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

بيان اتحاد الك ّتاب العرب
�ضد االعتداء الهمجي
التركي على بالدنا

�أقدم��ت الطغم��ة احلاكمة يف تركيا عل��ى عدوان ع�سك��ري غا�شم بغية
احت�لال �أج��زاء من �أر�ضن��ا املقد�سة م�برر ًة عدوانها بالدفاع ع��ن �أمنها
القومي و�إن�شاء منطقة �آمنة لإقامة الالجئني ال�سوريني يف تركيا.
نح��ن يف احت��اد الكتّــاب العرب ن�شجب هذا الع��دوان ال�سافر للطورانيني
اجل��دد ،ونرى احلجج الرتكية جم��رد مزاعم ال �أ�سا�س له��ا من ال�صحة،
و�أن م��ا تق��وم ب��ه هو احت�لال وهيمنة يهدف��ان �إىل تغي�ير دميغرايف يف
�أرا�ضينا ،وهما نزوع بربري لالنتقا�ص من �سيادتنا الوطنية من دون �أي
اعتبار للقانون الدويل.
�إنن��ا ننا�ش��د ال�شع��ب الرتكي اجل��ار وال�صدي��ق �أن يتحرك �ض��د الهجمة
العدوانية على �أرا�ضينا ،ونهيب بزمالئنا الكتّــاب الأتراك �إدانة �سلوك
حكوم��ة بالدهم العن�صري الذي لن يجلب لرتكي��ا الأمن وال اال�ستقرار
لأن ه��ذا الت�ص��رف الهمجي الأخ��رق يعرب عن الأحق��اد الدفينة لر�أ�س
النظ��ام الرتكي من��ذ �سنوات بعيدة ،وه��و الذي فتح احل��دود للدواع�ش
ومده��م ب�أ�سب��اب الق��وة لتدمري احلي��اة يف �سوري��ة ،وتقوي�ض
و�س ّلحه��م ّ
بد م��ن املواجهة لط��رد فلول اجلنود
ال�سي��ادة الوطني��ة ،وله��ذا ف�إنه ال ّ
الأتراك و�صد عدوانهم.
�إن ه��ذه املرحل��ة الع�صيب��ة مرحلة حا�سم��ة يف تاريخ بالدن��ا العزيزة،
وله��ذا ف�إنن��ا نق��ف وراء جي�شن��ا الوطن��ي البا�س��ل يف مواجه��ة العدوان
الرتكي اجلائ��ر ،ون�ؤيد كل التدابري وال�سبل الإج��راءات التي اتخذتها
حكومتنا يف الت�صدي لهذا العدوان يف املحافل الدولية ويف امليدان.
�إنن��ا ندعو كل اجلميع ،وعلى اخت�لاف انتماءاتهم �إىل الوحدة وتعزيز
ال�صف املق��اوم ملواجهة هذا العدوان على �أر�ضن��ا لأن احلكومة الرتكية
تنتهج �سيا�سة عدوانية متثل عودة الطورانية العثمانية بلبو�س �إ�سالمي
�إرهابي جديد.
�إنن��ا ندع��و �إخوتنا الأك��راد الذي��ن هم جزء رئي���س من ن�سي��ج املجتمع
ال�سوري يف املنطقة امل�ستهدف��ة �إىل مواجهة العدوان ونبذ الإنف�صاليني
من �صفوفهم والعودة �إىل ح�ضن الوطن الأم .ف�سورية وطن لكل �أبنائها.
�إن وحدتنا الوطنية �شرط �أ�سا�س لدحر العدوان .عا�شت وحدة �شعبنا
الوطنية ،والن�صر جلي�شن��ا الوطني البا�سل يف مواجهة العدوان الرتكي
الغادر.

