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الأدب العربي
بين الآداب العالمية

هذا العنوان للدكتور طه ح�سني ،وقد �ألقى هذه املحا�ضرة يف م�ؤمتر بلودان بني  20ــ � 27أيلول .1956
ّ
ويو�ض��ح �أن ثمة فكرة �ش��ائعة وهي «وهم
بداي��ة يت�س��اءل طه ح�س�ين عن معنى كلم��ة (الآداب العاملية)،
ق��دمي» �آن له��ا �أن تنجل��ي ،وه��ي �أن الأدب العامل��ي عن��د الكثريين هو الأدب ال��ذي ُيقر�أ يف كث�ير من البالد
ال�سيم��ا يف البالد الغربية والأمريكي��ة ،ويف ر�أي طه ح�سني ،لأن هذه البالد عرفها النا�س يف هذه الع�صور
قوي��ة مت�سلط��ة نا�شرة قوته��ا و�سلطانها على كثري م��ن �أقطار الأر���ض ،ولهذا يعتقد الكث�يرون ب�أن الآداب
الت��ي تق��ر�أ يف ب�لاد قوية ـ ه��ي الآداب العاملية ،ويقول :مث ًال ،ف��الأدب الإنكليزي �أدب عامل��ي لأنه يقر�أ يف
بالد كثرية ،يقر�أ يف بريطانيا العظمى ويقر�أ يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ويقر�أ يف بالد الدمنيون ثم
يرتجم �إىل اللغات الأوروبية املختلفة ،فهو �أدب عاملي ال �شك يف ذلك.
ولهذا ،رمبا ،ال يزال يظن بع�ضهم �أن �أدبنا العربي لأجل �أن يكون عاملي ًا يجب �أن يقر�أ يف مثل هذه البلدان.
من ثم ي�ضرب �أمثلة على الأدب الأملاين والأدب الإيطايل والأدب الرو�سي ،فهذه الآداب ،هي عاملية ،لأنها
تقر�أ بن�صو�صها يف بالد كثرية ،وترتجم �إىل لغات بالد كثرية ،لكن من اخلط�أ ـ يقول طه ح�سني ـ هو �أن نظن
�أن �أدبنا لن يكون عاملي ًا �إال �إذا قرئ يف تلك البالد.
يعرف طه ح�سني الأدب العاملي ،قائ ًال:
بعد ذلكّ ،
الأدب العامل��ي ه��و الأدب ال��ذي تعي�ش عليه �أجي��ال كثرية يف �أقطار كث�يرة من الإن�سانية ،ف��الأدب العاملي
لي���س ه��و الأدب الذي ميل��ك الب�أ�س والقوة وال�سلط��ان ،ولكنه هو الأدب الذي يك�س��ب قوته و�سلطانه على
النفو���س وانت�ش��اره يف �أقط��ار الأر�ض من طبيعته هو ال من ق��وة ت�أتيه من الب�أ�س ال�سيا�س��ي� ،أو من القدرة
االقت�صادية� ،أو من �أي م�صدر من هذه امل�صادر التي تتيح للأمم �أن تكون قوية مت�سلطة.
بع��د ه��ذا يعود طه ح�سني يت�ساءل :فهل �أدبنا العربي على هذا النحو ،هل �أدبنا العربي عاملي ،وما مكانته
بني الآداب العاملية؟
يجيب طه ح�سني قائ ًال :وا�ضح جد ًا �أننا عندما نتحدث عن الأدب العربي ال ن�ستطيع �أن نتحدث عن ع�صر
بعينه ،و�إمنا يجب �أن نتحدث عن الأدب العربي يف جملته ،عن الأدب العربي منذ كان �إىل حيث هو الآن،
فال�ش��يء ال��ذي لي�س في��ه �شك �أن �أدبنا العرب��ي يف ع�ص��وره الأوىل كان �أدب ًا عاملي ًا ك�أرق��ى و�أقوى ما تكون
الآداب العاملية ،هذا ال يختلف فيه اثنان وال يجادل فيه �إال املجتمعون.
ويو�ض��ح ط��ه ح�س�ين �أكرث فيقول :كذلك �إن ه��ذا الأدب العربي ــ و�أريد بالأدب معن��اه العام ــ الأدب الذي
ي�ص��ور �إنتاج العق��ل الإن�ساين يف �أمة من الأمم ،هذا الأدب العربي ولغته العربية كان م�صدر حياة خ�صبة
قوي��ة دائمة لأمم كث�يرة يف الأر�ض ،فهو مل يكد يتجاوز جزيرة العرب من��ذ الع�صور القدمية حتى ظهور
الإ�سالم ،مل يكد يتجاوز هذه اجلزيرة حتى ت�أثرت به �أمم �أخرى غري الأمة العربية ،وبعد ظهور الإ�سالم
فر���ض نف�س��ه على الع��امل القدمي كله تقريب�� ًا ،فهو قد كان �أدب الأم��ة الإ�سالمي��ة ال �أدب الأمة العربية
مبعناه��ا الدقي��ق ب��ل �أدب الأمم الت��ي خ�ضعت للدول��ة الإ�سالمية مهما تك��ن لغات ه��ذه الأمم ومهما تكن
خ�صائ�صها.
ومن ثم يعقد الدكتور طه مقارنة بني الأدب العربي والأدبني القدميني :الأدب اليوناين والأدب الالتيني.
فق��د كان الأدب اليوناين يف الع�ص��ور القدمية عاملي ًا ،ورمبا كان �أول �أدب ي�ستحق هذا اال�سم .وال�سيما بعد
�أن انت�ش��ر �سلط��ان اليون��ان يف ال�ش��رق بعد �أن فت��ح الإ�سكندر ما فتح م��ن البالد وظل ه��ذا الأدب اليوناين،
وظلت الثقافة اليونانية واللغة اليونانية قوام حياة الإن�سانية املتح�ضرة �أكرث من ع�شرة قرون.
وللحديث �صلة..
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جار ال�سوء والخرائط المزيفة!!

• معاوية كوجان

•د.تركي �صقر
ي�سعى النظام الرتكي من خالل
ن�شر خرائط مزيفة تر�سم حدودا
جديدة للدولة الرتكية �إىل تزوير
التاريخ واجلغرافيا و�إحياء �أوهام
�إمربطورية جتاوزها الزمن وال ي�أبه
بـ�أنه يكذب على الأج��ي��ال عندما
يعتمد هذه اخلرائط للتدري�س يف
املدار�س وو�ضعها يف املناهج التعليمية
ويف ح�سبانه �أنه ي�ستطيع بذلك �أن يقلب
احلقائق الثابتة منذ القدم وي�ؤثر على
ال��ذاك��رة الوطنية لأب��ن��اء دول ج��وار
تركيا وخا�صة يف العراق و�سورية التي
يطمع باقتطاع �أرا�ضيها وت�صبح فيما بعد
�أم��ام قبول الأم��ر الواقع املر�سوم على
ورق اخلرائط املن�شورة.
وال يخفى �أن ال��ه��دف ال���ذي و�ضعه
اردوغان على ر�أ�س �أولوياته منذ ا�ستالمه
ال�سلطة هو �إحياء ال�سلطنة العثمانية
الغابرة و�إع���ادة بناء الإم�براط��وري��ة
الطورانية املنقر�ضة ،وك��ان امل�شروع
الإره���اب���ي ال��ت��ك��ف�يري ه��و راف��ع��ة ه��ذه
الأه��داف وهكذا كانت ومازالت �أطماع
رئ��ي�����س ال��ن��ظ��ام ال�ت�رك���ي رج���ب طيب
�أردوغ��ان العثمانية يف �سورية والعراق
تعك�سها �سيا�سات نظامه منذ نحو ع�شر
�سنوات فال يكاد مير يوم حتى تتك�شف
حقائق جديدة تثبت نواياه جتاه �سورية
وحقيقة دعمه التنظيمات الإرهابية
التكفريية التي ت�شكل الذراع الع�سكرية
لتنظيم “الإخوان امل�سلمني” الإرهابي
فيها حيث ي��ع ُّ��د فكر الإخ����وان �أ�سا�س
ال�سيا�سة الرتكية وجوهر �أيدلوجيا
حزب �أردوغان العدالة والتنمية.
ومنذ انطالق ما �سمي الربيع العربي
ب��دا �أن حلم �أردوغ���ان ك��ان �أن ي�سيطر
تنظيم “الإخوان امل�سلمني” الإرهابي
الذي ينتمي �إليه على ال�سلطة يف �سورية
وم�صر وليبيا وتون�س ليتمكن من مترير
خمططه وحتقيق �أطماعه باال�ستيالء
على اجلغرافيا ال�سورية �شمال البالد
وه����ذا ي��ف�����س��ر حم���اوالت���ه امل�ستميتة
للحفاظ على ما تبقى من �إرهابييه يف
حمافظة �إدل���ب وال��ت��وغ��ل حت��ت غطاء
�أمريكي �شمال �سورية لي�ؤ�س�س �إىل �ضم
�أرا�����ض ج��دي��دة ت��ك��ون بحكم اقتطاع
ل��واء ا�سكندرون ال��ذي �سلمته فرن�سا
عام � 1939إىل تركيا يف عملية تواط�ؤ
ا�ستعماري خبيث على ح�ساب ال�شعب
ال�سوري ووحدة الأرا�ضي ال�سورية.
ويف عملية تزييف حلقائق التاريخ
واجلغرافيا الثابتة تظهر �أطماع النظام
الرتكي جلية يف �إع��ادة �أردوغ��ان �إدراج
خريطة قدمية يف املناهج الدرا�سية
للتالميذ الأتراك والتي ت�صور الأطماع
العثمانية �آنذاك يف دول اجلوار �سورية
والعراق وقرب�ص حيث ت�ضم اخلريطة
�شمال �سورية من ال�ساحل م��رور ًا �شمال
حم�ص و�إىل �شمال العراق بالإ�ضافة �إىل

لغتنا الجميلة

جزيرة قرب�ص على �أنها تابعة لرتكيا
يف انتهاك للأعراف والقوانني الدولية
وحم��اول��ة ل��زرع الأط��م��اع اال�ستعمارية
لتنظيم الإخ����وان الإره��اب��ي يف عقول
الأجيال الرتكية وت�صويرها على �أنها
حقائق ال يرقى �إليها ال�شك .معروف
للقا�صي وال���داين �أن ر�أ����س احل��رب��ة يف
احلرب الإرهابية املجرمة على �سورية
كان رئي�س النظام الرتكي �أردوغان الذي
مل يكتف بفتح ح��دوده على م�صراعيها
لقطعان الإرهابني من كل �أ�صقاع الأر�ض
بل راح ينهب كل الآثار ال�سورية والنفط
ال�����س��وري وال��ق��م��ح ال�����س��وري وامل��ع��ام��ل
ال�سورية ف�أطلقوا عليه ب��ل الت�صقت
با�سمه ت�سمية “ل�ص حلب” نتيجة
�سرقته معاملها عرب �أدوات��ه الإرهابية
وهو يطمع اليوم بالبقاء يف �إدلب م�ستند ًا
�إىل جمموعة من الإرهابيني واملرتزقة
التكفرييني الذين ينفذون خمططاته،
وي���ح���اول ال��ت��وغ��ل ���ش��م��ال اجل���زي���رة
ال�سورية بالتواط�ؤ مع بع�ض امليلي�شيات
االنف�صالية ويعمل على ترتيك املهجرين
ال�سوريني الذين ا�ستقدمهم �إىل تركيا
عرب مناهج الدرا�سة ومنح امل��وال�ين له
الهوية الرتكية يف انتهاك لكل املواثيق
الدولية.
ويف ال���واق���ع مي��ث��ل ن��ظ��ام �أردوغ�����ان
ب�أفعاله و�سلوكياته املجرمة �ضد جريان
تركيا كلهم �أب�شع ال�صور ،ونالت �سورية
االب��ت�لاء الأك�بر من ه��ذا اجل��ار ال�سيئ
وم�سل�سل جرائمه ال ينتهي فهو يتعمد
�أي�ضا يف املناطق التي توغل فيها �شمال
حلب م�ستفيد ًا م��ن �سيا�سات هدامة
لبع�ض امليلي�شيات هناك تغيري معاملها
اجلغرافية والتاريخية وتغيري �أ�سماء
املناطق والبلدات �إىل اللغة الرتكية يف
ت�أكيد على �أن اخلريطة القدمية التي
يحاول �إعادة تدري�سها للطالب الأتراك
ه��ي �ضمن خم��ط��ط لإح���ي���اء الأط��م��اع
اال�ستعمارية العثمانية يف دول املنطقة
ظنا منه �أنه قادر على حموها من ذاكرة
املواطنني ال�سوريني و�سلخها من تاريخهم
املمتد قبل ظهور تركيا بالآف ال�سنني.
وال يكتفي ن��ظ��ام �أردوغ�����ان ب��ك��ل ما
تقدم بل راح يكر�س ذلك ع�سكريا حيث
�أق��ام �أك�ثر من ( )20قاعدة ع�سكرية
�شمال العراق ومنها قاعدة بع�شيقة يف
املو�صل منذ �سنوات ويرف�ض �إخالءها
رغم مطالبات العراق املتكررة بحجة �أن
�أمن تركيا يتطلب ح�سب زعم �أردوغ��ان
ال�سيطرة على املو�صل وك��رك��وك كما
يحتل النظام الرتكي ال�شطر ال�شمايل
من جزيرة قرب�ص وي�ضع يف خرائطه
ج��زر ًا من اليونان و�أج��زاء من الأرا�ضي
البلغارية ناهيك ع��ن �أرا���ض��ي �أرمينيا
�سابقا.
من امل�ؤكد �أن التنظيمات الإرهابية
مبختلف م�سمياتها يف حمافظة �إدل��ب

ت�ضع نف�سها يف خدمة خمطط �أردوغان
اال�ستعماري وامليلي�شيات االنف�صالية يف
اجلزيرة ال�سورية وت�ساعد الطاغية يف
مترير خمططه عرب تعاونها وارتهانها
حلليف �أردوغ�����ان الأم��ري��ك��ي �شريكه
اال�ستعماري يف املنطقة وم��ا يظهر من
خالفات على ال�سطح بني وا�شنطن و�أنقرة
ما هي �إال مناورات �سرعان ما يظهر �أن
�أردوغان ال يجر�ؤ على اخلروج من الناتو
�أو من حتت املظلة الأمريكية..
وهذا ال�سلوك الأرعن لأردوغ��ان يدل
على جنون العظمة ال��ذي و�صل �إليه
فباتت تتورم �أوهامه ال�سلطانية وت�شتد
نحو �إح��ي��اء الإم�براط��وري��ة العثمانية
التي �أكل الدهر عليها و�شرب على ح�ساب
�شعوب الدول املجاورة و�أرا�ضيها وم�ؤخر ًا
ن�شرت و�سائل الإعالم احلكومية الرتكية
“خريطة جديدة” ل�ترك��ي��ا تت�ضمن
تو�سيع اخل��ري��ط��ة احل��ال��ي��ة ،وتعديل
احلدود ،بحيث تت�ضمن �شريط ًا حدودي ًا
على طول ال�شمال ال�سوري ،ميتد من حلب
وحتى مدينة كركوك ،مبا يف ذلك مدينة
املو�صل ،عالوة على قرب�ص وبع�ض اجلزر
ال��ي��ون��ان��ي��ة يف ب��ح��ر �إي��ج��ة وج���زء من
الأرا�ضي البلغارية.
عد هذه اخلريطة نزوة من
كان ميكن ُّ
نزوات �أردوغ��ان و�أحالمه املري�ضة لوال
�أن دخلت املناهج الدرا�سية الرتكية
و�أ�ضحت جزءا من نظام التعليم يف تركيا
ومت اعتمادها يف الدوائر الر�سمية ،وال
ي�ترك رئي�س النظام ال�ترك��ي منا�سبة
يف الآونة الأخرية دون �أن يتحدث فيها
عن �ضرورة تعديل اتفاقية لوزان ،التي
جرى التو�صل �إليها بني م�صطفى كمال
�أت��ات��ورك وال��دول الغربية بعد انتهاء
احل���رب العاملية الأوىل بهزمية دول
امل��ح��ور ،وت�ضمنت و���ض��ع ح���دود تركيا
احلالية.
ح��ت��ى �أن ال��ه��ي��ج��ان و���ص��ل بالرئي�س
ال�ترك��ي للتحدث بعن�صرية فجة عما
ي�سمى “ العقد الوطني “ ال��ذي يكر�س
القومية الرتكية وي�صف تخلي �أتاتورك
عن املو�صل وحلب باخليانة الوطنية
لل�شعب ال�ترك��ي ول��ه��ذا يتم�سك ببقاء
�ألفي جندي تركي يف قاعدة بع�شيقه
قرب املو�صل ،وتدريب �أكرث من ()5000
م��ق��ات��ل م��ن امل��و���ص��ل ،حت��ت ا���س��م ق��وات
حماية نينوى ،ل�ضم املدينة ،يف امل�ستقبل.
واخلال�صة �أن ما ال يفطن �إليه �أردوغان
�إن هتلر عندما �أراد تعديل حدود �أملانيا
و�إعادة �إمرباطوريتها جمدداً ،انتهى به
الأم��ر �إىل الهزمية ال�ساحقة وتق�سيم
�أملانيا ،مما يعني �أن �أردوغ��ان يقدم على
خم��اط��رة قاتلة� ،سرتتد عليه هزمية
نكراء ورمبا �أي�ضا تق�سيم تركيا وال�سيما
بعد �أن مني امل�شروع الإرهابي الإخواين
ال����ذي ب��ن��ى �أح�ل�ام���ه ع��ل��ي��ه ب���إق��ام��ة
العثمانية اجلديدة بالف�شل الذريع.

( الممنو ُع من ال�صرف )
ممنوع من ال�صرف �أي من التنوين� .أي
ٌ
َ
حرف
اال�سم تنوينهُ يف �آخر
�إن �صرف
ٍ
ِ
ٌ
ولقيت
معروف.
منه .نقول :هذا �أم ٌ��ر
ُ
حمموداً .و�إن ََّك ٌ
رجل و ٌّ
يف كرمي.
يمُ نع ال�صرف يف احلاالت التالية:
 - 1م���ا ج���اء ع��ل��ى وزن ( �أفْ��� َع���ل)
أي���ت ف��ت ً��ى �أ���ش��ق َ��ر .وم ُ
���ررت
.كقولنا :ر� ُ
����ر ����س���اح���ر اجل���م���ال.
ب�������وادٍ �أخ���������ض َ
 - 2ما ج��اء على وزن ( فُ�� َع��لْ ) ك ُع َم َر
ٌ
ر�سالة من
.وجاء ُع َم ُر .هذه
مر
.ر� ً
أيت ُع َ
َ
عمر.
َ
َ
أيام �أُ َخ ُر �ستعي�شُ ها.
�
لك
ٌ
 - 3ما جاء على وزن فعالء .يا لَها من
ح�سناء فاتنة.
امر�أةٍ
َ
 - 4ما جاء على وزن مفاعل ومفاعيل.
نقول :هذ ِه معا ُ
مل �أثرية .ال تناق�شني
أيةُ
َ
توردها.
ت�صاريف
�
يف م�سائلَ تافهة.
ُ
بالدنا ُ
ت�ضاري�س رائعة.
ذات
َ
 - 5م��ا ج��اء على وزنِ (فَ�� ْع�لان).
ُ
ومررت
عدنان.
وجاء
نقولُ ر� ُ
أيت عدنانَ
ُ
َ
بعدنانَ .
العلم الأعجمية  :كدم�شق
أ�سماء
ِ
ُ �-6
وحم�ص وح��م��اة �.أع��ي ُ
�����ش يف دم�شقَ .
�����صُ .
زرت ح��م��ا َة �أم��� ِ��س.
ج���اء م��ن ح��م َ
َ
وجورجيو�س.
وبطليمو�س
وكيزدجر َد
َ
َ
 - 7ما جاء على وزن ( فُعال و َم ْف َعل)
كثالثَ و ُرب���اع و�أُح���اد .ومثنى و َمغْنى.
�صفوف ث�لاثَ
ن��ق��ول :وق��ف اجل��ن��ود يف
ٍ
و ُربا َع.
 - 8ما انتهى ب�ألف ت�أنيث مق�صورة
كجرحى وقتلى وذكرى و�سلوى.
 9ما انتهى ب�ألف ت�أنيث مم��دودةقوم
كفقراء و�شعراء وكرماء .ه���ؤالء ٌ
�شعراء مبدعني.
كرماء .وا�ستمعنا �إىل
َ
ُ
كحبلى
 10ما جاء على وزن ( َف ْعلَى) ُلي�ست بعط�شى.
ون�شوى وعط�شى .نقول:
ْ
 - 11العلم املركب تركيب ًا مزجي ًا
ُ
يعي�ش يف
كح�ضرموتَ و َب ْع َل َب َّك .نقول:
بور�سعيدَ منذ �سنوات.
َ
 - 12العلم امل�ؤنث الزائد على ثالثة
�أحرف غري املنتهي بتاء الت�أنيث ك�سعاد
��ت
و زينب و كوثر و مرمي و�أ�سماء .ر�أي ُ
ُ
بزينب.
ومررت
مي
مر َ
َ
 - 13العلم على وزن الفعل �(.أي ما
جاز ا�ستخدامه كفعل ك�أحمد و�أ�شرف.
َ
اهلل على �شفائك) �أو
كقولنا� :أح��م ُ��د
ابن عمي ) .ونحو(
أكرم ُ
كا�سم كقولنا ( � ُ
َ
يعي�ش
ابن
يعي�ش ويزيد وتغلب).نقولُ :
ٌ
عامل يف النحو م�شهور.
 - 14العلم املنتهي بتاء الت�أنيث ،
ملذكر كان العلم �أو مل�ؤنث.
كمعاوية وح��م��زة و فاطمة ومكة.
جاء من َ
أيت حمز َة اليو َم.
مكة ور� ُ
َ
 - 15العلم الأعجمي ( غري عربي)
ال��زائ��د على ثالثة �أح���رف ك�إبراهيم
���ت
و�إ���س��م��اع��ي��ل وفل�سطني ول��ن��دن .ر�أي ُ
إبراهيم �سعيداً.
�
َ

قضايا وآراء

• �سليم عبود
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�أ�صابع ال�شيطان

يف ه��ذه املرحلة التي نقف فيها دم�شق على عتبات
االنت�صار ،بات من ال�ضروري قراءة ت�أثري تلك الثقافات
التفكيكية التي عملت على �صوغ ال�سوريني وفق هوية
منغلقة و�إق�صائية ترى يف الوحدة الوطنية ،والرتابط
الثقايف والفكري ال��ذي تبنيه العروبة حالة معادية
 ،وم��ن بني تلك اجلهات « الوهابية “ التي راح��ت متد
�أ�صابعها الدموية والتخريبية منذ والدتها ب�أ�ساليب
عديدة �إىل املجتمعات العربية والإ�سالمية لبعرثتها ثقافي ًا
واقت�صادي ًا بزرع الطائفية واملذهبية ومعتقد التكفري.
�إن الوهابية “ كر�ؤية ثقافية و�سيا�سية “�صناعة بريطانية،
كانت وال تزال متثل حتدي ًا عميق ًا ملفهوم الأمة على امل�ستويني
العربي و الإ�سالمي ،ومتنح امل�شروع ال�صهيوين املناخ ال�سيا�سي
للتجذر والتو�سع يف املنطقة عرب تفكيك الثقافة الوطنية
والقومية يف العامل العربي وبخا�صة يف ال��دول��ة املحيطة
بفل�سطني «�إن التحدي الذي مثلته الوهابية على مدى قرن
ون ّيف� ،شكّل �أقوى املعابر ال�سيا�سية والثقافية الذي عربت منه
ال�صهيونية �إىل فل�سطني ،وعرب منه اتفاق �سايك�س بيكو الأول،
وما يراد متريره اليوم بتحويل منهج �سايك�س بيكو من اتفاق
ّمزق اجلغرافيا يف املا�ضي �إىل دول �صغرية �ضعيفة متناحرة،
�إىل اتفاق يتخطى اجلغرافية �إىل متزيق البلدان العربية �إىل
دويالت على مقا�سات طائفية ومذهبية وعرقية تظل يف حالة
تناحرية دائمة جتعل من �إ�سرائيل احلليف لكل منها كما هو
احل��ال اليوم مع احلركات االنف�صالية التي قامت يف بلدان
عربية ومنها احلالة االنف�صالية يف العراق واملحاولة القائمة
يف ال�شمال ال�سوري.
�إن املنتج ال��ذي حققته الوهابية جت��اوز جغرافية” جند
واجلزيرة العربية” �إىل �صناعة منتج مذهبي تكفريي يتو�سع
يف اجتاهات عديدة عرب مدار�س ومعاهد وجامعات ومراكز
دينية امتدت �أ�صابعها باجتاه العامل كله لن�شر الوهابية
ولدفع املنتمني �إىل هذه احلركة �إىل مترير النظام ال�سعودي،
وتقدميه حامي ًا للإ�سالم وامل�سلمني لي�س يف �أو�ساط املجموعات
الإ�سالمية وح�سب و�إمنا �إىل املحافل ال�سيا�سية على النمط
الذي تعمل فيه ال�صهيونية يف العامل من �أجل فكرة الكيان
والعودة.
لقد حولت الوهابية الثقافة ال�سيا�سية واالجتماعية
والدينية �إىل ب�ضاعة منظمة ت�ستهدف العرب وامل�سلمني وعلى
م�ستوى العامل وتقدم نف�سها على �أنها حركة تهدف �إىل خلق
تقارب �إ�سالمي م�سيحي يهودي على الرغم من طابعها املذهبي
التكفريي ال�ض ّيق جداً.

�إن �سعي النظام ال�سعودي عرب �إنفاق مليارات الدوالرات على
�شراء الكتاب واملثقفني وو�سائل الإعالم املكتوبة وامل�سموعة،
وعلى �إقامة املئات من حمطات التلفزة الطائفية واملذهبية
التي تعمل على التكفري والتمزيق الثقايف والديني ،كل ذلك
يقدم هذا النظام الوهابي كنظام منافق يف عالقته مع الإ�سالم
وامل�سلمني ومع غري امل�سلمني يف العامل ،فمن تكن له تلك الدائرة
ال�ضيقة جد ًا من التفكري املذهبي ال ميكن �أن تكون لديه دائرة
�إن�سانية وا�سعة.
�إن اخلطاب عن حوار الديانات واملذاهب لي�س جمرد خطاب
كما يريد النظام الوهابي وال�سعودي  ،بل هو تفاعل حتققه
حالة ثقافية مفتوحة خ��ارج ح��دود التع�صب والتكفري كما
هي الوهابية ،وعلى �أ�صحاب هذا اخلطاب �أن يف�سروا حمتوى
هذا اخلطاب بانفتاح �إن�ساين على كل املجتمعات الإن�سانية،
وعرب هذا املفهوم كيف للنظام ال�سعودي الوهابي �أن يف�سر
لنا العالقة القائمة بينه وب�ين املنظمات الإرهابية وعلى
ر�أ�سها القاعدة وداع�ش واللتني تقومان على ال��دم والقتل
والذبح وال�سبي والرعب والتخويف لكل من ال ين�ضوي حتت
مظلتهما التكفريية التي �شكلّت الوهابية املرتكز الفقهي
والت�شريعي والثقايف وال�سيا�سي واالقت�صادي ،كيف ميكن
للنظام ال�سعودي �أن يف�سر عالقته مبا يجري يف �سورية من
دماء وقتال وحرب وا�ستنزاف لقدراته االقت�صادية وتالحمه
االجتماعي وكمواجه للكيان ال�صهيوين الذي يحتل �أجزاء
من الأر���ض ال�سورية ،وفل�سطني ،كيف لهذا النظام �أن يف�سر
�صمته على تهويد القد�س ،والتو�سع يف ال�ضفة الغربية،
وق�صف الفل�سطينيني يف غزة وحما�صرتها منذ عام 2005
وفر�ض �سيا�سات عن�صرية يف فل�سطني عام  1948ويف ال�ضفة
الغربية والتهديد ب�ضم غور الأردن و�أجزاء من ال�ضفة و�أحياء
يف�سر
من مدينة اخلليل ،و�ضم اجلوالن ال�سوري ،وكيف له ان ّ
تلك العالقات املبا�شرة اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا وع�سكري ًا مع الكيان
ال�صهيوين من حتت الطاولة ومن فوق الطاولة؟ وكيف لهذا
النظام �أن يف�سر عالقته بعمليات الذبح والت�أجيج الطائفي يف
العراق ،وعالقته ب�أحداث ليبيا ،ومن قبل يف اجلزائر وم�صر
وال�سودان وال�صومال و�أفغان�ستان وحماولته توجيه ال�صراع
يف املنطقة من �صراع عربي �إ�سرائيلي �إىل �صراع عربي عربي،
و�سني �شيعي.
كل هذه الأ�سئلة ت�شكّل الإجابة عنها مدخ ًال لفهم طبيعة
هذا النظام الوهابي ،والأه��داف التي بات يعمل عليها ب�شكل
معلن بعد �أن �أدخل الأنظمة والأح��زاب القومية والعروبية
والتقدمية يف مواجهات �أ�ضعفتها وا�ستنزفتها يف معارك كثرية.

�سالمات

الزميالن مالك وجابر
في زيارة عدد من الزمالء لالطمئنان على �أو�ضاعهم ال�صحية

قام الزميالن �أ .مالك �صقور رئي�س احتاد الكتاب العرب
والدكتور جابر �سلمان ع�ضو املكتب التنفيذي مدير �إدارة
ال�ش�ؤون االجتماعية بزيارة ٍّ
كل من الزمالء :
دع��د �إبراهيم ،ب�سام حمود ،يو�سف م�صطفى من فرع
احتاد الكتاب يف طرطو�س ،وذلك لالطمئنان على �أو�ضاعهم
ال�صحية...
وقد نقل الزميالن� :صقور و�سلمان للزمالء متنيات �أع�ضاء
املكتب التنفيذي لهم بال�شفاء العاجل ،كي ي�ستمروا يف �أداء
دورهم برفد احلركة الأدبية باملزيد من �إبداعاتهم.

