداء
و�شققها الندم
ترجتف على �أعتاب الق�صيدة
وتبتلع احلرف
•
بلغة ج�سد
يتمايل كغجرية
خلخالها
ي�صفق بالهواء
ب�أرجل
تعزف على �أوتار النجوى
م�سافة انتظار
•
بلغة م�سافة
تطول وتق�صر
مد وجزر
على �شواطئ االنهمار
•
بلغة قلب
كـ ..رمال متحركة
يحت�ضن الأتي
ويخنقه
•

بكل اللغات
�س�أعلن ان�سحابي
•
بلغة عيون
�أتعبها املدى
تلوذ
حتت جفنني
و
�شم�س
�سقطت يف ح�ضن الغروب

�س�أعلن ان�سحابي
بكل اللغات
�إىل ذات
ذاتي.
�سالح �أخ�ضر
كنت امللم
�أ�صابع حريتي
من وجنتي ال�صباح
علقت دمعه
تدحرجت
تلملم بقاباها
عارية
�إال من ملحها
واختب�أت
بينهم
ت�سرت عريها
من ال�ضوء النازف
من دم ال�شم�س
لو ت�ساوت اجلراح
لن يت�ساوى الأمل
كال�صبار
باتت جلودنا
لنتحمل
كل هذا اجلفاف
لكننا نخجل ب�شوكنا
فهو �سالح اخ�ضر
�أمام
طي�ش ر�صا�صهم

احتراقُ القهوة
• عبدالكرمي يحيى عبدالكرمي
-1احرتاق ُ
تبعث القهو ْه ؟!
� َّأي
ٍ
يا قهو ًة َعدَ ن ّي ًة بمِ َ رارها ُحلو ْه
� َّأي ا�شتعالٍ يف �أناملنا َّ
ال�شغوفة
ُ
تبعث القهو ْه
� َّأي
التماعات ب�أعينِنا اللهيفةِ
ٍ
ُ
ت�شعل القهو ْه
الر�ؤيا �إىل
ت�سري بنا مِن �صهو ِة ّ
�صهو ْه
جنتاز ور َد �سمائنا..
ُّ
ونحط يف ربو ْه
ً
طافية على
تزدان بالأقمار
البكر الطّ هو ِر
َينبوعها
ِ
رب وجدُ نا
فيك
بنا..
وت�ستحم
ُ
ُّ
َ�سرو ْه
�أو حتتفي ِبربيعنا..
تعجبي..
ال َ
ٌ
كلُّ احتماالت ّ
مفتوحة
ال�شذا
موجة �سحر ّي ٍة
تلقي بنا يف
ٍ
مِن ذروةٍ ُعليا �إىل ذرو ْه
الفجر � ُ
طاهر
أبي�ض
وقمي�ص هذا
ِ
ٌ
ُ
ما � َ
أجمل الغفو ْه !
ُ
والهيل ي�سك ُبنا مع ًا
يف �أك� ِؤ�س النّ�شو ْه
ُ
الهيل ي�شربنا مع ًا
نغدو ّ
اق النّدى �صفو ْه
لع�ش ِ
أعظم الثرّ و ْه !
ما � َ
رب ثروةٍ يف هذه الدَّ َّو ْه 1
احلب �أك ُ
ُّ
رب ثروةٍ يف هذه ال ُه َّو ْه
أك
�
احلب
ُ
ُّ
احلب يفتح بني جدران الأ�سى
ُّ
ُك َّو ْه.

-2ُ
ت�شعل القهو ْه
احرتاقات بقلبي
� َّأي
ٍ
؟!
ٌ
كلُّ احتماالت ّ
مفتوحة
ال�شذا
يا قهو ًة عرب ّي ًة بمِ رارها حلو ْه
توق للرباري..
� َّأي
انزياحَّ � ..أي ٍ
ٍ
لل�سواقي تر�سل القهو ْه ؟!
�شوق
� َّأي ٍ ّ
ميزج حلظتي
والفجر ُ
ُ
لو حلظتي متتدُّ حتّى �آخر ال ُغنو ْه
لو فرحتي متتدُّ حتّى دمعتي
ال�صفا
هذا اعتما ُر
ِّ
احلب ما بني ّ
من َوردِنا
وقرنفلِ املَ ْر َو ْه
يف خطو ِة ُ
احلظو ْه.
-3ال تعجبي مِن تِيهنا
كلُّ احتماالتِ النّدى انفتحتْ لنا
ال�صدى
� َّأي
ٍ
انطالق يف ف�ضاءات ّ
ت�ستح�ضر القهو ْه
ُ
بحر من اخلفقانِ ..
ننداح يف ٍ
ُ
نهر من الألوانِ  ..والأزهار
يف ٍ
والرغو ْه
واليخ�ضور ّ
ونذوب يف �أ�سطورة القهو ْه
ُ
ال�صفو ْه
ن�سمو مع ّ
يف فرقدِ النّ�شو ْه
ملدائن النّيلوفر الغايف
رحلة
يف
ٍ
ِ
على �أقمار ِه
مل�آذنِ الأطيا ِر  /ر َّفتْ حو َلنا
ت�شدو لنا
ُ
تعزف ح َّبنا
تهفو لنا الأطيا ُر..
�شهقا ُتنا ارتفعتْ بنا
كيف اتحّ دنا ورد ًة ؟

ً
جنمة ؟
كيف ا�شتعلنا
وتوا�شجتْ َكينو َنتانا..
َ
بابلي ذاب يف القهو ْه ؟
مثل هيلٍ
ٍّ
-4ال ت�س�أليني يا �أنا
كلُّ احتماالت ّ
ال�شذا انفتحتْ لنا
�ضمر القهو ْه ؟!
� َّأي
ٍ
ا�شتياق ُت ُ
ا�شتياق بي �إىل �أن حت ُلمي حلماً
� َّأي
ٍ
به َّي ًا يل..
�أح ُّب ِك حني حتلم ّ
عيناك
بال�ضحى
ِ
يا عي َنينْ ِ من ع�سلٍ ومن قهو ْه
لو حتلمني ِب ُح ْلمِنا الأحلى
ب�أنوا ِر املُنى
ري من �أهلِ ُ
اخلطا
ف�أ�ص َ
أق�صر اخلطو ْه
ما � َ
بيني وبني يدَ ْي ِك يا �أ�سطورةَ
القهو ْه !
�ضح َ
كة الأطفالِ  ..يا �إمياء َة
يا ْ
اللبو ْه.
-5ال�صفو ْه
ِبوفائِنا �أنا �صفو ُة ّ
ِب�صفائِنا �أنا ذرو ُة الذّ رو ْه
َ
الر�ؤى
يا عرو َة الفنجانِ
�ضافية ّ
ن�س َو ْه
كالنُّونِ مِن ْ
قلبي كما الفنجان تزكو فيه كلُّ
مواجدي
ِ
قلبي كما الفنجان يحت�ضنُ
الربو ْه
ال�س َ
حاب على ِ
َّ
فم ّ
قلبي كما دَنّ ال َبخو ِر يفور بالنَّ�شو ْه
ُ�ص ِّبي املزيدَ لنا ِبفنجانِ النَّدى
الر�ؤى كي نختفي
ُ�ص ِّبي املزيدَ من ّ
عن قلعةِ الق�سو ْه..

نرج�س
َف ُهنا حبيبا
ٍ
خ�س
َوهُ نا خطيبا َ�س ْر ٍ
رفة قِ ْبل َّي ٍة
يف ُ�ش ٍ
متغطر�س
يف �شار ٍع
ٍ
حممومة
يف بلدةٍ
ٍ
كوكب �أَ�شْ َو ْه.
يف
ٍ
-6ال ت�س�أليني َمن �أنا
القهو ُة احرتقتْ بنا
احرتاق يزدهي يف داخل
� ُّأي
ٍ
(الركْو ْه) ؟!
ّ
ت�ضمر القهو ْه ؟!
ا�شتياق
� َّأي
ٍ
ُ
�أ�شتاقُ ك َّف ْي ِك اللتينْ ِ هُ ما دَدي
ني هُ ما َغدي
�أ�شتاقُ عي َن ْي ِك اللت ِ
�أ�شتاقُ ُع ْمر ًا – كلُّهُ قهو ْه
�أ�شتاقُ فجر ًا – كلُّهُ قهو ْه
�أ�شتاقُ � ً
أغنية ُت�ص ِّب ُحني �سن ًا
وتقول يل “ :يا ُ
هيل (هَ َّج)
ُ
�ضحى..
الليل ..غا َد َرنا ً
�أل�صقْ عليهِ هذ ِه النَّعو ْه
�أغلقْ عليهِ َ
بابة ال ُه َّو ْه
يا ُ
هيل عِ ْم فجر ًا وعِ ْم قهو ْه “.
-7القهو ُة احرتقتْ بنا
طعم الهيلِ يف �شفتِي �شذ ًا
�سيظلُّ ُ
َ
احلب يف ال َّركْو ْه
رحيق
َف َ�ضعي
ِّ
َو ْل َي�أتلقْ ميعا ُدنا
َو ْل َتحرتقْ �أبعا ُدنا
ميعا ُدنا فجر ًا على قهو ْه !
ال�صحراء
- 1ل َّد َّوة ّ :