احتاد الكتّــاب العرب

دم�شق 2019/10/9/

•مالك �صقور

كلمة �أولى

الأدب العربي
بين الآداب العالمية
ــ2ــ

يتاب��ع د .طه ح�س�ين حديثه عن الأدب العربي ب�ين الآداب العاملية ،ومن ثم يتحدث عن
اللغ��ة ،وقوة اللغ��ة ،ومكانة اللغة ،ومن الأهمية مبكان �أن ن�ست�ش��هد بر�أي د .طه ح�س�ين
باللغ��ة العربي��ة ،ال �سيم��ا ،يف هذه الأي��ام� ،إذ تتعر�ض اللغة العربي��ة �إىل خطر ما بعده
خطر من �أبنائها� ،إذ باتوا يف�ضلون اللهجات العامية واملحلية لتحل حمل اللغة الف�صيحة
الت��ي يفهمه��ا اجلميع ،يف حني يتم تعمي��م اللهجات العامية واملحلي��ة كما حدث يف بع�ض
امل�سل�سالت� ،إذ كان يتم ترجمة الكثري من الكلمات العامية غري املفهومة هنا ،فكيف خارج
القطر!!
وعن الأدب اليوناين القدمي يقول طه ح�سني :ميكننا القول �إن الأدب اليوناين هو الأدب
العامل��ي الأول م��ن الناحية التاريخي��ة ،ففي الأر�ض �أمم ب�سطت �سلطانه��ا على الإن�سانية
قب��ل الأم��ة اليونانية ،ولك��ن مل ت�ستط��ع �أن ت�صل بهذا ال�سلط��ان �إىل �أكرث م��ن ال�سلطان
ال�سيا�س��ي امل��ادي ،ومل ت�صل �إىل �أعماق النفو�س وال �إىل دخائل القلوب ،ومل حتمل �أفراد
�أو جماع��ات م��ن غريها عل��ى �أن يتكلموا لغته��ا وي�شارك��وا يف �إنتاجها ،على ح�ين ا�ستطاع
الأدب اليوناين �أن ي�صنع هذا كله ،ف�شارك يف الإنتاج باللغة اليونانية قوم مل تكن بينهم
وبني اللغة اليونانية �صلة من قبل.
ً
ً
وي�ش�ير د .طه ح�س�ين �إىل �أن اللغة اليوناني��ة فر�ضت نف�سها بال�سيا�س��ة �أوال وثانيا بقوة
هذه اللغة وقوة �آدابها وثقافتها.
ولك��ن عل��ى الرغ��م من ه��ذا كل��ه ،وعلى الرغ��م مما �أتي��ح ل�ل�أدب اليوناين م��ن ال�سيطرة
عل��ى ال�ش��رق الق��دمي كله ،وعل��ى كل الأمم التي كان��ت تعي�ش فيه ،يق��ول د .طه ح�سني:
مل ي�ستط��ع الأدب اليون��اين �أن يفر���ض لغت��ه على ال�شع��وب بحيث تتخذ ه��ذه اللغة لغة
حلياته��ا اليومي��ة و�إمنا فر�ض لغت��ه و�أدبه على طائفة بعينها ه��ي طائفة الذين يعملون
يف ال�سيا�سة.
وي�ضرب د .طه مثا ًال فيقول :ظل امل�صريون ،مث ًال ،يتحدثون لغتهم التي تطورت فيما بعد
�إىل اللغ��ة القبطي��ة ،وظل �أهل ال�شام يتحدث��ون لغتهم الآرامية عل��ى اختالف لهجاتها،
وظ��ل �أهل العراق يتحدثون لغته��م الآرامية� ،أو ما انتهت �إليه لغتهم البابلية والآ�شورية
القدمي��ة ،وظل الفر�س يتحدثون لغتهم الفار�سية ،وبعد ذلك ،جاء الرومان بعد اليونان
ففر�ضوا لغتهم على غرب �أوروبا ومل ي�ستطيعوا �أن يقاوموا اللغة اليونانية يف ال�شرق.
ومن ثم ي�ؤكد الدكتور طه ح�سني قائ ًال:
�أم��ا لغتنا العربية ف�إنها مل تكد تتجاوز اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم حتى تكلمها كثري
م��ن �أه��ل ال�شام قبل الفت��ح الإ�سالمي ،وتكلمها كثري من �أهل الع��راق قبل الفتح الإ�سالمي
�أي�ض�� ًا ،فكانت لغة حدي��ث �إىل جانب اللغات الأخرى التي مل ت�ستط��ع اللغة اليونانية �أن
متحوه��ا ،وال �أن ت�ضعفه��ا .وبع��د الإ�س�لام ،وبع��د �أن ن�شر الق��ر�آن الك��رمي يف البالد التي
فتح��ت ،نظرنا ف���إذا الأمور تتغري حق�� ًا ،و�إذا التاريخ ي�أخذ طريق ًا جدي��دة مل نعرفها من
قبل ،و�إذا هذه اللغات التي قاومت اليونانية وال�سلطان اليوناين وقاومت اللغة الالتينية
و�سلط��ان الروم��ان ال تثبت �أمام اللغة العربية ،ال لأن ال�سلطان العربي فر�ض على النا�س
�أن يجهل��وا لغته��م و�أن يتخذوا اللغ��ة العربية لغة لهم ،بل لأن ه��ذه اللغة العربية متتاز
ب�ش��يء م��ن قوة الطبيع��ة ،بل متت��از ب�شيء م��ن ال�سحر اخلا�ص ال��ذي ينف��ذ �إىل القلوب
وي�سيطر على العقول وي�ست�أثر مبلكات النا�س.
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الهجوم على �إيران ..تهديد �أم حلم؟