3
�سي�سقط المتخاذلون
طال الزمن �أم ق�صر
• د .علي دياب
بالأم�س و�أن��ا �أتابع قناة امليادين ،والتغطية التي تقوم
بها حول انتخابات الكيان ال�صهيوين ،و�إذ بوزير خارجية
ال�سلطة الفل�سطينية ،يجيب عن �س�ؤال للقناة عن موقف
ال�سلطة من هذه االنتخابات؟ وعن الذي �سيكلف بت�شكيل
احلكومة ال�صهيونية؟ و�إذ به يقول� :إنهم �أي ال�سلطة
الفل�سطينية جاهزة للتفاو�ض مع �أي حكومة �إ�سرائيلية
قادمة� ،إن كانت برئا�سة ننت ياهو �أو بني غانت�س �أو غريه،
املهم التفاو�ض حول الأر�ض التي احتلتها «�إ�سرائيل» عام �سبعة
و�ستني وت�سعمئة و�ألف ،ووا�ضح من حديثه ،وك�أن الكيان ال�صهيوين
مل يحتل الأر���ض الفل�سطينية قبل العام املذكور� ،أي عام �سبعة
و�ستني ،وك�أنه يقر مب�شروعية االحتالل ،ويركز على التفاو�ض
مع «�إ�سرائيل» وك�أن ال�سيد ريا�ض املالكي يعي�ش يف برج عاجي ،وال
معرفة له بهذا الكيان الغا�صب ،وب�أ�ساليبه املاكرة ،وال بال�سنوات
املديدة التي يفاو�ضونه فيها؟ وم��ا ال��ذي متخ�ض عن مثل هذه
املفاو�ضات العبثية التي ال ت�سمن وال تغني من جوع!! ويعرف هو
ومعلمه رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية مهند�س اتفاق �أو�سلو ،الذي
تكمن فيه كل امل�صائب واخليبات ،ذاك االتفاق الذي م�ضى عليه
أ�ضر كث ً
ريا بالق�ضية الفل�سطينية،
قرابة العقود الثالثة ،الذي � ّ
ومل ينفذ الكيان ال�صهيوين �أي نقطة جاء من �أجلها هذا االتفاق،
لأنه بالأ�صل جاء غام�ض ًا وغري وا�ضح ،وقاب ًال للت�أويل ،ولذلك
فالعدو ال�صهيوين مع �أنه معروف مبكره وخداعه وكذبه ونفاقه،
�إال �أنه ا�ستفاد كث ً
ريا من غمو�ض هذا االتفاق� ،إذ كل بند فيه يحتاج
�إىل اتفاق كامل ،وها هو ننت ياهو ،ويف �أثناء حملته االنتخابية،
ومن �أجل ك�سب املتطرفني والتيار الديني يعلن �أنه ويف حال فوزه
برئا�سة احلكومة� ،سي�ضم امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية ،بل هو
ال ينظر �إىل ال�ضفة الغربية كلها �إ ّال �أنها �صهيونية ،وعلى �سكانها
الطارئني ــ كما �أ�سماهم ــ الرحيل �إىل الأماكن التي تنظمها �صفقة
القرن ،وغريها من ال�صفقات التي ت�سعى �إىل ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية برمتها ،وزاد �أي�ض ًا يف وع��ده االنتخابي ب�ضم غور
الأردن ،وهو يف كل يوم يهدم املزيد من املنازل الفل�سطينية على
ر�ؤو�س �أهلها ،وي�ستمر يف عملية التطهري العرقي دون خجل ،ودون
مراعاة �أي قيمة من القيم الإن�سانية� ،أو �أي بند من بنود القانون
ال��دويل وق��رارات املنظمة الدولية ،ومع كل ذلك ــ وبكل �أ�سف ــ
جند م�س�ؤويل ال�سلطة ،وبع�ض الزعامات الفل�سطينية ،تتحدث
عن التفاو�ض مع هذا الكيان االحتاليل ،وحتت �شعار الواقعية
و�أن��ه لي�س مبقدورهم �أك�ثر من ذل��ك ،وك�أنهم �صم بكم عمي ال
يفقهون فها هي املقاومة الوطنية اللبنانية وت�صديها لالعتداءات
الأخرية �سواء يف �سورية �أو يف ال�ضاحية اجلنوبية بريوت ،وتبثتهم
ل�سيا�سة ال��ردع مع هذا العدو ،ورده��م بتدمري �آلية �صهيونية يف
الأر���ض الفل�سطينية املحتلة ،وكذلك رد املقاومة الفل�سطينية
يف غ��زة و�إطالقها ال�صواريخ على الكيان ال�صهيوين وم��ا تثريه
من رعب يف �صفوف امل�ستوطنني ،بل يف قلب ننت ياهو وغ�يره من
امل�س�ؤولني ال�صهاينة ،و�إن ما �صرحت به ال�سلطة الفل�سطينية �سواء
على ل�سان وزير خارجيتها �أو رئي�سها يف التفاو�ض مع �أي حكومة
قادمة ،فهذا ال يتوافق مع ت�صريحاتهم �ضد �صفقة القرن؟؟
وك�أنهم �شعروا بعزلتهم� ،أو بعدم اعتبارهم من قبل ترامب و�صهره
كو�شنري ،و�أنهم خارج اللعبة؟ فحاول حممود عبا�س �أن ي�ستبق
ذل��ك ،ويعلن معار�ضته لهذه ال�صفقة وبا�سم ال�شعب العربي
الفل�سطيني ،وهو يعرف حق املعرفة� ،أن �شعبنا العربي الفل�سطيني
يعرفه على حقيقته ،وهو لي�س املمثل الفعلي لهذا ال�شعب املغلوب
على �أم��ره ،ولو كان ممثله احلقيقي لأعلن ان�سحابه من اتفاق
�أو�سلو و�إلغاءه ،ويعود �إىل �شعبه ،و�إال فاجلدير بتمثيل ال�شعب
العربي الفل�سطيني ،هي الف�صائل املقاومة التي تعمل يف �إطار
حمور املقاومة ،والتي تطالب بحقها وتقدم ال�شهيد تلو الآخر،
وما م�سرياتهم حتت ا�سم العودة ،غري املتوقفة ،وعلى الرغم من
كل الت�ضحيات وال�شهداء التي ترتقي يف �ساحات املواجهة ،فهذا
الطريق الذي ي�ؤدي �إىل النتيجة املتوخاة بحدودها الدنيا ،وهو
الطريق الذي ي�ضع حد ًا لعنجهيات ننت ياهو ومن هو على �شاكلته؟
وها هم م�س�ؤولون �صهاينة كبار ،خدموا يف مواقع مهمة يف جهاز
املو�ساد وغ�يره ،ي�صرحون ويعلنون خوفهم من زول «�إ�سرائيل»
ل�سلوكها الأرع��ن ،وا�ستقوائها بالواليات املتحدة الأمريكية ،و�إن
ثقة كل عربي �شريف داخل الأر�ض املحتلة وخارجها وعلى امتداد
�ساحة وطننا العربي الكبري ،يدرك �أن الن�صر يف النهاية لأ�صحاب
املغت�صب والقادم من كل حدب و�صوب� ،إىل جهات
احلق ،و�سيعود
ِ
الأر���ض الأرب��ع التي قدم منها ،وال بد �أن يحقق ال�شعب العربي
الفل�سطيني ،حريته و�سيادته على �أر�ضه ،طاملا �أن هناك قادة
عرب ونهج مقاومة ال يعرف امل�ساومة وال التنازل عن �أي حق من
حقوق �شعبنا العربي الفل�سطيني ،و�سي�سقط املتخاذلون ويلعنهم
ال�شعب ويحا�سبهم �أينما كانوا طال الزمن �أم ق�صر.
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�أ�صمعي الع�صر
بين الثقافتين

•غ�سان كال�س

ال يختلف اثنان على ريادة اال�ستاذ مدحة عكا�ش وتربعه على عر�ش
ال�صحافة الأدبية ،عرب ثقافتيه ،على مدى ن�صف قرن من الزمن ،فمنذ
العام  1958حمل على عاتقه م�س�ؤولية ج�سيمة تعجز م�ؤ�س�سات عن
النهو�ض بها ،وذلك لت�شعبها وتنوعها وبعد مراميها ،ولعله -من خالل
ذلكُ -عدّ واح��د ًا من ر ّواد الفكر العربي املعا�صر يف �سورية ،ال بف�ضل
ما قدّ مه من �آراء ونظريات و�أدب ،وهو ال يخلو من ذلك ،و�إمنا بف�ضل م�ساعيه
النبيلة وجهوده اجلليلة يف رفد احلركة الثقافية باملواهب املبدعة ،ودعم
املبدعني ،وت�شجيعهم ...وهذه واحدةُ .ي�ضاف �إليها:
 تكرميه العديد من ال�شخ�صيات الفكرية والأدبية التي كان لها ب�صمةوا�ضحة يف احلياة الثقافية ب�شكل عام يف �سورية.
 تخ�صي�ص �أعداد بكاملها يف (الثقافة) ال�شهرية ،و�أخرى يف (الثقافة)الأ�سبوعية للنتاجات الإبداعية يف كثري من الأقطار العربية ،وحمافظات
القطر العربي.
 و�صل العراقة والأ�صالة باملعا�صرة واحلداثة ..فكثري من ر ّواد النه�ضة يفمطلع القرن الع�شرين يعي�شون بيننا ،عرب �إبداعاتهم التي كان ين�شرها� ،إىل
جانب الإبداعات احلديثة واملعا�صرة.
 ن�شر العديد من الروائع التي ال يجدها املتتبع �سوی يف �إحدى الثقافتنياللتني تعتربان وثيقة ومرجعية للدار�سني.
 جمموعة الكتب التي �أ�صدرتها دار الثقافة والتي تنوف على الثالثمئة�أغنت املكتبة العربية مب�ضامينها ومو�ضوعاتها.
 امل�سابقات الأدبية التي كان يطرحها ويعلن عنها عرب الثقافتني.كل ذلك ،وغ�يره ،بجهد فردي م�شفوع باملثابرة والعمل ال��د�ؤوب التي كان
مو�ضع اعتزاز وتقدير كل من عرفه ووقف عليه ،وال�سيما يف منتداه الثقايف
الذي �أتت الآلة عليه فجعلته يباب ًا ،ولكن ذكرياته وحواراته التي امتزجت
ب�أريج اليا�سمني وعبري زهر الليمون والك ّباد وال�شم�شري ملّا تزل يف الوجدان
والقلوب..
تعرفت يف مقر (الثقافة) ب�شارع الربازيل على
يف منت�صف العام ّ 1978
هذه القامة ال�سامقة ،مدحة عكا�ش ،الذي يحكي ،ويحاكي كل �شيء يف مكتبه
العامر :ال�شموخ والعزة والكربياء بدء ًا من ذلك التمثال الن�صفي ل�شخ�صه
ال��ك��رمي ،م���رور ًا ب���آالف الكتب وامل��ج�� ّل��دات ،ولي�س انتهاء ب�أكدا�س الأوراق
ّ
املتو�ضعة هنا وهناك..
واملخطوطات
وبخجل وارتباك التلميذ الذي ينتظر نتيجة ما كتب قدّ مت له (ومي�ض
الذكريات) فقر�أها ونظر �إيلّ ،عري نظارته ،قائ ًال :ق�صيدة جيدة ..ول�شدّ ما
كان �سروري كب ً
ريا عندما وجدتها �صباح (ال�سبت) وهو موعد �صدور الثقافة
الأ�سبوعية ،على امتداد عمود كامل يف ال�صفحة الأوىل.
و�شجعني فيما �أقوم به وهو
ويف العام ،2000يف �إحدى زياراتي له ،حفّزين ّ
وي�سجل له تكرمه بتقدمي ثالثة �أبيات من
كتابي� :صفحات من �أدب مي�سلون،
ّ
حمفوظاته ،عن مي�سلون ،لعمر �أبي ري�شة غري موجودة يف ديوان �أبي ري�شة.
مدحة عكا�ش ( )2011-1923بحقّ راوي��ة الع�صر ،و�أ�صمعي القرن
الع�شرين ،ودي��وان العرب� ..إنّ��ه ذاك��رة ّ
وق��ادة تقدح زنادها لتن�شر تراثنا
الأ�صيل يف قرائح �شعرائنا املعا�صرين؛ في�ستمدون منها القوة وي�ستلهمون منها
الإيداع.
�صفات ج ّمة وخ�صال فريدة جعلت هذا الرجل مو�ضع افتخار واعتزاز
الكثريين فتبارت املهرجانات واملحافل لتكرميه وتقديره بدء ًا من مهرجان
جربان خليل جربان ،مرور ًا بو�سام اال�ستحقاق من كوريا الدميقراطية وتكرمي
ا�س�سه يف
املحبني يف حماة ،وحتم ًا لي�س انتهاء مبهرجان ال�شعر يف �سلمية ،الذي ّ
وقت مبكر ،فالريب �أن جهات ر�سمية وخا�صة تعدّ  ،بل يجب �أن تعدّ  ،لتكرميه
وهو من �سبق بالتكرمي.
* * *

• د� .سمر روحي الفي�صل

رواية الرُّعب

الر ْعب الأجنب ّية،
ثـ َّمة حماولة عرب ّية ملحاكاة رواي��ات ُّ
ال�سلب ّية للخوف الذي اكت�سبه
تهدف �إىل ال ّتخفيف من الآثار ّ
ال�سابقة ،انطالق ًا من �أنّ قراءة الفتى روايات
الفتى يف حياته ّ
خ�ص�صة ملرحلته العمر ّية قد ت�ساعده على �إعادة
ال ّرعب ُ
الـم َّ
اخلي الذي فقده ،ك ّل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا ،نتيجة تربيته غري
ال ّتوازن الدّ ّ
ّ
خييلي� ،أو العالج بو�ساطة
ت
ال
العالج
مفهوم
ال�سليمة .بيد �
أنّ
ّ
ّ
رواي��ات ال ّرعب ،لي�س ثابت ًا ،فقد تزيد رواي ُ
عب ُر ْع َ��ب
��ات ال ّر ِ
ر�سخه حني تعر�ض عليه املخاوف التي ر ّباه
الفتى ،بل �إ ّنها قد ُت ِّ
والداه عليها ،وحني �أ�ضعفا ثقته بنف�سه ،فلم ي�سمحا له بخو�ض
ال�صغرية والكبرية ،دون عون
جتارب احلياة ،ومواجهة خماوفها ّ
ال�صواب واخلط�أ .وهناك ،يف الأم��ر نف�سه،
منهما؛ ليتعلَّم من ّ
ّ
وائي فنّان ًا ماهر ًا
ر
ال
كان
ما
ل
فك
.
ّي
ن
الف
اجلانب
جانب �آخر ،هو
ّ
ّ
ّ
رعب
يف ال ّتخييل ،مث َّقف ًا يف علم ال َّنفْ�س ،جنح يف ابتداع
ِ
روايات ٍ
ّف�سي .و�إذا مل
ال ُت ِّ
ر�سخ ال ّرعب بل ُتزيله� ،أو ُتخفِّف من َو ْقعه الن ّ
وائي فنّان ًا مثقّف ًا َخ َبط َخ ْبط عَ ْ�شواء ،واكتفى بتقليد
ر
ال
يكن
ّ
ّ
ور�سخ اخلوف بد ًال من �إزالته �أو ال ّتخفيف منه.
الآخرينَّ ،
م��ن من��اذج رواي���ات ال�� ّرع��ب العرب ّية م��ا كتبته ال�� ّروائ�� ّي��ة
(نادية) �ضمن �سل�سلة (روايات عوامل ال ّرعب بني يديك) ،ومنها
رواية :ال �أحد ُيف�سد متعتي ( .)2013خال�صة هذه ال ّرواية
ق��دوم (ليندا) الفتاة ّ
الطبيبة �إىل قريتها قرب (بنبوري)
من العا�صمة اال�سرتال ّية (�سيدين) يف �إج��ازة .وما تكاد ت�صل
ح ّتى ت�سمع نب�أ فتاة �سيطر عليها �شيطان ،فراحت تقتل النّا�س،
ون�ساء ورجا ًال ،كبار ًا و�صغار ًا ،وم�ضت عليها �سنوات دون
�أطفا ًال
ً
ال�ساردة بع�ض
�أن ينه�ض �أحد مبحاولة الق�ضاء عليها .تعر�ض ّ
ثم
ح��وادث القتل بعد تلخي�ص ما حدث يف املا�ضي ال�� ّروائ ّ��يّ ،
ُتقدِّ م بع�ض حوادث الهجوم على (ليندا) و(كاتي) و(بيدرو)
و(بلني) وغريهم ،قبل �أن تنتقل �إىل �إثارة ّ
(ال�شريف) للق�ضاء
على (هانا ّ
ال�شيطانة) .تنتهي ال ّرواية بنجاح (ليندا) برمي
ً
(ال�شيطانة) من ّ
ّ
وا�ضعة بذلك حدّ ًا
ال�شرفة �إىل �أ�سفل ال ّت ّل،
حلياتها وجرائمها� ،إذ ماتت (هانا) ،وفارقها ال�شيطان الذي َّ
حل
فيها �إىل غري رجعة.
ال � ّ
أ�شك يف �أنّ ال ّروائ ّية (نادية) متلك ال ّلغة العرب ّية ،وتحُ ْ ِ�سن
�صرف بها ت�صوير ًا و�سرد ًا وو�صف ًا� .أ ّما م�شكلة روايتها (ال �أحد
ال َّت ُّ
يف�سد متعتي) فال تتع ّلق بال ّلغة ،بل تتع ّلق ب�أ�سلوب معاجلتها
والفكرة التي اختارتها لهاّ .
ولعل النّقاط اخلم�س الآتية ِّ
تو�ضح
وائي وما يطيف به ويتف َّرع عنه.
طبيعة املو�ضوع ال ّر ّ
.1فكرة ال ّرواية:
ال �أعتقد �أنّ هناك فكرة ج ِّيدة �صاحلة لروايات الفتيان،
و�أخرى �س ّيئةّ ،
فكل الأفكار �صاحلة ،و�إن كان هناك ،يف روايات
الفتيان ،تف�ضيل ل�ل�أف��ك��ار املتع ّلقة مبو�ضوعات املغامرات
وال�سفر يف الف�ضاء ،وولوج باطن الأر�ض...
وال�صراعات والألغاز َّ
ّ
ومن َث َّم فلي�س هناك ما مينع من اختيار نادية فكرة اخلوف .لكنّ
الق�ض ّية الف ّن ّية مرتبطة دائم ًا مبعاجلة هذه الفكرةّ .
والظنّ
�أنّ نادية مل تحُ ْ ِ�سن هذه املعاجلة� .إذ �إ ّنها �س َّودت �صفحات كثرية
يف القول �إنّ (هانا) �شيطانة مريدة ،قتلت �أخاها وحاولتْ َقتْل
�أبيها� .أ ّما م�شاهد القتل نف�سها فن�صيبها قليلُ .قل الأمر نف�سه
بالنّ�سبة �إىل الكهوف التي دخلها بلني وليندا وهان�س وتوم
ليبحثوا عن هانا فيها ،ف�إذا ال ّرعب ينبع من هان�س الذي حاول
االعتداء على ليندا داخل الكهف ،وال ينبع من ّ
ال�شيطانة التي
قتلت هان�س بعد اعتدائه على ليندا ،وب��دا َق ْت ُلها له عقوبة
�إيجاب ّية مقبولة روائ ّي ًا لإ�ساءته لليندا.
.2ال ّتقليد:
ّ
جت�س ْ
دت يف �أم��ور القتل والكهوف
لعل فكرة ال ّرعب التي َّ
وامت�صا�ص الدّ ماء واقتالع العيون ،جم َّرد تقليد للم�سل�سالت
م�صا�صي الدّ ماء ،و�أ�شرطة
الأمريك ّية ،وخ�صو�ص ًا م�سل�سالت ّ
القتل الـ َع ْمد املتك ِّرر يف ّ
ال�شوارع واملنازل والكهوف ،واحليوانات
َّ
املتوح�شة يف الأن��ف��اق وب��اط��ن الأر����ض والكواكب
ال�ضخمة
ِّ
الأخرى ،وغري ذلك مما ابتدعته املخ ِّيلة الأمريك ّية خ�صو�ص ًا،
و�أنفقت على �إعداد ن�صو�صه املرئ ّية �أمو ً
اال طائلة .وال عيب ف ّن ّي ًا
يف �أن ُتق ِّلد نادية هذه امل�سل�سالت والأفالم وال ّروايات ،وت�سعى
�إىل توظيف ذلك يف روايات عرب ّية� ،إنمّ ا العيب الفن ّّي يف عدم
الـمقلَّدة.
توفريها ما يقنع الفتى املتلقّي باحلوادث واجلزئ ّيات ُ
ذل��ك �أنّ احلديث املتواتر عن القتلى الذين �أ ْر َد ْت��ه��م (هانا)
يفهمه الفتى على �أ ّنه دليل ق ّوة هانا ،وا�ستحالة الق�ضاء عليها.
وائي طرح غري م ّرة �إمكان ّية ال ّتغ ُّلب على هانا
لكنّ ّ
ال�سياق ال ّر ّ
ب�سهولة� .أي �أنّ احلوادث ال ّروائ ّية عن (هانا) نقي�ض الأخبار
ال ّروائ ّية عنها .قد تكون رواية (نادية) �أكرث �إقناع ًا للفتى
لو الحظت احلاجة ال ّروائ ّية �إىل تعادل القوى بني هانا و�أهل
ال�صراع بني الفريقني يف توفري قدر
القرية ،بحيث تفيد من ّ
كبري من ال ّت�شويق واالقتناع ،بعيد ًا عن مظاهر ال ّتقليد لإنتاج
الآخرين.
.3الأ�سباب:
يرجع عدم االقتناع ّ
بال�شيطانة امل�ؤذية للب�شر �إىل �أنّ �سبب

ّ
ال�ش ّر ب�سيط جدّ ًا يف ال ّرواية� .إذ �إنّ ّ
الطفلة هانا تعثرَّ ْت ذات
غ��روب ،ق��رب نهر (م��ارغ��ري��ت) ،ف�سقطت على (روح �ش ّريرة
تل ّب�ستها لتح ّولها من طفلة بريئة �إىل �شيطانة متم ّردة ،تقتل
الأطفال واحليوانات) .هذا (ال َّتعثرُّ ) �سبب ب�سيط غري مقنع
حللول ال ّروح ّ
ال�ش ّريرة يف ج�سد هانا وبقائها فيه ربع قرن ،من
حلولها فيه وعمر هانا خم�س �سنوات �إىل الق�ضاء عليها وعمرها
ثالثون عام ًا ،دون �أن تتخ ّلى ال ّروح ّ
ال�ش ّريرة عن ج�سدها ،ودون
ال�سبب الب�سيط
�أن ي�سعى �أحد �إىل الق�ضاء عليها .وقد اقرتن ّ
باملبالغة بو�ساطة الأمكنة والأزمنة ،كالكهوف البعيدة عن
القرية ،والأرا�ضي ال ّزراع ّية املنعزلةّ ،
والطرقات اخلالية من
الب�شر لي ًال ،والنا�س الذين يبقون يف منازلهم فرادى ،وغري ذلك
من املبالغات التي ابتدعتها (نادية) لإ�ضفاء هالة من الغمو�ض
وال ّرعب على الأمكنة والأزمنة ،بحيث يتو َّقع املتلقّي اقرتاب
اخلطر� ،أو حلوله يف هذا املكان� ،أو ذاك املنزل .ولو ا ّت�صفت
احلوادث باملبالغة مع اقرتانها يف الوقت نف�سه ب�أ�سباب مقنعة،
لكان عامل ال ّرعب �أكرث �إقناع ًا للفتى ،وللمتلقّي عموم ًا.
.4ال ّتناق�ض:
هناك تناق�ض بني ق�� ّوة ّ
ال�شيطانة و�سهولة ال ّتغ ُّلب عليها
ثم الق�ضاء عليها يف خامتة ال ّرواية� .إذ �إنّ
يف �سياق ال ّروايةّ ،
هانا حاولت َقتْل �أبيها فلم تفلح ،وحاولت ّ
ال�شيء نف�سه عندما
هاجمت (بلني) ،وعندما هاجمت (ليندا) ،فلم تفلح �أي�ض ًا؛
لأ ّنهم جميع ًا تغلَّبوا عليها ،فالذت منهم فرار ًا .كيف تكون هانا
�شيطانة مريدة وروح ًا �ش ّريرة قو ّية وي�ستطيع �أفراد عاد ّيون
من النّا�س ال ّتغ ُّلب عليها؟ .هل تكون هانا قو ّية وه��ي تقتل
(بيدرو) وهو يف حالة ُ�سكْر؟ .وهل تكون قو ّية وهي تقتل �أخاها
ثم كيف
وجوي ابن كاتي ،وهما طفالن ال حول لهما وال ق ّوة؟ّ .
ا�ستطاعت (ليندا) الق�ضاء على هانا بعمل ب�سيط ،هو َد ْف ُعها من
ّ
ال�شرفة �إىل �أ�سفل ال ّت ّل؟.
ّ
لعل اختيار نادية (ا�سرتاليا) مكان ًا لروايتها ،دون �أن تكون
يف حاجة روائ�� ّي��ة لذلك ،هو ال��ذي قادها ب�شكل غري مبا�شر
احلب والدّ ين يف حبكة ال ّرواية .وربمّ ا كان املكان
�إىل مو�ضوع ّ
العربي �أكرث قرب ًا من الفتى؛ لأ ّنه �سي�ستدعي الأ�سماء العرب ّية،
ّ
والعادات وال ّتقاليد العرب ّية ،وغري ذلك من الأمور التي ي�ألفها
الفتى ،وت�ستطيع ال ّروائ ّية نادية الإف��ادة منها يف �إيهام هذا
الفتى ب�صدق حوادث روايتها ،بعيد ًا عن �أيّ تناق�ض فيها� ،سواء
�أكان يتع ّلق باحلوادث �أم كان يتع ّلق ّ
بال�شخ�ص ّيات.
.5ال ّلغة ال ّروائيّة:
�سبقت الإ�شارة �إىل جودة لغة نادية �سرد ًا وو�صف ًا يف روايتها
(ال �أح��د ُيف�سد متعتي) ،بل �إنّ ج��ودة ال ّلغة هي التي �أنقذت
ال ّرواية من الإ�سفاف .بيد �أنّ هناك لوازم لغو ّية ميكن ال ّتخ ّلي
عنها فتزيد ال ّلحمة ال ّلغو ّية ،ومتتاز ّ
ال�شخ�ص ّيات ال ّروائ ّية من
بع�ضها بع�ض ًا .ذلك �أنّ ّ
ال�شخ�ص ّيات ُت��ردِّد هذه ال ّلوازم وك�أ ّنها
���ص��ادرة ع��ن �شخ�ص ّية واح���دة ،منها ا�ستخدام ع��ب��ارة (م َّ
��ط
َّ
(ع�ض �شفتيه) ،فهما عبارتان مك َّررتان على
�شفتيه) ،وعبارة
ل�سان ّ
ال�شخ�ص ّيات ك ّلها تقريب ًا .ه��ذه العبارات وم��ا ي�شبهها
(ت ّب ًا لك ،مث ًال) يوحي بعدم توافر متايز بني ّ
ال�شخ�ص ّيات يف
لغتها ال ّروائ ّية� ،إنْ مل يوح اال�ستعمال الواحد نف�سه ب�سيطرة
ال�ساردة على ّ
ال�شخ�ص ّيات ال ّروائ ّية؛ تلك
ال ّروائ ّية ومن خاللها ّ
ّ
وتدل عليها.
ال�سيطرة التي تف�ضحها ال ّلغة
ّ
ُي�ضاف �إىل ذلك انعكا�س ما ُت ِّ
ف�ضله ال ّروائ ّية نادية على
�صفات ّ
اخلارجي على
ال�شخ�ص ّية النِّ�سو ّية املتخ َّيلة؛ �أي انعكا�س
ّ
اخلي .فقد و�صفت ال ّروائ ّية َ�ش ْعر ليندا ب�أ ّنه �أ�شقر حريريّ ،
الدّ ّ
وك��� َّررت ه��ذا الو�صف غري م�� ّرة ،و�أ���ض��اف��ت :ا ّن��ه �شعر طويل،
يتالعب الهواء به� ،أو يربق ّ
كالذهب على الو�سادة البي�ضاء،
وما �إىل ذلك من تكرار لغويّ ل�صفات َ�ش ْعر ليندا ،وهي �صفات
توحي ب�أنّ َّ
ال�ش ْعر الأ�شقر املن�ساب على الكتفني َّ
والظ ْهر مو�ضع
�إعجاب ال ّروائ ّية نف�سها ،ولي�س جم َّرد و�صف جلانب من ج�سد
ّ
ال�شخ�ص ّية.
من املفيد يف هذه احلاالت ال ّلغو ّية قيادة ّ
ال�شخ�ص ّيات �إىل
ال ّتمايز ال ّلغويّ  ،بحيث يقت�صر ال ّتكرار ال ّلغويّ على لغة �إحدى
ّ
ال�شخ�ص ّيات ال ّروائ ّية ،فتمتاز من غريها بلغتها �أو بلوازمها
ال ّلغو ّية �إن مل يكن ال ّتمايز ممكن ًا يف �أمناطها ال ّلغو ّية ّ
الطويلة
�أو الق�صرية� ،أو يف تقدميها عنا�صر من اجلملة على �أخرى� ،أو
يف ت�أخريها عنها .وظنّي �أنّ (نادية) قادرة على ذلك ،فلغتها
�سليمة و�صف ًا و�سرد ًا وت�صوير ًا ،مفردات وتراكيب.
••
		
ال�سابق عن روايات ال ّرعب �إىل �أنّ الأفكار
�أخل�ص من احلديث ّ
واملو�ضوعات املرعبة غري مرغوب فيها ،و�إنْ مل يكن هناك ما
اخلا�صة بالفتيان،
مينع من توافرها يف املو�ضوعات ال ّروائ ّية
ّ
والكبار �أي�ض ًا .ذلك �أنّ عدم ال ّلجوء �إليها �أكرث فائد ًة للمتلقّي
بخوف
اخلارجي ح ّتى ي�أتيه ال ّروائ ّيون
الذي ال ينق�صه اخلوف
ٍ
ّ
اخلوف
من
نف�سه
يف
أوقع
روائي �آخر ،قد يكون �
اخلارجي ،و�أ�شدّ
ّ
ّ
ت�أث ً
ريا يف �سلوكه� ،إذا كانت ال ّرواية ف ّن ّية.