قصة

• رفيف قنديل
و�سط �ضجيج احلياة و�صخبها وجنونها ت�سقط
منا �أح�لام و�أح�ل�ام ..رمب��ا ال ن�شعر �أحيانا ب�أمل
�سقطوها �إن كنا �صغارا كع�صافري الدوري تلهو بنا
احلياة ..لكنها قد ت�صبح �أ�شواكا تنخر �شغاف
القلب �إن ظهرت لنا جم��ددا يف غفلة م��ن زم��ان
�شارد �إىل ال�لازم��ان �أو �إن دارت عجالت ال�سنني
وكانت ماتزال م�ستكينة يف حنايانا لي�أتيك احللم
و�إن�سانه ويقول ها �أنا عدت� ..أنا مل �أمت� ..أنا حي �أرزق
لكني كنت متواري ًا عن الأنظار يف معركة احلرب وال�سالم..
يف �صراع الكراهية واحلب ..يف ف�صول احلقد الأ�سود التي
متطر �أعداء من حلم ودم..
كانت م��رح وردة يف اخلام�سة ع�شرة م��ن عمرها حني
ر�آه��ا �صديق �شقيقها الكبري وهما زميال درا�سة يف كلية
احل��ق��وق ..و�أم��ا م��رح اجلميلة فقد خطفت من اجل��داول
عذوبتها ورقتها ومن التفاح لونه الأحمر لتلهب �صفحات
الوجنات الناعمة الناه�ضة بحياء ,وم��ن الكرز �سرقت
فمها ال�صغري ومن الفجر لونها الأبي�ض ال�شهي ومن الليل
�شعرها الأ�سود ال�شالل ..كانت جميلة حد الده�شة بل
حد ال�شهقة يطلقها املرء حني يراها �أول وهلة وتخذله
قدرته على التحكم يف الأع�صاب وهو لي�س �أداة تقنية
مربجمة على نهج ما..
ولقد كان لها من ا�سمها ن�صيب كبري فهي مرحة حيوية
ون�شيطة يحبها من يقابلها من الب�شر ب�شغف ووله لدرجة
ا�ستفزت معها غرية �شقيقة والدتها «خالتها « التي جتاوزت
الثالثني...
حني ر�أى ن��زار م��رح ك��ان اجل��و حزينا واحلالة العامة
كئيبة وكان اللقاء يف ق�سم اال�ستقبال يف �أحد امل�ست�شفيات
ال�شهرية حيث تعر�ض ابن �شقيقها الكبري حل��ادث �سيارة
مميت �أدخله يف غيبوبة طويلة خطرية.
حادثة �أفجعت قلب الأم والعائلة وك��ان �شقيقها قد
�أ�صبح قا�ضيا نزيها يتدرج على �سلم العدالة و�أما زميله
و�صديق عمره ن��زار فقد �أ�صبح مالزما يف قوى ال�شرطة
الداخلية..
كثريا كانت اللقاءات بني ن��زار وم��رح لكن �شيئا ما مل
يظهر منه ال يف كلمة معينة وال يف ح��دي��ث جانبي �أو
مالحقة لها وحني تكون الفتاة �صغرية وهي و�سط الأهل
والظروف ال�سيئة من امل�ؤكد �أن الروح تبقى مثقلة بالهموم
وال نافذة ترى من خاللها النور.
�إىل �أن حت�سنت �صحة اب��ن �شقيقها قليال فانفرجت
الأق��دار على ق�صة جديدة وكان ذلك �أي�ضا يف غفلة من
احلدث العام حني حلق نزار بها برفقة والدتها وهما يف
طريقهما لل�صيدلية ل�شراء دواء البن �شقيقها كما طلب
الطبيب امل�شرف..
ا�ستوقفهما نزار بحياء قائ ًال� :آ�سف لكن �أريد �أن �أ�سال
�س�ؤاال ..هل �أ�ستطيع قالت الأم �سريعا  :تف�ضل يا نزار،
غ�صت الكلمات يف حلقه هربت احل��روف زاغ��ت العينان
وتعرث بالإرباك ،عندها �س�ألته والدة مرح ما بك يا نزار
هل من خطب ما !!! جمع بع�ضه على بع�ضه التائه ثم قال
هل ال�صبية ا�سمها مرح ..؟؟
نظرت الأم �إليه بده�شة وقالت �أجل وتابعت م�ستدركة
:لكن ما الأمر يا نزار ؟
ما يزال املالزم نزار مرتبكا ومرح تتابع املو�ضوع بحذر
خ�شية م��ن تهمة م��ا ال�سيما �أن���ه م��ن �ضباط ال�شرطة
ال��داخ��ل��ي��ة وه��ي ال�بري��ئ��ة ال��ع��ف��وي��ة ..م��ن �سيكون خلف
املو�ضوع يا ترى كانت
هكذا حت��اور ذاتها بينما امتقع وجهها جميعه باللون
الأحمر وزاغت العينان الزرقاوان يف �أرجاء املكان..
الح��ظ ن��زار ا�ضطرابها فكان ذل��ك حمفزا قويا على
�إطفاء نار خماوفها فقال �سريعا  :يا خالتي �أريد التقدم
�إىل طلب يد الآن�سة مرح� ،سقطت مرح يف خجل الده�شة
ابت�سمت قلي ًال وهي تنظر خل�سة �إليه ليتابع بحما�سة
لقد علمت من ابنك يا خالتي �أن لديه �شقيقتني �إحداهما
ا�سمها نور وقد تزوجت حديثا وثانية ا�سمها مرح وهو
يحبها كثريا..
�ضحكت والدة مرح بارتياح وا�ضح وقالت  :هكذا املو�ضوع
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هل يزهر الرمان!
ال ب�أ�س به ولقد ظننت ال�سوء يا نزار.
هنا �أمعن نزار النظر يف مرح بعينني ت�شعان
ابتهاجا ورغبة وحبا وا�ضحا وقال برجاء :
�أمتنى قبول طلبي هذا.
�س�ألته الأم با�ستغراب وهل �س�ألت �شقيقها
ب��الأم��ر ؟؟ق��ال ال وه��ل �أ�ستطيع و�سط هذه
احلادثة امل�ؤملة لكني �س�أحدثه بعد موافقتك
�أنت ووالدها وهي �أوال و�أخري ًا..
بعد �أن عادت مرح يف تلك الليلة �إىل املنزل دخلت �إىل
غرفتها وا�ستلقت على ال�سرير ب�سعادة فال�صغرية ا�شتعل
قلبها باحلب والإع��ج��اب ف��ور ًا ورمب��ا كانت �أحالمها �أكرث
من حب و�أقرب �إىل الفرح بحفل زفاف ترتدي فيه ثوب
الزفاف الأبي�ض وجتل�س على �أريكة عالية وحولها الورد
ون��زار يف ثياب ال�شرطة �إىل جانبها والنجمة الذهبية
تلمع على كتفيه وتغار منها ال�صديقات وخالتها التي كانت
تعتقد �أنها جتاوزت الثالثني ومل يتقدم �أحد خلطب ودها
وطلبها للزواج مع �أنها كانت خريجة جامعية ومعقولة
ال�شكل لكنها ك��ان��ت مت��ت��از ب��ال��ل���ؤم كما و�صفتها م��رح يف
�أعماقها وهي ت�سرح يف م�ساحات عر�سها القادم..
مل تكن تفكر يف احلب فنزار يحبها وطلب يدها وانتهى
الأم���ر وم��ا عليها �إال التفكري يف اخل�لا���ص م��ن الدرا�سة
وال��زواج واخلروج يوميا كفرا�شة ربيع مع فار�سها املالزم
اجلميل....
ومثل كل الأم��ور امل�شرقة التي تظهر �أحيانا يف حياة
املرء تابعت مرح وهي ت�ضحك ب�سعادة الوديان اخل�ضراء
ي��روح �إليها النا�س م��ن ك��ل مكان لال�ستمتاع مبناظرها
احل�سناء مثل غيمة ماطرة ت�سعد القلوب باخلري وهي
م�سافرة ..مثل الطيور العائدة ومثل احلب الذي يداهم
القلوب فج�أة فيغرقها ب�سخاء العواطف �ضحكت اجلميلة
مرح وهي تقول :يا له من حبيب جمنون لقد عاد �إليها
حني دخلت والدتها غرفة ابن �شقيقها وزميله ليطلب رقم
الهاتف� ..آه كم ارتبكت وكم خجلت وكم كانت جريئة
دون وعي و�إدراك وهي تعطيه �إي��اه ليقول �س�أكلمك بعد
منت�صف الليل ..ادخلي الهاتف �إىل غرفتك حني ينام
والداك.
كم بقي من الوقت لي�صبح بعد منت�صف الليل!! هكذا
�س�ألت الطفلة مرح نف�سها وهي تبت�سم ب�سعادة وتنظر �إىل
�ساعة يدها.
مل تعرف كم طال بها االنتظار حني �سمعت رنني الهاتف
ف�أ�سرعت �إىل الهاتف لت�سمع �صوته يقول  :كيف حال
اجلميلة ..ارتع�شت ,اختلج قلبها وازدادت خفقاته ..ثم
قالت بهم�س انتظر لأت�أكد من نوم �أمي و�أبي.
ابنة اخلام�سة ع�شرة من العمر تعرف املواربة و�إخفاء
احل��ب وال تعرف �إن كانت ه��ي حت��ب �شخ�صا �أم طقو�س
اخلطبة والزواج !!
حني عادت م�سرعة قال لها ب�صوت جعلها ترتبك �أحبك
يا مرح ..هكذا قالها من دون �أي مقدمات وتابع �ضاحكا
:لقد �سلبت عقلي ويقيني فال تبخلي بحبك علي ..مل ترد
عليه لكن �صوت �أنفا�سها كان عاليا فقال �سعيدا  :نعم �أنت
حتبينني ،عندها تكلمت ب�شكل متقطع مثل مذياع قدمي
,كيف عرفت ..ف�ضحك قائال � :أيتها الفرا�شة لقد �سمعت
�أنفا�سك احلارة..
ت��ورد وجهها �أ�شرق كالبدر ازدادت عيناها زرق��ة بدت
�أج��م��ل و�أج��م��ل ومتنت ال�صغرية ل��و ر�آه���ا وه��ي متوهجة
لأدرك كم هي �سعيدة ب��ه عندها ع��اد �إىل �س�ؤالها� :أيا
�ساحرتي هل �أطمع يف كلمة حب واحدة !!؟؟ قالت �سريعا
وك�أنها تريد اخلال�ص من واجب �صعب� :أحبك.
ق��ال عندها ن��زار بهم�س كالما كثريا يف �سعادة ودفء
لكنها كانت مرتبكة مل تتفهمه كله فقط �أدركت �أنه يتغزل
بها لت�سمعه يف النهاية يقول :غ��دا �س�أزوركم يف البيت
لأحدث والدك و�أراك يا حبيبة القلب...
ودون متابعة �أغلقت الهاتف خجلة وفرحة معا ودلفت
مثل قطة حت��ت غ��ط��اء ال�سرير و�أغم�ضت عينيها على
حلمها الكبري خوفا �أن يطري قبل �أن تزف عرو�سا �إىل هذا
ال�ساحر الفاتن الأثري....
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بعد يومني كان بيت �أهل مرح يعج بالزوار الذين جا�ؤوا
للتهنئة ب�سالمة ابن �شقيقها القا�ضي وكانت مرح فرا�شة
املنزل حتمل �صينية القهوة واحللوى لتقدم واجب ال�ضيافة
للزوار وكانت خالتها تدور يف املكان تبت�سم بكربياء وت�صنُّع
عال حني دخل نزار مع �أمه ال�صالون و�صديقه معه يرحب
ٍ
بهما فارتع�شت يديها وكادت ال�صينية ان ت�سقط بحمولتها
لتقول خالتها بحزم :انتبهي يا مرح ،و�أ�سرعت بوجه من
ماركة �أخرى لت�ستقبل نزار و�أمه بكل ترحاب.
ا�ستمرت الزيارة بع�ض الوقت حتى غادر الكثري ليقول
نزار �إىل �أبيها و�شقيقها معا :جئت مع �أمي �أوال للتهنئة
ب�سالمة ابنك يا �صديق العمر �أما الأمر الثاين ف�ستقوله
الوالدة..
انكم�شت م��رح ك��وردة �أغلقت وريقاتها خوفا ؟؟ ذهب
لونها لت�سمع الأم تقول باخت�صار ي�شرفنا بهذه املنا�سبة
�أن �أتقدم بطلب يد الآن�سة مرح البني نزار.
ابت�سم ال�شقيق لتنه�ض اخلالة يف غ�ضب وتدخل غرفة
مرح وتغلق الباب ب�صوت عال.
انتهى الأمر بقول ال�شقيق � :سنقول الآن على بركة اهلل
فلن �أجد ل�شقيقتي ال�صغرية �أف�ضل من نزار لتبقى الأ�صول
واجبة من �أجل الت�شاور مع والدينا و�س�ؤال مرح ال�صغرية..
حينها ابتهجت مرح ،رق�ص ج�سدها ،متنت لو ا�ستفا�ضت
بالتمايل على �إيقاعات قلبها الذي جن فرحا� ..ستقول
نعم وت�صبح عرو�سا لنزار الو�سيم.
مل تنته تلك الليلة على خري فبعد مغادرة ن��زار و�أمه
وطلب ال�شقيق �أن يعود م��ع ابنه وزوج��ت��ه �إىل منزلهم
ال��ق��ري��ب ق��ال��ت اخل��ال��ة بحقد �أرع���ن وك��ي��ف ل��ك ي��ا ابن
�شقيقتي �أن توافق و�أنت الأكرب عمر ًا و�سط ذهول اجلميع
قال ال�شقيق لكن والدة نزار طلبت مرح و�أنت يا �شقيقة
والدتي تفوقني نزار عمرا.
هنا قالت بغ�ضب� :إذ ًا يرف�ض هذا الزواج حتى ال �أبقى
�سخرية للنا�س كما حدث يوم عر�س نور �شقيقة الآن�سة
مرح الكربى..
ذهب اجلميع ودخلت مرح غرفتها و�أغلقت على نف�سها
باملفتاح لتدخل يف نوبة بكاء لأن��ه م��ن امل�ستحيل بعد
تدخل اخلالة بزواجها من نزار ،واذ هي كذلك �سمعت رنني
الهاتف الذي نقلته معها و�سريعا قالت �أهال نزار ب�صوت
حمتقن بالبكاء وب�صوت فزع �س�ألها نزار؟؟ما بك يا مرحي
ويا حبيبة قلبي وزوجة امل�ستقبل ؟؟ فكان كالمه نارا على
نار لرتد  :لقد رف�ضت خالتي الزواج
انتهى �أم��ر ال��زواج وكانت ال�صدمة لكل من مرح ونزار
وافرتقا يف جماهل احلياة وقد طلب نقله خجال وحزنا
�إىل حمافظة �أخرى.
لكنها الأق��دار هي من ت�صمم ال�سيناريو وتكتبه بدقة
عالية فقد بقي نزار من دون زواج ع�شرة �أعوام لي�سمع �أن
مرح تزوجت ف�ضاع حلمه وتزوج..
�أما امل�صيبة فكانت يف طالق مرح التي تزوجت مهند�سا
مدمنا مما دفعها �إىل طلب التفريق بعد �أقل من عام..
ومتر ال�سنون وراء ال�سنني ليلتقيا من جديد وبامل�صادفة
بعد ع�شرة �أع��وام �أخ��رى وق��د كانت م��رج �أمت��ت درا�ستها
اجلامعية وهي�أت املاج�ستري بينما هو �أ�صبح برتبة عميد
ولديه �صبي وبنت حني التقيا ماجت الطبيعة� ،أمطرت
ال�سماء ونا�شدته غيمة �أن يقلها ب�سيارته �إىل البيت و�أمام
البيت قالت له تف�ضل فقد تويف والدي وبقيت وحيدة مع
�أمي قال �س�أفعل يا جميلتي لقد فقدتك مرة ولن �أفعلها
الآن� ..أريدك زوجة يل.
ابت�سمت برقة وق��د �أتقنت لغة الأن��وث��ة وا�ستخدام
مفردات ال��دالل وقالت كيف و�أن��ت م��ت��زوج؟؟ فقال وهو
يقربها منه لرتتعد بني يديه كما لو �أنها ابنة اخلام�سة
ع�شرة من عمرها  :ال بد �أن يزهر الرمان..
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ّ
ال�سردي
�سحر الف�ضاء الق�ص�صيّ وح�سا�س ّية الت�صوير
قراءة في ق�ص�ص ((جنون وما �أ�شبه))  1ـ 2

تتم ّيز ق�ص�ص (ج��ن��ون وم��ا �أ�شبه)()1
ل��ل��ق��ا���ص جن��م��ان ي��ا���س�ين ب�����س��ح��ر ال��ف�����ض��اء
الق�ص�صي على م�ستوى الأمكنة والأزم��ن��ة
ّ
وال��ر�ؤي��ات ال�����س��رد ّي��ة ،ف�ض ًال ع��ن ح�سا�س ّية
تتج�سد ب��ز ّي��ه��ا
ال��ت�����ص��وي��ر ال�����س��رديّ وه���ي
ّ
احل��ك��ائ ّ��ي امل��ل�� ّون وال��ك��ث��ي��ف ،وتنحو ق�ص�ص
متفرد ًا يف اال�شتغال على
املجموعة نحو ًا
ّ
ثيمة واحدة ذات مو�ضوع واحد تتن ّوع ال�شخ�ص ّيات
وحاالتها يف ّ
ق�صة.
كل ّ
تنتظم ه���ذه امل��ج��م��وع��ة يف ح��ل��ق��ة �إب��داع��ي��ة
متجان�سة مع املجاميع الق�ص�صية ال�سابقة للقا�ص
تخ�ص�صت بتجربة
وهي (ذلك النهر الغريب) وقد
ّ
ال��ط��ف��ول��ة ،وجم��م��وع��ة (رائ���ح���ة ال��ت��فّ��اح) وق��د
تخ�ص�صت باملر�أة ،وجمموعة (حكايات احلرب)
ّ
وتخ�ص�صت
تخ�ص�صت مبو�ضوعة احل���رب،
وق��د
ّ
ّ
جمموعة (ج��ن��ون وم��ا �أ���ش��ب��ه) باملجانني وه��و ما
مينحها جميع ًا �أهم ّية فن ّية ومو�ضوع ّية يجعل منها
عالمة مهمة يف ال�سرد ّية الق�ص�ص ّية العراق ّية
احلديثة.
اب��ت��د�أ القا�ص �صفحات ق�ص�صه يف جمموعة
(جنون وما �أ�شبه) بعتبة ت�صدير جاءت بعنوان:
(�إ����ض���اءة) ي��ر���س��م ف��ي��ه��ا ���ص��ورة ه���ذه املجموعة
و�إره��ا���ص��ات��ه��ا ومرجعياتها امل��ك��ان��ي��ة والزمنية
وال��ر�ؤي��وي��ة ،وي��ق��دّ م فيها ع�لام��ات مهمة ال ميكن
جتاوزها لأيّ قارئ لهذه املجموعة لأنّها مفاتيح
ت�ساعد القارئ يف ف ّ
��ك الكثري من �شفراتها ،وهي
تنطوي على لوحات ت�سعى ّ
كل لوحة منها للتعبري
تخ�ص ق�ص�ص املجموعة.
عن ر�ؤية مع ّينة
ّ
الق�ص�صي
إنتاج
ل
ل
التخطيط
فكر
إ�ضاءة
تطرح ال
ّ
القا�ص بو�صفه �أداة مركز ّية من الأدوات التي
لدى
ّ
القا�ص العام كي يتمكّن
ف�ضاء
يف
ح�ضورها
ينبغي
ّ
فالق�صة لي�ست
من تنفيذ م�شاريعه الق�ص�ص ّية،
ّ
��ا���ص كي
خ��اط��رة ع��اب��رة تقتحم ف��ج���أة ذه��ن ال��ق ّ
ّ
ّ
تتك�شف
ي�سطرها على ال��ورق وينتهي الأم��ر ،بل
الق�صة على هذا النحو عن �صريورة فن ّية تدخل
ّ
يف معرتكات كثرية حتى ت�صل مرحلة الإ���ش��راق
وال����والدة ال�صحيحة ال�سليمة(( :م��ن��ذ �صدور
جمموعتي الق�ص�صية “ذلك النهر الغريب” عن
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر يف لبنان عام
� ،1981شرعت يف التفكري ب�إجناز ق�ص�ص تتخّ ذ
من عامل اجلنون قناع ًا ومناخ ًا لتمرير �أمور رقدت
يف ذاكرتي ،وتعود �إىل زمن طفولتي و�صباي �أي�ض ًا،
متام ًا كما كان الأمر يف “ذلك النهر الغريب” .بد�أت
ومنذ ع��ام  1981ا�ستنه�ض وابتعث وا�ستح�ضر
الذكريات بتفا�صيلها ،ولأنّ تلك التفا�صيل متتدّ
�إىل �أكرث من �أربعني �سنة م�ضت ،اقت�ضى ذلك الكثري
من العناء ،وكنت �أج��دين وقد انهمكت يف ت�شكيل
الق�ص�ص وا�ستغرقت يف �إن�شائها� ،أ�ضيف واختزل
الفني ّ
لكل ق�صة،
و�أر ّك��ب و�أح��ذف و�أ�ش ّيد املعمار
ّ
لأقوم با�ستبدال وتغيري مطلع �أو نهاية �أو عنوان
ق�صة ،مرات ومرات.)2()).
وب�صرف النظر عن املرجع ّية التاريخ ّية التي
القا�ص هنا على �أهميتها ف�إنّ العمل
يتحدّ ث عنها
ّ
ّ
الق�ص�صي
الت�شكيل
��ات
ي
��
ل
���
آ
ب
ق
ل
املتع
���ي
ّ
ّ
الإج���رائ ّ
امل�شتبكة م��ع بع�ضها�( :أ�ضيف واخ��ت��زل و�أر ّك��ب
الفني ّ
لكل ق�صة ،لأق��وم
و�أح��ذف و�أ�ش ّيد املعمار
ّ
با�ستبدال وتغيري مطلع �أو نهاية �أو عنوان ق�صة،
م��رات وم����رات ،).ينطوي على �أه��م�� ّي��ة بالغة يف
الق�ص على م�ستوى التح�ضري
تكوين �سرتاتيج ّية
ّ
مما يجعل القارئ يت�أ ّكد من
أليف،
والتكوين والت�
ّ
قيمة ما يقر�أ وح�سا�س ّيته ودرجة قدرته على بلوغ
للن�ص.
مرحلة الت�شكيل ال�ضروري
ّ
يحظى م��و���ض��وع الق�ص�ص وثيمتها امل��رك��زي��ة
املتع ّلقة باجلنون واملجانني بعناية بالغة من لدن
القا�ص يف مراجعة طبيعة هذه الق�ص�ص ونوع ّيـها
ّ
وف�ضائها وم�ستقبل ح�ضورها يف منطقة التلقّي،
ويعبرّ القا�ص عن ذلك بقوله(( :بقيت منذ ذلك
الوقت مهموم ًا بق�ص�ص املجانني هذه وم�سكون ًا مبا
يجاورها من �أ�شياء ت�شبه اجلنون �أو هي جنون