•د� .أكرم حممود ال�شلي

حذر اخلرباء وال�سيا�سيون من خماطر التهديد الأمريكي
لإيران يف املنطقة ،معتربين �أن �إيران متتلك بنك �أهداف غني،
و�إمكانيات هائلة لدى �إي��ران لتفعيل الدفاع الفعال �ضد �أي
عدوان ع�سكري.
كما و�أن طهران تعترب �أن��ه ال �أم��ن يف املنطقة �إال بتعاون
دولها� .أما التدخل الأمريكي فهو عامل توتري وتعقيد للو�ضع
هناك .حمذرة من �أن �أي �ضربة ع�سكرية لإي��ران لن تكون
حمدودة ،و�ست�ؤدي �إىل حرب �شاملة.
ويرى بع�ض اال�سرتاتيجيني من اخلرباء� ،أن �إيران ك�سرت حاجز
اخلوف يف مواجهة الواليات املتحدة وحليفاتها ،وانتقلت �إىل الدفاع
الفعال ..مبعنى �أن ر ّدها على �أي عدوان لن يكون حلفظ ماء الوجه
�أو لت�سجيل موقف ،بل �سيكون رد ًا فاع ًال وموجع ًا من �أجل الردع.
ويو�ضح ه���ؤالء اخل�براء� ،أن الدفاع الفعال هو نوع من التعامل
الذي ي�سبب �إيالم ًا للعدو بحيث مينعه من العدوان ،م�ؤكدين �أن
هناك �أربع فئات يف ال�شرق الأو�سط ت�شكل �أهداف ًا للدفاع الفعال،
وهذا ما �أكدها الإيرانيون على ل�سان قائد الثورة الإ�سالمية ،حيث
جتعل م�سرح الرد هو من املحيط الهندي وميتد �إىل البحر املتو�سط
مرور ًا بالبحر الأحمر.
والأهداف اال�سرتاتيجية التي �أ�شار �إليها اخلرباء اال�سرتاتيجيون
والتي توجد يف هذه املنطقة فهي �أربعة� :أو ًال :القواعد الع�سكرية
الـ 54وفيها � 65ألف جندي و�ضابط .وثاني ًا :املادة اال�سرتاتيجية
الكربى وهي النفط .وثالث ًا :املمرات املائية الأ�سا�سية �سواء قناة
ال�سوي�س وباب املندب وم�ضيق هرمز .رابع ًا� :إ�سرائيل والتي تعترب
القاعدة الأمريكية والغربية يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
كما �أكد اخلرباء �أن �إيران ومعهم حمور املقاومة قد �أثبتوا �أنهم
ق��ادرون على التعامل مع ه��ذه الأه���داف من �أج��ل الدفاع الف ّعال
ابتداء من الأرا�ضي ال�سورية وحتى مياه اخلليج
يف �أماكن عدة
ً
«الفار�سي» العربي ،وي�ستبعد الكثري من املتابعني ال�سيا�سيني� ،أن
جتر�ؤ الإدارة الأمريكية �أو حليفاتها على �شن حرب �أو هجوم �ضد
�إيران لعدة اعتبارات:

• معاوية كوجان
�أو ًال :قد تتخذ الواليات املتحدة قرار بدء احلرب ،لكنها لن متلك
قرار ًا نهائي ًا.
ثاني ًا :ت��درك وا�شنطن �أن كلفة احل��رب هائلة ،لأن ال�صواريخ
الإيرانية قادرة على �ضرب كل الأه��داف احليوية الأمريكية يف
املنطقة ،ال�سيما املن�ش�آت النفطية وال�سفف والقواعد الع�سكرية
الأمريكية ،لأن �إي��ران موجودة يف املحيط الهندي وبحر العرب
واخلليج الفار�سي العربي والبحر املتو�سط والبحر الأحمر وغريها
كثري �أي�ض ًا.
ثالث ًا :ال يجر�ؤ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب على �شن احلرب
وه��و يح�ضر خلو�ض انتخابات رئا�سية ج��دي��دة ،لأن برناجمه
االنتخابي كان قائم �أ�سا�س ًا على عدم �شن حرب جديدة ،وهو يدعي
�أنه كان �ضد احلرب على العراق.
ويف نف�س ال�سياق ،ف���إن ال�شارع الأمريكي وبالأخ�ص ن��واب يف
الكونغر�س هم �ضد �شن احلرب ،والدليل على ذلك �أنهم اعتربوا �أن
مي�س الأمن الوطني الأمريكي.
الهجوم على �أرامكو ال�سعودية ال ّ
كما وقد اعتقد بع�ض اخل�براء �أن «ترامب» �أق��ال جون بولتون
الذي كان يريد �أن يورط الواليات املتحدة يف �أربع حروب ،كما تخلى
ترامب عن نتنياهو يف مواجهة حزب �أزرق �أبي�ض يف االنتخابية
الإ�سرائيلية م�ؤخراً..
ويرى بع�ض الأكادمييني واخلرباء �أن وزير اخلارجية الأمريكية
بومبيو تراجع �أي�ض ًا عن �شروطه التعجيزية �ضد �إيران .و�أ�صبحت
الإدارة الأمريكية ترغب وتتمنى من ح��دوث لقاء بني ترامب
وروح��اين يف حني يعتقد بع�ض املتهمني �أي�ض ًا �أن هناك �أط��راف
متطرفة من املحافظني ،حتث الرئي�س ترامب على هجوم �ضد �إيران،
من �أجل �إثبات قدرة الإدارة الأمريكية على التعامل الع�سكري �ضد
�إي��ران ومن �أجل ك�سب االنتخابات الرئا�سية الآتية يف الواليات
املتحدة ع��ن ه��ذا الطريق وه��ذا الإج����راء .ولكن الأك��ادمي��ي�ين،
ي�ؤكدون �أن ترامب ال مييل لهذه الأطراف ،ويقف معه ويرافقه يف
هذا املوقف يف االبتعاد عن �أي عمل ع�سكري �ضد �إيران ،العديد من
نواب الكونغر�س من املحافظني والدميقراطيني على ال�سواء.

العالقة الجدلية بين التاريخ والتراث

• د .عدنان عو ّيد

العالقة بني التاريخ والرتاث عالقة جدلية ذات ت�أثري متبادل
ال ميكن الف�صل بينهما .ف���إذا ك��ان ال�تراث هو ما ق��ام الإن�سان
ب�إجنازه عرب عالقاته التاريخية الطويلة مع الطبيعة واملجتمع
على كافة امل�ستويات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافية والأخ�لاق��ي��ة والفنية وغ�يره��ا م��ن ع�لاق��ات مت�س
حياة الفرد واملجتمع  ,فالتاريخ هو ال�سجل الزمني يف �سريورته
الدائمة ,الذي ي�سجل عليه �أو فيه هذا ال�تراث .لذلك عندما
نقوم بف�صل الرتاث عن التاريخ �أي ف�صل الأحداث عن �سجلها� ,سيتحول
الرتاث بال�ضرورة �إىل جزر متقطعة عن بع�ضها يف �سياقها التاريخي,
�أي يتحول التاريخ �إىل �آنات زمنية ,ال يربطها رابط على حد تعبري
املتكلمني الأ�شاعرة� .أو تتحول مكونات الرتاث �إىل ذرات منف�صلة عن
بع�ضها كما يقول �أ�صحاب املذهب الذري ,ويكون التعامل مع هذه اجلزر
الذرية التي تنو�س بني العقلي واالمتثايل ..بني القدري واجلربي..
بني الديني والدنيوي�...إلخ ,مبواقف �أيديولوجية �أو براغماتية
تخدم يف املح�صلة قوى اجتماعية وم�صالح حمددة تتكئ على هذه
املوقف �أو ذاك من الرتاث ما دامت جتد فيه م�صلحتها هي بالذات .وهنا
يحدث الت�شتت وال�ضياع يف عملية ا�ستلهام الرتاث ,وبالتايل توظيفه
وفق �سياقه التاريخي ومدى �صالحيته عرب ذاك ال�سياق ,وما �سقط منه
�أو ا�ستمر عرب �سريورة التاريخ.
من هذا املنطلق ن�ؤكد �إعادة تعريف الرتاث والتاريخ مع ًا ,ثم العمل
على ربط طريف ال�سل�سلة ربط ًا منطقي ًا ُيبني فيه دور ومكانة ووظيفة
كل طرف من طريف ال�سل�سلة هذه ,مع �ضرورة �إعادة البحث وفق املناهج
العلمية للبحث يف املواقف �أو املوا�ضيع الرتاثية مبا يتفق وال�سياق
التاريخي لها ,ثم تبيان ما جتاوزه الزمن منها و�أ�صبح عالة على النه�ضة
والتقدم� .أو �إعادة ت�سليط ال�ضوء على مازال �صاحلا ملعطيات احلا�ضر
من املواقف �أو املوا�ضيع العقالنية ,حتى لو كانت ُحوربت و�أق�صيت
تاريخي ًا من قبل قوى �سيا�سية �أو اجتماعية طبقية كان لها م�صالح يف
هذا الإق�صاء عرب فرتات تاريخية حمددة من املا�ضي.
على العموم ,التاريخ لي�س تاريخ ملوك و�أمراء وخلفاء كما قال به
الطربي وابن الأثري وامل�سعودي وغريهم ,و�إمنا هو تاريخ �شعوب كونت
تراثها الفكري واملادي عرب �صراعات وتناق�ضات اجتماعية ذات بنى
طبقية لها م�صاحلها ,والتي غالب ًا ما تقوم على تق�سيم الرثوة وال�سلطة
واملكانة االجتماعية ,وه��ذه املعطيات تقوم �أو حتدد وفق ًا لطبيعة
ودرج��ة تطور �أو تخلف ق��وى وع�لاق��ات الإن��ت��اج يف جمتمع حمدد,