زوايا
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ارتفاع وتائر الت�صعيد
الأمريكي في المنطقة
•ب�سام عمران
مل يكن مفاجئا ارت��ف��اع وتائر الت�صعيد يف املنطقة لزعزعة
ا�ستقرارها وخا�صة بعد ت�ساقط �أوراق �صفقة القرن وت�أزم حركة
املالحة البحرية يف اخلليج العربي وت�سارع التطورات امليدانية يف
ال�شمال ال�سوري ,انعقاد م�ؤمتر �أ�ستنة لإيجاد حلول للأزمة ال�سورية
التي دخلت عامها التا�سع و�شهدت حمطات من الفربكات والت�ضليل
من قبل الف�ضائيات املرتبطة ارتباطا وثيقا مع احللف ال�صهيو
�أمريكي لت�شهد هذه الأزمة يف وجهها ال�سيا�سي الكثري من تغري �شخو�صها
وحتى عناوين ا�ستهدافها للدولة ال�سورية التي �أكدت جميع امل�ؤمترات �أن
�أي حل ال ين�سجم مع الثوابت الوطنية للمجتمع ال�سوري لن يرى النور
يف �أر���ض الأ�سطورة ال�سورية لذا ن�شاهد الواليات املتحدة الأمريكية
وحلفاءها يلعبون على تقطيع الوقت والرق�ص على احلبال امل�شدودة
وجتلى ذلك يف جتديد حم��اوالت وا�شنطن ال�ستبدال تواجد ع�ساكرها
يف ال�شمال ال�سوري بقوات حتل مكان قواها املحتلة وهذا �سيبقى خا�ضعا
للمماحكات ال�سيا�سية لفرتة لي�ست ق�صرية علما �أن احللف امل�شكل �أمريكيا
ملحاربة داع�ش ي�ضم ذات الدول املقرتح تواجدها يف املنطقة ومنها من كرر
رف�ضه لهذا التواجد وهذه نتيجة حتمية لتتايل ال�صفعات للحلف ال�صهيو
�أمريكي الذي ي�شكل النواة الأ�سا�سية ملنظومة �أعداء �سورية  ..واليوم
تت�ضح نتائج بع�ض ال�صفعات بقيام الواهم الرتكي بو�ضع خطة م�سبقة
ال�صنع لإعادة حوايل مليون الجئ �سوري من تركيا �إىل ادلب وعفرين
متهيدا لإقامة منطقة �آمنة �شرقي الفرات ح�سب �إدعاء �أنقرة وتخر�صات
�أحالم �أردوغان واملالحظ �أن �أغلب املعادين ق�سرا �أو طوعا من الالجئني
هم من ال�شباب لزجهم الحقا �ضمن مرتزقة التنظيمات الإرهابية
وخا�صة اخلا�ضعني لأطماع الرتكي وبالتايل الأمريكي وال�صهيوين رغم
ك�ثرة الغيوم الإعالمية التي تلبد �أج��واء العالقات االقت�صادية بني
الرتكي ودول حلف الناتو �شكال .
لقد ترافقت اخلطط الأمريكية برفع وتائر الت�صعيد يف املنطقة
ب�سقوط الأقنعة عن بع�ض وج��وه م�شيخات النفط وال��غ��از و�أ�ضحى
الكيان ال�صهيوين يعامل من قبل هذه امل�شيخات على انه �صديق بدليل
تبادل الزيارات بينهم وبني هذا الكيان الذي يجدد كل يوم اعتداءاته
على احلقوق الفل�سطينية ومقد�ساتها �أمام �أعني وم�سمع �أ�ؤلئك الذين ال
ميونون �أن ي�أكلوا ب�أيديهم �إال بعد موافقة الأمريكي هذا التبادل يعطي
زخما ل�صفقة القرن التي دخلت العناية امل�شددة لتهاوي �أوراقها بف�ضل
�صمود حلف املقاومة وب�سالة ال�شعب الفل�سطيني لذلك يبذل �سا�سة
وا�شنطن ق�صارى جهدهم ويجددون بني احلني والآخر مراوغاتهم لت�شنيج
الأجواء يف املنطقة وال�سيما يف �سورية التي تعد مفتاح امل�ستقبل للعامل
الذي مير بحالة عدم ا�ستقرار خطرية ب�سبب االنعطافات احلادة وطي�ش
ورعونة ال�سيا�سة الأمريكية ولكن ثمة فرق كبري بني �أخذ الأم��ور من
عناوين ال�صرب واالحتواء الذي ي�شكل �أحد ركائز تعامالت حلف املقاومة
وبني توتري الأج��واء يف املنطقة وما ي�شهده اخلليج العربي من تزاحم
الت�شنجات ال ي�شي بخري عاما �أن حلف املقاومة يقر�أ كل االفتعال املتعمد
لت�صعيد التوترات وي�ستقرىء حلظات ت�سارع احلدث ال�سيا�سي وامليداين
بكل ا�ستنتاجاتها وتداعياتها التي باتت مفتوحة على كل االحتماالت .
�إن الدولة ال�سورية متيقظة لكل ما يجري فوق �أرا�ضيها ولكل املخططات
التي تر�سم لبع�ض الأطراف هناك كي حتقق م�آربها معتمدة على الدعم
الأمريكي امل��خ��ادع ال��ذي لن يتوانى عن التخلي عنهم عندما تقت�ضي
م�صلحته ذلك �سواء كانت تنتمي للتنظيمات االنف�صالية �أم الإرهابية
التي الترى �أبعد من �أنفها لكن للدولة ال�سورية �أولوياتها يف كل مرحلة
و�إذا كان الرتكيز الآن على ادلب وما يجري فيها وحولها باعتبارها ب�ؤرة
مركزية للإرهابيني مت جمعهم من كل املناطق التي مت حتريرها فهذا ال
يعني �إطالقا جتاهل ما يجري يف �أي منطقة من �سورية فرغم ان�شغال
الدولة مبحاربة الإرهاب على كل اجلغرافية ال�سورية ومتابعة احلراك
ال�سيا�سي والدبلوما�سي املرافق لذلك ف�إنها ال تن�سى كل من ت�آمر عليها
و�سعى لتدمريها

د.ح�ســن حميد

�أكرث من حلم!
دائم ًا ،
وكلما فكرت بالإبداع عامة ،وبال�شعر خا�صة،
�أجد نف�سي يف غابة من الأ�سئلة الثقيلة التي
ّ
يفتك نف�سه منها ،وهي �أ�سئلة
يحتار املرء كيف
دائ��رة مثل دورة الربيع ،فال غاية لها �سوى
ا لإخ�صاب.
ك��ان املتنبي من جهة ،و�أل��ف ليلة وليلة من
جهة �أخرى باعثني ل�س�ؤال خ�صيب يرتدد ما بني
تخ�صني هي ،عقلي ،ولهاتي ،و�سن
�أبعاد ثالثة
ّ
ري�شتي ،وفحواه كيف كتب املتنبي ما كتب من
وافر يف ح�ضوره الأزيل،
�إبداع راعب يف جمالهٍ ،
وكيف كتب �صاحب �ألف ليلة وليلة هذه الأحبار
امل�ضيئة الراهجة التي ال يعادلها يف ال�ضوء
والرهجة ذه ُ��ب الدنيا ك ِّلها ،ومل��اذا كتب هذان
االثنان �إبداع ًا ي�صيب الذات والروح والأحالم
بالدوخة الآب��دة؟! وقد حاولت الإجابة عن
ه��ذا ال�س�ؤال وتفرعاته م��رات وم���رات ،ولكن
ً
�إجابتي ظلّت ،وتظلُّ
ناق�صة ،لأنني ما ا�ستطعت
العثور على الإجابة الوافية ال�ضافية من جهة،
ولأنني ما ا�ستطعت التقليل من حمولة ال�س�ؤال
ال���ذي راح يت�شظى ح�ين ا���ص��ط��دم��ت ب���إب��داع
حممود دروي�ش من جهة ثانية!
ق��ل��ت ،و�أن���ا �أدور ح��ول ه��ذا ال�����س���ؤال دورة
دروي�ش علّق روحه على املعنى ،ملاذا كتب املتنبي
ما كتب ،وملاذا كتب �صاحب �ألف ليلة وليلة ما
كتب ،و�أج��ب��ت ،لأن احلياة كانت بحاجة �إىل
االثنني ،املتنبي و�صاحب �ألف ليلة وليلة ،كي
تك�شف� ،أعني احلياة ،عن امل�ستبطن واملتواري
ودواخ���ل الإب����داع ،ولتك�شف ،ول��و قلي ًال ،عن
بع�ض �أ�سراره الغائرات.
املتنبي كتب ق�صيده ،لأن الق�صيد العربي كان
يف ذراه ،وال�شعراء ،من حوله ،يحتلون جهات
الأر���ض كلها ،وبهم حتيط ال��ن��داءات ،و�إليهم
تهفو الأ����ش���واق ،وح��ول��ه��م تتكاثر الأح�ل�ام،
قبل املتنبي كان ال�شعر قد �أغلق الآف��اق ،ويف
وقته كان ال�شعر ي�سدّ عليه الأب��واب وميادين
ح�ضوره ،وك��ان احل�ضور يحتاج �إىل نيافة مل
يذق طعوم حالوته بني الب�شر بعد! ولهذا كان
البد من ركيز ِة املوهبة وت��د ًا �أولي ًا يف ال��روح،
��اء يف
وف���ذاذ ِة التعبري �إن ع َّ
��م ،واخل��ارق��ي��ة ب��ق ً
ال�صورة ،والبناء ،والده�شة!
و�صاحب �أل��ف ليلة وليلة كتب ما كتبه كي
ال ي�صري الزمان الذي عا�شه مرثاة لله�شا�شة،
وال��ق��ح��ل ،وال��ن�����ض��وب ،وال��ر���ض��ا ال��ك��ذوب مبا
ين�سخه الن�ساخون والوراقون ،ولهذا كانت �ألف
ليلة وليلة حتدي ًا �إبداعي ًا يف املعنى واملبنى،
واملغنى ،فهي طيوب ذلك الع�صر و�أنفا�سه وما
ق َّر فيه ،وقد بلغ ذر ًا كثرية ،كانت من �أبداها
ذروة الأدب وجنمتها �ألف ليلة وليلة.
ولطاملا �ساءلت نف�سي ه��ل كتب املتنبي من
�أج��ل امل��ال ،وامتالك الأط��ي��ان وال��ق��رى� ،أم من
�أجل الوجاهة والعلو يف نظر امللوك والأمراء
وال�شعراء ورواة ال�شعر؟! ومل �أج��د �إج��اب ً��ة
�شافية ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ط��وايف ال��ط��وي��ل يف
�سريته و�أ�شعاره وما رواه الرواة عنه ،مل �أجد
�سوى قولتي لنف�سي كتب املتنبي ق�صيده لكي
يحوز على الر�ضا ،ر�ضا املوهبة ،ور�ضا النف�س..
كي ال تدفع به �إحداهما �إىل مهالك الإب��داع،
�أعني املوت كمداً ،و�إال ملاذا كان ي�ست�صرخ الليل
ك��ي ُي��ف��ل��تَ م��ن �سجائفه م��ا ي��ري��د ق��ول��ه ،وكي
يت�شقق عن املعنى وال�صورة اجلديدين ،وملاذا
كان يكتب ق�صيده وهو يبكي� ،أكان يرجو ال�شعر
لي�صري ك�لام�� ًا� ،..أم كان يرجو املوهبة لتفيء
�إل��ي��ه ف�ت�رقّ وحت��ن��و! ومل���اذا ك��ان ي��ح��رم نف�سه

من الطعام وال�شراب والراحة وقت ان�شغاله
بهمهمات الق�صيد الأوىل ومتتماته املتفلتات
من يد ال�سماء!
ً
ً
م��ا ك��ان زم��ن املتنبي زم��ن��ا بخيال بال�شعراء
الكبار ،وال كان خلو ًا من �أهل املواهب الندية،
ً
ده�شة �أو حلم ًا ،كان زمن
وال كان ال�شعر �آنذاك
املتنبي زمن ًا يحتاج �إىل املتنبي ..وكفى ،واحلال
هي كذلك حني نواقف �ألف ليلة وليلة ..كان
الزمن بجلجله ك ِّله بحاجة �إليها ..وكفى ،كان
ً
ع�صية ،فال هي نار كالنريان،
ق�صيد املتنبي نار ًا
وال هي نار برد �أو حر ،كان ق�صيده النار التي
ال ي�صري جمرها رماداً ،وكانت �ألف ليلة وليلة
كذلك..
بلى ،مل �أقل هذا ال�سطر الطويل �إال لأحتدث
ع��ن حم��م��ود دروي�����ش ،ا���س��ت��ذك��اراً ،لأق���ول �إن
ع�صره مل يكن بخي ًال بال�شعراء وال�شعر ،كان
من حوله �شعراء يغلقون بق�صيدهم اجلميل
ال�ساحر جهات الأر�ض كلها ،ففي م�صر املجاورة
لنداءات فل�سطني الأَ�سية كانت جمهرة ال�شعر
وافية ،وفيها من اجلمال ما يفي�ض على الدنيا
كلها ،ويف بالد ال�شام �شعراء تنحني ملواهبهم
ال��غ��اب��ات واجل��ب��ال ورف���وف ال��ط�ير �أي�����ض�� ًا ،ويف
العراق يبدو ال�شعر جبا ًال من الياقوت الراهج
وال �شيء يحاكي وق��وف ال�شعر العراقي �سوى
ن��خ��ي��ل ال���ع���راق الأ����ش���م ،ويف ف��ل�����س��ط�ين ،بيت
حممود دروي�����ش ودارت���ه ،ك��ان ال�شعر حدائق
وب��ق��ع�� ًا �أرج��وان��ي��ة تفي�ض ع��ن ح��دود الأر���ض
الفل�سطينية ،ففي غزة معني ب�سي�سو ،وبجوار
ال��ب��ح��ر ،وع��ل��ى ام���ت���داد ن��ه��ر الأردن ���ش��ع��راء
كانوا رايات و�أعلى ،كان حنا �أبو حنا ،ورا�شد
ح�سني ،و�سميح القا�سم ،وتوفيق زي��اد ،و�سيدا
عائلة طوقان� ،إبراهيم وفدوى ،وعبد الكرمي
الكرمي ،وعبد الرحيم حممود ،وكان من �أهل
�شتات فل�سطني �شعراء ندر �أن تعرفهم مدونات
ال�شعر �أمثال يو�سف اخلطيب ،وحممد القي�سي،
وخالد �أبو خالد ،و�أحمد دحبور ،وحممد اليف،
وعز الدين املنا�صرة ،وو..
بلى كانت ح��ول حممود دروي�����ش ويف مرمى
ن��ظ��ره غ��اب��ة م��ن الق�صيد ،وم��دائ��نٌ ك��لُّ �أهلها
�شعراء ،وحني جاء ،بدا كما لو �أن الق�صيد يدور
حوله ،دورة النحل حول �أزهار الرباري.
مل يكن حممود دروي�����ش م��ن �أه��ل الثقافات
الثقيلة ،ومل تكن �أ�سرته م��ن الأ���س��ر الغنية
بحلم الثقافة والفنون والإبداع �أي�ض ًا ،فهو مل
يكمل درا�سته اجلامعية ،حمل �شهادة الثانوية،
وحاول �أن ي�ضايف عليها و�إليها �شهادات �أخرى،
لكن �أحالم ًا �أخ��رى نازعت ميله هذا ،ويف بيت
الأ�سرة� ،أ�سرته ،ما كان للكتب ركن �أو مكتبة،
كان القر�آن الكرمي كتاب البيت ومكتبته ،ومل
يكن حممود دروي�ش االبن الوحيد يف الأ�سرة،
بل كان �أحد �أفراد الأ�سرة ،قبله �أخوة ،وبعده
�أخوة و�أخوات .بد�أ قرزمة ال�شعر على مقاعد
الدرا�سة الإعدادية ،فظن �أنه �سيكون مغني ًا،
ج��رب هتافة يف ال��ت��ظ��اه��رات الوطنية،
وق��د ّ
ف�أطرب من حوله ،ولفت انتباه من تقدموه يف
القول واحل�ضور ،والإعالم ،والأدب ،فناداه �أميل
وتفر�س يف وجهه ،ثم �أمطره بالأ�سئلة،
حبيبي،
ّ
َّ
يفتك نف�سه منه �إال حني جعله يد ًا ثالثة
ومل
له يف العملني الأدب��ي والوطني ،ج��اء به �إىل
ج��ري��دة االحت��اد تكرمي ًا ل��ه لكي يكون حمرر
�صفحاتها الأدبية ،وجاء به �إىل التظاهرات
والوقفات الوطنية ليكون �شاعرها ،وقد طاف
ً
ً
ً
ومدينة
قرية
قرية
و�إياه قرى اجلليل ومدنه
ً
مدينة ..

Hasanhamid55@yahoo.com
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(ق�صيدة النثر في ملتقاها) )1( -
من �ألق الحوار وحيويته �إلى وهن التجربة

•عبا�س حريوقة
�ضمن خطة املكتب التنفيذي لالحتفال بالعيد الذهبي
لت�أ�سي�س احت��اد الكتاب العرب يف �سورية وحتت بند �ضرورة
اخل��روج �إىل املتلقي يف خمتلف املدن واملحافظات الذي عملت
جمعيات االحتاد على تنفيذه بالتعاون مع الهيئات الفرعية
وبع�ض الفعاليات الثقافية والأهلية يف املحافظات �أقامت
جمعيتنا  -جمعية ال�شعر – يف احتادنا وبالتعاون مع كل من
فرع طرطو�س الحتاد الكتاب العرب وفرع نقابة املهند�سني ومديرية
الثقافة  -ملتقى ق�صيدة النرث – يف مدينة طرطو�س يومي الأحد
واالثنني  22-21من �شهر متوز لعام 2019
ملتقى ق�صيدة النرث هو الأول على ح��دّ علمي يقام حتت هذا
العنوان تنفذه جهة ثقافية ر�سمية �أو �أهلية �ضم هذا العدد من
ال�شعراء امل�شاركني وال�سادة النقاد �إذ افتتح بجل�سة م�سائية نقدية
بعد كلمتني ترحيبيتني م��ن الأ���س��ت��اذ بديع �صقور ع�ضو املكتب
التنفيذي والأ�ستاذ حمي الدين حممد رئي�س الهيئة الإدارية يف فرع
طرطو�س الحتاد الكتاب العرب
افتتح امللتقى باجلل�سة امل�سائية التي �شارك فيها كل من (الدكتور
زياد حمبك رئي�س احتاد الكتاب العرب يف حلب يف ورقة عمل حتت
عنوان – بناء ق�صيدة النرث
كما �شارك الدكتور �صالح يون�س رئي�س احتاد الكتاب العرب يف
الالذقية بورقة عمل �أي�ضا حتت عنوان :ق�صيدة النرث م�شكلة النوع
وقواعد الت�شكيل
وج��اءت م�شاركة ال�شاعر حممد الفهد �أم�ين �سر احت��اد الكتاب
العرب يف حم�ص مغايرة لكل امل�شاركات وكانت �أكرث جر�أة يف قراءة
حال امل�شهد والتي كانت حتت عنوان :وهم احلداثة وق�صيدة النرث
املزعومة
�أما ال�شاعرة هيالنة عطا هلل �أمني �سر جمعية ال�شعر ف�شاركت
بورقة عمل حتت عنوان :ق�صيدة النرث مازالت تنتظر
و�أدار احلوار ال�شاعر �صالح �سلمان مقرر جمعية ال�شعر ومن اجلدير
ذكره �أن الأ�ستاذ �صالح �سلمان قد توا�صل مع �شاعرين من م�صر لهما ما
لهما من جتربة واعية نا�ضجة ور�ؤية نقدية نا�ضجة تتعلق بق�صيدة
النرث واقرتح عليهما �أن ي�شاركا يف هذا امللتقى بورقتي عمل فقاما
ب�إر�سال املداخلتني وعمل هو بدوره على تالوتهما �إذ قر�أ يف اليوم
الأول ورقة ال�شاعر عبد العزيز موايف والتي جاءت حتت عنوان:
 :ق�صيدة النرث بني امل�شروعية وال�شرعية.
كما قدم يف اليوم الثاين ورقة الناقد وال�شاعر حممد الد�سوقي
التي جاءت حتت عنوان :عن ال�شعر �أحتدث
وعقب االنتهاء من قراءة �أوراق عمل اليوم الأول دارت حوارات
مو�سعة جدا ال تقل �أهمية �إن مل نقل كانت الأهم مما قدم �شارك
فيها كل من ال�سادة الأدب��اء حممد ب�شري دحدوح – ليندا �إبراهيم
– �سليمان ال�سلمان – فاروق احلماد – �أمين رزوق – وكانت خامتة
املداخالت يل �أنا كاتب هذه ال�سطور عبا�س حريوقة
�أما يف اليوم الثاين ف�شارك يف اجلل�سة ال�صباحية كل من ال�شعراء
(عبد النور الهنداوي  -حياة ن�صر � -أمين رزوق – نعيم علي ميا –
انت�صار �سليمان)
و�شارك يف اجلل�سة امل�سائية كل من ال�شعراء (بديع �صقور  -منذر
عي�سى  -ن�صرة �إبراهيم -زهري ح�سن � -سعاد حممد  -ليزا خ�ضر)
بداية وقبل احلديث عن حيثيات الندوة والقراءات ال�شعرية
التي متت وغ�ير ذل��ك ال بد من الإ���ش��ارة �إىل ���ض��رورة العمل على
تعزيز فعاليات كهذه ملا لها من نتائج مهمة وعلى غري �صعيد وال �س ّيما
احلوارات الراقية واجلميلة التي يتم فتحها واخلو�ض فيها ونحن
ك�سوريني يف �أم�س احلاجة حلوارات تليق باملرحلة..بنا ..ب�سنابل
قمحنا و�صباحات �أمهات ثكاىل و�أطفال يتطلعون �إىل ف�ضاءات مليئة
بالع�صافري بالأقمار
فعاليات كهذه تفتح �آف��اق حرية ال��ر�أي وحيويتها ونتدرب من
خاللها على تقبل �آراء بع�ضنا البع�ض تقبل النقد وط��رح �أ�سئلة
النقد والفكر والثقافة التي هي يف املح�صلة �أ�سئلة وطن معافى ولنا
من جتارب مهمة �أثبتت جدواها ون�ضجها و�أتت �أكلها كتلك اللقاءات
الوا�سعة والكبرية التي حتدث على هام�ش م�ؤمترنا ال�سنوي �أو العام �أو

قضايا وآراء

فوالذ دم�شق
والعولمة
•علي �أمري حميي الدين

ما كان يف مطلع هذا العام يف مدينة حلب ومبنا�سبة الذكرى الثانية
لتحريرها من رج�س الإرهاب حني �أقام احتادنا تلك الفعالية والتي
ج��اءت حتت عنوان (مهرجان الثقافة..مهرجان احلياة) حينها
�شارك فيها �أك�ثر من �ستني �شاعر ًا ون��اق��د ًا من خمتلق حمافظات
�سوريتنا ..وما �أود قوله باخت�صار هنا:
من ال�ضروري والواجب ال بل احلاجة �أي�ضا �إىل عقد لقاءات بيننا
نحن ك�أدباء �سورية من خمتلف مدننا وقرانا وفتح ما ا�ستطعنا من
�آفاق حوار بنّاء ي�ضيف لنا ر�ؤية �أكرث و�ضوحا و�شمولية لع ّلنا ننجح
يف تبديد تلك البقع ال�سوداء واحلمراء التي علت وجوهنا وقلوبنا..
وهذا ما كنا ومازلنا و�سنبقى نطالب به كالعمل على عقد ور�ش
عمل مفتوحة وم�ستمرة بني الفعاليات الثقافية والأهلية واملدنية
ور�ش عمل ت�ضم قامات �أدبية وفكرية وفنية تكون قادرة على قراءة
الواقع قراءة حقيقية منطلقة من هدف واحد و�شعار واحد �أال وهو
بناء �سورية ب�شكل يليق بتلك الدماء الذكية التي �أريقت على ثراها
فنبتت حدائق وق�صائد ومو�سيقى ومطر..
ور�ش عمل ت�ضم تلك القامات التي من ال�ضروري �أن ينبثق عنها كل
ما من �ش�أنه النهو�ض بواقع حالنا ك�سوريني واخلروج بقرارات ور�ؤى
و�أفكار �أقلها املطالبة بت�شكيل املجل�س الأعلى للثقافة ال�سوري..
نعم هي ذي م�س�ؤولية كربى تقع على عاتقنا جميعا وعلى عاتق
م�ؤ�س�ساتنا الثقافية الكربى كاحتاد الكتاب العرب ووزارة الثقافة
وبالعودة �إىل ملتقى ق�صيدة النرث وما حمله لنا من �آراء و�أفكار
وطروحات و ق�صائد ميكن لنا �أن نقول الآتي:
لي�س من الإن�صاف هنا �أو يف غري مو�ضع �أن نناق�ش م�شروعية
ق�صيدة النرث من عدمه..
وهل هي تنتمي �إىل ثقافتنا و موروثنا الثقايف �أم ال� ..إلخ
وذلك ل�سبب ب�سيط جدا وهو �أن (ق�صيدة النرث)  -مع اختالف
البع�ض حتى على امل�صطلح �أو الت�سمية – �أ�صبحت واقعا ملمو�سا
فر�ضت نف�سها و�أثبتت جمالياتها كغريها من الأجنا�س والأل��وان
واملدار�س الأدبية على �أيدي كتاب و�أدباء معروفني (حممد املاغوط
– �أدوني�س – �أن�سي احلاج  -جربا �إبراهيم جربا – عبا�س بي�ضون..
�إلخ)
و�أما يف ما يتعلق بتلك ال�صيحات التي تنطلق هنا وهناك يف حماولة
منها �إل�صاق (ق�صيدة النرث) بالغرب وب�أنها حالة طارئة ووافدة على
ثقافتنا �أقول من قر�أ �أو يقر�أ بع�ض كتب الرتاث يدرك �أن( ق�صيدة
النرث) من عمق موروثنا وتراثنا الثقايف والأدلة كثرية وجلية مثل
(طوا�سني احل�سني بن من�صور احلالج – كتابات النفري – وما كتبه
�أي�ضا ابن حزم وال�صاحب بن عباد وبديع الزمان..الخ )
ومن املحزن �أن يعد البع�ض �أن �إ�شاراتنا باله�شا�شة والوهن والقبح
�إىل بع�ض ما ين�شر وما يطبع وما يعر�ض على انه �إ�ساءة لـ (ق�صيدة
النرث) و�أتوقع ال بل �أج��زم �أن هذا االعتبار ينم عن فهم خاطئ
لق�صيدة النرث..ملفهوم ق�صيدة النرث..ل�شروط وق��واع��د كتابة
ق�صيدة النرث
منذ مطلع الت�سعينيات كنا نطرح وننادي ونطالب بعدم التع�صب
لأي �شكل �أو لون �شعري و�أن يكون املعيار الوحيد جلودة الن�ص هو
ال�شعرية �أو املن�سوب ال�شعري يف الن�ص املقدم بغ�ض النظر ب�أي لبو�س
جاء �سواء (نرث – تفعيلة  -عمود) كما كنا ن�ستهجن وندين ونفند
تلك ال�صيحات التي تتهم كتاب ق�صيدة النرث بالعمالء للغرب وب�أنهم
وظفوا لتخريب ثقافتنا وموروثنا ال�شعري و� ..إل��خ من اتهامات
تعك�س جهال ب ّينا يف بنية ثقافتنا العربية
كما كنا من جهة �أخرى نرف�ض تلك ال�شعارات التي يرفعها بع�ض
كتاب ق�صيدة النرث مثل :ق�صيدة العمود وحتى التفعيلة ا�ستنفدت
�أدواتها و�أ�صابها ما �أ�صابها من ترهل ووهن و�أمرا�ض وهي يف طريقها
�إىل موات حم ّتم ..وبالتايل لي�س من منقذ لل�شعر �إال ق�صيدة النرث
وكتابها ..و�أنها هي الديوان العرب اجلديد و احلقيقي� ..إلخ
كما �أننا كنا نرف�ض �أي�ضا اخرتاع وابتداع امل�صطلحات واملقوالت
والعمل على ت�سويقها وحم��اول��ة فر�ضها على �أنها م�سلمات مثل
(الإيقاع الداخلي – املو�سيقى الداخلية..وتبني ما جاءت به �سوزان
برنار بحرفيته يف كتابها (ق�صيدة النرث من بودلري �إىل يومنا هذا).
يتبع...