م��ن ن��وع �آخ���ر!))
( ،)3ول����ع����ل
���ص��ي��غ��ة احل��ا َل�ين
(م�����ه�����م�����وم����� ًا/
م�سكون ًا) تك�شف
ع���������ن ج�����وه�����ر
النف�سي
التفاعل
ّ
����ي ل��دى
ح
وال����رو ّ
ال������ق������ا�������ص م���ع
ق�ص�صه املحتملة
ال��ق��ادم��ة يف �أف��ق
ال������زم������ن ،وه����ي
ت����ؤ ّك���د م��رك��ز ّي��ة
املو�ضوع بتكرار عبارة املجانني واجلنون �أكرث من
مرة (املجانني /اجلنون/جنون) ،متهيد ًا لإحالل
ّ
ال�صورة العا ّمة املرتقبة يف ذهن التلقّي.
الق�صة على هذا النحو من ف��راغ فهي
ال ت�أتي
ّ
ح�صيلة جتربة عا ّمة يف احلياة تتدخّ ل يف عمق
جتربة الكتابة ((واحل��ق �أنني منذ ع��ام 1981
ق�صة واحدة من هذه
�إىل عام 2004م ،مل �أكتب ّ
املجموعة� ،إذ �سرقتني الغابة العمياء التي ن�سميها
احلياة ب�أ�سالكها ال�شائكة ،لتغرقني يف حرائق
�أخرى ،)4()).فالعالمات النوع ّية املرتبطة بهذه
الر�ؤية (لك �أكتب ق�صة واحدة�/سرقتني الغابة
ّ
تتك�شف
العمياء/تغرقني يف ح��رائ��ق �أخ���رى)
عن ح�سا�س ّية تعبري �شعر ّية لكنها ت�شرح قيمة
اعتبار ّية لها عالقة بفل�سفة الكتابة وعناءاتها
وق�ضاياها و�شواغلها.
ّ
تتوقف جتربة جنمان يا�سني عند ح��دود
ال
مع ّينة يف ق�ض ّية الإب��داع والت�أليف فهو يذكر يف
هذا ال�صدد ((كنت و�أنا �أ�سبح يف لهيبي ،قد �أجنزت
الق�صة والرواية
ون�شرت �أكرث من ع�شرين كتاب ًا يف ّ
أن�س ق�ص�ص اجلنون هذه
والتاريخ احل�ضاريّ  ،ومل � َ
التي كانت تهاجم �أحالمي وروح��ي با�ستمرار)).
( ،)5وه��و ما ي�ضفي على ه��ذه ال�شخ�ص ّية قيمة
�أك�ب�ر م��ن ح��ي��ث هيمنة الإب�����داع وامل��ع��رف��ة على
حياتها وم�ستقبلها وان�شغاالتها وقيمها ،حتى �أنّها
تتدخّ ل يف حياته االجتماع ّية على نحو عميق
و�أ���ص��ي��ل ((وج���اء �أوالدي ليب�صروا ن��ور الدنيا،
ومل تب�صر ق�ص�ص امل��ج��ا ّ
ين ال��ن��ور! ولكنّها ظ ّلت
ت�ضطرم يف عروقي املحتدمة ب�شخو�صها ودالالتها
ورموزها!))(.)6
وتنفتح هذه املحطات بكثافتها و�أهميتها على
ف�ضاءات �أخ��رى لها عالقة بالف�ضاء الإب��داع ّ��ي
���ي امل��ع��ر ّ
يف على ط��ري��ق دمي��وم��ة احللم
والأك���ادمي ّ
وا�ستمرار ّيته وت���أ ّل��ق��ه وخ�صبه ((ح�صلت على
�شهادات عليا ،ون�شرت الكثري من البحوث ،ومل تهد�أ
ّ
حتتل دمي ،ومل � ّ
أكف
روحي ،فق�ص�ص املجانني ظ ّلت
عن احللم ب�إجنازها ذات يوم.)7()).
لكنّ الرياح ال جتري دائم ًا مبا ت�شتهي ال�سفن
يحب ُمرغم ًا
ا�ضطر �إىل ترك وظيفته التي
حني
ّ
ّ
لأ���س��ب��اب �سيا�س ّية ((ف��ج���أة ر�أي��ت��ن��ي للفرتة بني
عامي  2005 – 2004وقد �أُ ُ
بعدت عن وظيفتي
جامعي يف كلية الآداب بجامعة املو�صل
– ك�أ�ستاذ
ّ
أتفرغ للكتابة كلي ًا و�أعود �إىل
�
�سيا�سية،
أ�سباب
–ل
ّ
– جمانيني – بعد �أن �أخرجت وهي�أت املالحظات
والهوام�ش والتخطيط القدمي والبناء ال�سابق،
وكل ما كان ثمرة �سنوات احللم امل�ضني والتفكري
اللجوج ب�إجناز ه��ذه الق�ص�ص ،)8()).على نحو
ي���ؤّث��ر ح��ت��م�� ًا ع��ل��ى ف ّعاليته يف احل��رك��ة والفعل
والتقدّ م يف امل�سارات كا ّفة.
ك��ان ه��ذا الأم��ر مي ّثل حتدّ ي ًا كبري ًا �أم��ا القا�ص
وامل����ؤ ّرخ جنمان يا�سني يف ال�سبيل �إىل �إجن���ازات
�أخرى تتوا�صل فيها �أعماله الإبداعية والتاريخ ّية
((�أع��رف �أنني قد كتبت هذه الق�ص�ص يف قب�ضة
برهة تاريخية حرجة من تاريخ بلدي ،ولكنني
�أعرف ب�أنها وليدة حياة حافلة و�شائكة ،وجتربة
تط ّلبت الكثري من املكابدة والتعب ،جتربة ت�ؤكد
وتدرك �أن الإبداع يقهر الظالم ،)9()).وتك�شف

عن ر�ؤية عميقة للحياة والكتابة والإبداع.
وينتهي القا�ص جنمان يا�سني يف �إ�ضاءته امله ّمة
ي�سجلها كتّاب الق�ص�ص
هذه �إىل �إ�شارة غالب ًا ما
ّ
ّ
م�ستهل �أعمالهم ح��ول تخييل ّية
وال��رواي��ات يف
�
�
ب
أقول
�
أن
�
((ويل
ات
ي
ال�سرد
املحكي يف هذه
أنّ
أيّ
ّ
ت�شابه يف ال�شخو�ص والأ�سماء والأح��داث واملكان
والزمان هو حم�ض �صدفة ،و�إنّ هذه الق�ص�ص حتكي
اجلنون واملجانني فح�سب!))( ،)10لأ�سباب بع�ضها
اجتماعي وه��و الأغلب وبع�ضها الآخ��ر يندرج يف
ّ
�سياق حيل ال�سرد املعروفة التي تبدو لدى الكثري
منهم ذات طبيعة منطية ،لكنها للبع�ض الآخ��ر
���ض��رورة تقي الكاتب م��ن م�شكالت كثرية �أحيان ًا
بحكم طبيعة املجتمع ال��ت��ي ال ت��ف ّ��رق ب�ين �سرد
الواقع و�سرد التخييل.
هيمنة ال�شخ�ص ّية املركز ّية (الطفل):
تهيمن �شخ�ص ّية الطفل على م�ساحة وا�سعة
الق�ص�صي لدى القا�ص جنمان يا�سني
من الإب��داع
ّ
منذ بداياته الق�ص�صية املبكّرة ،وذل��ك خلطورة
(ال�سريذاتي)
ال�شخ�صي
هذه املرحلة يف تاريخه
ّ
ّ
واخلا�ص وعلى �أنحاء خمتلفة
وتاريخ املكان العام
ّ
ويف ميادين متن ّوعة منفتحة ب��ق��وة على الأف��ق
اجلمعي يف
ال�����س��رديّ � ،إذ ينطلق ال���راوي ال��ذات ّ��ي
ّ
ق�صة (خيول الفتى) نحو ر�صد هذا الفتى املجنون
ّ
يتحرك يف ال�شارع معتقد ًا
الق�صة) وه��و
(بطل
ّ
ّ
�أ ّن��ه يقود جمموعة من اخليول ،وميار�س فع ًال ّ
كل
يتوجب على قائد اخليول من حركات و�أفعال
ما
ّ
و�أ���ص��وات وان��ف��ع��االت و�إج����راءات يهيمن بها على
ال�شارع ويفر�ض منوذجه اجلنو ّ
ين على مقدّ راته،
والطفل/الراوي مع جمموعة �أطفال مرافقني له
ير�صدون ه��ذا الفتى وي�ستجيبون لأوه��ام��ه على
نح ٍو ما ،يف ف�ضاء يتم ّثل �ألعاب الأطفال وحر ّيات
حتركها �أكرث من �أيّ �شيء �آخر:
ّ
“نبد أ� نحن الأوالد الرك�ض وراءه ،ونحاول �أن
��دب على ا�سفلت
نلحق به وبخيوله التي
تخب وت ّ
ّ
ال�شارع ،نرك�ض من دون �أن ن�صدر �صوت ًا يعكّر بهجة
الولد املخبول مع خيوله املندفعة �أمامه يف لهيب
ال�صيف القائظ� ،أو زمهرير ال�شتاء الغائم املثقل
باملطر ،نرك�ض من دون �أن ن�أبه ل�شيء �سوى �أن نلحق
به ونكون قريبني منه ،فما من �سعادة �أكرب من �أن
نب�صره �سليم ًا معافى يف رحلته اليومية التي نقت�سم
فيها الطريان يف ال�شارع مثل عفاريت خمبولني كما
يقول �أهلنا عندما يعرفون بفعلتنا النكراء”.
()11
تهيمن ال�شخ�ص ّية ال��ط��ف��ل�� ّي��ة ع��ل��ى جم��ري��ات
الق�صة وال�س ّيما حني يتح ّول
الأحداث ال�سرد ّية يف ّ
جمعي ،يع ّمق
و
را
إىل
�
مفرد
الراوي/الطفل من را ٍو
ٍ
ّ
الق�ص�صي،
ال�سرد
يف
الطفلي
م�ستويات احل�ضور
ّ
ّ
النوعي يف �صنع احلدث وت�شكيل
ف�ض ًال عن الإ�سهام
ّ
ر�ؤيته عن طريق هذا االلتحام مع �شخ�ص ّية الفتى
الق�ص�صي من
املجنون بحيث ال يتكامل احل��دث
ّ
دون ذل��ك ،وي�ستجيب املكان ال�سرديّ هنا �أف�ضل
ا�ستجابة وك�أنّه ال وظيفة له �سوى احتواء �أحداث
الق�صة ببطلها �صاحب اخليول من جهة ،و�أبطالها
ّ
الأطفال وهم ير�صدون احل��دث ويتفاعلون معه
على �صعيد الت�شكيل والإنتاج �ضمن ر�ؤية �سردية
م�شرتكة ومتفاعلة.
الطفلي للأحداث ع��ادة نحو
يذهب الت�صوير
ّ
التفا�صيل املكان ّية ال�صغرية التي ق��د ال تلفت
االن��ت��ب��اه ع���اد ًة ،مب��ا ت���ؤث��ث��ه م��ن قيم وتكوينات
ودي���ك���ورات وق�����ض��اي��ا وم�����س��اح��ات لتكوين ر�ؤي��ة
�سرد ّية حتوي احلدث وت�ستثمر �إمكاناته �أف�ضل
ا�ستثمار:
“نذكر نحن الأوالد تلك الظهرية التي كادت
تخطفه من بيننا ذات ي��وم ،تلك الظهرية التي
جعلت نريانها القا�سية ا�سفلت ال�����ش��ارع يتحلّل