لغتنا الجميلة

ومرحلة تاريخية حمددة.
�إن القيام بدرا�سة التاريخ من جديد ,يعني الت�أكيد على الربط
بني هذه القوى االجتماعية �أو تلك ,ممثلة بتجلياتها االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ,وبحركة �سريورتها التاريخية
عندما يعترب هذا التاريخ ,تاريخ هذه القوى االجتماعية ونتاجها,
ويف حاالت توا�صله ولي�س حاالت جتزئه وتذريره �إىل جزر تراثية
م�شتتة ,ي�أخذ منها كل باحث �أو �أديب او فنان �أو �أي مهتم ب�ش�أنها ما
يراه منا�سب ًا لطموحاته و�أيديولوجيته و�أهوائه �أو طموحات و�أهواء
و�أيديولوجيات القوى التي يريد التعبري �أو البحث عنها.
�أمام هذه املعطيات العقالنية يف الر�ؤية �إىل التاريخ والرتاث ,تظل
هذه الر�ؤية بكل حموالتها العقالنية تفر�ض علينا الت�سا�ؤالت التايل:
كيف �ستتم عملية االختيار تلك؟ ,ومن هي احلوامل االجتماعية �أو
امل�ؤ�س�سات املنوط بها عملية االختيار؟ ,هذا يف الوقت الذي مل نزل
جند فيه احلكومات واملثقفني واملفكرين الأيديولوجيني يتمرت�سون
خلف مواقفهم التي ت�صل غالب ًا �إىل حد الرف�ض والإق�صاء وال�سجن
والقتل لكل خمتلف �إن اقت�ضت احلاجة.
�إن �إعادة كتابة التاريخ والنظر �إليه على �أنه حركة م�ستمرة ,ولكل
مرحلة خ�صو�صيتها ,فهذا يعني :
�أو ًال :الوقوف �ضد امل�ؤرخ التقليدي (ال�سلفي) ,الذي يرى �أن التاريخ
قد توقف عند القرن الثالث للهجرة ,و�أن القرون الثالثة الأوىل
للهجرة هي قرون ال�سلف ال�صالح الذين �أعطوا كل �شيء ومل يرتكوا
للأخالف �شيئ ًا ,وكل ما جاء بعدها من �أفعال و�أقوال بدعة ,وكل بدعة
�ضاللة.
ثاني ًا :الوقوف �ضد ه�ؤالء الذين يعملون على جتويد �صفحة املا�ضي
بكل ُعجرها و ُبجرها من م�ؤرخي ومفكري ومثقفي احلا�ضر ,ه�ؤالء
الذين يعملون على تزوير التاريخ وتراثه من جهة ,مثلما يعملون على
دمج الرتاث و�صهره باحلا�ضر دجم ًا و�صهر ًا ميكانيكي ًا ال جدلي ًا ,واعتبار
تال.
هذا الرتاث عرب تاريخه هو املنطلق الوجودي واملعريف لكل ما هو ٍ
�إن الر�ؤية العقالنية للرتاث جتعل عملية الدمج هذه �أمر ًا متعذر ًا,
و�أن الت�شدق املتوا�صل ب�أجماد املا�ضي بغثه و�سمينه لأنه تراث الأجداد
وال�سلف ال�صالح� ,سيعطي �أبناء احلا�ضر كما يقول "�سعد اهلل ونو�س"
امتالء عاطفي ًا زائف ًا ,كما يخفي �إح�سا�ساتهم املرة بالعجز �أم��ام ما
ً
يعي�شه املجتمع �أو الأم��ة من تخلف و�ضياع وانك�سارات وا�ستغالل
وا�ستعباد وا�ستعمار� ..إلخ ,حتت بيارق جمد واهم وزهو �أحمق.