ـ1ـ
بدءا من رحلة اخللود لأنكيدو وجلجام�ش
اىل �آخ��ر دمعة نحمل م�سراتنا متاما كما
نحمل �أتراحنا .من الهدوء والوداعة اىل
ال�صخب واملغامرة ،ير�سل الإن�سان ر�سائله
يودع كما ي�ستقبل .نعم تقبل الطبيعة التنوع
كما تقبل التوحد.
من ثقافة ال�صناعات:
(� )435صناعة ( ،)1900_1890وثقافة
احل��ي��اة ،منذ �أن حفر ال�سوريون على الرخام
وكتبوا بلغة ال�شم�س� ..إن فوالذ دم�شق (تعبري
تاريخي �شعبي عن �صناعات املعادن القوية يف
دم�شق قدميا) وع�بر ع�شرين قرنا يلمع بلون
البحر و�سحر املهارات يف الفكر والرتاث والتنوع
يف املهن وال��ري��ادة يف العمل والتقدم7000 .
�آالف عام ق .م مل يتعب ال�سوريون.
لي�ست القوة يف الهيمنة والعوملة والفي�س بوك
ا و�آخر طراز بل يف الأ�صالة والعمل.
لي�ست القوة يف ا�ستعرا�ض احلرب والهدم
�أو ا�ستعرا�ض الرفاهية على ح�ساب �إتالف
ال�شعوب وا�ستغالل ثرواتها.
من يفعل ذلك واهم تاريخيا ،واهم حتى �إ�شعار
�آخر.
ـ2ـ
من ح�ضارة ال�ساحل اىل بيادر الفرح و�صناعة
امل�ستقبل ،مل يهد�أ بناة الع�صر يف �شام االرتقاء
و�أ�صالة املوقف ور�صانة البناء.
�شم�س مل تهد�أ تعانق ال�شجر واملاء� ،إنها املدنية
ال�سورية ..من طابع التميز وعراقة ال�صناعة
وتنوع الثمار �إىل ال�شام مركز الأمم وفل�سفة
امل�شرق ..عنوان واحد من بذور واحدة وت�صوف
واحد ،جذوره يف الأر�ض ،حب ال يتجز�أ ،و�أزهاره
يف ال�سماء.
ـ3ـ
مل ي�ستح ه�ؤالء من ثقافة اال�ستهالك وال�سوق
املتغ ِّول يف االقت�صادات العاملية ..دول خائبة
ومنظرين �صغار.
مل تك �أب�ستمولوجيا العقل ال�سوري� ..سوى
من�صة ال��ر�ؤي��ة ال�صائبة ،بذهنية متفتحة
وحكيمة و�صلبة يف �آن� .سقطت فر�ضياتهم
ال�سوداء ،.واحدة تلو الأخرى.
للعقل قيامة ولل�صبح قيامة ولل�شهداء قيامه.
احلقيقة ال�صارخة� ..إنهم مل ي��روا فيحاء
دم�شق ..نور ونار� .صرب وانت�صار .كل يوم ربيع كل
يوم عمل ،جندد االبت�سامة ،م�شبعني بال�شم�س
نح�ضن �أطفالنا كما نح�ضن القمر والأ�سفار.
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دماء ..على قامات من نور
رواية ال�صمود ال�سوري
• عي�سى �إ�سماعيل
ه���ذه ه���ي ال���رواي���ة ال��ث��ال��ث��ة
ل�ل�أدي��ب��ة خ��دي��ج��ة ب����دور بعد
رواي��ت��ي��ه��ا «ع������ودة ال�����س��ن��ون��و»
و»ل���ع���ن���ة ح���ل���م» ول��ع��ل��ن��ا ن��ب��د�أ
تعريفنا ب��ال��رواي��ة م��ن خ�لال
عنوانها «دم��اء على قامات من
ن��ور» فالعنوان ،ه��ذا ،ي�شري �إىل
«ال�شهداء وال�����ش��ه��ادة» والت�ضحيات
العظيمة التي قدمها ال�سوريون يف
ت�صديهم و�صمودهم الأ�سطوري بوجه
امل�ؤامرة الكونية الكربى التي دعمت
وال تزال تدعم الع�صابات الإرهابية
التي �صنعتها و�صدرتها لأر�ض �سورية
الطيبة.
هذه امل�ؤامرة الكونية �أ�سقطها �صمود
ال�شعب واجلي�ش وال��ق��وى احلليفة.
وت�أتي مقدمة الأديب الدكتور ح�سن
حميد للرواية قيمة كبرية م�ضافة
�إليها� ،إذ بف�ضل ه��ذه املقدمة ي�صبح
لدينا ت�صور عام و�شامل عن الرواية
وفكرتها و�أ�سلوبها ،كقيمة م�ضافة
ل��ل��رواي��ة ال�����س��وري��ة .ي��ق��ول الدكتور
ح�سن حميد «خديجة ب��دور تتقفى
دروب اجلدة �شهرزاد ،فتحكي حكاية
املجتمع ،وت�س�أل �أ�سئلة �أهله ،يف زمن
احلرب التي طالت ب�أذياتها كل معنى،
ومكان ،وقيمة ،وتاريخ و�أمنية وحلم
ومل تقل حكايتها �أو بع�ض ًا منها �إال مبا
ي�سند احلكايا كي ال ت�ضيع �أيدي �سب�أ».
ال��ت���أث�ير �أو الأذى ال���ذي �أحلقته
هذه احلرب يبدو وا�ضح ًا على البنية
الأ�سا�سية للمجتمع �أي الأ�سرة ف�أ�سرة
ال��راوي��ة «م��ن�يرة» املكونة م��ن ال��زوج
(جرب) والزوجة (منرية – الراوية)
وابنني هما «ح�سن» و»ح�سني» فلقد
�أطاحت احلرب بالأمن والأمان الذي
يعي�شه ال�سوريون ،وعملت على خلخلة
الن�سيج االجتماعي ال�سوري من خالل
القتل واخلطف والتدمري يف املناطق
التي دخلها الإرهابيون و�أكرثهم جاء
من البلدان الأخ���رى ،وال��ه��دف الذي
�أراده م�شغلو ه�ؤالء هو تدمري �سورية
وتفتيتها �إىل دويالت حتكمها ع�صابات
�إره��اب��ي��ة ترتبط ب�أمريكا والكيان
ال�صهيوين وبهذا يك�سر حمور املقاومة
ومركزه �سورية .غري �أن هذا الهدف
مل يتحقق بف�ضل ال�صمود العظيم
للجي�ش العربي ال�سوري و�شعب �سورية
وحلفائها والدليل وا�ضح يف تطهري
معظم الأر�����ض ال�����س��وري��ة م��ن رج�س
الإرهاب وعودة الأمن والأمان �إليها.
غري �أن الهدف الآخر اخلبيث الذي
يتماهى مع الهدف الأ�سا�س للم�ؤامرة
كان «�إلغاء االنتماء» ..انتماء ال�سوري
�إىل �أر�ضه ال�سورية واىل وطنه العربي
وهذا الهدف مل يتحقق �شيء منه.
وما حققته امل�ؤامرة هو هذا الدمار
الكبري الذي حل ب�سورية وهذا الدمار
املادي ميكن تعوي�ضه .و�أي�ض ًا كان عدد
ال�شهداء كب ً
ريا ج��د ًا وه��ذه اخل�سارة
– املعجزة ه��ي التي �أجه�ضت هذه
امل�ؤامرة.
�إن املقومات الفكرية والأخالقية
وق��ي��م الأخ�����وة وال��ع��ي�����ش امل�����ش�ترك

جتري فيها �أحداث الرواية هي �صورة
الوطن حيث الأهل والنا�س والأقارب
وم�����س��ق��ط ر�أ������س ال���راوي���ة وم��ن��زل��ه��ا
وعملها...
فكل هذه املفردات ،يف �أثناء الأزمة
– امل���ؤام��رة ،لها ح�ضورها يف النف�س
والأحا�سي�س وامل�شاعر ويبدو املكان
(حم�ص) منت�صر ًا يف نهاية املطاف
وك��ل م��ا فيه وم��ن فيه ي��رف��ع بيارق
االنت�صار لأنهم �أرادوا حم�ص وك��ر ًا
لهم ،فدفعت املدينة مثل ك��ل امل��دن
ال�سورية ثمن االنت�صار والكرامة
وكن�ست الإرهابيني فهي رمز للن�سيج
الوطني القوي وللمحبة والت�سامح
وال��وط��ن��ي��ة...امل��ف��ردات التي هزمت
الإرهاب.
ي�صاب ح�سني اب��ن ال��راوي��ة لأن��ه
ال��ت��ح��ق ب��ف�����ص��ائ��ل ال���دف���اع ال��وط��ن��ي
مل��ق��اوم��ة الإره��اب��ي�ين وي�ت�رك ح�سني
درا�سته العليا ليلتحق بخدمة العلم
الإل���زام���ي���ة ...ال��واج��ب الأه����م من
�أج��ل حماية ال��وط��ن م��ن الع�صابات
الإرهابية التكفريية.
ً
وثمة �أحزان تت�سع �أحيانا وت�ضيق
�أح��ي��ان�� ًا �أخ���رى لكنه احل��زن املقد�س
املمزوج بالفخر عند ت�شييع ال�شهداء
فثمة �أ�سرة ج��ارة للراوية ي�ست�شهد
الأب واب��ن��ه يف وق��ت واح���د وتبقى
ال��زوج��ة وح��ي��دة ..ف��الإره��اب ن�شر
اليتم والذعر واخلوف ...وهذا يحتاج
�إىل وقت لبناء النفو�س ال�سيما نفو�س
الأط��ف��ال الذين فتحوا �أعينهم على
القتل والدمار.
ث��م��ة ف���ك���رة ت��ط��رح��ه��ا ال��ك��ات��ب��ة
خديجة بدور وهي �أن اجليل ال�شاب
الذي انت�صر على الإره��اب مبا ميتلك
من فكر وقيم وطنية وقومية يعني �أن
�سورية قوية ومنت�صرة دائم ًا .ولعلي
قبل �أن �أختم هذا احلديث عن رواية
« دماء ..على قامات من نور « �أقول �إن
ثمة مقاطع يف الرواية جاءت ب�صيغة
اخلطاب املبا�شر ما �أفقد ال�سرد بع�ض
املتعة والإق��ن��اع .فال�سرد يف الن�صف
الأول من الرواية كان ممتع ًا وقوي ًا..
على العك�س منه يف الن�صف الثاين
منها.
و�أخ��ت��م مبا قاله الأدي���ب الدكتور
ح�سن حميد يف مقدمته من �أن هذه
الرواية «يف م�آلها الأخري هي �إ�ضافة
جادة ملدونة ال�سرد ال�سورية وعالمة
م��ن ع�لام��ات��ه��ا ،وه���ي م����ر�آة �صادقة
مل��خ��اوف ال��ن��ا���س و�أح�لام��ه��م يف زم��ن
احل��رب ..العبو�س ،وه��ي جهر وطني
ب���أن ال خال�ص من �شرور احل��رب �إال
باالنت�صار عليها وت��ب��دي��د �صورتها
ال�شائهة وحموها»

هي التي �ساهمت يف ال�صمود وك�سر
امل�ؤامرة.
لقد متاهت حياة الأ�سرة ال�سورية
ممثلة ب�أ�سرة الراوية «منرية» يف حياة
الوطن ال�سوري فحتى تلك الأ�سر التي
قدمت �شهيد ًا �أو �أك�ثر تفخر بذلك
�إذ «ل��وال ال�شهداء ملا بقيت �سورية»
العبارة التي يرددها النا�س بعفوية.
تقول منرية �ص« 44ال ي�سعني �سوى
�أن �أنحني لكل �شريف يف بلدي ،ولكل
دمعة �أم �سورية ولكل زوج��ة �أبية
�سكبت دمعها يف ي��وم ا�ست�شهاد ابنها
وزوجها و�أخيها دفاع ًا عن هذا الرتاب
املقد�س».
ويف الرواية ثمة �أ�سر ار�ستقراطية
لها حياتها اخلا�صة ،فهي ترفل بالنعيم
ولعل ما جاء يف ف�صل « �صبحية ن�سوان
« ع��ن اهتمامات ه��ذه ال�شريحة من
النا�س ت�شي ب�أن اهتماماتها الوطنية
ي�����ش��وب��ه��ا ال�����ض��ع��ف ،ف���ال���ذي ميتلك
ال�ثروات والأم���وال ي�ترك البلد عند
�أول عا�صفة وهذا ما ح�صل يف �سورية
ولو �أن ن�سبة ه�ؤالء �ضئيلة جد ًا.
ثمة ف�صول متهد للحدث الأ�سا�س
يف ال��رواي��ة ف��امل���ؤام��رة على �سورية
حلقة من حلقات امل�ؤامرة على البلدان
ال��ع��رب��ي��ة ول���و �أن �أه��م��ي��ة وخ��ط��ورة
ال��ع��دوان على �سورية ت��ف��وق غريها
لأ�سباب كثرية �سيا�سية و�إ�سرتاتيجية
لأن �سورية تقود حمور املقاومة فقد
انهار نظام زين العابدين بن علي يف
تون�س بعد �شهر من ان��دالع الأح��داث
وح��رق البوعزيزي لنف�سه ..وانهار
نظام ح�سني مبارك بعد ثمانية ع�شر
يوم ًا من املظاهرات !!..وثمة حقائق
مده�شة تتعلق بالتاريخ فك�أن التاريخ
يعيد نف�سه .ففي احل���ادي ع�شر من
�أك��ت��وب��ر ع��ام  1911للميالد احتل
االيطاليون ليبيا ويف احلادي ع�شر من
�أكتوبر عام �ألفني و�أحد ع�شر للميالد
ن��زل��ت �سفن ال��ن��ات��و �إىل ال�شواطئ
الليبية وقطعوا ر�أ���س ال��ق��ذايف ،فهي
هي امل�صادفة وحدها �أن تتزامن ذكرى
االحتالل االيطايل مع عدوان الناتو
* الكتاب :دم��اء على قامات من ن��ور –
ومقتل القذايف ؟!
ولأن للمكان يف ال��رواي��ة ح�ضور ًا رواي ��ة – �إ� �ص��دار خ��ا���ص – خ��دي�ج��ة ب��دور
طاغي ًا ف���إن (حم�ص) املدينة التي -2019
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• عيد الدروي�ش
ال�س�ؤال الذي يدفعنا ملعرفة ملاذا نقر�أ؟ هو ذاته مفتاح املعرفة كلها� ,إن
ا�ستطعنا �أن نحدد ما نريد �أو مالزمة هذا املفهوم ,بوابة عري�ضة �شاقة
طويلة ,ولي�ست بالي�سرية ,ولكنها لي�ست بالع�سرية ,وقد جاء يف حمكم
التنزيل يف ب��داي��ات نزوله على النبي الكرمي “اقر�أ ..وم���ؤك��د ًا عليه
بالقراءة ..وكانت مفتاح الر�سالة الإ�سالمية الإن�سانية لأهمية القراءة
واملعرفة ,ف�ض ًال عن �أن معرفة الإجابة هي الطريق ال�صحيح الذي يعرب
عن �إن�سانية الإن�سان ,لأنه الكائن الوحيد الذي يعرف القراءة ويتعلمها
من الذين �سبقوه يف املعرفة ,بالقراءة نعرف املا�ضي ونعرف تفا�صيله
ب�شكل كامل كما نعرف احلا�ضر وحتديد معامل امل�ستقبل ,القراءة هي كل
�شيء وبها نتمكن من �صناعة كل �شيء ,فالقراءة واملعرفة عالقة مركبة
والإجابة مركبة عن �س�ؤالنا ومتعددة الأغرا�ض ,لكن من �أبرز �سماتها هي
�أنها لذة العقل الوحيدة ,تبد�أ وتكرب وال تزول� ,أما اللذات الأخرى عند
الإن�سان فهي حتت نري العاطفة ,تظهر وتكرب ثم ت�صغر وتتال�شى ,وتعد
�سيدة اللذات عند الإن�سان ,بها ي�صبح منفتح العقل وال ي�شبعه �إال باملعرفة,
فالعقل نبيل ال ي�شبع �إال بال�شيء النبيل �أال وهو القراءة وال تقف عند
هذا احلد فح�سب ,بل ت�سهم يف تغيري جوهر الإن�سان لي�سهم يف تنمية ذاته
وبدوره ي�سهم يف تغيري ما حوله ,كل اللذات العاطفية والغريزية تتهذب
بلذة العقل ,فهي تهذب كل اللذات �ضمن املعايري التي تت�سق مع املعايري
الأدبية واالجتماعية واخللقية ,وتعطي احلياة الإن�سانية قدا�ستها,
علينا �أن منيز بني حالتي الوعي والقراءة ,لأن الوعي يف بع�ض روائزه
ي�سبق القراءة واملعرفة �أي مبعنى �أن طاقة العقل خ ّالقة عند الفرد لديها
ا�ستعداد من خالل املالحظة واال�ستقراء من خالل الواقع وقدرة احلوا�س
التي تدفع بالب�صرية حلاجتها للمعرفة ,وهو ما ندعوه باال�ستعداد ,الذي
يدفع الإن�سان �إىل املعرفة ومفاتيحها هي القراءة والكتابة ,فالإن�سان يبد�أ
بالكالم من خالل البيئة واملحيط قبل �أن يتعلم القراءة والكتابة ,وهذا
ما نعنيه جانب من جوانب اال�ستعداد ,لكن الوعي لي�س �شرط ًا كافي ًا لإمتام
لذة العقل �إال �إذا ا�ستكمل بالقراءة وت��زداد درجة اللذة بزيادة درجة
القراءة والوعي ,فالقراءة �أي�ض ًا تهذب الوعي وت�شذبه وتزيد وعيه وعي ًا
�آخر ,فقد �أوجد الوعي الإن�ساين مكونات جديدة ت�ساعدنا على �إنتاج وعي
�آخر مثل الآالت واملجاهر والتقنيات فهي درجة من درجات الوعي ,و�شكلت
حالة تراكمية من حالة الوعي املتقدم الذي �سيكون �أ�سا�س ًا لوعي �آخر,
وح�صيلة هذا الوعي برتاكم من خالل القراءات واخل�برات لتجعلها يف
حيز االيجابية لأنها دوم ًا تبحث عن �إ�شباع لذتها مهما كانت النتائج ,لكن
�سيطرة لذة العقل ت�ضع كل اللذات يف حجمها الطبيعي ,وت�ؤدي وظيفتها
على �أكمل وجه ,لو ا�ستعر�ضنا تاريخ الإن�سان عرب ع�صور م�ضت ف�إن العقل
الإن�ساين هو من و�ضع روائز اللغة التي هي ال�شكل الآخر على نبالته فلو
مل تكن هذه اللغة ال ميكن �أن نو�صف حالة الب�شرية اليوم ,ويتج�سد فيها
كل ما يفكر به �أو ينقله للآخرين من علوم ومعارف و�آداب وفنون ,فالعقل
لو مل ينجز �سوى اللغة لكفاه فخر ًا على هذا الإجناز ,فالإن�سان يف املراحل
الأوىل لوجوده حياته ت�شبه حياة الكائنات املحيطة به ,لكنه مت َّيز عنها
بالعقل فتقدم عليها ور ّو�ض الكثري منها و�سخرها بوعيه نحو خري الإن�سان,
و�سعادة الب�شرية.
�إن كل ما نكتب هو وعينا وبوعينا ,ونكتب ب���أح��رف وعينا اجلمعي
والإن�ساين ,وكذلك قراءتنا لنعرف ذواتنا وقدراتنا ما خفي منها وما
ظهر ,ون�صبح �أكرث دراية ب�أحوالنا وقدراتنا ومعرفة ا�ستثمارها بال�شكل
ال�صحيح وال�سليم ,فالوعي خراجه للجميع وتتفاوت ن�سب الوعي يف
املجتمعات الب�شرية من مكان لآخر ومن زمان لآخر مرتبط بجملة من
العوامل ال ح�صر لها ,واملجتمعات تتميز بوعي �أبنائها ومعيارها القراءة
واملعرفة ,فالقراءة هي التي جتعل الإن�سان �أكرث قدرة على �إقناع الآخر
�أف��راد ًا و�شعوب ًا وبها ي�صبح مركز ا�ستقطاب الآخرين ,وكما يتعرف على
الآخر الذي يجهل لغته وحياته ويغري فيه ويتغري به ولكنها قبل كل �شيء
القراءة جتعلك �أكرث ترتيب ًا لوعيك الداخلي ومب�ستوى ترتيب وعيك
اخلارجي ملا حولك وقدرتك على املحاكمة العقلية لكل �أمر تواجهه ف�ض ًال
عنها – �أي القراءة  -هي الق�ضاء على اجلهل والأمرا�ض النف�سية و�سيطرة
التخلف وال�سحر والأوه��ام واخلرافات وال�شعوذة ,القراءة جتعلك �أكرث
مرونة ,فتكرث �أمامك اخليارات ملواجهة �أي حتد �أو معيق.
�إن الإن�سان هو �سيد هذه الأر�ض فمن الواجب �أن يكون �أكرث قدرة على
املعرفة وفق ما وهبه اهلل من عقل يتدبر به حياته يف حا�ضرة وا�ست�شراف
م�ستقبله من خ�لال ال��ق��راءة وقيل :الكتاب ت���ؤدب��ك عجائبه وت�سرك
طرائفه ,كما قال املتنبي:
�أعز مكان يف الدنى ظهر �سابح وخري جلي�س يف الأنام كتاب.
فالكتاب هو �أني�سك يف الغربة ,لأنك جتال�س عقول وع�صارة �أفكارها من
كل �أ�صقاع الأر�ض يف �أي حلظة تفتح الكتاب ..كم هي لذة القراءة العجيبة
التي تغري الإن�سان من حال �إىل حال وجتعل الإن�سان لني الأفكار ومبدع
يف االبتكار واخليارات ,وحممود ال�صفات ,وت�سمو بالإن�سان نحو الف�ضيلة
وحتقيق اخلري وال�سعادة ,ويقول الكاتب ال�صيني “�شواجن �شانكو” يح�س
املفكر الذي مي�ضي عليه ثالثة �أيام دون �أن يقر�أ �شيئ ًا ف�إن حديثه فقد
نكهته ,كما �أ�صبح وجهه كريه ًا �إذا ما نظر �إىل وجهه باملر�آة.
فالعامل لن يتغري نحو الأف�ضل �إال بالقراءة والوعي ,وا�ستثمار العقول
و�إبداعاتها وهي من �أك�بر امل�شاريع اال�ستثمارية ,لأن اجلهل هو �شح يف
القراءة ,فالإن�سان جائع �إىل املعرفة كما هو جائع للطعام.
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�أعــدْ الزهرة �إلى ال�سماء

•بديع �صقور
قبل �أن تفرت�ش �أعماق الغابة
وقبل �أن تت�أهب لغياب حمتمل
أعد الزهرة �إىل ال�سماء .
� ْ
قبل �أن تدخل متاهة ال�شرق
وفو�ضى �أيامه
تو�ض�أ مباء الوح�شة
و�صلِّ لقيامة الورد .
****
فوق �سرير مائها العذب
و�ضعت زهرة  ،و�أَعدتُ
ُ
بقية الأزهار �إىل ح�ضن ال�سماء .
****
حماولتي فتح �أ�صابع الوقت
لأخذ اجلمانة املخب�أة يف قب�ضته
باءت بالف�شل .
****
على غ�صن الهواء علقت �سلّتها الطافحة
باحلكايات عن :
النوار�س  ،وال�سفن  ،وعلي بابا
وتخوم ال�صني .
****
الدار على و�شك الت�صدع
جراح احلديقة تنزف
والأزهار يف طريقها �إىل الذبول
وال من يكفكف دموع احلورة التي
ك�سرتها رياح اخلريف .
****
وحيد ًا �أحر�س مقابر الريح
أ�سرح قطعان �أحالمي
وحيد ًا � ّ
يف �سهول الألق .
وحيد ًا �أ�سرت  ،بثياب الوهم ،
عري الف�صول ال�سابلة .
�آه !  .من ي�شاطرين حمل نعو�ش الأزهار ؟
من يعيد معي جموع القتلى
�إىل مقابرهم
التي �أ�ضربوا عن البقاء فيها
خوف ًا من الوح�شة والربد ؟
**** ****
هذي الغربة ت�سكنني  . .تدمي روحي . .
هذا احلزن يحملني �إىل �سرير رغبته
وميددين كزهرة ذابلة .

ينهرين �صوت احلوذي النزق
قدمي
ال�سوط يدمي
ّ
�أرمم ذاكرة الع�شب
يلهب ظهري �سوط احلوذي
ويعريني الربد
يرممني �شتاء الأيام
وحطامي ق�صفة برد . .
ُيعريني الربد . .
�أقرتب من ذاكرة ال�ضوء
ال�سنونو يحوم يف �سقف الرباري
ينهرين احلوذي . .
يدي ذابلة ال تقوى على �إع��ادة الزهرة �إىل
ال�سماء .
****
ت�أخذنا الزهرة مل�أمت من فقدناهم
على منحدرات احلروب .
ت�أخذنا الزهرة مل�أمتها . .
نغيب خلف حدود الذبول
للزهرة ّ�سرها الب�سيط :
« الزهرة الذابلة ال تتفتح « .
****
ري ت�ؤوب من رزق اهلل. .
ت�أخذين الزهرة ملقام ط ٍ
ت�أخذين الزهرة ل�ضفاف النحل
تنك�سر جرار الع�سل
وتذوب الزغردة على �شفتيها
ذوب ال�شهد . .
َ
ت�أخذين ل�شط�آن املن�أى
يعوي ذئب
�أتطري من �شط�آن املن�أى
يقب�ضني البحر
ويوقظ راهبة املوج
كي متنحني الربكات .
****
ت�أخذين الزهرة . .
طائع ًا �أم�ضي كغزال �أليف
ترميني على ثغور احل�صار .
�أخفف الوطء
�أ�شتهي لنب الغيم
علي
ّ
فت�ساقط ُر َط ُب الطائرات ّ
يل جني احلروب
واللوز للأمري .

�أخفف الوطء
يذبل ال�صبح يف حديقة قلبي
انتبهت وقد فاتني العمر
خطوت على زبد البحر
انك�سرت متون موجه العايل .
انتبهت . .
خففت الوطء . .
تك�سر حاجز الورد
�أخذتني الزهرة للمحطات .
انتبهت . .
ت�سلل القطار كل�ص �إىل بيت املحطة
وكنا عاريني نلتف فوق ال�سرير
ف�ضحتنا عيون القطار
داهمنا القطار عراة
ري القطار .
مل يوقظ
احلار�س العجو َز �صف ُ
َ
*****
�أخفف الوطء . .
لهاث �أجرا�سها يدق �سمعي
وت�أخذين الزهرة يف غفلة
نخفف الوطء . .
نخو�ض يف نهر الذبول
نغط يف �سبات ال�صقيع
يقتحم العري غفلة اخلريف
وتنك�سر املرايا
وتذوي زهرة النهر . .
يجيء ال�صوت من غام�ض الغيب :
لك�أنك ركنت بندقيتك يف زاوية ال�صمت ؟ ! !
مت ّعن مبا فعلته قنابلهم من خراب . .
يب�شرونك باحلرية
علّك تهتدي ب�ضوئها �إىل قربك التائه ! !
« خفّف ال��وطء ما �أظن �أدمي  “ . .روحك �إال
زهرة . .
خفّف الوطء ،
و�أعد الزهرة �إىل ال�سماء .

الـــتـا�سـعـة �صـبـاحـ ًا
• ن�صره ابراهيم
َذ َ
اب ال َّت َع ُّ�سف ُِّي
اك ال ِغ َي ُ
َ
�أَ َم َ
اط ال ِّل َثام َع ْن ق َ�ضا َيا َعدِ يدَ ة
لمَ ْ َتك ُْن فيِ احلُ ْ�س َبان
َج َّر ْب ُت بلى َج َّر ْبت
ـت املَ َ�شاهِ دَ املُ َلونة
َم َثال� :أَ ْح َر َق ُ
وب ال َأغان
فيِ ُجـ ُي ِ
ا�س َك ْي اَل �أَ َرى الف َْج َر
ع
ن
ال
ُّ
ِا َّد َعيـ ْ ُت َ َ
َذ َ
اك امل ُْر َت ِبط ِب َو ْجهِ اهلل
لمَ ْ �أُعِ ْد �أَ�شْ َر ُب ال َّن ِب َ
يذ
فـ َل ْونهُ َكق ْب َلةٍ َو َم َذاقه َلذِ يذ َك َ�س ْه َرةٍ
َب ْعدَ ُم ْنت ََ�ص ِف الطَّ ِريق
َج َّر ْب ُت ِب ًلى َج َّر ْبت
لمَ ْ ُيغ ِْرنيِ ال َغزْ لُ �أَ ْو ُ�سك َُّر ال َق ْه َو ِة
يف َعال ُه ال ُغ َبار
َف ْوقَ َر ِ�ص ٍ
تنفع َم َعي ال َو َ�سا ِئلُ ا َ
لمَ ْ
حلدِ ي َثة
ْ
ْ�س ال َبار َِحة
فيِ ال َّرك ِ
ْ�ض َعك َ
َ
ن َ
َ
�ض
ر
ِي
ن
ي
ل
ت
ب
ي
ن
�
أ
ب
ر
الـ
َا�ش ْدتُ َّ َّ ْ َ ْ ِ َ بمِ َ َ ٍ
ال �شفَاء مِنه
َ
ً
َ
َ
تُ
َكـزهَ ايمْ ِ ر الن َّْحلة فاز َد ْد ِا ْلت َِ�صاقا ِبالغار
ا�سةِ ال�شَّ م
ا ْب ُ
تليت ِب َح َّ
َ
َ
َ
احلُ
�أَ�شُ ُّم َرائ َِحة امل ْوتِ امل َر�ض زْ ن

َو ِب َق ْل ِبي �أَ�شُ ُّم بَينْ َ ال َه َواءِ َواملَ َط ِر َرائ َِح’ حلوة
اعدِ ي
َبـــدَ �أَ ال َع ُّ
ــد الت ََّ�ص ُ
ال�سا ِب َعة الثَّا ِمنَة التَّا�سِ َعة
َّ
التَّا�سِ َعة َ�ص َباح ًا
�أَغْ �سِ لُ َو ْجهِي
�أَ ْل َب ُ�س � َآخ َر �صرعاتِ احلُ قُول
ريةٌ �أمامي
َل ْو َح ٌة َ�ص ِغ َ
فيها ُع ْ�صفُ و ٌر ِا ْثنَان ثَلاَ َثة
�أَ ْج َم ُع َم َرا َر َة ال ُع ْم ِر املُن َْ�ص ِرم
�أُلقـ ْي َها فيِ الـنَّا ِر
زَا َغ ب�صري
بت بلى َج َّربت
َج َّر ُ
ُقـل َُّتَ :ق ْد تحَ َ َّول ُْت لحِ َ َجـر
واعتَزَ ل ُْت الطَّ يرَ َ ان
ْ
َت َقـدَّ َم ال َقل ُْب َك�أن َما َم َّ�سهُ َلـ ْي ٌـل
َج َّر ْب ُت بلى َج َّر ْبت
اب ا َّلذِ ي َيت ََ�سلَّلُ ِمنْهُ ظلُ الطَّ ائِر
ال َب ُ
النَّاف َ
ِـذة ا َّلتِي َت ُ
دخـلُ ِم ْن َها الـــ مرحبا
اَ
كُ
لَّ
االح ِت َمالت
ْـت
�أَغْ ـ َلق ُ
ْ
ُقـل ُْت :
�أَن َْ�ش ِغلُ م ِْن التَّا�سِ َعةِ َ�ص َباحاً

َحـتَّى مغيب اجلُ وع
رية
�أن�شِّ ُف ال َّن ْعنَا َع َع َلى َ�سطْ ِح الظَّ ِه َ
�أَغْ �سِ لُ ُ�ص ُحونَ ال َق ْه َو ِة من الطال�سم
�أَ َت َ�سلَّى ِبف َْر ِز َق َ�صائِدِ ي
�أَ ْح ُ
اال ْن ِف َعا ِل َّي َة ِم ْن َها
ـذف ِ
َو�أَت ُْـر ُك ال َع ْقلاَ ِن َّية
كُ لُّ الإ ِْح َ�صا ِئ َّيات
كُ لُّ الـذَّ ِّم
ألتهم ابت َِ�سا َمتَي
كُ لُّ الف ََرا ِغ ا َّلذِ ي � َ
الر َوايَاتِ ا َّلتِي َق َر�أْ ُت َها لــباولو كويلو
كُ لُّ ِّ
مل ُت ْثم ِْر فيِ َر ْدع َقل ِبي
َذ َ
اب ال َّت َع ُّ�سف ُِّي الأَ�شْ َبهُ بمِ َ ْو ٍت بَطِ يء
اك ال ِغ َي ُ
لمَ ْ َيترْ ْ
ُك ليِ �سِ َوى ر ْز َمةٍ م ِْن تحُ َ ٍف
َت َ�شبه �آ َثا َر ِبلاَ دِي املَ ْ�س ُر َ
وقة
التَّا�سِ َعة َ�ص َباح ًا
ري ُّ
ترف
ال َع َ�صا ِف ُ
َقر ال َكتْف ،اجلبني
تن ُ
َ
يلم َما فـاته
وال َقل ُْب َت َقدَّ َم ُّ
مــن َقــ ْمـح .