ويو�شك �أن ي��ذوب حتت �أقدامنا ال�صغرية التي
ارت�����س��م��ت ع��ل��ى وج��ه ال�����ش��ارع وان��ط��ب��ع��ت �آث��اره��ا
امل��ق��ت��ف��ي��ة �آث����ار ال��ق��ب��ق��اب اخل�����ش��ب ّ��ي ال��غ��ائ��ر يف
اال�سفلت”)12( .
�إذ يتّحد الزمن (الظهرية) باملكان (ال�شارع)
ال�سردي للحدث يف منظور
يف ا�ستيعاب احل��راك
ّ
ال��ط��ف��ل/الأط��ف��ال ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أنّ الفتى
الق�صة غري �أن الراوي
املجنون هو حمور ت�شكيل
ّ
ب�صيغته املفردة �أو اجلمع ّية هو من يهيمن على
ال�سردي بو�صفه راوي��� ًا �شاهد ًا وناق ًال
الف�ضاء
ّ
للحدث ،مبا يجعل عن�صر الذاكرة هو الغالب يف
رواي��ة �أح��داث هذه الق�ص�ص انطالق ًا من كثافة
ت��اري��خ ال�شخ�ص ّية يف حم��اول��ة ا���س�ترج��اع ف�ضاء
الطفولة وم��ا ينطوي عليه من �أح��داث نوع ّية،
كانت حالة اجلنون وما �أ�شبه هي ب�ؤرة الت�شكيل
ال�سردي يف جممل هذه الق�ص�ص وهي ت�ستجيب
ّ
ب��ق�� ّوة لعتبة ال��ع��ن��وان ال��ت��ي تن�شغل بق�ص�صهم
وحكاياتهم الالبثة يف �شا�شة الذاكرة.
ق�صة (الأ�سئلةُ ..مهلِكة) �صورة الطفل
تقدّ م ّ
بو�صفه راوي��� ًا ذات�� ّي�� ًا ف��رد ّي�� ًا وج��م��ع�� ّي�� ًا �أي�����ض�� ًا ال
الق�صة ال�سابقة ،وترت ّكز
تختلف عن �صورته يف
ّ
الطفلي
للراوي
ة
ي
الكامريات
ال��ر�ؤي��ة ال�سرد ّية
ّ
ّ
على �شخ�ص ّية �أخرى من ال�شخ�ص ّيات التي تن�ضوي
املرة
حتت ف�ضاء (اجلنون وما �أ�شبه) ،لكنّها هذه ّ
لها �أهم ّية علم ّية وثقاف ّية ي�شهد لها اجلميع:
“هو معلّمنا ،تتلمذ على يديه خايل و�أقرانه،
وتتلمذنا نحن والذين ج��اءوا بعدنا على يديه،
وتخرجت على يديه �أجيال كما يحلو له �أن يفخر
احلي العتيق.
يف جل�سات مقهى
ّ
�أطلق عليه خ��ايل لقب املتنبي ،و�أ�سبغ عليه
�صفة الرجل الذي �سبق زمنه يف ك�شف امل�ستقبل.
احلي العتيق:
وقال �شيوخ
ّ
كافر وملحد ،يجدّ ف ب�آيات اهلل ويف�سد عقول
ال�صبيان.
كنّـا ن�سميه نحن الأوالد ال�صغار �إ ّبان درا�ستنا
على يديه – الرتا�ش – �إ�شارة �إىل كذبه و�ضحكه
علينا ب�أحاديثه الغريبة.
اليوم انت�شر خربه كالنار يف كربيت ياب�س.
واليوم جاءتنا الأخبار عن جنونه املريب الذي
زلزل �أرواحنا”)13( .
ي��ب��دو ال��ت��داخ��ل وا���ض��ح�� ًا على �صعيد ال��راوي
اجلمعي
مرة ،والراوي
بني الراوي
الذاتي املفرد ّ
ّ
ّ
اال�ستثنائي الوا�سع
احل�ضور
ب�سبب
��رى،
م ّ��رة �أخ
ّ
ل�شخ�صية (امل��ع��ل��م) ال��ت��ي حتظى ب�أهمية على
�أك�ثر من م�ستوى يتيح لها الهيمنة على مقدّ رات
الق�ص�صي ،فالكلّ تالميذه بو�صفه �صانع
احلدث
ّ
�أجيال ،وهو متنبي زمنه ومكانه ،وقد �سبق زمنه
مب��ا ميتلك م��ن عبقرية ،ل��ك��نّ ه��ذه ال�شخ�ص ّية
على ال��ط��رف الآخ���ر م��ن ت�شكيلها ال��و���ص��ف ّ��ي هي
(كافر وملحد ،يجدّ ف ب�آيات اهلل ويف�سد عقول
ال�صبيان ،).ف�ض ًال عن ت�سميته (الرتا�ش) ب�سبب
�أحاديثه الغريبة التي يعتقدها الأطفال�/أبطال
الق�ص�صي كذب ًا ،على نحو ما يحقّق جد ًال
املحكي
ّ
�سردي ًا وا�ضح ًا يف �شخ�صيته.
ف ّثمة طبقتان متناق�ضتان يف هذه ال�شخ�ص ّية،
واح���دة ترفعه يف �سلّم الأه��م�� ّي��ة �إىل ال�سماء،
و�أخرى تهبط به �إىل احل�ضي�ض ،على نح ٍو ي�ؤول
بها �إىل ح��اف��ة اجل��ن��ون لأنّ عملية تق ّبل هذا
امل�ستوى م��ن التناق�ض وا�ستيعابه ال ميكن �أن
يو�صل �إىل غري هذه النتيجة املفجعة.
الطفل الراوي البطل هو من يت�س ّيد �شخ�ص ّيات
ق�ص�ص ه��ذه املجموعة يف مقابل ال�شخ�ص ّيات
املجنونة التي تخ�ضع لكامريا الراوي وهو ي�سلّطها
ق�صة (طيور احلب) تبدو �شخ�ص ّية
عليها ،ففي ّ
ً
تتحرك
أخرى
�
ات
ي
ب�شخ�ص
ملحقة
الراوي الطفل
ّ
ّ
يف ظلّها:

نافذة على العالم

•ترجمة� :أحمد نا�صر
تول�ستوي يف اجلحيم ـ عنوان اللوحة املرافقة التي ر�سمتها
�إحدى الكنائ�س الرو�سية لتول�ستوي و هو بني �أح�ضان ال�شياطني
ـ ح�سب ت�ص ّورها وزعمها ـ عام � ، 1883أي قبل ثمانية �أعوام من
قرار ال�سينود�س (املجمع الكنائ�سي) القا�ضي بطرد تول�ستوي من
الكني�سة .وموقف الكني�سة هذا �أبعده عنها �إىل غري رجعة!
بد�أ خالف الكني�سة مع تول�ستوي بعد �أن راح يف ّند �أخطاءها
التي ر�آه��ا تتنافى مع مبادئ و تعاليم ال�سيد امل�سيح .فاتخذ
ال�سينود�س املقد�س املنعقد بني � 20إىل � 22شباط عام 1901
حكم ًا بحق الغراف ليف تول�ستوي � ،أعلن فيه ر�سم ّي ًا �أن الغراف مل ي ُعد
ع�ضو ًا يف الكني�سة ال�سالفية  ،نظر ًا لأن ت�صريحاته و معتقداته ال
تتما�شى مع �شروط الع�ضوية.
�إجماال  ،لقد اتخذ الكاتب الكبري مواقف جذرية ناقدة يف العقدين
الأخريين من حياته ( 1828ـ � ) 1910أعلن فيها بجالء  ،وهو الرجل
امل�ؤمن ،نقده الالذع للكثري من املعتقدات الكنائ�سية املتزمتة ؛يف م�ؤلفات
عديدة وبخا�صة يف روايته “البعث”  ،و يف ك ّرا�سات خا�صة ي�شرح فيها
مفهومه للديانة امل�سيحية احلقيقية  ،تلك املفاهيم التي ابتعدت الكني�سة
ال�سالفية عنها.
تقدي�س املجال�س الكنائ�سية
االنتقادات
تلك
عرب
تول�ستوي
رف�ض
َ
العاملية و �أبدى عدم اعرتافه بالأقانيم الثالثة للإله .رف�ض �أي�ض ًا تناول
القرابني و ال�سر املقد�س وبعث ال�سيد امل�سيح (عليه ال�سالم )و�إلوهيته .
كما كان ينتقد الكني�سة يف تقدمي م�صاحلها اخلا�صة على مبادئ ال�سيد
امل�سيح ال�سامية.
و على الرغم من �إجراءات ال�سلطة القي�صرية التي ّ
حتظر ن�شر الآراء
املناه�ضة للكني�سة � ،إال �أن �أفكار تول�ستوي ازدادت انت�شار ًا .
توجهات
وقد كرثت يف نهاية العقد الثامن من القرن التا�سع ع�شر ّ
املجال�س الكنائ�سية نحو القي�صر “ الك�سندر “ الثالث” مطالبني �إياه
الإيعاز ب�إنزال عقوبة الف�صل من الكني�سة  ،لكن القي�صر كان يجيب ”:
ال �أريد �أن �أ�ضيف �إىل �شهرة تول�ستوي �إكلي ًال من الآالم! “ � .إمنا بعد وفاة
القي�صر الك�سندر الثالث  ،حت ّولت التو�صيات اجلديدة �إىل خلفه نيكوالي
الثاين .
انعقد جمل�س املب�شرين الثالث لعموم الرو�سيا عام  . 1897و�إث��ره
كتب ف .م �.سكفورت�سوف رئي�س حترير جملة “ املع ّلق التب�شريي “ منذر ًا
ب�أن تعاليم تول�ستوي ال ت�ض ّر الكني�سة وحدها  ،بل ين�سحب �ضررها على
احلياة ال�سيا�سية بر ّمتها.
ومنذ �أن مر�ض الغراف مر�ضه اخلطري �شتاء � ،1899أ�صدر ال�سينود�س
املقد�س من�شور ًا �سر ّي ًا مفاده  :ال يجوز دفن تول�ستوي وفق املر�سم الكن�سية
ما مل يعرتف قبيل وفاته و يتناول القربان املقد�س .
و بعد قرار الف�صل الذي اتخذه ال�سينودو�س عام  1901ت�ضاربت
الآراء ب�ين م���ؤي ٍ��د ل��ه وم��ع��ار���ض :فقد كتب كبري الق�ساو�سة “يوحنا
كرون�شاد�سكي “ عام  :1902قد ارتفعت يد تول�ستوي لتكتب مثل هذا
االفرتاء ال�شنيع على الكني�سة وعلى الرو�سيا كلها ! هذا الرا�سخ يف الإحلاد
 ،ال�شبيه بيهوذا الإ�سخريوطي ...بهذا �ش ّوه تول�ستوي ُخ ُل َقه لدرجة امل�سخ
 ،لدرجة اال�شمئزاز � .سوء تربية تول�ستوي �أيام �صباه و حياته الفارغة
امل�شتتة  ،مبغامراته �أيام �شبابه يف ف�صول ال�صيف  ،كما هي مو�صوفة بخط
يده ـ هذا كله كان من بواعث �إحلاديته اجلذرية ؛ و �أي�ض ًا يجب �أال نن�سى
اطالعه على مف ّكري الإحلاد الغربيني،مما م ّكنه من التخوي�ض يف هذا
ال�سبيل املرعب  .ولقد زاده �صلف ًا وحقد ًا قرا ُر طرده من الكني�سة�،إذ �أهان
َ
عظمة و كربياء كتابته الغرافية  ،و ع ّكر �شهر َته العاملية ...
هذا الطرد
�أوه  ،كم �أنت �شنيع يا “ ليف تول�ستوي “  ،يا وليد اخلبث!! ...
�أم��ا دمييرتي مريجكوف�سكي ( 1865ـ  1941ـ روائ��ي ومفكر ديني
و�شاعرـ �أ.ن ).فقد �أعلن:
“�أنا �أ�شارك ليف تول�ستوي يف �آرائه  ...و�أقول باملنا�سبة  :ما دمتم
قد ف�صلتم تول�ستوي ،فاف�صلونا معه جميع ًا  ،نحن الكثريين مت�ضامنون
معه ،و نعتقد �أن امل�سيح معه “ ...
و قد كتب تول�ستوي يف دفرت مذ ّكراته يف الثامن من ني�سان  : 1901ما
علي العناوين و عبارات الرتحيب.
تزال تنهال ّ
و قد قامت يومها م�سريات حا�شدة م�ؤيدة لتول�ستوي يف بطر�سبورغ
مدن �أخرى .
ومو�سكو وكييف ،و ٍ
ر ّد تول�ستوي على قرار ال�سينود�س “ :مل �أ�ش�أ يف البداية �أن �أر ّد على
ق��رار ال�سينود�س املتعلق بي  ،لكن القرار املذكور ا�ستدعى الكثري من
ُ
رف�ضت ما ال
وجهها مرا�سلون �أجهلهم  ،بع�ضهم �شتمني لأنني
الر�سائلّ ،
� ُ
أرف�ض ،و�آخرون ن�صحوين ب�أن �أ�ؤمن فيما مل �أحت ّول قط عن الإميان به
،وفئة ثالثة �أف�صحت عن ان�سجا ٍم فكري معي؛ هو يف الغالب يكاد يكون
تعاطف قد ال �أملك احلق فيه؛ و لذا
غري موجود يف واقع احلال ،و عن
ٍ
قررت �أن �أر ّد على القرار مف ّند ًا ما فيه من �إجحاف  ،و �أي�ض ًا على املرا�سلني
الذين �أجهلهم:
يت�ضمن قرار ال�سينود�س  ،على وجه العموم  ،الكثري من النواق�ص  :هو
غري قانوين �أو مبهم عن �سابق ق�صد ،و هو جائر ،ال م�صداقية فيه و ال
�أ�سا�س له .و�إ�ضافة �إىل ذلك يت�ضمن افرتاء وحتري�ض ًا يذكيان م�شاعر
الأذية و �سوء ال�سلوك.
هو غري قانوين و مبهم � ،إذ لو كان الهدف منه الطرد املح�ض  ،لكان
ان�سجم مع الأنظمة التي من خاللها ّ
مت الإعالن عنه ـ �أي عن قرار الطرد
 .و �إذا كان هذا جمرد �إعالن عن �أن مَن ال ي�ؤمن بالكني�سة و عقيدتها
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تول�ستوي في الجحيم
الأ�سا�سية هو ال ينتمي �إليها  ،فهذا حت�صيل حا�صل  ،و ال معنى له ...
هو ،حقيقة  ،حتري�ض على فعل ال�سوء  ،بدليل �أنه �أثار �ضدي ـ كما هو
متو ّقع متام ًا ـ بني �أو�ساط احلمقى و غري املثقفني روحَ احلنق و احلقد ،
فقد و�صلت �إ ّ
يل بع�ض الر�سائل التي تت�ض ّمن تهديد ًا بالقتل  ...عموم ًا قرار
بدرجة كبرية  .و�إن ما قيل يف نهاية القرار من �أن
ال�سينود�س غري حممود
ٍ
ال�شخ�صيات التي و ّقعت عليه واثقون من �صحة و عدالة قرارهم ،و �إنهم
يتو�سلون �إىل اهلل �أن �أ�سعى �إىل خريي  ،كما يفعلون هم متام ًا ،ومل يقولوا
�أن ي�صلحه �إىل الأف�ضل .
أمر م�صيب
�أما فيما يخ�ص انقطاعي ع ّما ت�س ّمى الكني�سة ال�سالفية فهو � ٌ
ُ
انتف�ضت يف وجه الإله  ،بل
وعادل متام ًا  .لكن مقاطعتي مل تت� َأت لأنني
على العك�س لأنني ُ
رغبت يف خدمته بكل قواي الروحية و اجل�سدية  .بيد
�أين ،قبل �أن �أنقطع عن الكني�سة و �ألتحم بال�شعب ؛ هذا االلتحام الذي
مناح كثرية ،
�أث ّمنه عالي ًا؛ و بعد �أن �شككت يف �صحة �سلوك الكني�سة من ٍ
ك ّر ُ
�ست �سنوات عديدة لدرا�سة تعاليم الكني�سة نظري ًا و عملي ًا :فمن
الناحية النظرية قر�أت كل ما طالت �إليه يدي عن تعاليم الكني�سة ،در�ست
وتفح�صت ناقد ًا الالهوت املتزمت ؛ و من الناحية التطبيقية تابعت بدقة
ّ
 ،على مدى �سنة كاملة � ،أوام َر و�إر�شادات الكني�سة  ،و ا ْل ُ
تزمت بالواجبات
تو�ص ُ
لت �إىل قناعة تامة ب�أن
الدينية ك ّلها و �أديت الطقو�س الكن�سية  .ثم ّ
تعاليم الكني�سة ما هي �إال ـ من الوجهة النظرية ـ بهتان خبيث  ،و تطبيقي ًا
هي جمموعة من اخلرافات و ال�سحر الأكرث �سماجة ...
َ
ُ
الثالوث املبهم ؛الذي مل يعد له من معنى زماننا ،و �أ�سطور َة
رف�ضت
�إذا ما
َ
�سقوط الإن�سان الأول  ،و التجديف التاريخي عن الإله املولود من رحم
ُ
رف�ضت ه��ذا كله  ،فهو عني
املعجزة ؛املفتدي اجلن�س الب�شري ـ �إذا ما
ال�صواب .
�أما الإله ـ الروح  ،الإله ـ احلب  ،الإله ـ الكل ؛ بداية البدايات ـ لي�س
ال � ُ
أرف�ضه فح�سب  ،بل ال �أ�ؤمن �إال به ! و�أرى حياتي ك ّلها متعلقة بتنفيذ
ّ
م�شيئة الرب ؛املتمثلة بتعاليم امل�سيح (عليه ال�سالم).
قيل يف القرار �أي�ض ًا  :ال ي�ؤمن باحلياة الآخرة و يوم احل�ساب .
�إذا كان معنى يوم الآخ��رة بال�صورة التي ر�سموها ـ جهنم لل�شياطني
و اجلنة مثوى النعيم ـ يكون الأمر �صحيح ًا� ،أنا ال �أ�ؤمن بهذه الآخرة ؛
مكان �آخر  ،الآن �أو يف �أي
لكن احلياة الأبدية و الق�صا�ص  ،هنا �أو يف �أي ٍ
زمان ـ بهذه احلياة الأبدية �أ�ؤمن  ،لدرجة و �أنا �أقف ـ بحكم �سني ـ على
علي �أن �أبذل جهدي يف �أ ّال �أرغب يف املوت
حافة القرب� ،أرى �أنه من الواجب ّ
اجل�سدي �،أي الوالدة يف حياة�،أنا �أ�ؤمن �أن العمل اجلميل الذي �أقوم به
�سي�ضاعف �سعادتي خالل حياتي الأبدية  ،و كل �سلوك �آثم �سيق ّلل من �ش�أن
هذا النعيم .
قيل �أي�ض ًا يف ذلك القرار � :أنني �أرف�ض �أ�شكال الأ�سرار ك ّلها (ال�سر
املقد�س هو هبوط الغبطة على امل�ؤمن ) .ما قيل هو �صحيح يف املطلق .
�أح�سب �أن الأ�سرار كلها �سافلة و فظة ال تتوافق مع مفهوم الإله و تعاليم
امل�سيحية  ،وهي �سحر و خرق لأوامر الإجنيل  .و �أرى يف تعميد الأطفال
ف�ساد ًا بكل ما يف الكلمة من معنى وال�سيما ما قد ي�صيب البالغني الذين
اعتنقوا امل�سيحية عن قناعة .ويف عقد �سر ال��زواج و الطالق خمالفة
�صريحة لتعاليم الإجنيل  .كما �أرى يف االعرتافات الدورية لنيل الغفران
خداع ًا م�ؤذيا  ،من �ش�أنه تو�سيع دائرة الرذيلة و قتل �أ�شكال اخلوف من
ارتكاب الذنوب.
و يف طق�س امل�سح بالزيت املقد�س �أرى حفالت ا�ستقبال �سحرية � ،سمجة
 .و كذلك �أرف�ض تقدي�س الأيقونات يف �سائر الطقو�س و ال�صلوات و املرا�سم
اخلا�صة التي يحجزها البع�ض  .و �أرى يف تناول القرابني ؛ بالإ�ضافة �إىل
ً
خمالفة مبا�شرة و �صريحة لأقوال امل�سيح
�أنها حماولة وا�ضحة للخداع ـ
التي ّ
يحظر فيها مناداة �أح��د ؛ كائن ًا مَن كان  ،بلقب املعلم �أو الأب �أو
املر�شد (.امل�سيح وحده هو املعلم و الأب و املر�شد ) .
ُ
�شتمت �أقد�س
و �أخري ًا ت�ض ّمن القرار ـ كدرجة عليا من تكفريي ـ �أنني “
مقد�سات الإمي��ان “ ”،و من دون �أن يرتعد ؛ تع ّر�ض متهكم ًا على �أقد�س
مقد�سات ال�سر ـ القربان املقد�س “ � .أي �أنني مل �أرجتف و �أنا �أ�صف بب�ساطة
و مو�ضوعية ما يقوم به الق�س يف حت�ضريه ملا يُ�س ّمى “ ال�سر املقدّ �س “� .إذا
كان الأمر كذلك ـ فاتهامي �صحيح متام ًا ؛ لكن هذا الذي يُدعى “ ال�سر
املقد�س “  ،لي�س مقد�س ًا  ،و و�صفه بب�ساطة كما يتم  ،ال يمُ كن �أن يكون
جتديف ًا ـ هذا لي�س عد ًال باملطلق .فالتجديف لي�س يف �أن ن�سمي احلاجز
حاجز ًا و لي�س حائط �أيقونات يف الكني�سة ،ولي�س يف �أن ن�سمي الك�أ�س كوب ًا
 ،و ما �شابه ذلك  .بينما الأكرث فظاعة لي�س عدم امتناعهم عن التجديف
 ،بل التجديف املقيت يتج ّلى يف ا�ستخدام خمتلف و�سائل اخلداع و التنومي
نتف من اخلبز
املغناطي�سي ـ م�ؤكدين لل�صغار و ب�سطاء النا�س ـ �أن اقتطاع ٍ
و و�ضعها يف اخلمر مع بع�ض الكلمات املعروفة �سي�ؤدي �إىل دخول الرب �إىل
تلك القطع من اخلبز  ،و �أن مَن يتناولها �سي�صبح �صحيح اجل�سم معافى ؛ و
�سيدخل الإله �إىل ج�سمه.
هذا هو املرعب .
و يف نهاية ر�سالته ي�صوغ تول�ستوي موجز ًا لعقيدته � .أ�ؤمن فيما يلي
كبداية لكل البدايات � .أعتقد �أن
� :أ�ؤمن بالرب و �أفهمه روح ًا وحب ًا و
ٍ
الإله ّيف ،و �أنا يف الإله� .أ�ؤمن �أن �إرادة اهلل �أو�ضح و �أف�صح من �أي عبارة من
تعاليم امل�سيح ـ الإن�سان...
بحب امل�سيحية �أكرث من احلقيقة ،
يقول “ كولريدج “ �“ :إنّ مَن يبد�أ ّ
�سرعان ما �سيحب الكني�سة �أكرث من امل�سيحية  ،حتى ينتهي الأمر به �إىل
�أن يحب نف�سه �أكرث من كل ما يف الوجود“ .
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و لقد ُ
�سرت �أن��ا يف ال�سبيل املعاك�س ُ � .
أحببت يف البداية العقيدة
الأرثوذك�سية �أكرث مما �أحببت �سكينتي  ،ثم �أحببت امل�سيحية �أكرث من
أحب احلقيقة �أكرث من �أي �شيء يف الوجود  .و�إىل
كني�ستي  ،و �أنا الآن � ّ
الآن ما تزال امل�سيحية متطابقة مع احلقيقة ؛ يف نظري و كما �أفهم  .و �أنا
�أدين بامل�سيحية  ،و مبقدار ما �أدين بها؛ �أعي�ش مب�سر ٍة و هدوء  ،و مب�س ّرة
و هدوء �أقرتبُ من املوت.
ليف تول�ستوي
مو�سكو 4،ني�سان 1901،
و بدء ًا من �شباط عام  1902جرت حماوالت عديدة لإقناع تول�ستوي
ب�إعالن التوبة و م�صاحلة الكني�سة  ،لكن تول�ستوي رف�ض رف�ض ًا قاطع ًا
ح�صول مثل تلك الإمكانية  “ :ال ميكن �أي حديث عن امل�صاحلة � .أنا �أموت
هيكلية
من دون �أي عداوة �أو حقد .و ما هي الكني�سة ؟ كيف �س�أت�صالح مع
ٍ
ال متلك �صورة حمدّ دة ؟ “ .
و قد كتب تول�ستوي يف دفرت مذكراته  ،بعد زيارة بطريرك منطقة
“ تول “ :
“ بالأم�س جاء �إ ّ
يل البطريرك � ...أكرث ما �أزعجني �أنه طلب مني �أن
�أعلمه حني حتني �ساعة موتي  .ك�أنهم يدبرون �أمر ًا كهذا ـ يُقنعون النا�س
ب�أنني �أعلنت توبتي قبيل موتي  .و �أعلن بهذا ال�صدد  ،يبدو �أنني �أكرر
ذلك � ،أنني لن �أعود �إىل الكني�سة  ،و لن �أعرتف قبل موتي ؛ بالقدْ ر ذاته
الذي ال �أ�ستطيع فيه �أن �أتلفظ بكلمات نابية قبل موتي � ،أو النظر �إىل
لوحات فاح�شة  .و بناء على هذا ؛ ّ
فكل ما �س ُيقال عن توبتي قبيل موتي
و تناول القربان ـ فهو حم�ض افرتاء  ( ...ليف تول�ستوي ـ املجلد الثاين و
الع�شرون ـ خمتارات من املذكرات من  1895ـ ) 1910
يف الثامن و الع�شرين من �أوكتوبر  ، 1910و بعد �سل�سلة من امل�شاحنات
مع زوجته ،غادر تول�ستوي “ يا�سنايا بوليانا “ �س ّر ًا برفقة ابنته �ألك�ساندرا
و طبيبه .ق�صد دير �شاموردين�سكي ،حيث تقطن �أخته “ ماريا “ املحببة
�إىل قلبه لي�س ّلم عليها  ،ثم ا�ستقلوا القطار رقم  12قا�صدين اجلنوب .
لكن حالة تول�ستوي ال�صحية �ساءت عند حمطة “ �أ�ستابافو “  ،فنزلوا من
القطار يف تلك املحطة  ،و �أفرد ناظر املحطة غرفة من م�سكنه احلكومي
...
ً
برقية
يف الرابع من ت�شرين الثاين (�أوكتوبر) �أر�سل املطران “�أنتوين“
�إىل حمطة “ �أ�ستابوفو “ يدعو فيها تول�ستوي للعودة �إىل الكني�سة
ال�سالفية  ،و يف الوقت عينه ّ
حظر على اخل��وري املحلي �إقامة ال�صالة
التما�س ًا ل�صحة تول�ستوي .
حني و�صل اخلرب �إىل دير “�أوبتينا“ ب�أن تول�ستوي على فرا�ش املوت،
أمر من ال�سينود�س ،الأب “فار�سونويف �أوبتين�سكي“
�أر�سلت الكني�سة؛ ب� ٍ
ملقابلة تول�ستوي املحت�ضر ،لكن ذوي تول�ستوي و حمبيه منعوه من الدخول
منفذين و�صاياه املتكررة .وكان “الأب” قد �صرح لل�صحفيني �أنه جاء
مبح�ض امل�صادفة.
قلب تول�ستوي الطاهر عن اخلفقان ال�ساعة ال�ساد�سة و
حني تو ّقف ُ
خم�س دقائق � ،أوقف �أهايل “ �أ�ستابوفو “ �ساعة املحطة  .و هي ما تزال
واقفة م�شرية �إىل الدقيقة الأخرية من حياة الكاتب و الفيل�سوف الكبري !
جت��در الإ���ش��ارة �أخ�ي�ر ًا �إىل �أن حفيد ـ حفيد ال��غ��راف تول�ستوي “
فالدميري تول�ستوي “ ( ي�شغل الآن من�صب �أمني متحف تول�ستوي ) تقدّ م
بطلب �إىل بطريرك
؛عام  2001يف الذكرى املئوية لإ�صدار قرار الطرد ٍ ،
مو�سكو “ �ألك�سي الثاين “  ،يقرتح فيه �إعادة النظر يف قرار الطرد ...
�أجاب البطريرك يف مقابلة تلفزيونية “ :ال ن�ستطيع النظر فيه  ،ما دام
املرحوم مل يغيرّ موقفه قط “ .كما �أ ّكد املمثل الر�سمي للبطريرك “ ف.
ت�شابلن “ املوقف ذاته  :يُعدّ قرار ال�سينود�س بالطرد “لعنة” ،و قد ذهب
تول�ستوي فع ًال بعيدا عن الكني�سة .
و يف الع�شرين من ت�شرين الثاين عام � 2010أعلن حمافظ منطقة
ليبت�سكايا “ �أوليغ كوروليوف “ يف حفل جتديد بناء حمطة “ �أ�ستابوفو
جمد الكاتب الكبري ا�سمها ـ “ لقد �أ�صبح تول�ستوي �أقرب �إىل اهلل
“ ـ التي ّ
�أكرث ـ ف�أكرث
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الن�ص النثري بين المو�ضوع والجماليات