ولل�صف�صاف
ِ
ذاكر ُة
اليمام
• منري خلف
من خ�ضرة ال�صف�صاف
الكالم
يبتدئ
ُ
لكي نكونَ ،
ونعلنَ البلدَ ال�ســــال ْم
أر�ض اجلميلةِ
من هذه ال ِ
ُ
حيث كوك ُبنا اجلديدُ
َ
يجيدُ حول قلوبنا:
�أحال َمهُ اخلُ ْ�ض َر
لل�سقيا
َ
ارتداء النبع ّ
َ
الر ّمان
احتمال تو ّرد ّ
خد ال�صباح،
يف ّ
ولهفة الر�ؤيا
َ
اكتمال اخلوخ
يف �صدر امل�ساء
َ
وزرقة الليلِ
انتظار ًا كامالً
كي
ي�ستقيم الوزنُ
َ
الرخـــا ْم
يف ليلِ ّ
ال�صف�صاف
من �شهقة
ِ
الروابي،
تنهمر
ُ
القلوب على ّ
الفجر
نحملُ الذكرى ُبعيدَ
ِ
نخت�صر الطريقَ
ُ
�إىل الكناية
َ
والو�صول �إىل البداية
ني مب�سك ما يحلو بطلعته اخلتـــا ْم
حامل َ
ترتيب الغيو ِم
لنعيدَ
َ
عا�شق
ب�أبجد ّية
ٍ
خطف الطّ ريقَ بخطوتني
ونظرتني �إىل الوراء
وقفزةٍ نحو الأمــــــا ْم
ُ
وال�صف�صاف
من حزنِنا اخلابو ُر
يكتحالنِ بالأنداء
يف �صوت احلمــــا ْم
يا من �أراين
ن
يف تلفّتِ نو ِهِ املكنونِ
يف ق�صب الكتابة !
هل ر�أيتَ الآنَ
املحفوف
ندائي
قبل
ِ
َ
بالنكراتِ
َ
َ
�سنابل
�صوت
ا ْف ُت ِت َنتْ بحنطتها اجلهاتُ ؟
وهل �سمعتَ اليو َم
َ
�صف�صاف البالغة
كيف يغزلُ
مم الوئــــــا ْم ؟
حو َلنا قِ َ
هي فكرةٌ
احلب،
ني
من يا�سم ِ
ِّ
ننجزُ ما تبقّى يف يدِ الآتي،
ِ
نحاولُ ما ر�آ ُه القادمونَ
بدرب فتنتِها،
�إىل احلياة
ِ
ني همو َم �أفئد ِة الذين
نكونُ احلا ِم ِل َ
�سيحلمونَ ..
ويحلمونَ ،
ويقر�ؤونَ ذواتِهم
القلوب معي َن ُه َّن
وعيونَ َم ْن ر�أتِ
ُ
 ..الذاهباتِ �إىل النجا ِة
القاطفاتِ ر�ؤى الريا ِع
�إىل الكـــــــال ْم
هي تلك رحلتنا الق�صرية
مهب ال�شّ وقِ
يف ّ
العمر
ر�سي�س
نزر ُع يف
ِ
ِ
�شتالت من الذكرى،
ٍ
ون�شعلُ
النف�س
اغرتاب
يف
ِ
ِ
عن ج�سدِ املكانِ
�شمو َع لهفتنا
�إىل هذا املقــــــــا ْم.
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غادر طف ًال وعاد رج ًال
• ممدوح اليقة
�إىل روح ال�شهيد البطل عمر �أبو ليلى.
اجلرافة تقرتب هادر ًة منذرة ،اجلنود يرتاك�ضون يف كلّ االجتاهات ،يحتلّون ال ّ
أزق َة
ّ
َ
إحاطة ال�سوار باملع�صم ،ال�سيارات امل�صفّحة املرتو�سة باجلنود
واملمرات ،يحيطون باملنزل �
ّ
ً
ربات ال�صوت تنطلق منها
وال�ض ّباط و الأ�سلحة توحي ب�أن
معركة كبري ًة قد اندلعت .مك ّ
�أ�صوات ال�ض ّباط من كلّ جانب بلهجة عرب ّية ثقيلة�( :سلّم نف�سك ،القرية حما�صرة ،نحن
نعلم �أنّك يف الداخل ،اخرج عاري ال�صدر ،رافع ًا يديك)
وع َم ُر يبت�سم �ساخراً ،كم �أنتم جبناء �أ ّيها ال�صهاينة و �أغبياء ،لي�س عمر �أبو ليلى من
ُ
علي! لو نازلتموين رج ًال
ي�سلّم نف�سه .ينظر من طرف النافذة ،كل هذا اجلي�ش لإلقاء القب�ض ّ
لرجل لأريتكم ما ال تعرفون ،ولكنّكم جبناء ،وال َ
�صلة لكم ب�شرف املنازلة ،كم وجدتكم �ضعاف ًا
ومرغت �أ�سطورة جي�شكم هذا بالوحل.
بالأم�س! لقد نلت منكمّ ،
َ
�شحذها – يف جيبه ،فقد ح�سم
د�س �سكني املطبخ – بعد �أن
قد
كان
عندما خرج من البيت،
ّ
�أمره وانتهى الأمر.
لوين يا عمر؟ جاءه ُ
�صوت �أ ّمه من الغرفة املجاورة
ميا ،ما بت�أخر
راجع ّ
ميا
اهلل معاك ّ
املرة ،وهو الذي اعتاد �أن يق ًّبل يديها و ر� َأ�سها
كان يو ّد �أ ّال حت�س بخروجه من املنزل هذه ّ
ميا ،اهلل معاك يابا.
كل ّما خرج،
ّ
ويدي �أبيه و ر� َأ�سه ،وتتبعه دعوا ُتهما :اهلل معاك ّ
ً
ً
ً
ف�سره الآن ،فهو مل يالحظ هذا التهدُّ َج يف
كان �صوت �أ ّمه مرجتفا حنونا خائفا� ،أو لعلّه هكذا ّ
مر ببهو املدخل ,عا َبث الكناري ،ماد ًا �إ�صبعه
�صوتها من قبل ،وكان �أبوه ما يزال ي�صلي عندما ّ
من خالل �شبك القف�ص ،بعد �أن غيرّ املاء ،وو�ضع ا َ
حل ّب ،ول ّوح له بيده.
خطوا ُته واثقة ،ر� ُأ�سه مرفوع ،فاحت ًا �صد َره لن�سيم �آذا َر العليل وك�أنّه يحاول �أن يع ّبه ع ّب ًا،
ما ّر ًا ب� ّ
يحب اجلميع ويح ّبه
أزقة قريته الوادعة (عبوين) م�سلّم ًا على هذا ،ممازح ًا ذاك .فهو ّ
�ضم
اجلميع ،مروءته جتعله مم ّيزاً .كان يوزّع نظراتِه على كلّ ركن وكلّ نافذة .و ك�أنّه يحاول ّ
البيوت والأ�شياء كلّها واالحتفاظ بها  ،برائحتها ،بالأ�صوات ،ز ّواد ًة غنية .وعندما اقرتب من
خا�صة ،وحنان ي�شبه احلن َ
ري مم ّيز .غد ًا
ني �إىل مكان عزيز �أو
ِ
�شخ�ص �أث ٍ
مدر�سته �شعر برجفة ّ
�سرتفع (وعدٌ ) ر� َأ�سها بني رفيقاتها مفاخر ًة .فهن يعلمن �إعجابه بها ومي َله نحوها� .أم�س –
وك�أنه يف عجلة من �أمره – قال لها كالم ًا �سريع ًا وانطلق.
جانبي الطريق كانت الأع�شاب متدّ �أعناقها
�ش َّيع املدر�سة بنظرات حانية وتابع �سريه ،على
ّ
ً
مت�سابقة �إىل الأعلى ،و �أزها ٌر من �ألوان �شتّى تز ّين امل�ساحات ،والأخ�ضر على مدّ النظر ،كم
يحب هذه الأيام من ال�سنة ،لعلّ الربيع يخفف عن الكون وط�أ ًة ما ،ويهدهد الآالم ،و� ّأي وط�أة
ّ
و � ّأي �آالم �أ�شدّ مما نعي�شه (قال يف نف�سه) ،لقد �سلبوا �أر�ضنا و�ضيقوا علينا باحلواجز واملمرات
والطرق االلتفاف ّية ،لقد بتنا معزولني عن بع�ضنا يف جتمعات �صغرية تت�آكل با�ستمرار ،ه�ؤالء
يو�سعون م�ستعمراتهم بالق�ضم
�شردوا �شعبنا ،وارتكبوا �أفظع املجازر ،وما يزالون ّ
املجرمون ّ
يتفرج ،بالأم�س كانت طائراتهم
ّه
ل
ك
والعامل
أحالمنا،
�
يقتلون
الهواء،
علينا
قون
ي
واله�ضم ،ي�ض
ّ
ّ
تفلح يف غزة ب�أكرث من مائة غارة على بيوت املحا�صرين� .إنهم ال يفهمون غري لغة الق ّوة
مرة.
والتحدّ ي ،ونحن الأقوى لأنّنا �
ُ
مر ًة بعد ّ
أ�صحاب الأر�ض وهم املعتدون� ،سيعرفون من نحن ّ
ثقة و�أو�سع مدىً  ،كانت ما تزال هناك م�سافةً
رث ً
حت�س�س ال�سكينّ يف جيبه� ،صارت خطوا ُته �أك َ
ّ
بينه وبني املوقف الذي يتج ّمع فيه اجلنود كلّ �صباح ،يركبون حافلة اجلي�ش يف املوعد نف�سه،
وقرر �أن ينال منهم ،وليكن ما يكون.
كان قد ح�سم �أمره ّ
اجلندي،
جندي يقف على زاوية �أخرى منتظراً ،فج�أة ملعت يف ر�أ�سه فكرة �أن يبد�أ بهذا
ث ّمة
ٌّ
ّ
ويجرده من �سالحه ،كان يقرتب منه وي��دُ ه يف جيبه تقب�ض على ال�سكينّ بثبات،
يطعنه
ّ
اقرتب �أكرث ,ويف حلظة خاطفة اجتمعت فيها �أمامه كلّ امل�آ�سي التي عا�شها الفل�سطينيون
والت�شرد واجل��وع و الأطفال والثكاىل
واملجازر واحل��روب والويالت و املخ ّيمات والدموع
ّ
وال�شهداء........
مر ك�شريط �سريع جعله �أكرث ت�صميم ًا يف هذه اللحظة .اقرتب ،وب�سرعة الربق
كل ذلك ّ
كانت ميناه تط ّوق عنق اجلندي الذي فوجئ به و ك�أنّه هبط على ر�أ�سه كال�صاعقة ،وبلمح
بطعنة قاتلة ،اجتمعت فيها قوة �أقوى منه,
الب�صر جذبه نحوه ،بينما كانت �شماله تعاجله
ٍ
جرد اجلندي من
تخت�صر كلّ حقده على ال�صهاينة ،توجز معاناته ،ومعاناة �شعب ب�أكملهّ .
�سالحه ،وتركه ي�سقط على الأر�ض كجرذ نافق ،ورك�ض �إىل املوقف الذي يتجمع فيه اجلنود،
وراحت البندقية تزغرد ،وهو ي�صيح :خذوا يا �أوالد الكلبة ،ها كم ياجبناء.
�أفرغ ر�صا�ص البندقية فيهم ،فقتل ما قتل و �أ�صاب ما �أ�صاب ،وانطلق كال�سهم عائد ًا �إىل
ربها وخربته� ،أح ّبها و �أح ّبته� ،ستذكره حقولها
قريته (عبوين) يف طرقات ومم��رات خ َ
زيتونة �أو زهرةٍ فيها� ،إنه يع�شق ترا َبها و
طوي ًال ،وهي منه قلبه ووجدانه ،وه َو منها ك� ّأي
ٍ
تع�شقه ن�سا ُئمها.
ً
كومة من
اجلرافة تهوي ب�أطنان حديدها ،تبط�ش ب�سقف املنزل وجدرانه ،فيتداعى
ّ
حجارةٍ وغبار وح�صى ،والر�صا�ص كاملطر ،د ُم��ه كان يعطّ ر اجل�� ّو ،ابت�سامتُه ت�ش ّع ن��ور ًا يف
الأرجاء ،و�أ�صابعهُ ترفع �شار َة الن�صر.
ميا,و �أبوه
كانت �أ ّمه كلبوةٍ منت�صرة على �شا�شات التلفزة وهي تقول :احلمد هلل رفعت را�سي ّ
يقف مزه ّو ًا وهو يقول :لقد غادر البيت طف ًال وعاد رج ًال� .إنّه البطل.
* تنويه� :إن بطولة هذا ال�شاب دفعتني لن�شر هذه الق�صة ،ولو �أين �شاعر ،فلعلي �أوفّق يف
ذلك.

�سنبقى مع ًا
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• �أمال �شلهوب
انزلقتْ قدمي يف احلمام ,فوقعتُ عليها,
حاولتُ الوقوف لكن دون جدوى ..بد� ُأت
ال�صراخ� ..أ�سرعتْ والدتي وجارتنا �أم
علي.
وفاء مل�ساعدتي .لفّتْ �أمي املن�شفة ّ
اتك� ُأت على كتفيهما وخرجتُ من احلمام
�إىل ب��ه��و ال�����دار .ح��ي��ث مل��ح��تُ “وفاء”
تتل�ص�ص من خلف النافذة.
ّ
دخلتُ الغرفة التي ا�ست�أجرناها منذ �سنتني.
عندما تركنا القرية بعد وف��اة وال��دي بعام
واحد ,وبعد ا�ستيالء عمي بطريقة مز ّورة على
الأر�ض الزراعية التي هي ملك لوالدي .مل يبق
لنا � ُّأي �شيء نعتمد عليه يف حياتنا.
كانت �أمي يف كل ليلة تفتح �صندوق ًا �صغرياً,
وت��ع��دُّ م��ا تبقى م��ن النقود .تقف يف الغرفة
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي منلكها يف ال��ق��ري��ة .تت�أمل
جدرانها ..تكلم نف�سها :وماذا بعد؟ هل تطعمنا
هذه اجلدران؟.
ت�ضمني بذراعيها ,ف�أ�ست�سلم للنوم بعد �أن
لتعجل �صديقتها بالرد عليها.
�أ�سمع �أدعيتها ّ
ويف �صباح ربيعي حزمنا �أمتعتنا واجتهنا نحو
املدينة .ا�ست�أجرتْ والدتي غرفة �صغرية يف
جوار �صديقتها �أم وفاء تلك التي تعمل خادمة
يف �أحد البيوت الراقية ,لقد هي�أتْ لأمي عم ًال
لنقيم يف الدار التي ت�ضم
يندّ بعملها ,و�شجعتها
َ
عدد ًا من الغرف امل�ؤجرة التي تفوح منها رائحة
العفن والرطوبة .بالإ�ضافة �إىل مطبخ واحد
وحمام واحد جلميع امل�ست�أجرين.
يف البداية ت�أففتُ كث ً
ريا وبكيتُ مرات عديدة
�أمام �أمي� .أرجوها كي نعود �إىل القرية النظيفة
ذات الهواء النقي .لكنها كانت يف كل مرة تقول
 :ل��ن ن��ع��ود �إال �إذا ع���ادت الأر����ض ل��ك .يجب
�أن نتح ّمل يا بني� .أن��ت طالب ذك��ي .عليك �أن
تدر�س جيداً ,بعد عامني �ستح�صل على �شهادتك
الإعدادية� .س�أعمل من �أجلك الكثري ال تهتم �إال
بدر�سك و�س�أ�سعى لنجد مكان ًا �أف�ضل.
م�ضت �أيام ومل �أ�ستطع �أن �أغفو �إال �ساعتني
متقطعتني� .أ�ضع الغطاء ف��وق ر�أ���س��ي �أح��اول
الهروب من �صورة والدي التي تالحقني ..و�أنا
ال��ذي افتقده و�أ�شتاقه يف غربتنا� .أحبه يف
ذاكرتي على �ضوء النهار� .أرى ابت�سامته امل�شعة,
ويف الليل يرافقني وجهه احل��زي��ن .يجعلني
�أتقلب يف ال�سرير ,وببطءٍ �أغيرّ اجتاهاتي كي
ال ت�ستيقظ �أمي التي تنام مبحاذاة �سريري على
فر�شة رقيقة على الأر�ض ,وبفارغ ال�صرب انتظر
انبالج الفجر ,لأ�صحو باكر ًا مع �أمي .ثم انطلق
مع “وفاء” ابنة جارتنا �إىل املدر�سة ,فنحن
االثنان يف �صف واحد.
�أم�شي بجانبها و�أعترب نف�سي املدافع الوحيد
�تن
عنها ..خا�صة عندما قالت �أم��ه��ا يل :اع ِ
بوفاء ..بتُّ من تلك اللحظة �أ�شد قامتي كي
�أزي��د من ط��ويل �أمامها .من�شي مع ًا يف حارتنا
ال�ضيقة نتجنب �أك��ي��ا���س القمامة املبعرثة,
�أحذرها من التعرث باحلفر واحل�صى .ن�صل �إىل
ال�شارع املتعرج حيث تنبعث الروائح من امل�صارف
متر ال�سيارات من جانبنا
ال�صحية املك�شوفةّ .
م�سرعة ترتك خلفها موجة من الغبار.
ُ
اعتدت عليه برفقة “وفاء” .الفتاة التي
أمر
� ٌ
ت�شبهني �إىل حد ما ,فهي ال تعرف والدها الذي
تركها بح�ضن والدتها ورحل مع امر�أة �أخرى.
منذ ذلك احلني انقطع االت�صال معه وال ُي ْع َر ُف
�أي �شيء عنه .هذا ما �أخربتني به �أمي بال�شكل
ال�سري� ,أما “وفاء” فتقول� :إن والدها تويف منذ
ّ
عامها الأول ح�سب رواي��ة �أمها ,ولي�س لها �أي
�أقارب �سوى خالتها الوحيدة التي تزورهما من
حني �إىل �آخر.
م��دت��ن��ي “وفاء” ب��ال��ق��وة ووه��ب��تْ ل��روح��ي

الطم�أنينة ,فعندما تتكلم “وفاء” تبدو ك�أحياء
الأثرياء بات�ساع �شوارعها ونظافتها ,وب�أفكارها
ت�شبه الأ�شجار الدائمة اخل�ضرة التي تزين
الأر�صفة واحلدائق ,لقد جعلتني �أتنا�سى والدي
وغربتي .قالتْ يل مرة :ال تتذكر من املا�ضي �إال
الأ�شياء اجلميلة.
والدك؟
قلتُ  :هل �أنت �سعيدة لأنك ال تعرفني
ِ
�أجابتْ بهدوء� :أمتنى لو �أعرفه! لكن �أمي
تقول� :إن امل�ستقبل �أجمل و�س�ألدُ ال�صبية الذين
�سي�صبحون �آب��اء فيما بعد� ..س�أ�صبح طبيبة,
و�أعالج الآباء كي ال ميوتوا باكراً.
.............
يف كل يوم تعود “وفاء” من املدر�سة .تطل
علي م��ن ال��ن��اف��ذة تنقر ال��زج��اج كع�صفورة.
تدخل غرفتنا وتعيد يل الدرو�س التي �أُعطيت
يف ال�صف .تقول :يجب �أن تدر�س جيداً ,لقد
اقرتبت امتحانات ال�شهادة الإعدادية .يجب �أن
ننجح بتفوق.
جتل�س على حافة ال�سرير ت�شرح يل الدرو�س
العلمية وحني تتعب تركع على الأر���ض وتبد�أ
بالر�سم على ا َ
جل�ص الأبي�ض الذي غطى ن�صف
�ساقي.
اليوم دون��تْ التاريخ بني ر�سوماتها ,وع��دتْ
الأيام املا�ضية منذ حادثة انزالقي.
قالت يل :بقيت ثالثة �أي���ام و�ستعود �إىل
املدر�سة.
عند الغروب دخلت �أم��ي الغرفة .ك��ان لون
وجهها ي�شبه ت���راب احل��ي ال���ذي �سكناه ,مل
تنظر �إيلّ ,بل اجتهتْ نحو “وفاء” و�أخذتها
بني ذراعيها �ضمتها �إىل �صدرها ,وبد�أتْ جته�ش
بالبكاء.
حملتُ ثقل قدمي وهبطتُ من ال�سرير يف
ذراعي الفارغتني ,مل �أعد �أرى “وفاء”,
ده�شة
ّ
لقد �ضاعتْ يف �صدر �أمي  ,حاولت االلت�صاق بهما
واخلوف يعت�صر قلبي.
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يقول �أبو الوليد

ق�صيدتان

•�صالح ه ّواري

•ق�صي عطية

يغريك)
ِ
(البحرُ

•�صفاء فرحان ال�شمندي

•حيان حممد احل�سن

قلبي

يقول �أبو الوليد الفاكهاين
ويف عينيه �أ�سئلة تطري:
		
خذوها حكمة مني وطوفوا
بقنديلي عليكم وا�ستنريوا
		
ملاذا حني تختلط الأمور
ي�صري النور طين ًا وهو نور
		
يجيء عليك يا �إن�سان وقت
تدور به الرياح وال تدور
		
به تت�صالح الأ�ضداد لكن
�إذا تركت على بع�ض تغري
		
على �أرق ينام النوم فينا
�إذا �أيقظته انقلب ال�سرير
		
تدور بنا اجلهات بال جهات
وبو�صلة تدق وال ت�شري
		
هما اثنان �إذا قادا قطار ًا
�سيختلفان :كيف؟؟ متى امل�سري
وما بني الـ«متى» والـ»كيف» مي�شي
�إىل الفو�ضى وي�ضطرب املرور
فغ�ض الطرف �إنك يف زمان
ع�صاه يقودها �أعمى ب�صري
		
ف�ساد يف ف�ساد يف ف�ساد
�ضحية ناره عبد فقري
		
وم�سح اجلوخ للم�س�ؤول عار
وهل يحظى به �إال الأجري؟
		
يقول «�أبو الوليد الفاكهاين»
وحكمة قوله الف�صل الأخري:
نعم ..تتبدل الأ�شياء فينا
وعن �أ�شجارها تن�أى الطيور
		
وتنكر بع�ضها الأنهار بع�ض ًا
وتخرج عن براءتها الزهور
		
ولكن ال�صحيح ي�صح دوم ًا
لو امليزان زاغ به ال�ضمري
		

قلبي الذي ...
َ
حولك
�أدا َر مو�سيقاه
ولفّك بنب�ضاتهِ احلانية
مغيب ال�شّ ـم�س
بعدَ
ِ
َ
خالل اللّـيل
�سي�أتي
على وق ِع �صمتك الالزوردي
كفرا�شةٍ م�ضيئةٍ
�أت�سلّلُ من خاللِ النّـافذة
�سرتاين كموجة مرتع�شة على املاء
ال�صـمتِ
ُ
تفتح �أنغا َم ّ
ال�سـكونِ الهادئ
يف ّ
�س�أكون النجمة ..
َ
لتالطفك
التي ت�سري
الغريق
كتيا ِر هواءٍ يف رئةِ
ِ
ُ
ينب�ض قلبي ..
≈≈≈≈≈≈≈≈

ُ
م�ضياف
�سمراء
ولي�س �إاليَ يا
َ
ُ
�شوقي ك�أمواج هذا البحر يغرقني
ُ
أعراف
احلب �
با�سم
ولي�س للبحر
ِ
َ
ّ
ل�ست �أح�سبها
بال
هواك حياتي ُ
ِ
ُ
�صف�صاف
احلب
بحر
ّ
وما لقلبي ِّ
�سكرى دوايل الهوى من يو ِم مولدها
ُ
أو�صاف
وللقطاف مواعيدٌ و�
ِ
َ
عطرك يهديني(
)مازال
ِ
ما َ
عطر ِك َيهديني �إىل طُ رقي
زال ُ
من قطفةِ ا َ
حل َب ِق
كنفحةٍ ُ�س َّربتْ ْ
ني �أغانٍ ُم�سكراتُ دمي
وللحن ِ

�سرتة الأ�شجان

بق
فلرت�شفي
من نامو�سِ ها ال َع ِ
اخلمر ْ
َ

حائمة
ب�أن�شوطة الغيم واملطر
يغ�سل هذه امل�ساءات
تت�ساقط �أوراق الليل
راق�صة الآهات
من �صخبي ..
ً
غريبة
تعرب الألوان
تقطر عيوين الزرق
�صرخة يف هذه الف�ضاءات
ال�شهيق على �صدري.
من فو�ضى
ِ
ال �شيء  ..غري ارجتاف الراحلني
يف �سرتةٍ الأ�شجان
من ال�صبح
ينام رحيل الناي ُمطمئن ًا
على دروب الليل من �شغفي.

�أنا وحيدٌ وكا َد ال�شوقُ
يذبحني
ْ
و ْ
قلبي اخلف ِِق
مل يعد يلْ رجا من َ

احلب)
(نوافذ
ّ

ال توجعي القلب املت ّيم بالبعا ْد

ف�أنا غريقُ احلزنِ معتلُّ ال�سها ْد
�ضجيج للحيا ِة ولهفتي
�شوقي
ٌ
حمتلّة ٌ بني اعتقادٍ واعتدا ْد
م�شرعةُ املَدى
ونوافذي
ّ
للحب ّ
ّ
لكن َ
بابي مو�صدٌ بيدِ العِناد ْ

منمنمات...

ٌ
لل�ضوء
فرا�شة ُت�ؤمئ ّ

اجلرح الن َ
و� ُّ
ّاتئ يف
أحك
َ

ب�س ّبابتها الطّ ويلة

ني اللّيل والنّهار.
جب ِ

يجيء ٌ
وقت
قد
ُ

تغمزُ
بجناحيها
َ
ّهب.
ُ
وحتوم يف ذاكر ِة الل ْ
ـ2ـ

ٌ
خطوات تتعثرّ
بال�ضوء
ّ

تبكي فيه الطّ يو ُر
بال دموع.

على الترّاب املَجبول مباء الورد

ـ7ـ

أعرج وحيداً،
� ُ

لكنّها ال تُخطئُ ال�شّ ط�آنَ

�أدجل ُْت قلمي

ممُ تطي ًا �شوقي
ُم�ست�سلِم ًا للظّ ّن الأليم

املُحاذية لال نهاية.

ورج ْم ُت ظ ّن ًا �آثم ًا

ـ5ـ

البي�ضاء...
ا�ستباح ورقتي
َ
َ

املُتّجهِ نحو املوج

يبتكر �أبجدي َتهُ دائم ًا
الربعم
ُ
ُ

الغ�سق،
مزّ ق �ستا َر
ِ

ُقيم يف �شرنقةِ الغياب.
امل ِ

ُمتد
ّ�سع للف�ضاءِ امل ّ
يت ُ

وم�ضى

وء ..
ُيق ّبلُ ّ
ال�ض َ

مير ب�سيفِه حزين ًا
ُ
الفجر ّ

َ
خريطة الور ِد
وير�سم
ُ

الباب املُوار َِب
يفتح
َ
ُ
تارك ًا توقي َعه

ُمو ِّدع ًا َمقها ُه.

يف اجلذو ِر اخلف ّية.

على ياقةِ اللّيلِ البهيم.

ـ3ـ

ـ6ـ

باء
ُ
فتمرح يف مغانيهِ الظّ ُ
لت�سكر م ِْن جفون ِِك �أُغنياتي
َ
وي�صفو يف قوا َّ
الهناء
يف
ُ
َ
حلن
مروج ِك
لأغد َو يف
حم�ض ٍ
ِ
وماء
اجل�سم ال ط ٌ
ك�أنَّ
َ
ني ُ
�س�أحيا  -يا �صغريةُ  -بالأماين
والرجاء
أغاين
ل
ا
فتخ�ضر
ُ
ُّ
هُ نا م َّرتْ �سنونوةُ الأما�سي
َ
امل�ساء
الطيب  ,وارتع�ش
ف�ضا َع
ُ
ُ
أ�شرب قهوتي وحدي َ�شرود ًا
�أ� ُ
وال�سماء؟!
طام
�أمامي
البحر ٍ
ُ
ُ
ُ
تر�شف م ِْن دموعي
أحالم
�أ ِم ال ُ
فاء؟
ال�ص
جماليها
يف
في�سري
َّ ُ
وح قلبي
من حن ِ
لي�سكر ْ
َ
الر ِ
ني ُّ
عاء
وما عا َدتْ لأهليها ال َّر ُ
ري بكلِّ �أُف ٍْق
و�أ�شت َُّم العب َ
والهواء
رج طهر ًا
فيندى املَ ُ
ُ
لقد �آ َمن ُْت �أنَّ َ
اهلل ُح ٌّب
ّقاء
ُ
وجوهر ُه الطّ هارةُ والن ُ
لأحالمي ل�سمراءِ املراعي
والوفاء
حي
و
ب
و
روحي
هوى
َْ
ُ
ّيت حلني
لها  -يا فتنتي  -غن ُ
وال�ضياء
يب فيهِ
َ
ففاح الطّ ُ
ُ
ومن َ
َ
ربيع
عا�ش
ْ
الف�صول بال ٍ
الن�ساء
حري � ْأن تجُ افيهِ
ٌّ
ُ
ففي �أجفانِها قلبي غريقٌ
احلبيبةُ
والهناء
أحالمي
�
و
ُ

•علي فرحان الدندح
املُنب�سِ ِط

ـ4ـ

بيع يهزُّ عِ طف ًا
لعين ِ
َيك ال َّر ُ

فعل �أمر

�أ�س�ألُ الظلّ
وال�ضوء،
ّ

ـ1ـ

�سمراءُ المراعي
•يا�سني عزيز حمود

أمواج � ُ
ألطاف
البحر
ِ
يغريك وال ُ
ُ

ري �إىل الفجر
تُ�صغي الع�صاف ُ

� ُ
أقف وحيداً..

شعر

***

و ت�س�ألني..
بفعل الأمر �أن
ُعد �أوال ً
من ثم يل
ُعد ثاني ًا
ُبح ثالث ًا
من بعد �ألف
غيابة يف املوت
�أو يف اجلرح
واح�ضن �أ�ضلعي
عد �إىل الذهاب
�أو ّ
مع الرياح
يا كم بكيت ومل تعد
من �ألف فجر
�أو �صباح
واحلجة البلهاء
هرولة الدموع
مبحجري!
زمني..
يطالعه املكان
من ال�س�ؤال املتعب
من نز �ألوان اجلراح

مي�����ح�����و ب����ق����اي����ا
الأحرف ال�صماء
من حرب الدنان
ت�صحو الغ�صون الباكيات
من الكمان
بالقرب مني
غيمة..
وهبت وعودا ً للح�سان
المرئ القي�س احلبيب
للظامئ الن�شوان
لليل الغريب
من بلّ مدمعه الرثى
وانهار �شعر ًا
وانت�شى �صوت النحيب
قلت:
ُ
من
ذا
قد
بكى!
ف�إذا الندى
من �سجنه
غنى و الح!

قصة
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ظله ..وال�سو�سنة

جدتي ترى جدي

•معت�صم عي�سى

•د�.أحمد زياد حمبك
ما �أزال �أذكر ذلك اليوم ،كم �ضحكنا فيه،
�أن��ا و�إخ��وت��ي ،كان عمري اثني ع�شر عام ًا،
ولكن جدتي كانت قد بكت فيه ،ثم �ضحكت،
وذرفت �أمي بع�ض الدموع ،وما كنا نعرف �أنا
و�إخوتي للحزن معنى ،ف�ضحكنا.
يقرع ال��ب��اب �أ���س��رع �إل��ي��ه �أف��ت��ح��ه ،و�إذا
جدتي ،ي�سرع �إليها �إخوتي ،ح�سام ونائل
ور�شا.
عيناها حم��م��رت��ان� ،أث��ر ال��دم��وع ظاهر على
خديها ،لكن �ضحكة وا�سعة متلأ وجهها.
�أ�س�ألها:
ـ �أين عمي؟
ـ �أو�صلني �إىل باب العمارة ،وراح �إىل بيته.
كان عمي ،قد جاء قبل ثالث �ساعات و�أخذ
ج��دت��ي ب�سيارته ،حتى �إن���ه مل ي��دخ��ل ،كانت
يف انتظاره ،الحظنا ا�ستعدادها للخروج قبل
و�صوله ،كانت معه على موعد ،ما عرفنا �إىل �أين
�ستذهب.
عمي قلي ًال ما كان يزورنا ،وال نعرف �إىل �أين
ذهب بجدتي؟ ارتدت جدتي �أبهى ما عندها من
معاطف ،و�إن ك��ان ق��دمي ال��زي ،حملت حقيبة
يد �أنيقة ،ولكنها قدمية �أي�ض ًا ،وم�شت مثل ملكة
بريطانيا ،وح�ين رن جر�س ال��ب��اب نه�ضت على
الفور ،وقالت“ :هذا عمكم� ،س�أغيب �ساعة ثم
�أرجع” ،لكنها غابت حوايل ثالث �ساعات.
ت�ساءلنا �أنا و�أمي و�إخوتي.
قالت �أمي�“ :أظنها ذهبت �إىل املحكمة لتو�صي
لعمكم بال�شقة التي متلكها ،والتي ي�سكن فيها”.
عمي �أ�صغر من �أبي ،يف ذلك الوقت كان قد بلغ
الأربعني ،ومل يتزوج ،ثم تويف ومل يبلغ اخلم�سني،
مل يكن ل��ه عمل� ،أم��ي حتقد عليه� ،أب��ي دائم ًا
ي�ساعده ،نحن نعي�ش يف �شقة وا�سعة ،ميلكها �أبي،
كان �أبي قد �سافر �إىل اخلليج وعمل هناك.
قلت لأمي“ :ولكنها ذهبت يف الثالثة ،واملحاكم
تغلق يف الثانية والربع” ،ك��ان ال���دوام يف تلك
الأي���ام ينتهي يف الثانية وال��رب��ع ،قالت �أم��ي:
“واهلل� ،أنت مثل ال�شيطان ،من �صغرك تعرف كل
�شيء” ،مل �أك��ن �صغرياً ،كنت يف الثانية ع�شرة،
كنت يف احلقيقة �ألتقط كل ما تقوله �أمي �أو �أبي
�أو جدتي ،و�أحفظ ،ال �أن�سى� ،أمي دائم ًا تتوقع من
جدتي �أن ت�سجل ال��دار التي متلكها با�سم عمي
�سمري ،كانت قد ورثت الدار عن �أبيها ،وهي تعي�ش
معنا ،ال تعي�ش معه� ،أنا �أع��رف مل��اذا ،حتى توفر
عليه امل�صروف ،هي تقول �إنها حتبنا ،هذا �صحيح،
ونحن نحبها ،ولكن لتوفر على عمي امل�صروف
وثمن الدواء ،هكذا قالت �أمي �أكرث من مرة� ،أخي
ح�سام يف الثامنة ال يعرف �شيئ ًا ،و�أختي ر�شا يف
اخلام�سة� ،أخي نائل يف الثالثة ،جدتي حتبني
كثرياً ،وحتب ح�سام ،وحتب ر�شا ،لكنها حتب نائل
�أكرث منا جميع ًا� ،أنا �أعرف ملاذا ،نائل ي�شبه جدي،
هكذا تقول جدتي.
وت��دخ��ل �أم���ي ،ت�ساعدها على خلع معطفها،
تقول لها بربود:
ــ �شغلتِ بالنا ،واهلل قلقنا عليك� ،أين ذهبت مع
عم الأوالد؟
مت�سح جدتي الدموع من عينيها ،ت�ضحك ،تت�ألق
�أ�سنانها البي�ضاء الالمعة املن�ضدة ب�أناقة ،طبع ًا
هي �أ�سنان �صناعية ،و�ضعتها قبل ع�شر �سنني ،فور
عودة �أبي من اخلليج ،هكذا قالت �أمي.
نلتف حولها ن�س�ألها:
ـ �أين كنت؟
هل مات قريب من �أقربائها؟ يف احلقيقة مل
يبق لها قريب ،كل من كانوا يف مثل عمرها ماتوا،
وكلما مات واحد كانت ت�أبى �إال �أن حت�ضر العزاء،
وترجع باكية ،وهي تقول�“ :أنا ال �أبكي عليه� ،أنا
�أبكي على نف�سي”.
قالت لها �أمي:
ـ �س�أ�صنع لك فنجان قهوة.
ردت:
ـ زيدي من �سكره� ،أكرث من كل مرة.
جدتي مغرمة بالقهوة ،بلغت الثمانني ،وال
بد من �أن ت�شرب القهوة يف اليوم �أكرث من خم�س
مرات.

�أحلحنا عليها بال�س�ؤال ،قالت:
ـ ر�أيت اليوم جدكم.
ده�شنا ،فتحنا �أفواهنا غري م�صدقني ،جدتي
طاملا حدثتنا عن جدي ال��ذي مل ن��ره ،وال ر�أينا
���ص��ورة ل��ه ،ك��ان��ت دائ��م�� ًا ت��ق��ول“ :جدكم رجل
وال كل الرجال� ،إذا دخل يف هذا الباب �سدَّ ه”،
وت�شري يف كل مرة �إىل باب الغرفة ،ثم ت�ضيف:
“طويل� ،أطول من ابني �سمري عمكم ،حتى �أبوكم
عادل ال ي�شبهه� ،أبوكم ي�شبه خاله علي� ،أخوكم
ال�صغري هذا نائل ي�شبه جدكم ،وت�شري �إىل �أخي
نائل ابن ال�سنوات الثالث ،وتقول“ :عندما يكرب
نائل ف�سوف ي�شبه جده �أكرث ،اهلل يرحمه ،عيناه
زرق���اوان مثله ،و�شعره �أ�شقر ،ما ك��ان يف زماننا
م�صور ،لكن �صورته هنا يف قلبي ،ال �أن�ساه” ،وتعلق
�أمي“ :احكي لنا ،باهلل عليك ،ما عذبك مثل باقي
الرجال؟” ،ثم تهم�س �أمي�”:أو ما عذبتِه �أنت؟”،
وترد جدتي ،وقد َ�س ِم َعتْ ه ْم�س �أمي”:خ�سئتِ ،
يا �سمراء ،ما عذبته وال عذبني” ،وتعلق �أمي:
“طبع ًا ما عذبك وما عذبته ،لأنك ما ع�شت معه
غري �سبع �سنني” ،وتر�سل جدتي زفرة وتعلق”:لأ،
ما ع�شت �سبع �سنني ،ع�شت معه خم�س �سنني ،كان
ابني ع��ادل ،زوج��ك ،عمره خم�س �سنني ،وكنت
حاملة ب�سمري �شهرين” ،وتغمغم �أم��ي مازحة:
“هل �أكيد كنت حاملة؟” ،وت�سمعها جدتي،
فت�صيح م��ازح��ة“ :اهلل يلعنك ،ي��ا ���س��وداء� ،أن��ا
احلمد هلل ط��وال عمري ما فاتتني �صالة ،نحن
ما كنا مثل هذا اجليل� ،أنا �صرت �أرملة ،اهلل يلعن
احلرب و�ساعتها ،وعمري حوايل ثالث وع�شرين
�سنة ،قلت ل��ك ،تزوجت وعمري ثماين ع�شرة
�سنة ،وما ع�شت مع زوجي غري خم�س �سنني ،وما
تزوجت ،نذرت نف�سي لرتبية زوجك عادل ،ربيت
لك �أف�ضل رجل ،ومثله �أخوه �سمري”.
وت��دخ��ل �أم��ي حتمل القهوة جل��دت��ي ،وت�أبى
جدتي �إال �أن ت�ضع ملعقتني �صغريتني من ال�سكر
يف الفنجان.
وتنهال عليها �أ�سئلتنا� ،أنا و�أمي و�أخي ح�سام
و�أختي ر�شا:
ـ كيف ر�أيت جدي؟
ـ �أرجوك قويل لنا �أين ر�أيت جدي؟
ـ هل �أخذك �إليه �سمري عم الأوالد؟
هل احتفظوا بجثمان جدي ،حنطوه ،وو�ضعوه
يف قف�ص من زجاج ،ثم �أح�ضروه ب�صورة خا�صة
�إىل حلب لرتاه جدتي؟ هل و�ضعوه يف املتحف؟
طول عمرها وهي حتدثنا عن جدي ،ولكن ما من
مرة قالت ر�أيته ،كيف ر�أته اليوم؟ هل عرث عمي
على �صورة ل��ه؟ لو عرث على �صورة كانت �أرتنا
�إياها.
تر�شف قهوتها ،وتتكلم:
ـ بعد �ساعة ي���أت��ي �أب��وك��م ،اط��ل��ب��وا منه �أن
ي�أخذكم معه لر�ؤيته.
و�أ�س�ألها:
ـ ومل��اذا رحت مع عمي �سمري لر�ؤية جدي وما
رحت مع �أبي؟
ـ عمك �سمري ما عنده عمل ،وقته كله ملكه،
�أب��وك ما عنده �ساعة ف��راغ ،من ال�صباح حتى
امل�ساء وهو يف املحل.
وت�صمت ثم ت�ضيف وهي ت�ضحك:
ــ غد ًا �س�أذهب مرة ثانية لأراه.
وت�س�ألها �أمي:
ـ باملنا�سبة ،زوجك ،جد الأوالد ،اهلل يرحمه،
وحيد ،كيف �أخذوه للجي�ش؟
جدتي تر�شف من فنجانها ،وتر�سل زفرة:
ـ اهلل من عنده يلعن احلرب ،ويلعن �ساعتها ،نعم
يا بنتي ،زوجي وحيد ،ولكن احلرب �أهلكت النا�س،
حكى يل ابن عمه ،وكان معه ،ابن عمه رجع من
علي الزواج
احلرب ،وهو ما رجع ،ابن عمه عر�ض َّ
�أك�ثر من م��رة ،و�أن��ا يف كل م��رة كنت �أرف�����ض� ،أنا
�أع��رف ،ابن عمه ما له ذنْ��ب ،لكن هو ال��ذي قال
يل“ :زوجك ا�ست�شهد” ،وما عدت �أحتمل ر�ؤية
وجهه ،كيف �أت��زوج��ه؟ و�أعي�ش معه؟ ق��ال ابن
عمه ،وهو �صادق ،كانوا راجعني �إىل البيت ،كان
هو وابن عمه يف ال�سوق ،وفج�أة ،ملأ ال�سوق ع�سكر
الع�صملي ،وملوا ال�شباب� ،أمروهم ،كل واحد مي�سك

يد الثاين ،وم�شوا بهم يف حبل مت�صل� ،أوله يف باب
الفرج و�آخره عند القلعة� ،أكرث من ثالثمئة �شاب
من خرية ال�شباب”.
وت�س�أل �أمي:
ـ وما قال لهم �أنا وحيد؟
وترد اجلدة:
ـ قال لهم ،لكن ما �سمعوا كالمه وما �صدقوه ،يف
تلك الأيام ما كان عند ال�شخ�ص دفرت ع�سكرية
وال بطاقة هوية.
مت�سح دموعها بكفيها ،وتتكلم:
ـ واهلل كان عندي ثالث لريات ذهبية ،لو كنت
�أع���رف لكنت حلقت ب��ه �إىل القلعة و�أعطيتها
للع�سكري ،كان فكه ورجعه �إيل ،لكن ما عرفت �إال
بعد يومني.
و�أتكلم:
ـ �أنا �أعرف القلعة ،و�أعرف باب الفرج ،بني باب
الفرج والقلعة م�سافة �ألف مرت و�أكرث ،و�أنت قلت
�أخذوا ثالثمئة �شاب؟
ـ يا بني ،يا بني ،ابن عمك قال ،واهلل ن�سيت،
ثالثمئة ،خم�سمئة� ،ألف ،وكان كل واحد مي�سك
يد الآخ��ر وي�سري اجلميع يف �شكل حبل ،حتى ال
يهرب �أحد ،ال �أتذكر� ،أظن �أكرث من �ألف.
وي�س�أل ح�سام:
ـ وملاذا �أخذوهم �إىل القلعة؟
جدتي مت�سح دموعها:
ـ من القلعة �ساقوهم ما�شني على الأق��دام �إىل
حرب �سفر برلك.
�أ�س�ألها:
ـ وتدرب على احلرب؟ �أعطوه بارودة؟
مت�سح دموعها وتتكلم:
ـ ال تدريب ،وال بوط ،وال �أكل ،ملا رجع ابن عمه
حكى لنا حكايات عجايب غرايب.
يد جدتي ترتع�ش� ،أم��ي ت�أخذ الفنجان من
يدها.
�أ�س�ألها ب�إحلاح:
ـ وكيف ر�أيت جدي اليوم؟ احكي لنا.
تقول:
ـ واهلل ر�أيته بعيني هذه ،وهو يف اخلندق ،ومعه
بارودة ،حليته طويلة ،من �شهر ما حلقها ،ووجهه
�ضعيف ،من قلة الأكل� ،أو قولوا من اجلوع ،ولكن
نظرته هذه هي ،نف�سها ،ما تغريت ،مثل ال�صقر،
وملا ب��د�أت املعركة كان �أول من طلع من اخلندق،
وهجم ،وبعدها ما �شفته� ،أنا اليوم تعبت ،ولكن يف
يوم غد� ،سوف �أذهب لأراه مرة ثانية ،ميكن بعدها
ما �أ�شوفه ،اليوم م�ساء روح��وا مع ابني ع��ادل،
�أب��وك��م ،قولوا ل��ه ،روح��وا معه� ،شوفوا جدكم،
وحتى ي�شوف هو وال��ده ،ميكن بعد �ساعة يبد�أ
عر�ض جديد.
ن�صيح:
ـ عرفنا ،عرفنا ،رحت �إىل ال�سينما ،ر�أيت فيلم
�سفر بر لك.
يقول ح�سام:
ـ هذا ما هو جدي ،هذا ممثل.
تعلق جدتي:
ـ �أعرف ،ولكن ي�شبهه ،واهلل ،ك�أنه هو.
ننفجر نحن يف ال�ضحك� ،أم��ي تولينا ظهرها،
ت�سرع �إىل املطبخ ،وهي مت�سح دموعها.
�أحلق ب�أمي� ،أ�س�ألها عن �سبب بكائها� ،أعرفها ال
حتب جدتي ،فلماذا هذه الدموع ،ترد:
ـ ال �شيء.
�ألح عليها يف ال�س�ؤال ،فرتد:
ـ ك��ان يل �أخ ،مثل ج��دك ،راح �إىل ح��رب 48
لتحرير فل�سطني.
ـ وهو وحيد مثل جدي؟
ـ لأ.
�أ�س�ألها:
ـ وما رجع؟
تلتفت �إيل ،مت�سح ر�أ�سي بكلتا يديها ،ت�ضمني
�إليها� ،أح�س بها وهي تبكي.
*
كان ذلك قبل �أكرث من ن�صف قرن ،وال �أعرف
مل��اذا �أتذكره كلما �شاهدت يف التلفاز فيلم ًا عن
حرب.

���س���أل نف�سه �أك�ثر م��ن م���رة ..مل��اذا هذا
املقعد ب��ال��ذات ،وكيف تقوده قدماه بني
وق��ت و�آخ��ر �إىل ه��ذا املكان ،يجل�س فوق
امل��ق��ع��د دون غ�ي�ره ،وي��ط��ي��ل ال��ن��ظ��ر �إىل
�أغ�صان ال�شجرة التي تظلل مكان جلو�سه،
يلتفت اىل املمر ال�ضيق يف احلديقة ..هنا
تختلط خطوات العابرين وه��و يالحقها
بنظرات زائغة ،لكن �شيئا ما يرت�سم يف الذاكرة
وال ي�شبه �أي��ا م��ن ه��ذه اخل��ط��وات وال �أوراق
ال�شجر �أو هذا املقعد .يجمع مازن ت�سا�ؤالته
املعلقة فوق غيوم احلرية ويختار العودة من
حيث �أتى ،تاركا لذكرياته املتداخلة �أن تف�صح
عما تخفيه من هواج�س.
قبل عامني كان بع�ض زوار احلديقة على
موعد مع قذيفة هوت من حيث ال يحت�سبون،
لتفرق �شملهم وتخلف يف �أج�سادهم ونفو�سهم
جراحا ال تندمل ،يحدث مازن نف�سه قائال:
هل يخت�صر ذلك وجع املكان و�سطوة الأمل يف
خبايا الذاكرة !.كثرية هي الذكريات ،وكلما
ازدحمت على م�شارف اللحظة ،تتهاوى معها
نب�ضات الواقع ،لي�صبح املن�شود �أكرث ابتعادا.
وفيماهو م�ستغرق مبحاولة البحث عما
يفاقم م�شهدية املكان ،تنت�صب �أم��ام خميلته
عينان ال يغفلهما ال��ق��ل��ب ،حت����اوران �صمته
وحتر�ضان ال��ذاك��رة ك��ي توغل يف ت�سا�ؤالت
من ن��وع اخ��ر ،ا�شعل لفافة التبغ بطريقة ال
�إرادي��ة وخو ير�سل نظره نحو البعيد ..نعم
ها قد عادت به الذاكرة نحو ذاك ملكان حيث
كان يرتاد املقعد حتت ال�شجرة نف�سها وينتظر
�إط�لال��ة �سو�سنته ..ي��ا لتلك ال��ذك��ري��ات كم
حفرت يف الوجدان اخاديد ت�أبى اال انا تعرب
ع��ن ح�ضورها ،ب�ين لهفة اال�شتياق و�صدمة
الغياب ،نعم بد�أت الروح تهتز �شوقا وكثريا من
اللوعة.
وعلى غري عادته ق��رر �أن يواجه حزمة
الأوج����اع وق�سوة احل��رم��ان ،فقادته قدماه
جمددا نحوا املقعد الذي بدا وحيدا وبعيدا
عن زحمة امل���ارة ،با�ستثناء وج��ود �سو�سنته
ف��وق ذاك امل��ق��ع��د ،وك���أن��ه��ا تنظر ق���دوم هذا
الفار�س احلائر ،مل يكن يحلم او يتخيل و�إمنا
هي احلقيقة بكل تفا�صيلها وجتلياتها ،فها
هي �سو�سنته وك�أنها على موعد معه ،جل�س
قربها وهو يغالب ده�شته حماوال �أن يتجنب
النظر �إىل عينيها� ،س�ألها ب�صوت متهدج :منذ
متى و�أنت جتل�سني هنا ..ف�أطلقت تنهيدة وهي
تقول :منذ كنت تبحث عني وتخ�شى علي من
�أن اكون من بني �ضحايا ما يت�ساقط من ال�سماء،
هل تذكر اخر مرة انتظرتني هنا وجنوت �أنت
من تلك القذيفة ،وكنت �أن��ا كعادتي قادمة
اليك مت�أخرة عن م��وع��دي ،وجدتك تبحث
بني النا�س عني ،ويكاد قلبك يقفز من مكانه
خ�شية ان �أكون من بني ال�ضحايا� ،صحيح اين
و�صلت مت�أخرة لكنني و�صلت لأعيد اليك �شيئا
من الطم�أنينة .نظر �إليها بعمق و�س�ألها جمددا:
ملاذا �إذ ًا افرتقنا !.نه�ضت من مكانها و�أ�شاحت
بوجهها قبل ان تغادر وهي تقول :رمبا لأنني
مل �أدرك يف يوم من الأيام ب�أنك كنت ال�شجرة
التي �أ�ستظل ب�أغ�صانها.
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�سورية ورو�سيا :وعي التاريخ والجغرافية

•ح�سن �إبراهيم �أحمد
ملاذا يظهر النكد ب�أ�شكال كثرية يف مواقع دون �أخرى؟ ال ن�شك
�أن لذلك �أ�سباب ًا قد ت�ستجلى بوعي التاريخ والواقع ،والنكد قد
يتال�شى بعد مدة ق�صرية ،لكنه قد ميتد على �أحقاب طويلة،
فيكون م�ؤ�شر ًا على ما ال ميكن جتاهله .وال �شك هنا �أن درا�سة
�أ�سبابه يفرت�ض �أن تو�ضحها الأح��داث النكدية ،مبا تن�ضح
به من م�ؤ�شرات ،وتبقى القدرة على التعليل ملك الدار�سني
و�صوابية ر�ؤيتهم وحتليالتهم التي حتتاج �إىل التفا�صيل.
ما يجب �أال نن�ساه �أن املواقع التي تتعر�ض لل�ضغوط لها
ميزاتها الرفيعة ،ما يجعلها عر�ضة للأطماع وحماولة امل�صادرة كي
ال تكون يف مو�ضع التهديد والإخافة ،ورمبا كان املق�صود هو الرثوات
واملواقع.
يف مو�ضوعنا ،هناك الكثري من امل�ؤ�شرات التي متكن قراءتها
من الأح��داث وتتابعها ،والتي يبدو و�ضوحها للمتمعن القادر على
التف�سري والإي�ضاح ملا مير على النا�س بو�صفه �أحداث ال�ساعة.
ال��وق��وف على الأح���داث التي ج��رت وجت��ري يف مواقع معينة
دون غريها ،يفرت�ض �أن يثري الت�سا�ؤل ،خا�صة �إذا كانت �أحداث ًا
متكررة وممتدة على الأزمنة ،ما يدفع �إىل التوقف عندما يعنيه
ذل��ك ،وم��ا ت�ؤ�شر �إليه من �أه���داف تبغي حتقيقها �أو منع حتقيق
نقي�ضها .ويف موقعني هامني ،يجري فيهما ما ال يجري يف غريهما
بهذا ال�شكل واالمتداد ،قد نلم�س الكثري من ال�ضغوط التي ت�ؤ�س�س
لها اجلغرافية ،وتف�سرها �أح��داث التاريخ .واملوقعان هما �سورية
بامتدادها الطبيعي ،ورو�سيا بجغرافيتها الوا�سعة.
مل ينتظر العامل – وهنا �أق�صد الغرب الإمربيايل الذي بد�أت
القوة التي ميتلكها ت��زداد وحتتاج �إىل التغذية وكبح املناف�سني-
طوي ًال بعد بروز قوته ،على ا�ست�شعار اخلوف من بروز قوة رو�سيا
وتعاظمها ،فتغدو قوة مناف�سة ،بل ب��د�أ بذل اجلهد احلثيث ملنع
هذه القوة الواعدة من �أن تكون ند ًا ومناف�س ًا له .يف الوقت ذاته
مل نر الغرب يقف املوقف ذاته من قوى ودول �أخ��رى ب��د�أت تنمو
وت�صبح مناف�سة .والفرق يف املوقف هو الفرق يف اخل��وف .فبعد
اكت�شاف �أمريكا مت ا�ستيطانها وبد�أ ا�ستثمار خرياتها ،ثم بد�أت تنمو
وت��زداد قوة وجربوت ًا ،بل مناف�س ًا قوي ًا للغرب التقليدي القدمي،
�أي �أوروبا ،مل جند قوى الغرب الإمربيالية حتاول منع هذه البالد
من ا�ستكمال قوتها الهيمنية ،بل كان م�ساعد ًا لها ،ومل يرتدد عند
ا�ستكمال قوتها� ،أن يتنازل لها عن زعامته .ومثل ذلك ح�صل مع
اليابان التي مل يعرت�ض ومل يحاول كبح منو قوتها ومنع ا�ستكمال
م�شروعها املناف�س ،بالرغم من بروز �أنيابها الع�سكرية ،كما ح�صل يف
احلرب العاملية الثانية� ،أو مغامراتها الع�سكرية يف اجلوار .كما متكن
الإ�شارة �إىل مواقع �أخرى يف العامل برزت فيها قوى مناف�سة وتربز
حتى اليوم ،دون �أن يكون لهذا الغرب املوقف الذي وقفه وال زال من
رو�سيا ولهذا دالالته ومعانيه.
يف احلالة الرو�سية الو�ضع خمتلف ،ما ال ي��زال يحر�ض على
املو�ضوع ويثري احلمى الغربية جتاهها لكبح قوتها ومنع ت�شكلها
كفاية ،وف�شل الغرب يف حالة �أو مرحلة ال يجعله يتوقف عن
املحاوالت ،و�إذا كان مل ي�ستطع منع رو�سيا �سابق ًا ثم الآن من تنمية
قدراتها الع�سكرية وتطوير �أ�سلحتها ،لأن ذلك يجري داخل بالدها
وبقدراتها التي ال ي�ستطيع الغرب عرقلتها ،لكن ذل��ك ال يعني
التوقف عن حماوالت عرقلتها� ،أو �أنه ركن �أو �سريكن �إىل الهدوء
واالمتناع عن املحاوالت ،ما يجعله يتوجه للكيد يف جماالت ومواقع
�أخرى.
رو�سيا م�ؤهلة كما يبدو للعامل� ،أن تكون من بع�ض جوانبها قوة
عظمى مهيمنة ،وقد جربت ذلك ،كما مل يكن لها املا�ضي اال�ستعماري
باحلجم ال��ذي ظهرت به امربيالية ال��دول الغربية ون�شاطاتها
اال�ستعمارية ،بل مل ت�سع �إىل ذلك بالأ�ساليب ذاتها .ورو�سيا بهذا
االمتداد اجلغرايف الكبري والذي ال مثيل له يف العامل ،والذي يزخر
برثوات هائلة ،يبدو خوف الغرب من متكنها �أن ت�ستغل هذه الرثوات
كفاية ،رمبا عند ذلك �سيكون اندفاعها للتو�سع ،و�ضغوط قوتها بكل
االجتاهات ،وخا�صة يف م�ساعدة ال�شعوب الفقرية كما جربت ذلك
فتمنحها ثقتها ويكون اندفاعها باجتاه الغرب واجلنوب باجتاه املياه
الدافئة وما يليها� ،سيكون العمل املنا�سب ،ما يجعل جهود الغرب
ب�أجمعه تن�صب حول منع و�صولها �إىل تلك اللحظة وا�ستثمارها ،كما
ظهرت �سابق ًا واليوم.
ولكي ال ت�صل تلك اللحظة يجب منع القوة الرو�سية �أن ت�صل
�إىل ذلك املمكن ،فاالحتياط واجب .ورمبا كان الأمر �سابق ًا ي�شري
�إىل �إغراءات الرثوة التي ميكن �أن يجنيها الغرب من الهيمنة على
رو�سيا ،ولذلك ر�أينا �أن هذا الغرب مل يرتدد عندما تزداد القوة
املتهورة يف بع�ض مواقعه� ،أن يتوجه �إىل غزو رو�سيا ،كما ح�صل من
قبل نابليون بونابرت القائد الفرن�سي ،ثم بعد ذلك ما ح�صل من
قبل هتلر الزعيم النازي الأملاين ،وكالهما كان يبغي الهيمنة على
هذه البالد ال�شا�سعة �أو �إبعادها وحتييد اخلطر الرو�سي يف حلظة
حرجة ،والأه��م هو منع رو�سيا من �أن ت�صبح قوة خميفة ال متكن
مواجهتها �إذا هي امتلكت القدرة على ا�ستثمار ممكنات بالدها� ،أو
ثرواتها الطبيعية .و�إذا مل يكن ذلك فما �سر الهجمات عليها؟!