يعد الن�ص النرثي فن ًا من فنون ال�شعر..
وي�ستطيع �أن يقدم الغر�ض املطلوب مثلما
تقدمه باقي الفنون ه��ذا �إذا ك��ان الن�ص
ي��ط��رح امل��و���ض��وع امل���راد �إي�����ص��ال��ه ل��ل��ق��ارئ..
وباقي ال�شروط الالزمة يف تناول اجلوانب
املتعددة� ..سواء كانت �سيا�سية �أو اجتماعية
�أو وطنية �أو ثقافية ..والنرث ب�شكل عام مل يتطور
بال�شكل املطلوب �أو مل يحاول �إث��ب��ات ذات��ه بني
الفنون ..ب�سبب ريادة ال�شعر العربي اخلليلي يف
�أوقات خلت.
لكن ال ن�ستطيع �أن ننكر ج�بران خليل جربان
و���س��واه مم��ن و���ض��ع��وا ق��واع��د و�أ���س�����س�� ًا للن�صو�ص
النرثية اجلميلة ..ف�صمدت يف وج��ه التيارات
الأخ�����رى ..ب�سبب ق���وة مو�ضوعاتها وج��زال��ة
�ألفاظها ..وطروحاتها القوية املتحدية.
اليوم عاد النرث ليظهر من جديد على ال�ساحة
الأدبية ب�أ�شكال خمتلفة .فيها الكثري من الغث
ال��ذي �أ���ض��اع هيبة النرث اجلميل ،وفيها املهم�ش
واملعقد ،وفيها الثمني ال��ذي يفر�ض ذات��ه ب�شكل
ان�سيابي ..وبحاالت ت�أملية .و�صور �إبداعية..
وو���ص��ف متميز ..وفيها ال��رم��زي واالي��ح��ائ��ي.
.وال��وا���ض��ح املعامل م�ستوفيا املو�ضوع والر�سالة
واللغة القوية.
بني يديي بع�ض من هذه الن�صو�ص النرثية..
���س��وف ن��ب��ح��ر يف �أع��م��اق��ه��ا ..الك��ت�����ش��اف القيم
اجلمالية ..والغنى الفني والإبداعي ..واملواقف
الوجدانية الثابتة التي تتحد م��ع �أن الكاتب
املثقف وخ�صوبة اللغة وغ���زارة املعنى ومتيزه
ملو�ضوع �إن�ساين وجداين يريد له الكاتب �أن يكون
�صلة و�صل بينه وبني �شرائح املجتمع.
يقول ال�شاعر نائل عرنو�س يف ق�صيدة دم�شق :
يف دم�����ش��ق ت��ع��ل��م��ن��ا. ..ك��ي��ف ن���ل���وي ..عنق
اجلراحات ون�صرب
وتعلمنا ياقا�سيون�. ..أن الرجولة جدارية للعز
و�أكرث
يف الن�ص داللة وا�ضحة على ال�صمود وال�صرب
والتحدي تقودنا للقوة والعز والكربياء ..جدار
�صلب ال تهزه رياح مهما علت ثورتها اجلنونية..
يف لفتته �صرخة نازفة من �أعماق قلبه �صرخة
مطعمة بالأ�صالة ..والثقة املطلقة ب�أننا نحن
من ي�صنع ال�صمود ..املو�ضوع لي�س فيه عقد �أتت
�أدواته كنور ال�شم�س معلنة �إثبات وجودها.
ع��ل��ى عك�س م��ا ورد يف ن�����ص ال�����ش��اع��ر ع�صام
التكروري فقال يف ن�صه ر�سالة �إىل نيوتن :
التفاحة التي �أف�سدت عليك قيلولتك ..مازالت
تق�ض م�ضاجعنا. ..لو �أنك ق�ضمتها ..ومنت
ملا ق�ضمت ال�صواريخ البال�ستية �أ�صابع �أطفالنا.
لقد ا�ستخدم ال�شاعر الرمزية للداللة على
مو�ضوعه وبطريقة التذكر يعود بنا لزمان ومكان
كان يجب �أن نكون �أكرث انتباها وحذرا ن�ستعد لهول
�أي��ام مقبلة فجعل التفاحة رم��زا ملا يحدث الآن

من م� ٍآ�س وحروب وفواجع ..لو كنا �أكرث حذرا..
النتبهنا ملا حيك ودبر وخطط له لهدم ح�ضارتنا
وثقافتنا وتراثنا ..وما كانوا �أر�سلوا �إلينا حمم
�أحقادهم و�أ�ضغانهم ..لين�سفوا فلذات �أكبادنا
وبراعم �آمالنا .
حقيقة ن�ص �شاعرنا يحتاج لوقفة طويلة عند
هذه اجلمالية وحتليل �أبعادها لأكرث من قراءة
ومعنى ..يف الن�ص رذاذ حقد بنف�سية ال�شاعر
ال��وج��دان��ي��ة ..يخنقه العتب ال��ذي ال يجدي..
فال�صحوة غالبا ت�أتي مت�أخرة
�أما ال�شاعر والناقد ر�ضوان هالل فالحة الذي
قال يف ن�صه ..هات التقط �صورة .
هات التقط �صورة
هاذي بيننا القوايف واحلوا�شي. ..خلخال بكعب
الناع�سات
وقع جر�س �أو تكفي ال�شق خلفك ..خلف اجلدار
�صورة
تت�سع حلفاة احلناجر. ..و�أرم��ل��ة احلنطة..
.منك احلنجرة بربطة العنق. ..حتار كيفما تدلت
لت�أتيك يف ازدحام ال�ضوء �صورة
.ه��ذا الن�ص ال��داليل ي�شري �إىل تلك الأي��دي
امل��ع��ط��اءة ال��ت��ي ق��دم��ت ب��ق��در انتمائها املتجذر
بالرتاب ..فال يجب �أن تكون من�سية يف غمرة الأنا
املت�ضخمة ..وهي حتاول �أن ت�أخذ �أكرت من بعد..
لتحرك امل��ف��ردة ال��واح��دة يف اجلملة ال�شعرية
وت���أخ��ذ غ�ير دالل���ة لتكثيف احل��ال��ة ال�ضوئية
فاملحاكاة املعرفية كاجتاه يف الن�ص ..الوم�ضة ذي
تكثيف داليل ..و�أحد �أدوات��ه الإ�سقاط الذاهب
�إىل �إغناء الرمزية.
�أما ال�شاعر بديع �صقور ابن البحر فيقول:
يف زنبق على ِّ
كف ربيع . ..م�ضت املراكب وابتعد
النهار
ك�أنك نبع من ندى الفجر ..قطرات من دموع
ال�شقائق
من ي�سقي العطا�ش . ..على مطالت نبع قدمي
ننتظر� ..أن تنبثق كزنبقة من كف ربيع
يرتكز ال�شاعر يف ق�صيدته على جماليات
ال�����ص��ورة ..ال��ت��ي �أع���اد ت�شكيلها يف تكوين �أت��ى
مبفرداته مما التقط خياله من بدائع بيئة غالب ًا
ق��د تعاي�ش معها وع��ا���ش فيها ..ف�أن�سن الربيع
والطبيعة و�أعاد البيئة يف تكوين �آخر على هيئة
�صورة.
�صبا قا�سم التي قالت يف احلرب:
يف احلرب. ..ال �أحب التقاط ال�صور التذكارية
مع الأموات
�أخ�����اف �أن ي��خ��رج يل ج��ن��دي م���ه���زوم ..من
واجهة حمل جتاري ..يخربين عن الأ�سماء التي
وجدها. ..تطفو على �سطح بحر موحل. ..كيف
مد يده ليقطفها جنوما؟
لي�س من ال�ضرورة يف مثل هذه الألفاظ الدالة
على معاين احلرب كافة مبا فيها من موت ظامل و

غطر�سة وب�شاعة ومبا فيها من جمال ي�صل �إليه
�أول��ئ��ك ال��ذي��ن يحملون ال��ك��رام��ة م��ن �أج��ل بقاء
الآخ��ر. .املمثل بالأر�ض والإن�سان �أن يكون ثمة
مو�سيقا حتى منجد الن�ص ..ف�أعتقد �أن �صبا قا�سم
متكنت يف هذا الن�شيد الأزيل �أن تعك�س ما�شاء لها
اجلمال �أن تفعل ..ففي ب�ضع كلمات �أوجدت مدى
�أو�سع و�صورا متعددة .
ويف ن�ص �آخر لأ�سمهان احللواين تقول:
حب هادر
دوام���ات حبك ال��ه��ادر ..املت�آمر ب��ذك��اء. ..مع
تيارات ال�سماء
ترقب ب�صخب ..مركبي ال�ضئيل املذبوح و�سط
اخلا�صرة
وخ�شب احلطام ..باكورة جلد لنع�ش اللقاء
احللواين تعيد م�سافات الذاكرة �أم��ام املتلقي
ل�يرى احل��ب متفوقا و�أب��ع��د م��ن ج�سد ق��د ينتهي
مبقيا�س ..و�إن ك��ان ال��ق��ارئ يحتاج لأن يغم�ض
عينيه ويفتحهما �أكرث من مرة ..فالأ�صل �أن احلب
�أخذ �شكال �آخر
يهدر ثم ي�سكن ..ثم ي�ستقر وفق ما �شاء له من
الدالالت التي ا�ستخدمتها يف معمار ن�صها ال�شعري .
وعلى خالف جمموعتها «ابنة ال�شم�س» كتبت
فاطمة خ�ضر:
�أنا ابنة ال�شم�س. ..ويل من �أمي ال�شم�س نور..
.يزهر على ثغري ..عناقيد فرح وابت�سام.. ..
فيعر�ش اليا�سمني يف قلبي.
تظهر املر�أة يف كينونتها الواثقة يف ن�ص فاطمة
خ�ضر على �أنها يف مقدمة اجلماليات ..من دون �أن
تبطل الداللة نزوع امل��ر�أة �إىل الرقة ..فكر�ست
وج��وده��ا ال�شفاف بح�ضورها الأك�ثر ه��دوءا من
الرجل والأكرث جماال من الطبيعة ..فمزجت يف
�ألفاظ عفوية ..بني جمال املر�أة و جماليات �أخرى
وو�صلت �إىل مقارنتها بال�شم�س .
و يكثف �سامي �أحمد مايجول يف حياة الإن�سان
ووجدانياته املتناق�ضة بحالة �شعورية مده�شة
ترقى �إىل ابتكار غريب ..تقدم ن�صا الفتا م�ؤثرا
ي��وازي ما يريد �أن يقوله ك��ث�يرون ..يج�سد فيه
م��ت��غ�يرات النف�س الب�شرية ال��ت��ي ���س��اوت امل��وت
بالطعام ..ف�صار املوت حالة ت�شبه الأكل متاما..
على تغيري يف النظم الب�شرية التي كان للتخلف
�أكرب دور فيها ..فقال :
يف هذه املدينة ..يقتل النا�س ..بع�ضهم بع�ضا..
.كما ي�أكلون ؟؟.
ن�ستطيع القول �إن ق�صيدة النرث ب��د�أت تتفوق
من حيث ال�شكل لت�أخذ مكانها بني باقي الأجنا�س
الأخ��رى كالق�صة وال��رواي��ة وغريها ..وال يعني
افتقارها للوزن افتقارها للمو�سيقا ..ال��ذي يعد
من جماليات الن�ص النرثي كما �أنها تتجه للداللة
�أكرث من ال�صورة ..ويعد فيها الرمز غري املوغل يف
الإغراق �إىل حد ال�ضبابية ..هو �أحد جمالياتها.

مجلة التراث العربي
�صدر العدد اجلديد من /جملة ال�تراث العربي /الف�صلية
املحكمة وحوت بني طياتها العناوين الآتية:
افتتاحية العدد�« :شاعرة الهجاء الغرناطية» لـ الدكتور علي
دياب رئي�س التحرير ونختار منها ما يلي:
«نزهون بنت القالعي الغرناطية� ،شاعرة مطبوعة� ،سريعة
البديهة ،ت��رجت��ل ال�شعر ،وت�ساجل ك��ب��ار ال�����ش��ع��راء ،و�صفت
باخلالعة واملجون ،يف قولها فح�ش ،ويف �سلوكها ُ
بع�ض انحراف
وهي ذات قدرة فائقة على �سماع فح�ش القول ،وبذيء الألفاظ،
وعرفت بهجائها املقذع».
حمور الدرا�سات الأدبية والنقدية« :القطعية املعرفية /
�إ�شكالية العالقة بني الرتاث والعلمانية» الدكتور �سومر �صالح،

«الأدب الفل�سفي والثنائيات ال�ضدية» الدكتورة �سمر الديوب،
«الر�ؤية ال�سينمائية عند اجلاحظ» الدكتور عدنان ر�سالن/
والدكتورة نينيت خ�ضور.
حمور الآثار« :القيم اجلمالية يف جداريات ماري ال�سومرية
الأمورية» دانا �أ�سامة النفوري.
وجاء يف حمور الدرا�سات اللغوية« :الأفكار الب�صرية بني مكي
وابن الأنباري يف �إعراب القر�آن» فادي �صقر �أحمد ع�صيدة.
ويف حمور القراءات« :تطور الت�صنيف احلديثي حتى القرن
العا�شر الهجري» الدكتور بديع ال�سيد اللحام.
ندي ّ
الذكرى» الدكتور حممد عطا موعد.
ويف �آخر الكالم« :من ّ
ويف حمور الرتاث« :حكم تراثية جميلة».