لقد بد�أ التفكري وبذل اجلهد لكبح القوة الرو�سية� ،أو ملنعها من
ا�ستكمال الت�شكل ،من قبل القوى الغربية مبكراً ،فلقد كانت القوة
الربتغالية تقف حائ ًال دون و�صول الرو�س �إىل مياه املحيط الهندي،
وعملت بريطانيا بعد ذلك على هذه املهمة بعد �أن �أ�صبحت القوة
اال�ستعمارية املهيمنة على منطقة اخلليج العربي وال�شمال وال�شرق
و�صو ًال �إىل الهند� ،أي �إنها �شكلت �سد ًا �ضد ت�سرب القوة الرو�سية عرب
تلك املناطق �إىل املحيطات اجلنوبية والبلدان املحيطة ،ع�سكري ًا
و�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا .ولقد كانت هذه الدولة اال�ستعمارية �صاحبة
النفوذ الأقوى يف �إيران والهند قبل انف�صال الباك�ستان عنها ،والتي
�شكلت ال�سد يف وجه رو�سيا.
يبدو الرعب الغربي من تنامي القوة الرو�سية ،زمن االحتاد
ال�سوفييتي ،املعرب عن �أيديولوجية تتناق�ض مع �أيديولوجية الغرب
الليربايل ،وتنامت دعوته �إىل فقراء العامل لاللتحاق بركب التحرر
من الهيمنة الغربية باجتاه اال�شرتاكية ،ما �شكل م�صدر خوف
متجدد للغرب الذي مل يتوان عن ا�ستخدام القوة التي �ساهمت يف
�إحداث دمار كبري مع ماليني ال�ضحايا يف رو�سيا خالل احلرب العاملية
الثانية ،وه�ؤالء كانوا من �أبرز �ضمانات تقدم البالد ،كونهم املخزون
الب�شري ال�ضروري للتنمية ،وكما ح�صل يف املواجهة املواربة يف
�أفغان�ستان ،حيث دع��م الغرب الإره���اب ال��ذي �ساهم يف �إيجاده.
بل لقد متت �إحاطة رو�سيا مبا يزيد على �ألف و�سبعمائة قاعدة
ع�سكرية حربية جاهزة لالنق�ضا�ض عند احلاجة �أو عند التوجه
�إىل العدوان .والأمر م�ستمر �إىل يومنا هذا ،حتى بعد �أن تراجعت
الأيديولوجية اال�شرتاكية التي كانت املق�صودة باملواجهة كما �أ�شري،
بل بعد �أن �أ�صبحت رو�سيا دولة ر�أ�سمالية ،مثل الغرب .ما يعني �أن
اخل��وف هو من رو�سيا بحد ذاتها �أي�� ًا ك��ان نظام احلكم فيها ،فهي
مفزعة للغرب بو�صفها رو�سيا التي يعمل الغرب على عرقلة �إدارتها
لبالدها ،وقد كرثت �أ�ساليب ذلك.
لقد بدا اجلهد الغربي الأ�سا�سي – كما �أرى -من�صب ًا على اجلانب
الدميغرايف� ،أي منع رو�سيا من امتالك القوى الب�شرية الكافية
ال�ستثمار خريات كل هذه اجلغرافية املمتدة التي حتتاج �إىل جهود
ب�شرية كبرية ،يف الوقت الذي تراجع عدد �سكان البالد عما كانه
زمن االحتاد ال�سوفييتي ،واخلوف كامن يف تراجع �أكرب بتحري�ض
على انف�صاالت ممكنة �أو بخلق عداوات مع ال�شعوب املجاورة .هذا
ما يعمل الغرب عليه رمبا ويبدو ذلك يف حم��اوالت هيمنته على
الدول املحيطة برو�سيا والتي كانت تدور يف فلكها �سابق ًا ،وتتمتع
مبخزون ب�شري كبري� ،إ�ضافة �إىل دول �أورب��ا ال�شرقية ،وهذه مت
العمل لإ�ضافتها �إىل االحتاد الأورب��ي ومنظومة الناتو ،واجلهود
وا�ضحة بهذا االجتاه يف كل من جورجيا و�أوكرانيا ،مع عدم ن�سيان
دول البلطيق ،ويف كلها مت ت�أجيج العداء لرو�سيا التي �أ�صبحت
بحاجة ملزيد من اجلهود االحرتا�سية ،كما �أن التوا�صل مع خمزونها
الب�شري �أ�صبح �صعب ًا .والعملية لي�ست كما نرى ث�أر ًا من عدوان رو�سي
وال مواجهة له ،وال تركز على عداوة ممتدة من الزمن ال�سوفيتي،
مبقدار ما هو خوف من �أن متتلك رو�سيا كامل القوة ال�ستثمار خريات
بالدها.
النكد ال��ذي يلج�أ �إليه الغرب حديث ًا ،هو ا�ستغالل �أي تهمة
ممكنة ،ال للحوار و�إ�شاعة الهدوء والطم�أنينة �إن حدث خط�أ ما،
بل لغر�ض العقوبات على رو�سيا ،كا�ستغالل ت�سمم جا�سو�س رو�سي يف
بريطانيا� ،أو االتهام بالتدخل يف االنتخابات الأمريكية الرئا�سية،
�أو وق��وف رو�سيا �إىل جانب جهات ال يريد الغرب �أن تقف �إىل
جانبها كي ت�سهل �أمور هيمنتها عليها ،كما ح�صل يف �سورية ،وتفر�ض
العقوبات قبل التثبت من االدعاءات� .ألي�س يف ذلك بوادر خوف �أو
قلق غربي عميق؟
مل��اذا تبذل ال��والي��ات املتحدة الأمريكية اجلهود لعرقلة مد
خطوط الغاز �إىل �أوربا؟ بل وال�ضغط على الأوربيني كي ال ي�ستوردوا
الغاز الرو�سي ،فرو�سيا �أ�صبحت رمز العداء واملواجهة التي يجب �أن
يبقى الغرب جاهز ًا لها بعد تفكك االحتاد ال�سوفييتي حتى ،وبعد
�إعالن الإ�سالم ع��دواً ،قيل �إنه البديل للعداء لرو�سيا� .إمنا ميكن
الغرب �أن ميزج بني العدائني خا�صة عندما ي�ستغل عالقة رو�سيا
بدول �إ�سالمية يرغب الغرب �أن تكون تابعة له.
يف احلالة ال�سورية يكمن �شبه واختالف ،فال�شبه كامن يف �أن
�سورية عرب التاريخ يف عني العامل طمع ًا ،فهي �أحد �أهم املواقع التي
تتوجه �إليها �أنظار الأقوياء ،بل �إن التاريخ ي�ؤكد �أنها املوقع الأول
والأهم يف العامل بداللة الأحداث التاريخية التي مرت على �أر�ضها
و�شعبها ،وما عانته وال تزال .ولعل �أجداد الغرب من الرومان لديهم
تعليل لذلك.
مرت ومتر عليه كل هذه املوجات ال�ضاغطة،
لقد برزت ك�أهم موقع ّ
و�أثرت يف جغرافيته وتاريخه كل هذه القوى ،وهنا يكمن القول �إن
ال�سوريني العرب هم امتداد لكل ال�شعوب ال�سابقة منذ ال�سومريني
�أو ما قبل ،و�صو ًال �إىل الآ�شوريني والبابليني والكلدان والأموريني
والكنعانيني والآراميني والأنباط والتدمريني وغريهم ،خمتلطني
مبن وفد �إىل هذه البالد م�ؤخر ًا من �شبه اجلزيرة العربية ،ومبا مل
تكن هذه املوجات بعيدة عن بع�ضها يف االنتماء واحل�ضارة ،بل رمبا

لي�ست من �سالالت �أو انت�سابات متباعدة ،بل قوى ب�شرية متفاعلة مع
املكان ومتحركة فيه ،اتخذت �أ�سماء متعددة دون �أن تكون متعددة
اجل��ذور واالنت�ساب ،وال متعددة ال��دور والفعل احل�ضاري ،بل هو
تبادل منو املواقع احل�ضارية بفعل ن�شاط املجموعات الب�شرية التي
تقطنها ،فت�ؤدي ما ت�ستطيع ثم ت�ضعف بفعل عوامل معينة ،لتعود
فتنمو يف موقع �آخر وارثة �إجنازات من �سبقها ،عن طريق التناحر �أو
متكن عنا�صر ال�ضعف والقوة وتبادلها .لقد كان عمل كل هذه القوى
مكم ًال لبع�ضه ال متناحراً ،ما �أوج��د احل�ضارة املتكاملة يف املوقع
املمتد.
لقد منت يف هذه البالد ح�ضارة كان لها امتدادها وعراقتها ،كما
كانت يف عني العامل املحيط ذي ال�شوكة وحمط �أطماعه ،وخال�صة
ما متخ�ض عنه و�ضعها� ،أنه مل تظهر قوة عرب العامل ،لديها ما يفي�ض
من القوة عن احتياجاتها الداخلية� ،إال كان توجهها لال�ستيالء على
هذه املنطقة القابعة �شرق املتو�سط (بالد ال�شام� -سورية) �إن كان
ذلك ممكن ًا لها ،والقوى التي مل تفعل ذلك ،مل يكن لديها القوة التي
متكنها من ال�شروع يف ذلك.
من ال�شرق جاء املغول والتتار ،وقبلهم الفر�س ،ومن ال�شمال
وال�شمال ال�شرقي جاء ال�سالجقة والعثمانيون وغريهم ،ومن الغرب
ج��اءت القوى الأوروب��ي��ة :بريطانيا وفرن�سا ،كما ح��اول الأمل��ان
وغريهم .لكن الأ�سو�أ هو ما راف��ق �صعود الإمربيالية الأمريكية
التي �أورثها الأوروبيون زعامة العامل الغربي الر�أ�سمايل ،فكانوا
جميع ًا رعاة تلك اجلماعات املت�شرذمة ،واخلالئط من كل �شعوب
العامل ،ممن ادع��وا �أن لهم تاريخ ًا يف املنطقة ،ال ت�سنده الوقائع
والآثار ،وا�ستغلوا عبور ع�شرية ات�سمت بال�شذوذ يف مرورها القدمي
واجلديد ،ويف عالقاتها ،وهم العربانيون الذين ت�سلحوا بالدين
اليهودي ،و�أنتجوا القوة ال�صهيونية الإمربيالية التي مل ترتك قوة
متمكنة يف العامل �إال جربت كيف ت�ستغلها مل�صاحلها ال�شاذة ،فنجحت
وف�شلت .وكان يف �أعلى ذلك وابرزه �إجرام ًا ،اغت�صاب فل�سطني وما
حلق ذلك .وامل�ستغرب كيف ا�ستطاعت هذه اجلماعة ال�شاذة على
توظيف القوى العظمى لتحقيق �أطماعها ،والعجز عن و�ضع حد
لنفوذها وم�ؤامراتها.
ت�ستغل القوة الأمريكية املهيمنة ،تبعية بع�ض القوى احلاكمة
يف املنطقة العربية ،فتوظف كل ذلك لل�ضغط ،وك�أن احللم الروماين
ال��ذي ه��زم يف �سورية ،يتجدد على يدها ،وتبدو �سورية يف عني
�أطماعها ،خدمة مل�شروعاتها الإمربيالية ال�صهيونية .وقد ظهر
ذلك بقوة وفح�شاء �سيا�سية وع�سكرية خالل املحنة والأح��داث
التي تعاينها �سورية.
ال تهتم الإمربيالية الغربية عموم ًا يف توجهاتها ،بالذهاب �إىل
مناطق احل�ضارة وحيث تراكم املعنى والتجارب الإن�سانية تاريخي ًا،
مبقدار ما ي�سيل لعابها – بعيد ًا عن الأ�س�س التي تعلنها -وتقودها
�أطماعها �إىل حيث ال�ثروات ،حتى وهي تعلن املبادئ الإن�سانية
التي �أخ��ذ منها م�صطلح اال�ستعمار ال��ذي �أردت �أن يطلق م�صطلح
“ اال�ستخراب” بدي ًال له .والأم��ر يزداد بازدياد هيمنة الغرب
الأمريكي ،وب��ازدي��اد تك�شف الأر���ض عن ال�ثروات و�أهمية املوقع
وطرق الإمداد التي حتتاج �إىل الت�أمني وال�سيطرة لإنفاذ املطامع.
وقد �أ�شرت �إىل ذلك يف �أبحاث عديدة.
ال تنال الن�شاطات الغربية حكم ًا بالرباءة ،وال و�صف ًا بالإن�سانية
يف بالدنا ،وهذا كي�سنجر يف كتابه “النظام العاملي” يقول �إن ن�شاط
فرن�سا يف �سورية خالل �أزمتها ،ي�أتي ا�ستكما ًال مل�شروعها الذي بد�أ
قبل مائة عام� .أي العودة �إىل “�سايك�س بيكو” .وهذا يفرغ دعوتها
�إىل حقوق الإن�سان و�إىل الدميقراطية من م�ضمونها ،ومثل ذلك
م�شروعات ال��دول الغربية الأخ��رى ،التي يقع يف �أهم اهتماماتها
ح�صار رو�سيا �إ�ضافة �إىل خ�يرات املنطقة .وه��ذا م�شروع ممتد
�إىل عقود وقرون خلت ،ويبدو �أن االهتمام من�صب المتداده على
امل�ستقبل� .إننا �أمام روما متجددة.
لل�شعوب يف املنطقة �إرادة الدفاع عن بالدها ،ورد العدوان عنها،
وحماية خرياتها وح�ضارتها ،يف مواجهة الأطماع الغربية ،وهذا
�أقل املطلوب منها ،والذي يحتاج �إىل توظيف الطاقات لذلك ،مما
يجب �أن تتنبه له تلك اجلهات التي يهددها الرئي�س الأمريكي ب�أنها
ال تبقى �أ�سبوع ًا يف ال�سلطة �إذا تخلت عنها �أمريكا .بل �إن التحرر
من هذا التهديد املذل ،يجب �أن يكون حمرك ًا �إ�ضافي ًا قوي ًا ،يوظف يف
�إطار وحدة ال�صف العربي حلماية البالد من الأطماع ،والإمكانات
متوفرة ،كما �أن التاريخ مل ي�سجل خيبة من ي�صدق فعله و�إرادته.
هل تبني رو�سيا و�سورية املواقف على ال�شراكة فيما تتعر�ضان له،
مما مل تواجهه مناطق �أخرى مثلهما؟ و�إذا كان الغرب يخاف هيمنة
رو�سيا وقوتها ،فلأطماعه يف �سورية تف�سريات �أخرى .بالتايل ف�إن
و�ضوح امل�شروعات والأطماع يقت�ضي �أن تبني املواقف للمواجهة
يف كال املو�ضعني على �أ�س�س وطنية ال تغيب عنها ال�شعوب التي هي
�صاحبة امل�صلحة واملت�ضرر الأول.
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عولمة االقت�صاد
•ترجمة :د .م�صطفى العبد اهلل الكفري
من اللغة البولونية
تعد عوملة االقت�صاد عملية معقدة متعددة الأبعاد تهدف �إىل تعميق التق�سيم الدويل للعمل،
وزيادة معدل منو التجارة الدولية ،وزيادة تدفق ر�أ�س املال ،وانتقال الأفراد ،ونقل التكنولوجيا
وال�سلع ،وتداخل الثقافات واالعتماد املتزايد بني الدول ،بد�أت يف الثمانينيات من القرن املا�ضي
وحا�ضرة وم�ستمرة حتى اليوم.
عوملة االقت�صاد هي نتاج عملية ا�ستمرت لقرون من الزمن لتنمية التجارة العاملية ،بد�أت
من خالل االكت�شافات اجلغرافية الكربى يف الثالثينيات ،وهي تغطي البلدان املتقدمة يف
�أمريكا ال�شمالية (كندا والواليات املتحدة الأمريكية) و�أوروبا (دول االحتاد الأوروبي والرنويج
و�سوي�سرا) و�آ�سيا (هوجن كوجن واليابان وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة وتايوان) .كذلك �أ�سرتاليا
ونيوزيلندا يف هذه املجموعة ،رغم �أنها ال تن�سجم مع املعايري اجلغرافية .كما حدثت عمليات
العوملة بدرجة �أقل يف �أمريكا الالتينية و�أوروبا الو�سطى وال�صني ودول جنوب �شرق �آ�سيا وبع�ض
الدول العربية .وت�ستبعد عمليات العوملة �أحيان ًا ،لأ�سباب خمتلفة ،يف البلدان الأفريقية ال�سوداء
وبع�ض الدول الإ�سالمية الأرثوذك�سية ،وبع�ض الدول النا�شئة بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي.
عوملة االقت�صاد ناجتة عن عوامل تقنية واقت�صادية و�سيا�سية .تتمثل �أهم العوامل التكنولوجية
يف ن�شر اخرتاعات مثل �أجهزة الكمبيوتر والإنرتنت والهواتف املحمولة واالت�صاالت الف�ضائية
وتطور و�سائل النقل ،مبا يف ذلك الطريان والأ�ساطيل التجارية وانت�شار النقل باحلاويات� .أتاح
ذلك خف�ض تكاليف جمع املعلومات ومعاجلتها ونقلها خف�ض تكاليف النقل.
ت�شمل العوامل االقت�صادية تطور ال�شركات الدولية متعددة اجلن�سية (مبا يف ذلك تكثيف
عمليات االندماج يف الت�سعينيات) ،والتغريات املنهجية واالنفتاح االقت�صادي يف العديد من الدول
مما �أدى �إىل زيادة تدفق الب�ضائع ور�أ�س املال الأجنبي ،وحدوث التنمية االقت�صادية يف البلدان
ال�صناعية احلديثة و�إدماجها يف التق�سيم الدويل للعمل ،وتطوير الأ�سواق املالية (البور�صة)،
واحلد من احلمائية يف التجارة الدولية ،وتنامي عمليات التكامل االقت�صادي يف العديد من املناطق.
يف عام  ،1950بلغت قيمة التجارة الدولية حوايل  ٪ 10من قيمة الناجت املحلي الإجمايل العاملي،
وازدادت يف عام  2000لتبلغ حوايل ثلث الناجت املحلي الإجمايل العاملي ،وبلغت قيمة جتارة ال�سلع
يف عام � 2000أكرث من ( 1مليار) دوالر �أمريكي يومي ًا.
كما مت زيادة ر�سملة البور�صات العاملية .حيث زادت القيمة ال�سوقية لبور�صة نيويورك للأوراق
املالية خالل الفرتة  1999-1980من  1،190مليار دوالر� .إىل  11438مليار دوالر �أكرث من
ع�شرة �أ�ضعاف ،كذلك بور�صة طوكيو للأوراق املالية  -من  379مليار دوالر �أمريكي �إىل 4455
مليار دوالر ،وبور�صة لندن من  205مليار دوالر �أمريكي �إىل  855مليار دوالر ،وبور�صة فرانكفورت
 من  72مليار دوالر �أمريكي �إىل  432 1مليار دوالر ،وبور�صة باري�س  -من  55مليار دوالر �أمريكي�إىل  1503مليار وكان �سبب الزيادة يف ر�سملة البور�صات الأوروبية موجة االندماج ،العوملة التي
انت�شرت يف �أوروب��ا لأول مرة ب�شكل كبري .بعد عام  ،2000انخف�ضت القيمة ال�سوقية لأ�سهم
البور�صة بعد انفجار فقاعة امل�ضاربة مع ت�ضخم �أ�سهم �شركات الإنرتنت (ما ي�سمى بالدوت كوم).
وف ًقا لتقديرات �صندوق النقد الدويل ،ارتفع �صايف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر (بالأ�سعار اجلارية)
من  14مليار دوالر �أمريكي (� )1914إىل  66مليار دوالر ( )1960و  2464مليار دوالر ()1995؛
بينما زاد �صايف اال�ستثمار املبا�شر يف البلدان النامية من  10مليارات دوالر (� )1980إىل حوايل
 120مليار دوالر عام .2000
وت�شمل العوامل ال�سيا�سية النت�شار العوملة :انهيار االحتاد ال�سوفياتي والإ�صالحات االقت�صادية
يف الدول التابعة �ساب ًقا ،والتغريات التقدمية يف ال�صني ،ودعم تو�سع ال�شركات الدولية من قبل
البلدان الأم ،و�إ�ضفاء الطابع الدميقراطي على اقت�صادات العديد من البلدان املتخلفة وت�سويقها.
تعار�ض عملية عوملة االقت�صاد بع�ض احلركات الي�سارية والبيئية واليمينية املتطرفة .غال ًبا ما
يكون ال�سبب اخلوف من زيادة م�ستوى البطالة الذي ت�سببه العوملة ،على �سبيل املثال ،ال�شركات
الدولية التي تنقل الإنتاج واخلدمات �إىل البلدان التي يكون فيها �أجور العمال منخف�ضة.
لعوملة االقت�صاد عواقب اجتماعية مهمة .حيث ي�ؤدي تطور ال�شركات الدولية �إىل تدويل بيئة
العمل كما يتم �إن�شاء فرق متعددة الثقافات ومتعددة اللغات من املوظفني .ل�سهولة انتقال املوظفني
من بلد �إىل �آخر ،كونهم �سفراء لثقافتهم ويتعلمون الثقافات الأخ��رى .ي�شجع تطوير الإنرتنت
والتلفزيونات الف�ضائية على توحيد اال�ستهالك وال�سلوك والتطلعات يف البلدان امل�شاركة يف عملية
العوملة االقت�صادية.
املراجع:
�سويولوفيت�ش ،اال�سرتاتيجية ال�شراكة  -منذجة التعاون التجاري ،وار�سو 1997؛
زور�سكا ،نحو العوملة  -التحوالت يف ال�شركات عرب الوطنية ويف االقت�صاد العاملي ،وار�سو .1998
McGrew Conceptualizing Global Politics، Cambridge 1992؛
ج .خ .ميتلمان كيف تعمل العوملة ح ًقا؟ ،يف :العوملة  -ت�أمالت نقدية ،بولدر  -لندن 1996؛
M. Mussa Factors Driving Global Economic Integration، New
.York 2000

•ر�شا ال�صالح
ه������ي �����ش����اع����رة
اجن����ل����ي����زي����ة م��ن
م���وال���ي���د ل���ن���دن –
ع������ام (-1830
 )1894لندن من
�أب��وي��ن ايطاليني
وه��ي �شقيقة ال�شاعر
وال���ط���ب���ي���ب ال����ل����ورد
بايرون
ان��غ��م�����س��ت ب��اجل��و
ال���دي���ن���ي ل��وال��دت��ه��ا
ولأخ��ت��ه��ا ال����ذي �أث���ر
ع��ل��ى ���ش��ع��ره��ا ال���ذي
ات�صف بالورع الديني
وامل���ن���اج���اة وك��ذل��ك
ات�������س���م���ت ب��ط��ي��ع��ة
رومان�سية يف ق�صائدها
ال�شاعرة كري�ستني روي�ستي
 ،عانت من عدة �أمرا�ض بحياتها
توفيت بال�سرطان اخر عمرها
ولها عدة م�ؤلفات �شعرية
ب��د�أت روزيتي كتابة ال�شعر
يف ال�سابعة من عمرها اال �أنها
مل تن�شر �أ�شعارها فعال �إال بعد
بلوغها �سن الواحدة والثالثني
حينما ن�����ش��رت �أوىل �أعمالها
االك�ث�ر ���ش��ه��رة ب��ع��ن��وان(���س��وق
العفاريت وق�صائد �أخرى) عام
1862
ب���د�أت كري�ستينا منذ عام
1842م ب��ك��ت��اب��ة وت���دوي���ن
ق�������ص���ائ���ده���ا ،ح���ي���ث اح���ت���ذت
ب�شعرائها املف�ضلني.
ويف ع����ام 1847م ب����د�أت
ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا ب��ت��ج��رب��ة �أوزان
خمتلفة لل�شعر مثل ماكتبته من
,وهي ال�سوناتات
(�أغ��ن��ي��ة ق�صرية تت�ألف من
�أربعة ع�شر بي ًتا) ،والرتاتيل ،والق�صائد الق�ص�صية الغنائية).
كما قامت ب�شعرها بت�صوير روايات من الإجنيل والق�ص�ص ال�شعبية وحياة
القدي�سيني.
وكان طابع �أعمالها الأوىل يت�سم بالت�أمل يف املوت واخل�سارة وذلك بلمحة
رومان�سية.
ويف عام 1848م حينما بلغت كري�ستينا الثامن ع�شر من عمرها ،ن�شرت �أول
ق�صيدتني لها بعنوان (برودة املوت يف الو�سط) ،وق�صيدة (برودة القلوب يف
الو�سط) يف جملة �أثنيوم الربيطانية با�سم “�إلني �آلن”.
من �أ�شهر �أعمالها
الأبيات ،عام 1847م
�سوق العفاريت وق�صائد �أخرى1862 ، ،م.
ق�صيدة تقدم الأمري وق�صائد اخرى[.1866 ، ،
ق�صيدة �سوق العفاريت وتقدم الأمري وق�صائد �أخرى1879 ،م.
غني �أغنية :كتاب �شعري للأطفال
ق�صيدة املوكب وق�صائد �أخرى 1881عام.
الأبيات ،لندن :جمعية تعزيز املعرفة امل�سيحية ،عام 1893م
ق�صائد جديدة1896 :،م
كتاب تاريخ ميالد رو�سيتي :،عام 1896م وغريها
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�سرير الغيم لأميمة �إبراهيم

فاحتة الديوان لوحة للفنان عبد
العزيز حممد ا�ستطاعت �أن تعبرّ ع ّما
حواه هذا العمل من معانٍ و�أفكار.
الب�ساط مثال �إىل الأزرق والأمل.
ام����ر�أة وج��ه��ه��ا متجه �إىل البحر
تغطيها ثياب �سوداء حتّى القدمني.
وع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ ال��ق��ري��ب نخلتان
�سامقتان ترمزان �إىل التجذر والظالل
ويف البعيد البعيد على ال�شاطئ الآخر
غابة خ�ضراء ك�أنها حلم م��ن �سراب.
ُيرقب امل�شهد مالئ ًا �أك�ثر اللوحة وجه
الم��ر�أة يف عينيها حزن �س�ؤال وغ�ضب.
�شفتاها م�ضممتان ب�أحمر ال�شفاه تفرتان
ت�شه وح��رم��ان .يف الو�سط يفرت�ش
عن ٍ
العنوان الأحمر �سرير اللوحة ،لتبدو
الأ�سرة يف اخليال �أ�سرة من وهم وحلم
و�سراب.
الإه���داء كاللوحة كالعنوان عتبات
للدخول �إىل الن�صو�ص وهو لي�س �إهداء
تقليدي ًا و�إمنا بوح م�ض ّمخ ب�أمل ي�ستجدي
ن�شيد الأن�شاد (ولي�س الإن�����ش��اد) لعلّه
ي�ؤرخ لفرح �أو لرجاء .تقول بع�ض �أبيات
الن�شيد الواردة يف الكتاب املقدّ �س:
ليقبلْني بقبالت فمه
لأن حبك �أطيب من اخلمر
�أنا �سوداء وجميلة يا بنات �أور�شليم
كخيام قيدار(*)،
علي جعلوين ناطورة
غ�ضبوا
بنو �أمي
ّ
الكروم� ،أما كرمي فلم �أنطره
حبيبي يل بني ثديني ينام
ها �أنت جميل يا حبيبي وحلو و�سريرنا
�أخ�ضر
�سرير الغيم ه��و ال�سرير الأخ�ضر
املرجتى كما �أرى.
حزينة �أميمة مثل ك��ل �شرفاء هذا
ال��وط��ن ال���ذي غ���ادره �صفاره ه��رب�� ًا من
املوت �أو فقدان الأمل ،و�أنا �أعرت�ض على
عنوان الن�ص النرثي� :أنا مثلما وطني،
والأح�سن� ،أنا مثل وطني ،ما زائدة ،وقد
�أثقلت العنوان هنا .تقول:
قلبي وط���نٌ ح��زي��نٌ  ،ن��اع��م ُ��ة الزغب
طيو ُر ،ما عادت تبني �أع�شا�شها على �أفنان
�أ�شجاره .بعيد ًا بعيد ًا تطري و�أن��ا مثلما
وطني.
ال��ق��ل��ب ك��ال��وط��ن وال���وط���ن كالقلب
وكالهما حزين ومثقل بالهموم فالطيور
ال�صغرية مل تعد تبني �أع�شا�شها على
�أفنان القلب وال على �أفنان الأ�شجار،
���ص��ورة قامتة ل��واق��ع ق��امت لعله يجلوه
�أمل �أو �ضوء يف قادم الأي��ام وال�ساعات،
والبالغة جلية يف قولها :قلبي وطن
حزين ،وهي �أق��وى �أن��واع البالغة لأنها
خ��ل��ت م��ن ك���اف الت�شبيه ،ل��ذل��ك قلنا
القلب والوطن واحد ،وال�شاعرة يف هذه
الق�صيدة النرثية ال تغلق �أبواب الرجاء
غد �أف�ضل:
فهي ت�شرعها يف انتظار ٍ
قلبي وطن يفتح نوافذه لعطر يت�سلل
�إل��ي��ه م��ن حبق �شتلته �أم��ي ب�ين ثديني
ت���ه���دّ ًال ح��ب�� ًا وع���ط���اء ،قلبي ل��ن يغلق
�أب��واب الرجاء ،لن يتك ّور على �أوجاعه
ال�سقيمات.
ن�ص مكتمل
فالق�صيدة ه��ذه ب��ر�أي��ي ّ

املعنى واف��ر ال��ظ�لال ف��اب��ت��د�أت باحلزن
وف��ق��دان الأم���ل لكنها ع���ادت ور�أت �أن
الفجر اجلديد ال بد �أن��ه ق��ادم ،هي من
حيث املعنى ت�شبه الق�صيدة التقليدية
ح�ين وق��ف��ت ع��ل��ى الأط��ل�ال احل��زي��ن��ة،
لكنها من حيث ال�شكل وال�صور البالغية
ف��ح��داث��ي��ة .ت��ق��ول ال�����ش��اع��رة يف �صورة
بالغة الدقة للحياة املك ّونة لل�سوريني
وان�سجامهم الأب���دي و�إن اع�ت�رى هذا
التكامل حماوالت مري�ضة غبية يف فك
ع��راه :قلبي وط��ن �أنهار و�سهول و�آي��ات
زي��ت��ون وت�ي�ن و���ص�لاة ف��ج��ر ،و�أ����ص���وات
�أجرا�س تن�سكب يف ذهب ال�شروق.
وب��ن��ي��ان ه���ذا امل��ق��ط��ع ال�لاف��ت معنى
وبالغة ي�شري �إىل املحبة ،املتجذرة بني
الآي��ة الكرمية «والتني والزيتون وطور
�سنني» و�أ�صوات الأجرا�س ملعانقتها وهي
ت�صدح مع ًا حني �شروق ال�شم�س.
تنداح الذكريات يف خيال ال�شاعرة
ظالل �شم�س و�ضوء ًا يكفيهما وحث خطا
حافية �إىل نبعة احل��ب ال�صافية التي
تغرف منها ملء راحتيها لت�سقيه بعد �أن
حفرت ال�سنني �آثارها على وجنتيه:
ك�أنك ما زلت معي ،حتث اخلطا ،تقتفي
ظالل ال�شم�س ،تو�شو�شها :قليل من ال�ضوء
يكفينا ،ك�أين ما زلت �أرك�ض حافية كي
�أ�صل �إىل نبعة تفجرت يف قلبينا� ،أغرف
م��لء راح��ت��ي� ،أ�سقيك و�أغ�سل بلألئها
جتاعيد وجهك وما خلفته ال�سنون.
يا لها من ذكريات �أبت احلرب و�سنواتها
�إال �أن جتذرها يف قلب ال�شاعرة الذي
عاث به اخلراب كما الوطن.
ك�أننا ما افرتقنا ،وال هاجرت �سنونوات
البلد وعافت مطارحها وع��اث اخل��راب،
ك�أننا قاب لهفتني من دمع وعناق.
وجع وحزن وارحت��ال يف انتظار �ضوء
�أو �أم��ل لعله ي���أت��ي و�سي�أتي ،ب�أ�سلوبها
العذب املن�سكب كجدول حان يف بحريته
ال��زرق��اء تتابع بث روحها على �شفيف
ال�����ص��ب��اح��ات وع���ن���اق ال�����ورود و���ص��دى
الأغنيات و�شهيق ال�صبوات و�سرير الغيم
واختالف ال�صباحات ب�ألفاظ موحيات
و�صور بيانية غاية يف التعليق يف اخليال
وال�شعر� ،أي �شعر� ،شعور وخياالت و�صور،
ت��ق��ول ال�����ش��اع��رة يف ق�صيدة «لل�صباح
�أغنياته»:
ل��ل��ن��دى يف ع���ن���اق ال�������ورود �أغ��ن��ي��ة
�سحاب وانهما ُر
ال�صباحات على تخوم
ٍ
اللهفة على �شجى املو�سيقا ،لل�صباح ي�شهق
بالأغاين نرج�س ال�صبوات وي�أتلق الفجر
تق�صب بالذهب� ،سرير الغيم حلافه
بقيم ّ
م��ن طرط�شات ن���دىً  ،وال��ن��دى �أغ��ن��ي ٌ
��ات
م ّوارات بالدفء .كم تختلف ال�صباحات!
�أي��ق��ارن �صباح ي�أتيك م�شغو ًال ّ
بف�ضته
حب فيه!
ب�صباح ال �شنا�شيل ٍّ
ٍ
ينتقل الفرح �إ ّ
يل يف عر�س الفرح هذا،
ف����أرى اللغة �سامقة با�سقة تتولد من
�أح�شائها لغة جمازية �شديدة الإيحاء
موغلة يف احل�سا�سية والتقاط حلظة
الده�شة �أو حلظة التجلي التي مت�ضي
بي �إىل ف�ضاءات رحبة ،ويا لها من �صورة
ب��اذخ��ة املعنى ح�ين ينبثق ال�صباح من

لب الفجر وقد تو�شت غيومه �إ�شاعات
ّ
من ذهب وقد نقلتني �إىل �صورة ال�شاعر
�سعدو الذيب اخل��ال��دة� :شر�شف ق�صب
ومزنر بني�سان .وهنا ال �أغفل ال�صورة
البيانية «�سرير الغيم» فهي وحدها
ق�صيدة ك��ام��ل��ة ت���أخ��ذين �إىل �أج���واء
حافلة بالرمز والت�شفري والفك والربط
فك�أن الغيمات الغافالت وهن يت�سابحن
يف الف�ضاء �أ�سرة لعا�شقني يف كل غيمة �أو
�سرير �أو مركب عا�شقان اثنان يغطيهما
رداء خرب�شات مطر ن��اع��م كالن�سمة
والندى ال��ذي ما هو �إال هديل �أغنيات
عذاب �آ�سرات نوابغ.
الالفت يف �شعر �أميمة �إبراهيم �صور ُه
وا�ستعاراته الباذخة وكذا لغته اخلالية
م��ن �أي خ��ط���أ وه���ذا يح�سب لها �إن مل
يكن يكفيها اح�ترام�� ًا لنف�سها ولغريها،
تعود بنا ال�شاعرة يف �آخر نرثية �س ّمتها
«حكاية» �إىل الوجع الذي �أ�صله الوطن
فها هي تخاطب جدّ ها الذي ما زال حي ًا
يف ذاكرتها:
يف �أي طريق �أم�شي يا ج��دي ،طريق
الغريق� ،أم طريق احل��ري��ق� ،أم طريق
الذاهبني غري العائدين؟ ما زالت احلكاية
تت�سع يف طرقاتنا ،وما زالت الطرق تفتح
�أفواهها البتالعنا.
كل الطرق مقفلة بوجهها وبوجهنا
فاحلرب ما زال��ت متطرنا بنريانها فكل
الطرق �إما للغرق يف البحار واملحيطات
و�إم���ا ل�لاح�تراق �أح��ي��اء �أو ه��ي ط��رق ال
نعرف م���آالت��ه��ا وال م�صرينا فيها وكلها
َك ِفيلة فاغرة �أفواهها البتالعنا .هي
احلرب تطحننا برحاها جميعنا ترى من
�أين لها كل هذه الأنياب التي ما �إن تتك�سر
حتى تنبت بدائلها من جديد ،وهي �أ�شد
أوج حرق ًا.
فتك ًا و�أكرث حقد ًا و� ُّ
هام�ش:
(*) قيدار :تعني قدير �أو �أ�سود وهو
ا�سم االبن الثاين من �أبناء �إ�سماعيل بن
�إبراهيم.
(*) ح�ين ن�����ش��ر الإن��ك��ل��ي��زي �شيلي
ق�صيدة يف �إحدى ال�صحف �شرحها �أحد
النقاد بغري ما ق�صد ال�شاعر فاعرت�ض
ال�شاعر على �شرحه ،ف��ق��ال ل��ه �إن مل
تق�صد ما �شرحت فق�صيدتك �ستف�شل،
وهذا ما حدث.