لغتنا الجميلة

• معاوية كوجان

�أت���اب���ع م��ع��ك��م �أع���زائ���ي
حت���ريَ
ِّ
ال�������ص���واب م���ن اخل���ط����أ يف نطقنا
وكتابتنا لبع�ض الكلمات يف لغتنا
العربية العظيمة.
ي��ق��ول ع��ام��ة ال��ن��ا���س َ :ت�� َو َّف��ى
ف�ل�انٌ مبعنى م����ات.ويف ه��ذا خط�أ
بينِّ .ال�صواب �أن نبني ه��ذا الفعل
للمجهول ونقول ُ :ت�� ُوفيِّ َ ف�لان.لأن
من يتو َّفى هو اهلل وا�سم املفعول
املُ��� َت��� َو َّف���ى.ويف ه���ذا ال�����ص��دد ثمة
طرفة �سمعتها عن العالمة املرحوم
�سعيد الأف���غ���اين�.أخ�ب�ر امل��رح��وم
الأ�ستاذ الأفغاين تالمذته يف ق�سم
اللغة العربية �أن ام��ر�أ ًة متقدِّ مة
يف ال�سن �س�ألته وه��و ي��ق��ر�أ نعي ًا
لأحدهم مل�صق ًا على جدار( :مني
َت�� َو َّف��ى يا عني خالتك ؟) ،ف�أجاب
الأف��غ��اين:اهلل.ف�����ص��اح��ت امل���ر�أة
منكر ًة ما قال� :أ�ستغفر اهلل ،كفرت،
يا ويلك من اهلل! .وجواب الأفغاين
– رحمه اهلل – جواب �صحيح لأن
اهلل هو املُت َوفيِّ الذي ي َت َو َّفى الأنف�س
كما قال يف كتابه املبني.
يقولون �أي�ض ًا :ف�لانُ َي ْح َت ِ�ضر.
وهذا غلط.فالإن�سان َي ْح ُ�ض ُره ملك
املوت فهو محُ َت َ�ض ٌر.
�ير م��ن ال��ن��ا���س كلمة
ي��ج��م��ع ك��ث ٌ
(وف���اة) على ( َو ِف�� َّي��ات) وه��و جمع
�������ص���واب ( َو َف��� َي���ات)
خ��اط��ىء ،وال
ُ
ك�صلوات ودعوات.
ْ���ر َي ٌ
���ات )
ي��ق��ول��ون خ��ط���أُ ( :م���غ َ
رات ) و( ُم َذ َّك ٌ
و(مخُ َ ��دَّ ٌ
رات ) وكلُّها
جموع خاطئة.ال�صواب �أن نقول (
غريات ) لأنها جمع ا�سم الفاعل
ُم ِ
مغرية و(مخُ دِّ رات) لأنها جمع ا�سم
ِ
الفاعل (مخُ���دّ رة) ،و( ُم َ��ذ ِّك��رات)
لأنها جمع ( ُم َ
��ذ ِّك َ��رة).وم��ا نكتبه
من ُم َذ ِّكرات هو من ُيذ ِّك ُرنا بوقائ َع
كتبناها .

فنون/لغة
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حيوية اللغة

�أوغ�ست رودان

•�أ.د .منى �إليا�س

•كرم النظامي
لأك������ث�����ر م���ن
�أرب����ع��ي�ن ع���ام��� ًا
ب��ق��ي �أوغ�����س��ت
رودان ال��ف��ن��ان
ال����ف����رن���������س����ي
ال�������ش���ه�ي�ر وه����و
ي���������ص����ارع ال����رخ����ام
وال��ب�رون����ز �إىل �أن
�أب���دع ه��ذه املعجزة،
ال�������ت�������ي الي����������زال
ال��ن��ق��اد وال��دار���س��ون
املخت�صون يبحثون
ويحللون ما اجرتحته هذه العبقرية الفذة من
روائ��ع الفن الب�شري التي �ستبقى خالدة ما كان
الدهر وبقي ...
والعجيب �أن الفنان �أجنزه برباعة وبقي يردد
للآخرين :
العمل مل ينته بعد ! اليزال هناك �إ�ضافات !!
متثال املفكر من عجائب فن النحت التعبريي
الذي ال يقل قيمة عن �إبداع مايكل �أجنلو النحات
الفلورن�سي ال�شهري الذي ال يزال ي�شغل دنيا الفن
مبهارته و�إعجازه وميكن القول �إنه جاء تطوير ًا
حداثوي ًا له ..
وخال�صة فكرة التمثال �أن اجلحيم لي�س ب�ؤرة
يتعذب فيها الأم��وات فقط بل �إن��ه ي�شكل عذاب ًا
ل�ل�أح��ي��اء �أي�����ض�� ًا ..وا���س��ت��وح��ى رودان العمل من
ق��راءات��ه املتعمقة للجزء املتعلق باجلحيم يف
الكوميديا الإلهية لل�شاعر ال�شهري دان��ت��ي وهو
ميثل رج ًال بقوام ريا�ضي مثايل ح�سب فن الرومان
 ،ي�ستند مبرفقه الأمين على فخذه الأي�سر فيبدو
اجل�سد كله مندفع ًا �إىل الأم���ام وي�ستند �أ�سفل
الوجه على ظاهر كفه الأمر الذي ي�صور الرجل
مت�أم ًال وغ��ارق�� ًا يف احل��زن واحل��داد  ،يت�صارع مع
ذات��ه ومت��ور يف �أع��م��اق��ه �أف��ك��ار ت��دور ح��ول قدر
الإن�سان امل�أ�سوي واملوت احلتمي كقدر واملرتب�ص
به يف نهاية الطريق ال حمال ..
�إذن ه��ي ف��ك��رة فل�سفية من�سولة م��ن �إه���اب
ال�شعر ..واجلحيم الرمز هنا هو ملكوت الآم��ال
اخلائبة وامل�ساعي اجلوفاء والأه��واء والأح�لام
التي ال ميكن لها �أن تتحقق �أبد ًا !
ال��ع��م��ل يف ف��ك��رت��ه��� ،ص��ورة ت��ع��ب�يري��ة خليبة
الإن�سان ودماره النهائي ورمبا املعاناة ال�شخ�صية
الوجودية والإح�سا�س بالت�شا�ؤم الذي ال ينفك
يلهب �أرواح الب�شر �أكرث منه التفا�ؤل �أمام غمو�ض
وغرابة الوجود وكينونته ..
يف التف�صيل �أي�ض ًا ،ف�إن املنحوتة تبدو مق�سومة
ق�سمني من ناحية املعنى :
�شخو�ص تعاين من اجلحيم الوجودي
و�شخ�ص املفكر بذاته الذي يت�أمل هذا امل�شهد..

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
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

يختار الك ّتـاب والأدب��اء الألفاظ الدالة والعبارات امل�ؤثرة
إيحاء لالرتفاع بلغة الكالم العادية �إىل
جر�سا ً و�صيغ ًا وظ ًال و� ً
م�ستوى �أرفع و�أبدع .وهم يرون �أنه ـ لوال الكلمات التي تو�صف
ب�أنها �سحرية ورائعة ـ ولوال ثروة املفردات املنتقاة ملا ا�شتهر
من نعرفهم من ال�شعراء واخلطباء والك ّتـاب و�أن هذه املفردات
هي للكاتب وال�شاعر والروائي وال�صحفي كالآالت لل�صانع.
و�أهم ما يف اجلملة العربية ـ كما يرون ـ اال�سم والفعل� ،إ ّال �أن للفعل
قوته اخلا�صة به ،فقد يكون املعنى ر�صين ًا ،واجلملة متينة العبارة
�سليمة الرتكيب ،لكن يعيبها فعل رخو هزيل .هناك �أفعال باهتة،
و�أف��ع��ال تفي�ض حيوية قاطعة ح��ادة كال�سيوف التي مت �شحذها
وتهي�أت للعمل .وطبق ًا بهذا الت�صور ،هناك فرق بني قولك :تقدمت
ال�سيارة �سرعة ،وقولك :اندفعت ت�سابق الريح .وبني قولك :ارتفع
�صوته يف القاعة ،وقولك :دوى �صوته .وبني قولك� :سمعته يذمني
ف�سكت ،وقولك� :سمعته يذمني ف�أغم�ضت عنه .وبني قولك :بحث
الأم��ر وتق�صاه ،وقولك :ا�ستجلى غوام�ضه وخا�ض عبابه ..وبني
قولك� :أكرث من �س�ؤال ال�شاهد ،وقولك� :أمطره بالأ�سئلة .وهم يرون
�أي�ض ًا �أن من �أق��وى الأفعال العربية و�أ�شدها ب�أ�س ًا ما كان على وزن
ف ّعل وتف ّعل وم�شتقاتهما مثل :تر�صدت للرجل ،وتعقبت خطواته،
وتفهمت املو�ضوع.
ويف املقابل نرى كتاب ًا و�أدباء �آخرين ينظرون �إىل اللغة العربية
التي ن�ستخدمها اليوم من منظور البالغة الع�صرية ،التي يجب �أن
تتطور ،و�أ ّال تقع يف �أ�سر التجميد وال��ت��زام التعابري وال�صياغات
القدمية امل�أثورة التي فقدت رونقها وحدتها نتيجة ل�شيوعها وتداولها
عرب الأزمان وهم ي�ؤثرون ـ يف هذه احلال ـ �أن تكون اللغة العربية ـ
يف مفرداتها وتراكيبها و�صياغاتها ـ �أك�ثر حيوية ومرونة ،و�أكرث
ق��درة على الوفاء باحتياجات الع�صر ،متعددة املجاالت وامليادين
و�أن تكون بعيدة عن البالغة العاطفية االنفعالية التي قاد �إليها
ولعنا باال�ستخدام غري ال�صحيح لقيم اال�ستعارة واملجاز .ويف ر�أيهم
�أنه من الأف�ضل �أن يقال :عر�ض الأمر للبحث بد ًال من :عر�ض على
ب�ساط البحث ،و�أن يقال :قاتل بد ًال من :خا�ض غمار القتال و�أن
يقال :دارت املعركة بد ًال من حمي وطي�س املعركة .و�أن يقال :انتهت
احلرب بد ًال من :و�ضعت احلرب �أوزارها و�أن يقال :تعزيز الثقة بد ًال
من :تعزيز �أوا�صر الثقة ،و�أن يقال :غ�ضب ،بد ًال من� :صب �أطراف
احل��دي��ث .وخال�صة ر�أي��ه��م� :أن ه��ذه اال�ستعارات وامل��ج��ازات ميكن
اال�ستغناء عنها ،ما يحتاج �إىل جهد يف تف�سريه لل�صغار والنا�شئة
مثل :وطي�س وجام ورحى و�أوا�صر.
هذان الر�أيان اللذان عر�ضناهما ميثالن وجهتي نظر متقابلتني ،كل
منهما ترى بالغة اللغة الع�صرية يف �صورة خمتلفة ومغايرة ملا تراه
الأخ��رى .وهو ما يعني �أن الإب��داع باللغة ـ يف هذا الع�صر ـ فيه من
الغنى والرثاء والتنوع ما يوافق كل �صاحب ذوق �أو ميل �أو «�أ�سلوب يف
التعبري» و�أن من �ش�أن هذه الأ�ساليب املختلفة ،واالجتهادات املتعددة
يف النظر �أن تفتح ال�سبيل �أمام املبدعني لي�ضيفوا ـ كما قال جربان
خليل جربان ـ �شراع ًا جديد ًا �إىل �سفينة اللغة ،ولون ًا جديد ًا �إىل
�ألوانها امل�ألوفة ،وليقتحموا ف�ضاء املعا�صرة بكل ما يفر�ضه على
املبدع من حتديات ،وما يواجهه به من �شواغل وم�س�ؤوليات دليال ً على
حيوية اللغة ،وقدرتها على التجدد والتطور واملعا�صرة.

وال�������غ�������راب�������ة يف
ه���ذا ال��ع��م��ل امل��ده�����ش
�أن ال���ف���ن���ان مل ي��ره
من�صوب ًا� ..إذ ا�شتغله
ق��ط��ع��ة ق��ط��ع��ة ك��م��ا
الف�سيف�ساء الرخامية
ال��ب��ي�����ض��اء ع��ل��ى م��دار
�أرب��ع�ين ع��ام�� ًا  ..وك��ل
قطعة ي�شكلها ويعيد
ت�����ش��ذي��ب��ه��ا ون��ح��ت��ه��ا
و���ص��ق��ل��ه��ا وت��ه��ذي��ب��ه��ا
مرار ًا وتكرار ًا �إىل �أن ت�أخذ �شكلها املطلوب وفق
خمطط �أعده م�سبق ًا  ..كما كان ملزاج رودان املتقلب
ت�أثريه يف بطء العمل ورمبا خدم ذلك العبقرية
بقوة ..فالنحت وال�صقل كانا حتت ت�أثري حياة
قا�سية جد ًا عا�شها هذا املبدع  ،و�أزمات عاطفية
م�ضطربة ع�صفت به وخا�صة عالقته الغريبة
مثرية اجلدل مع النحاتة ال�شهرية كامبل كلوديل
..هذه العالقة التي دمرتهما مع ًا فذهبت بكلوديل
�إىل امل�صح العقلي وبرودان �إىل املوت قهر ًا !
وب��ر�أي النقاد واملحللني  ،ف�إن رودان �إمنا �ص ّور
نف�سه  ..وم��ن خ�لال �شخ�صيته ع�بر ع��ن ق��درة
الإن�سان على جمابهة جحيمه الدانتوي بفعل
ا�ستخدامه لعقله وملكة الإب����داع ال��ت��ي وهبها
اهلل له ب�صفتهما �آخ��ر �سالح ميكنه �أن يقاوم به
ليحتفظ ب�إن�سانيته و�سط عامل جحيمي ال يكف
وال يتعب من حماولة انتزاع �إن�سانيته منه ..
فاملفكر املج�سد رخام ًا وبرونز ًا هنا  ،يبدو يف
ت�أمله من فوق بوابات اجلحيم وك�أن همه الوحيد
�أن يحكم على نف�سه وعلى الآخرين ب�أن الوجود
والفكر دليال �شقاء وعذاب وك�أنه يف ذلك توافق
مع امل��ع�� ّري بقوله :وذو العقل ي�شقى يف النعيم
بعقله!
متثال املفكر ك��ان ب��داي��ة التمرد على هيمنة
النزعة الكال�سيكية يف النحت وفتح �آف���اق فن
النحت الإنطباعي  -التعبريي يف الع�صر احلديث
بالإ�ضافات الزخرفية من فن الباروك والروكوكو
 ،وعزز ذلك متثال القبلة الذي نحته رودان �أي�ض ًا
ليمثل �صورة العا�شقني امللعونني يف اجلحيم كما
ورد يف الكوميديا الإلهية لدانتي التي الت��زال
ملهمة للكثريين من الأدب��اء وال�شعراء والفنانني
يف م�شرق الأر�ض ومغربها !