�أحالم الذئاب

• عبري منون

(�أح������ل�����ام
الذئاب) رواية
كتبها الروائي
الأدي����������������ب
ع���ب���د ال��غ��ن��ي
م��ل��وك بقالب
ق���������ص���������ص����ي
اج���ت���م���اع���ي ،وق���د
ظهر روائ���ي حم�ص
مب�ؤلفاته الروائية
امل����ت����ع����ددة خ�ل�ال
الأزم��ة ال�سورية يف
وقت قل فيه كاتب
الرواية.
ما يلفت نظر القارئ يف الرواية �أنه ال يوجد بطل
واح��د فيها ،فكل �شخ�صية يف هذه الرواية ا�ستحقت
حقيقة لقب البطل لأن الكاتب جنح يف زج �شخ�صيات
خمتلفة عن بع�ضها يف الأخ�ل�اق وال��ع��ادات والتفكري
وطريقة �إيجاد احللول لأي مع�ضلة تواجههم.
تناول الكاتب يف بداية الرواية نوعان من الرتبية
ين�ش�أ على �إثرها �شابان �أحدهما يرتعرع على يد �أم
�صاحلة فيكرب على حب الآخرين وخدمتهم وخدمة
والديه والثاين يرتعرع مع �أخته على يد امر�أة جعلت
منه ولدا مدلال ال تريد زجه يف بحور احلياة و�أعماقها
الأمر الذي �أدى ال�ستغالله ج�سدي ًا ومالي ًا وا�ستغالل
�أخته التي وقعت يف حب �أح��د ال�شباب ال��ذي يعدها
بوظيفة يف �شركته في�ستغل حبها له وت�سلمه نف�سها
على طبق من ف�ضة وعندما علمت �أمها مب�صيبتها وا�ستها
لت�صلح اخلط�أ بخط�أ �أكرب فتعتاد الفتاة على العالقات
املتعددة ويف نف�س الوقت كان �أخاها قد وقع فري�سة
املخدرات وال�شذوذ لتكون نهايته على يد مر�ض الإيدز.
رواية عا�صفة بالأحداث امل�شوقة والتي ُغلفت بوابل
من الرتاكيب اجلملية القوية واجلريئة وو�صفت واقع
جمتمع فيه الفا�سد وفيه الطيب فيه امل�ستقيم وفيه
املنحرف فيه القوي وفيه ال�ضعيف وتال�شت يف �شرايني
الق�صة املقدمات.
جنح ملوك يف اخ�تراق ب��واب��ات اخلجل لي�صور لنا
حياة فتاة مع رجل هو مديرها يف العمل وك�أنها زوجته
ولكنها ،وعلى غ�ير ال��ع��ادة ،ال تقبل ال���زواج ب��ه فقد
�أعجبتها حياتها معه بدون رقيب ومبباركة من �أمها
التي �أخط�أت اخلط�أ نف�سه �سابقا .و�ساعدها مديرها
على ال�سفر خارج البالد لتتبلور �شخ�صيتها وت�صقل �أكرث
بالتعليم وتعود ب�أفكار جديدة و�شخ�صية �أقوى و�أجمل
تلفت نظر املدراء الأعلى لتكون حمط �أنظارهم فيخاف
مديرها �أن يفقدها ولكنه ال ينجح يف ذلك.
احلقيقة �أن الكاتب يف رواية (�أحالم الذئاب ) يريد
�أن يو�صل ر�سالة يف كل ح��دث زج��ه يف ه��ذه الرواية
مفادها �ضرورة تبني القيم والف�ضائل على امل�ستوى
ال�شخ�صي وعلى امل�ستوى االجتماعي لأن من �شان ذلك
تبديل احلياة �إىل حياة �أف�ضل مع طرح وت�صور جديد
�أف�ضل ملنهج التعاطي مع احلياة والنف�س الإن�سانية و
ا�ستعمال مفردات لغوية قوية جريئة للتعبري مبنطقية
عن الق�ضايا التي مت طرحها.
�أبطال رواية (�أحالم الذئاب ) ترتكز على م�سائل
الأخ�ل�اق والرقابة وي���ؤك��د ملوك من خ�لال �أح��داث
روايته التي جرت يف �أمكنة و�أزمنة متعددة �أن �ضياع
الر�أ�س املال الأخالقي م�ضافا �إليه التخبطات املتعمدة
ي�ؤدي �إىل االنحالل والتفكك االجتماعي التي تت�ضمنه
التعددية الثقافية والهجرة �إىل الكوارث احلتمية
حيث النهاية امل�ؤملة.
�أحداث درامية متالحقة جريئة �شيقة ي�سبح فيها
ال��ق��ارئ مع ت��ي��ارات فكرية متناق�ضة تتناول ق�ضايا
الف�ساد يف املجتمع وحيتانه تغلفها العالقات الكاذبة
لبع�ض الأ�شخا�ص الذين �سقطت �أقنعتهم الإن�سانية
ليظهروا كذئاب متوح�شة يف نهاية الرواية لأنه لن
ي�صح �إال ال�صحيح ولن تبقى �إال املُ ُثل العليا و�أن احلكومة
قادرة على �ضبط جتار الف�ساد مهمها تغلغلوا يف مفا�صل
الدولة وم�ؤ�س�ساتها.

أدب الشباب
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انفجار

• �إباء فاروق هوا�ش

رق�ص الأ�صابع
ُ

• ر�ؤى يو�سف �سلمان

بيت �صغري تفوح منه رائحة احلزن
..يف ٍ
ً
متجاهلة كلّ ظروف عي�شها...
هناك طفلة تلهو وتلعب
علّها جت��د �شيئا م��ن ف��رح الطفولة ال�ضائع ب�ين ر�صا�صة
و�شظ ّية..
 �أمي تعايل والعبي معي.. اهدئي قليال لأعد لك الطعام ال �أريد �إذا اذهبي والعبي مع ابنة عمكال �أريد ..وال �أحب �أن �أعي�ش هنا �أريد العودة �إىل منزلنامتى �سيعود �أبي من ال�سفر؟؟
 ال �أعلم ..اغ�سلي يديك من �أجل الطعام هل �أنا م�سكينة يا �أمي؟!! من قال ذلك!! اخلالة �أم عبد اهلل ماذا قالت! �سمعتها تقول :م�سكينة تلك الطفلة ابتلع �أباهاانفجار كبري!!
« ت�س�أل ال�صغرية بذهول»
كيف ابتلعه!!؟�شرير يكره �أبي؟؟
وهل االنفجار ّ
ملاذا تقول اخلالة ذلك؟!!!
تتظاهر الأم �أنها منهمكة بطهي الطّ عام ..ثم ت�ست�سلم �أمام
وابل �أ�سئلة ابنتها...
ملاذا تبكني يا �أمي؟ هل حرقت يدك؟؟ه ّيا ..جاء وقت النومتخلد ال�صغرية للنوم بعد مقاومة طويلة و�أ�سئلة من حقها �أن
ت�س�ألها ..لكن لي�س لها �إجابات
ويعود ال�صمت واحلزن ليخ ّيما على البيت من جديد..

عينايَ الفائ�ضتان بالدموع ت�ستنجدان ب�شيءٍ
ال�شيء
ع�صي كثرياً..
غام�ض� ..إنَّه بعيدٌ جداً� ..إنَّه
ُ
ٌّ
أن�ساب
البعيدُ يذوي ،يهوي� ،أفقد ُه �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،و� ُ
مع خرير نهر ِه ال�صارم القا�سي ..به ُو روحي مملوء
باملقاعد اخل�شبية الثقيلة ..حا َّدة� ،صلبة ،عميقة،
تتخل�ص من َح ِّر ِّ
كل �شيءٍ يمَ ُّ�سها
�أ�سنَّتها كافية لأن
َ
الروح ..هل
َّة
ن
�
أ
وبقيت
،
ذهب
النف�س
ب�أذى�ُ ..سحق
َ
ُّ
ٌ
معنى للذبول؟! ذبول بعيدٌ تغطيه �سحابة
تعرفون ً
الوطن الكئيبة� ..أ�صابعي الع�شرة تتح َّرك ببهلوان َّي ٍة
رق�ص..
رق�صٌ ..
عجيبة ،ترق�ص بعنفوانٍ بل بعنفٌ ..
ال�سبابتان تلتحمان ،وت�صنعان ذروة ال�شهوة ..الإبهامان
َ
لدقائق معدودة بينما بقيتْ باقي الأ�صابع
تال�صقا
�شريحة كفي املَل�ساء..
ية ،وهي معلقة على
ِ
بحر ٍ
ُ
ترق�ص ِّ
الكهرباء مقطوعة
للرق�ص..
أ�صابعي
�
أ�صاب
�
عجيب
نهم
ٌ
َ
ٌ
ُ
ً
َ
أرق�ص �أنا �أي�ضا؟! �ضحكتُ يف
و�أ�صابعي ترق�ص ..مل ال � ُ
بفكاهة الفكرة� ..صمتُّ قلي ًال ..و َ
ُ
مل ال
و�شعرت
نف�سي،
ِ
يراين
،وقد
مقطوعة
الكهرباء
أرق�ص..
فل
النا�س لأنَّ
ُ
ً
أ�صبح مفتوحا على
م�صراعيه منذ �أن �سقطتْ
ِ
بيتي � َ
جزء منهُ  ،وما
م�سلح قذ ٍر عليه فتهدَّ َم
قذيفة من يد
ٌ
ٍ
بقي منه ي�ستندُ على نف�سه ..ت� ُ
هي
أكدت �أن ق َّوة اهلل َ
اجلزء الباقي �صامداً� ..إنَّني وحيدة
التي جعلتْ هذا
َ
ف�أ�سرتي مل َ
َ
خطف امل�سلحونَ البع�ض،
يبق منها �أحد..
وهجروا َّ
خارج الوطن
كل �أهلِ جريتنا
َ
وقتلوا الآخ��رَّ ،
ب�ؤ�س ًا ،وظلم ًا ،اّ ً
وذل� ..أ َّما �أنا التي يبدو �أنَّ َ
املوت قد غفلني
لكرثة املهام التي يقو ُم بها يف هذه الأ َّيام فقد ب ِقيتُ حتتَ
َّ
يحتاج
اخل�شب احلزينُ ك��انَ ب��ارد ًا
املحطم..
أث��اث
ال ِ
ُ
ُ
فتناثرتْ
قطعهُ
تك�سر
أن
�
لكن
الثقيلة
فوقي
الدفء
دونَ
َ
َ
أرق�ص مع �أ�صابعي..
جمجمتي التي دونها الآن ملا كنتُ � ُ
�ساطع يف َ
تلك الق َّبة
وقمر كانون
�شاحب،
وجهُ ال�سماء
ٌ
ٌ
ُ
َ
احلالكة ..يا للعجب!! قمر كانون � َ
أذهل َّ
وجعل
كل عقلٍ ،
الرق�ص املثرية لأراقبهُ
حفلة
�أ�صابعي ت�سرتخي بعدَ
ِ
ِ
املثقوبة يف
الفجوات
بده�شة ،وا�ستغراب ..خرجتُ من
ِ
ِ
ٍ

•�سناء ال�شامي

منزيل ..كلَّمتُ احلجرانَ املتفتتة ..هل ت�شعرينَ �أ َّيتها
أنت ح َّرة طليقة مل تعودي
اجلدرانُ الآن
باحلر َّية..؟! � ِ
ِّ
ب�صديقاتك،
مق َّيدة بجبلة الباتونِ  ،ومل تعودي مجُ ربة
ِ
أ�صبحت وحيدة ،تناثرتْ �أجزا�ؤك قطعة قطعة ..هه
�
ِ
�أخربيني الآن عن ُح ِّريتك املفقودة ف�أمطا ُر هذا ال�شتاءِ
أخذك بعيد ًا نح َو الوحلِ والغياب..
القا�سي �سوف ت� ِ
ُ
�سيكرتث بك؟! من �سيل ّمك؟! وماذا �ست�صبح َ
ني �سوى
من
اجلب�س املتعجرف ..كنتُ �أكلمِّ
لقطعة من
بقايا ُمتناثرة
ٍ
ِ
املتك�سرة ب�شيءٍ ُي�شبهُ اجلنون� ،أو هو اجلنون
احلجرانَ
ِّ
ُ
فقدت َّ
كل الأحا�سي�س فال بر َد يهزُّ ين ،وال �صقي َع
عينه..
أنظر مذهولةُ ،يوجعني ر�أ�سي� ،أمدُّ يدي �إليه
�
ي�صلبني..
ُ
أم�سح ر�أ�سي
لت�صطد َم ب�شعريَ الأ�شعث اململوء باحلجارةُ � ،
�شيء يبلله� ،أ�ضغط يدي �أك َ
اللزج يزدا ُد
ال�شيء
رث
ُ
بكفِّيٌ ،
ُ
�
و
،
بذعر
يدي
أ�سحب
�
بي،
الت�صاق ًا
أنظر ،وعلى �ضوءِ
ٍ
ُ
ُ
ُ
دمائي املتج ِّمدة� ،شعرت بالزلزالِ الذي يف
القمر �أرى
َ
يطيح بي ف�أهوي �أر�ض ًاُ � ،
برعب،
داخلي
أ�صرخ بجنونٍ
ُ
ٍ
امل�ساكن حويل يزيدين ذعراًُ � ..
أ�صرخ� ،أنادي وال
وخواء
ِ
ُ
من جميب..
ذهب الب�شر؟
ـ �أينَ �أنتم؟ �أين َ
ال �أحد ..ال �أحد..
��دب ح��ويل� ..أرف ُ��ع
ت
أق��دام
�
قريب..
ارات
ٌ
هدير �س َّي ٍ
ُّ
ُ
ر�أ�سي ،وال ُ
اخلراب حويل تدور ..الأنوا ُر القد�سية
أر�ض
ُ
علم الوطن يلفني ..ينجدين جنو ُد الوطن،
حتيط بيُ ..
مي���دّ ونَ يل ي��دَ املُ�ساعدةِ ،ي���أخ��ذوين للعالج ب�س َّيارات
��راب ه��ذا الوطن ،ويف �أح ِ��د
ال��وط��ن� ..أن��ا �أم�شي على ت ِ
العالج من يد �أبناءِ الوطن ..املُمر�ضة
م�شافيه �س�أتلقى
ِ
َ
احلنونُ من وطني تقول يل :حانَ وقتُ الطعام..
خريات الوطن ..دمعة
�أتناولهُ هنيئ ًا مريئ ًا فهو من
ِ
وغ�صة يف قلبي ،و�صدى �صوتي َ
طال
ح�� َّرة يف عيني،
َّ
�أركان الوطن:
ـ لن لن �أحيا ولن لن �أموت �إال يف وطني.

من الجزائر �إلى دم�شق

ويغطي نعيقها على �صراخ احلرمان
جراحك
تعانقني دم�شق قهرا
�أغ���ادرك ي��ا دم�شق و �أن��ا ممتلئة
لعل جروحك تلتئم
ميزقني كربيا�ؤها املذبوح
بقهرك
و ميوت فيك غيظا...
و يقتلع من روحي العزاء
و قهرك يا�شام هو لنا انك�سار
ك��ل م��ن ب��داخ��ل��ك ي�����س��رق بيا�ض
�أهكذا يا دم�شق مع من يحبك
كلماتي ترجتف خجال و خوفا
اليا�سمني
يكون اللقاء؟
بعد �أن كنت �أنت الق�صيدة و الأمان
و ي�سرق بيا�ض احلمام
�أنا يا �شام من يحمل ا�سمك لقبا
ما نفع ق�صائد املديح
�أل��ي�����س احل���م���ام ب����دون بيا�ضه
ملاذا �ضاع لقبك؟
و �أوراق نعيك مل�صقة
غربان؟
و ملاذا �سرقوا منك املكان؟
فوق قبور الوجدان
غربانك يا �شام تفق�أ عيون الغد
�أنا اليتيمة بدونك فقاومي...
اع�������ص���ري ح����زين ع���ط���را ف��وق فيك

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية
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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 ،غ�سان كال�س ،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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•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

حني ت�صبح الثقافة خبزاً يومي ًا
قبل مئات ال�سنوات ،ال بل قل �آالف ال�سنوات قبل امليالد ،وفوق
هذه ا لأر�ض الطاهرة املعطاء جل�س جدنا ال�سوري ا لأول ،و �أمعن
العقل يف حال الب�شرية وو�سائل توا�صلها ،فقرر �أن يقدم لها هديةً ،
فكانت ا لأبجدية التي خلدت ا�سمه ،ور�سخت ملكيته ملا �أبدعه،
وفوق هذه ا لأر�ض �أي�ض ًا كتب �أول حلن مو�سيقي ،ومنه �أخذ العامل
ال�سلم املو�سيقي ،فكانت املو�سيقا ،ويف باطن هذه ا لأر�ض �أي�ض ًا زرع
�أول �شجرة زيتون يف العامل ،وا�ستخرج منها الزيت ،وزرع القمح،
وا�ستعمل املنجل يف ح�صاده ،فكان ا لإن�سان ا لأول ا ل��ذي يزرع
القمح ويطحنه ،ويخرتع املحراث حلراثة ا لأر�ض املنجل حل�صاده
القمح.
ريا على
يف �سورية ن�ش�أت �أوىل احل�ضارات و �أرقاها و �أكرثها ت�أث ً
حياة ا لإن�سان منذ القدم� ،أما دم�شق عا�صمتها فهي �أقدم عا�صمة
م�أهولة يف التاريخ.
�إذن هذه هي �سورية ،وه���ؤالء هم ال�سوريون ،فال�سوريون هذه
ا لأيام يعي�شون عر�س ًا ثقافي ًا ال �أجمل ،وال �أرقى ،وال �أبهى ،ف�أحفاد
خلف خلري �سلف..
اجلد ال�سوري ا لأول ،كانوا خري
ٍ
يف مكتبة ا لأ�سد الوطنية �أقامت وزارة الثقافة بالتعاون مع
احتاد الكتّـاب العرب ،ودور الن�شر العربية وا لأجنبية معر�ض
الكتاب الدويل الواحد والثالثني ،وا�ستمر من العا�شر من ال�شهر
احلايل حتى الثاين والع�شرين منه ،وكان بحق معر�ض ًا الفت ًا �إن مل
�أقل مده�ش ًا �سواء من خالل �أعداد العناوين التي بلغت خم�سني
�ألفاً� ،أو من خالل �سوية الكتب التي تنوعت بني روا ي��ة وق�صة
و�شعر ودرا�سات وبحوث ،وا لأجمل من ذلك كله هو هذا ا لإقبال
املنقطع النظري من جماهري املواطنني الذين توافدوا من فئات
عمرية خمتلفة ،بحيث كنا نالحظ �أن بع�ض ا لأ�سر جاءت بكاملها
لتتجول �آمنةً �سعيد ًة يف �أجنحة املعر�ض ،فتجد ما تطلبه وبح�سب
اهتماماتها ،و �أكرث ما ي�سعد املتجول يف �أروقة املعر�ض هي ال�سعادة
الغامرة التي كانت ترت�سم على و ج��وه ا لأ ط��ف��ال و ه��م يحملون
الكتب املزينة باحلكايا والر�سوم ،واملوجهة �إليهم خ�صي�ص ًا من
كتّـاب برعوا بهذا الفن وقطعوا به �شوط ًا كبرياً.
وا لأهم من ذلك كله �أن هذه التظاهرة الثقافية انطلقت و�سورية
وال�سوريون ينف�ضون عن كواهلهم غبار احلرب التي ما زالت ت�شن
عليهم منذ ت�سع �سنوات ،وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على

�أ�صالة ال�سوريني ،ورف�ضهم للحرب ،وحبهم للحياة ،ومت�سكهم بها
�إذ كيف ل�شعب عانى طوي ً
ال من �ضنك العي�ش ،وتعر�ض وما زال
حل�صار اقت�صادي هو ا لأ�صعب وا لأق�سى يف التاريخ ،و م��ع ذلك
تعاىل فوق جراحه ،واتخذ قراره مبوا�صلة امل�سرية رغم ا لأثمان
الغالية التي دفعها من دمه وعرقه ،بعد �أن قدم فلذات �أكباده
قرابني من نور على مذبح الكرامة وال�شرف.
ال �شك ب�أن امل�شرفني على هذا املعر�ض ،وعلى ترتيبه وا لإنفاق
عليه �أ�سهموا �إىل ح��د كبري يف �إ جن��ا ح��ه ،ورف��ده بكل اخلدمات
املطلوبة حتى و�صل لهذه ال�سوية العالية ،ومرت �أيامه دون وجود
مل�شاكل ،وهي �إن ح�صلت حتل خالل دقائق ،فكانت ا لإنارة متوفرة
وب�شكل ممتاز ،وكذلك كانت اخلدمات ،بحيث يرى الزائر نف�سه
�آمن ًا مرتاح ًا يتنقل بحرية تامة بني ا لأجنحة ،يختار ما ينا�سبه
من كتب با لأ�سعار التي ال تثقل كاهله ،الرتفاع ن�سبة احل�سومات
على الكتب هذا العام ،وهذا ما �أدى �إىل كرثة البيع بحيث باتت
بع�ض ا لأجنحة ،ورغم ترميم بع�ض الكتب لعدة مرات تبدو �أرفقها
فارغةً متام ًا لنفاذ كامل الكمية..
هذا وقد رافق املعر�ض هذا العام ن�شاطات ثقافية ،كالندوات
وا لأم�سيات ال�شعرية ،وتكرمي من قبل ال�سيد وزير الثقافة واحتاد
الكتّـاب لقامات �إبداعية ،وبع�ض النا�شطني من دور الن�شر ،وهذا
ما ر�سخ انطباع ًا لدى املكرمني ب�أن جهودهم املبذولة خدمةً للوطن
ل م��ر الذي يثبت �أن هذه اجلهود مل تذهب
وجدت من يقدرها ،ا أ
�سدى  ،وبالطبع هذا االهتمام �سيتحول �إىل مهماز ثقايف من �أجل
ً
عطاء �أكرث ،واهتمام �أكرب ،ما ي�ؤدي بالنهاية �إىل خدمة الثقافة
وا لأدب ،والنهو�ض ب�سورية لإي�صالها للمكانة التي ت�ستحقها يف
م�صاف ا لأمم.
و ل��ع��ل احل���راك ا ل��ث��ق��ايف ا ل���ذي �شهده معر�ض ا ل��ك��ت��اب ال��دويل
الواحد والثالثون ،وما �أقيم على هام�شه من ن�شاطات �سي�ؤ�س�س
لرت�سيخ عرف �سنوي يوا�صل �صعود ًا ويزداد ات�ساعاً ،وهذا بحد
ذاته �إجناز ثقايف كبري ونقلة نوعية تليق ب�سورية الذاهبة �إىل
�صبحها و�شروقها وتتنا�سب ط��رد ًا مع �إجن��ازات اجلي�ش العربي
ال�سوري ا ل��ذي اتخذ ق��راره التاريخي امل�شرف مبوا�صلة الكفاح
وال�صمود حتى كن�س �آخر �إرهابي من فوق تراب هذا الوطن الذي
حتول ا لآن لت�ضميد جراحه وموا�صلة م�سرية الثبات وال�صمود.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

من خفايا الحياة
�صدر عن احتاد الكتّـاب
ال���ع���رب رواي������ة ج��دي��دة
ب���ع���ن���وان« :م�����ن خ��ف��اي��ا
احلياة» من ت�أليف الأديب
الدكتور طالب عمران.
م���ن �أج�������واء ال���رواي���ة
نختار:
«مل تكن ريحانة تعرف
نهى ومل تتعرف �إليها نهى،
�شاء القدر �أن ت�صل �أخته
بعد موت ريحانة بخم�سة
�أي���ام ..حاولت التخفيف
ع���ن���ه ،وق����د ���ش��ع��ر �أن يف
داخلها الكثري من الكالم..
ويف داخليه الكثري من اال�ستف�سارات غري
املفهومة حول حياتها و�سبب جميئها.
مل يتبادل عامر معها احلديث كل ذلك
اليوم ،وقد طلب طعام ًا من املطعم املجاور
يف فرتة الغذاء ،وبعد ا�سرتاحة الظهر،
�أخذها يف جولة يف ال�سوق امل��ج��اورة..

ق��ال��ت م��ع�� ّل��ق��ة ع��ل��ى ما
ت�شاهده:
ـ�������ـ ك�������ل ال����ه����ن����ود
م���ت�������ش���اب���ه���ون ،ح��ت��ى
ن�����س��ائ��ه��م��� ،س��م��راوات،
ي���رت���دي���ن ه����ذا ال���زي
ال��غ��ري��ب ال���ذي يك�شف
عن بطونهن وظهورهن.
ــ ا�سمه ال�ساري.
ـ��ـ ه��ل ك��ان��ت ريحانة
ت����رت����دي ال�������س���اري؟
�آ�سفة.»..
جت��در الإ����ش���ارة �إىل
�أن د .طالب عمران هو
واحد من �أهم كتّــاب �أدب اخليال العلمي
يف الوطن العربي ،وهو �أ�ستاذ جامعي،
�أ�صدر و�أ�شرف على الكثري من الدوريات
الأدبية.
ج��اءت ال��رواي��ة يف ح��وايل /239/
�صفحة من احلجم ال�صغري.

ح�صاد ال�سنابل
ع���ن دار ال��ب�����ش��ائ��ر
����ص���در دي������وان ج��دي��د
ب����ع����ن����وان «ح�������ص���اد
ال�����س��ن��اب��ل» ل��ل�����ش��اع��ر
جميل ح����داد ،ت�ضمن
جمموعة من الق�صائد
الوطنية واالجتماعية
وال���وج���دان���ي���ة تغني
الوطن و�صموده وثباته،
ومتجد بطوالت اجلي�ش
العربي ال�سوري وثباته
ع���ل���ى ح������دود ال���وط���ن
وحت���ري���ره م���ن ك���ل من
حاول تدني�س ترابه املقد�س.
ومن �أجواء الديوان نختار:
�إىل ال�ساحل ال�سوري �أ�شد رحايل
وحربي ُّ
يخط اليوم خري مقال
� ُس�أطفئ نار احلب يف بحره الذي
يداوي جراح النا�س دون تعايل
ويف بحره حتيا �شهامة ُجندنا

ويف بره يحيا فخار جبال
رع���اين ر�ضيع ًا ث��م �أغ��دق
ً
نعمة
رعاية طفل �شب دون �ضالل
ويف بيئتي ك���ان الن�ضال
�سبيلنا
�صغار ًا كبار ًا ُبكر ًة وليايل
و ُلقمة عي�ش امل��رء ي�سعى
لنيلها
وي��ح��ل��و ب��ه��ا ج��ه��د ًا ب��درب

حالل
يقع الديوان يف � /350/صفحة من
القطع الكبري ،وق��دم له الدكتور فايز
ال�صايغ.
يذكر �أن ه��ذا ال��دي��وان ه��و ال��دي��وان
الرابع لل�شاعر جميل حداد.