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:
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�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

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  -رئي�س التحرير

عروبة اجلوالن ال تقبل امل�ساومة

عدنان قربطاي

كاتب وباحث �سوري.
مواليد القنيطرة .1947
ع��ا���ش يف ح��ي ال��ق�برط��اي يف
القنيطرة
تع ّلم يف مدار�س القنيطرة
ال��ت��ح��ق بالكلية احل��رب��ي��ة ـ
القوى اجلوية.
در����س ال��ع��ل��وم الطبيعية يف
جامعة دم�شق.
مل يكمل درا�سته اللتحاقه
بالواجب الوطني.
اه���ت���م م��ن��ذ ال�����ص��غ��ر بجمع
وت���دوي���ن ت��اري��خ «اجل����والن»
ال�سوري.
اه����ت����م ب����درا�����س����ة م��دي��ن��ة
ال���ق���ن���ي���ط���رة وم������ن ج��م��ي��ع
النواحي.
در�س القرى اجلوالنية وتاريخ
ن�شوئها.
اهتم بدرا�سة تاريخ اجلوالن
اج��ت��م��اع��ي�� ًا ،واق��ت�����ص��ادي�� ًا،
وثقافي ًا.
من م�ؤلفاته
�أوراق �شرك�سية من�سية
�صفحات مطوية م��ن تاريخ
القنيطرة واجلوالن
�آخ�������ر ك���ت���ائ���ب ال���ف���ر����س���ان
ال�شرك�سية

�أثبتت الأيام وال�سنوات والعقود املتتالية �أن �أقذر دولة على وجه
الأر�ض هي الواليات املتحدة الأمريكية ،فهذه الدولة ومنذ ن�شوئها
الأول �أ���ش��ادت بنيانها على جماجم و�أج�ساد الهنود احلمر؛ حيث
ا�ستولت على �أرا�ضيهم التي �سكنوها وورثوها عن �آبائهم و�أجدادهم
منذ مئات ال�سنوات ،وقامت ب�إبادة �شعب ب�أكمله بطريقة مل تعرف
الإن�سانية مثي ً
ال لها من حيث ق�سوتها ووح�شيتها وطغيانها ناهيك عن
�سيا�ساتها الوح�شية �ضد ال�شعوب وقيامها ب�إبادة مدينتني يابانيتني
�إذ �أحرقت الب�شر واحلجر يف هريو�شيما وناغازاكي.
والغريب يف الأمر �أن �سيا�سة هذه الدولة ال تتغري بتعاقب الر�ؤ�ساء
على قيادتها ،وك�أن لها د�ستور ًا ثابت ًا ال ي�ستطيع �أي رئي�س �أن يعدل به
�شيئ ًا� ،أو ي�ؤن�سن مواده لتتالءم مع حق ال�شعوب ،وحريتها ،وا�ستقاللها،
�أو �إرادتها باختيار م�صائر �أبنائها يف ظل د�ستور تختاره لنف�سها كدليل
ت�سري على هديه وتعمل مبقت�ضاه ،و�إمنا ت�سري الواليات املتحدة على
نهج واحد ت�سعى من خالله ال�ستعباد ال�شعوب وتدمري م�صالح كل من
يقف يف وجه طغيانها ،واندفاعها لنهب ثروات هذه ال�شعوب ،وا�ستالب
�إرادتها ،وحتويلها �إىل تابع ي�أمتر ب�أوامرها ،ويدور يف فلكها ،وير�ضخ
تر�سخ �سيا�سة ال�سيد والعبد،
لأوامرها ،ويحقق رغباتها التي غالب ًا ما ّ
والويل والثبور لكل من يطالبها بااللتزام بقرارات ال�شرعية الدولية،
ومبادئ حقوق الإن�سان التي ن�صت عليها اجتماعات الأمم املتحدة وما
�صدر عنها من قرارات..
�إن املتبع ل�سيا�سة رئي�س الواليات املتحدة احلايل «دونالد ترامب»
ي�صل �إىل قناعة ت��ام��ة �أن ه��ذا الرئي�س ملتزم بتطبيق �أه��داف
وتطلعات الواليات املتحدة الأمريكية ،وحليفها الذي �أوجدته منذ
ثالثينيات القرن املا�ضي وهو الكيان ال�صهيوين الذي زرعته يف قلب
الوطن العربي ،ثم و�ضعت بت�صرفه كل ما متلك من �أدوات للقتل
لال�ستيالء على �أرا�ضي الغري وقتل ال�سكان الآمنني يف بيوتهم وفوق
�أرا�ضيهم وت�شريد من تبقى منهم على قيد احلياة ليعي�ش م�شرد ًا يف
خميمات� ،أو على �أر�صفة الدول ذلي ً
ال م�سحوق ًا بعد �أن �صودر حلمه،
واغتيلت حقوقه وحقوق ذريته من بعده حتى يكون عرب ًة لكل من
يقف مطالب ًا بحقوقه و�إن�سانيته وكرامته..
يف حملته االنتخابية التي ارتكزت على وع��ودٍ بحماية الكيان
ال�صهيوين ،ورع��اي��ة م�صاحله ،وم�ساعدته على التو�سع وق�ضم
الأر���ض العربية واح��د ًة تلو الأخ��رى �أعلن «دون��ال��د ترامب» �أن يف
جعبته خطط ًا كبرية وعظيمة ال�ش�أن من وجهة نظره �سوف يعمل
على حتقيقها لدعم الكيان ال�صهيوين ،وم�ساندته ،وو�ضع �إمكانات
الواليات املتحدة بت�صرفه ،وبالفعل وقف ترامب على منربه طاوو�س ًا،
ف�أفرد ري�شه ،و�أعلن عن �صفقة �أطلق عليها ت�سمية «�صفقة القرن»
وعد من خاللها بنقل �سفارة الواليات املتحدة �إىل القد�س كي ي�ؤكد

�أن القد�س هي العا�صمة الأبدية للكيان ال�صهيوين ،وبذلك يكون قد
حتدى العرب والعامل وحقق �أح�لام حليفته يف املنطقة ،وهي دولة
الكيان ال�صهيوين التي اتك�أت على دعم الدول اال�ستعمارية وا�ستولت
على �أرا�ضي الفل�سطينيني ،و�شردتهم من ديارهم.
ومل تتوقف �أفعال الرئي�س الأمريكي عند هذا احلد ،و�إمن��ا �أعلن
دعمه الالحمدود للكيان ال�صهيوين ل�سلخ اجل��والن عن الوطن الأم
�سورية واعتباره ملك ًا �شرعي ًا لهذا الكيان �ضارب ًا مبقررات الأمم
املتحدة ،وجمل�س الأم��ن ،وال�شرعية الدولية عر�ض احلائط على
ال��رغ��م م��ن �أن ال��والي��ات املتحدة ق��د �أق���رت ع��ام  1981وبالقرار
ال�صادر عن جمل�س الأمن ذي الرقم  497ب�أن اجلوالن عربي �سوري
وتعود ملكيته �إىل الدولة الأم �سورية ،وعند �إط�لاق ترامب هذا
الوعد �أعلنت معظم دول العامل مبا فيها رو�سيا االحتادية واالحتاد
الأوروبي ،وجميع الدول ال�شريفة يف العامل ا�ستنكارها لقرار ترامب
واعتربته غري �شرعي ،وخمالف ًا لكل قرارات ال�شرعية الدولية..
ترامب يف قراره هذا مل يخرج عن نهج الواليات املتحدة الأمريكية
ً
وقاحة حينما �أ�سفر عن
و�سيا�ستها جتاه دول العامل ،ولكنه كان �أكرث
وجهه ،و�أعلن ب�صراحة خطط ونهج هذه الدولة ليثبت �أن الواليات
املتحدة الأمريكية ال حترتم وعودها ،وال تلتزم مبا وقعت عليه ذات
يوم ،و�إذا ما عدنا �شهور ًا �إىل الوراء ن�ستذكر �إلغاءه لالتفاق الأمريكي
الإي���راين ،وقيامه مبحا�صرة �إي��ران اقت�صادي ًا ،وفر�ض العقوبات
ال�صارمة على كل من يحاول �أن يتعامل معها اقت�صادي ًا� ،أو ي�ستورد
نفطها؛ �إال �أن �إيران الدولة القوية الواثقة من نف�سها عرفت كيف
ترد على هذه العقوبات وتتفادى �سلبياتها ،وتتحدى �سيا�سة الواليات
املتحدة حيث جل�أت لطرق عديدة ناجعة كان �أهمها االعتماد على
نف�سها وعلى مواردها الذاتية ،واتباع �سيا�سة االكتفاء الذاتي؛ حيث
�أنها يف عام واحد فقط �أقامت �أكرث من مئة م�شروع �إنتاجي يعود عليها
بالربح الوفري ،واال�ستغناء عن كثري من ال�سلع ال�ضرورية لال�ستهالك
املحلي..
وال�لاف��ت للنظر �أي�����ض�� ًا امل��وق��ف ال�ترك��ي مم��ث ً
�لا برئي�سه الثعلب
«�أردوغ���ان» ال��ذي يتظاهر ب�أنه �ضد ال��والي��ات املتحدة و�سيا�ساتها
الداعمة للكيان ال�صهيوين؛ يف حني �أنه غارق حتى �أذنيه يف التعامل
مع هاتني الدولينت اال�ستعماريتني ،ف�إذا ما علمنا �أن التبادل التجاري
الرتكي مع الكيان ال�صهيوين قد ازداد هذا العام فقط بن�سبة 14
باملئة نكت�شف دون عناء كذب هذا الرجل ومراوغته لن�ؤكد له �أن
م�سرحياته املفتعلة مك�شوفة للجميع ،وهو يذلك مثري لل�شفقة.
ك��ل ه����ؤالء ال��ذي��ن م ّ��ر ذك��ره��م جتاهلوا م�س�ألة ه��ام��ة و�أ�سا�سية
وحا�سمة ،وهي موقف مواطني اجل��والن و�أهله ،ورف�ضهم ،وثباتهم
وقد�سية انتمائهم لوطنهم الأم �سورية ،وللحديث �صلة.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

جديد مجلة الموقف الأدبي
�صدر العدد اجلديد من جملة [املوقف الأدبي الثقافية ال�شهرية
التي ي�صدرها احتاد الك ّتـاب العرب ،وا�شتمل على درا�سات ،و�إبداعات،
وقراءات نقدية ،وق�ص�ص وزوايا �أدبية.
افتتاحية العدد للأديب مالك �صقور رئي�س التحرير ،جاءت حتت
عنوان (الرتجمة ج�سر للتوا�صل) ويدور احلديث فيها حول الرتجمة من
�أجل التوا�صل والتفاهم ،ومنها نختار:
«كانت الرتجمة وما زالت و�ستبقى ثمرة من �أهم ثمرات العقل الب�شري
منذ قدمي الزمان وحتى هذه اللحظة.
الرتجمة ن�شاط من �أهم ن�شاطات الإن�سان الذهنية والفكرية ..وال
�أبالغ �إن قلت :لوال الرتجمة ملا تطورت احل�ضارات ،وال الثقافات التقت،
وال ال�شعوب تفاهمت.
وعرب التاريخ الطويل للب�شرية� ،أ ّدت الرتجمة دور ًا مهم ًا يف حياة كل
�شعوب الكرة الأر�ضية ،وللرتجمة يعود الف�ضل بتوا�صل ال�شرق والغرب،
وال�شمال واجلنوب .بغ�ض النظر ،عن طريقة هذا التوا�صل� ،سواء �أكانت
بالغزو �أم باحلروب� ،أو بالفتوحات� ،أو التجارة� ،أو الرحالت وال�سياحة،
�أو احلج �أو البعثات التب�شريية وثم العملية فالدبلوما�سية».
�أما مواد العدد فكانت:
درا�سات( :رابط اجل�أ�ش مي�ضي قدم ًا «مكانة الثقافة والفكر يف احلوار
مع الرئي�س ب�شار الأ�سد») �أحمد ج��رادات( ،احلرب املفتوحة وق�ضية

فل�سطني) ناديا خو�ست( ،التنوير من احلداثة �إىل ما بعد احلداثة) د.
�سليم بركات( ،اللغة العربية دعوة لت�صحيح �أل�سنتنا وت�صويب عالقتنا
باللغة الأم) عبد املعني زيتون( ،هل للعقل حدود!) م .عبد الوهاب حممود
امل�صري( ،الر�سالة احلامتية والدفاع عن املتنبي) ماجدة رحيباين.
�أ�سماء يف الذاكرة (حممد البزم �شاعر الفحولة يف الع�صر احلديث)
حممد �سامر كوك�ش.
ويف ال�شعر نقر�أ( :من �شجر البوح والرتحال) �أحمد مت�ساح( ،يف ال�سهو
منك) عبد الكرمي �شعبان( ،جنة �شوق) د� .أ�سامة حمود( ،ذكرى �أوىل
للرحيل ثانية) حممد الفهد( ،كائن الأ�سئلة �أنت) �أو�س �أحمد �أ�سعد،
(امر�أة النخيل) وفاء دال�( ،شذرات بنف�سجية) ميلينيا مطانيو�س عي�سى،
(ما بني ال�سواد والبيا�ض) �صبحي �سعيد ق�ضيماتي.
وق�ص�ص العدد للأدباء( :الكابو�س) عماد نداف( ،ثرثرة الأطالل)
عو�ض �سعود عو�ض( ،املعونة) د .جرج�س ح��وراين( ،ظالل على ك�أ�س
فارغة) حممد �أحمد الظاهر( ،البيوت �أ�سرار) ريا�ض طربة( ،قنطار
عقل) علي حمفوظ.
ون��اف��ذة ال��ع��دد (�إع����ارة الكتب ب�ين الإب��اح��ة وامل��ن��ع) حممد عيد
اخلربوطلي.
واحلوار كان مع الناقدة الدكتورة �سمر ديوب حاورها عي�سى �إ�سماعيل.
ويف ر�أي العدد (املت�صوفة يف اخلالف واالختالف) عبا�س حريوقة.

ويف ال���ق���راءات النقدية:
(ع��ب��د ال��رح��م��ن م��ن��ي��ف بني
الواقعي واملتخيل) حممد باقي
حممد( ،الق�صيدة وتقا�سيم
امل��وت املعلن) خليل البيطار،
(�أ�صوات «من العامل ال�سفلي»:
ا�ستعداد ،وح�شة ،طم�أنينة)
�سريعة �سليم حديد�( ،إ�ضاءة
على خيبات زهري جبور) هدى
و����س���وف( ،جم��ن��ون فل�سطني،
�سيف املقاومة وذاك��رة الأم��ة) حممد مروان
م��راد( ،الدكتور يو�سف ج��اد احل��ق ورواي��ة
اجلن ّية) د .يا�سني فاعور.
وكلمة �إىل اللقاء (وعليك عيني) فلك
ح�صرية.
و�صاحب ال��ع��دد كتاب اجل��ي��ب ،بعنوان «عبقرية ال��ع��رب يف العلم
والفل�سفة» للكاتب عمر ف ّروخ اختيار مالك �صقور وتقدمي الدكتور بديع
ال�سيد اللحام.