حت���ري بع�ض
�أ���س��ت��م ُّ��ر معكم يف
ِّ
اال���س��ت��ع��م��االت اخل��اط��ئ��ة يف لغتنا
العربية يف حماولة التمكني لها .
ي�شدد بع�ض النا�س الفاء يف كلمة
ِّ
( �شفة) ويك�سرون حرف ال�شني فيها
على هذا النحو� ( :شِ فَّة).ال�صواب
َ
مفتوحة ال�شِّ ني ومفتوحة
�أن تكون
م�شددة�َ (.شفَة).
ري َّ
الفاء غ َ
يك�سر بع�ضهم حرف الباء يف كلمة
َ
مفتوحة
(بعثة)  ،وال�صواب �أن تكون
وح�سرة.
الباء ( َب ْعثة) َ
كحلْقة َ
كلمة ( وفق) �شاع نطقُ ها مك�سور َة
َ
مفتوحة
الواو ،وال�صحيح �أن نلفظها
الواو( َوفق).
كلمة ( �أك��ف��اء) بت�سكني الكاف
وف��ت��ح ال��ف��اء ج��م ُ��ع كلمة (كُ ���فء)،
وتكتب (كف�ؤ) �أي�ضا .والكفء الن ُِّّد
وال��ن��ظ�يروامل��م��اث��ل.ق��ال ت��ع��اىل يف
�سورة الإخال�ص  (:ومل يكن له كف�ؤ ًا
�أح����د) .وم��ن معانيها املقتدرالذي
ي�ستحق املكاف�أة.
ل��ك��ن ع��ام��ة ال��ن��ا���س يجمعونها
�����ش��ددة ال��ف��اء (
م��ك�����س��ورة ال��ك��اف م َّ
�أَكِ���فَّ���اء) قا�صدين معنى االق��ت��دار
واال�ستحقاق واجل��دارة  ،فيخرجون
ب��ه��ذا النطق اخل��اط��ىء �إىل معنى
�آخر هو العميان كفيفو النظر؛ �أي �إن
جمع كلمة ( كفيف) وهو
(�أَكِ��فَّ��اء)
ُ
أكفاء
الأعمى الذي كُ َّف ً
ب�صره�.أما ال ُ
( بت�سكني الكاف وفتح الفاء) فهم
أ�سلفت املقتدرون م�ستحقوالثناء
كما �
ُ
َ
�سيف
واجلائزة .ق��ال املتنبي مهنِّئ ًا
الدولة بحلول العيد:
ُ
يدين
�إنمَّ ا
التهنئات للأكفاءِ  /وملن َّ
من ال ُب َعداءِ
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معارك الجزيرة المن�سية في مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي
• د .عبداهلل املجيدل
مع �أن مقاومة �أه��ايل اجلزيرة ال�سورية مل حتظ
بالتوثيق� ،إال �أنها مازالت حا�ضرة يف وج��دان �أبناء
اجل��زي��رة و�ضمائرهم� ،إذ ت�شغل ح��ي��ز ًا م��ن ال�تراث
ال�شفاهي لأبنائها ،يتناقله الأحفاد عن الأجداد ،ومل
يكن �أبناء �سورية يف اجلزيرة مبعزل عما يجري من
مقاومة للم�ستعمر على امتداد �أر�ض الوطن ،وحتفل
املرويات بعدد كبري من احلوادث الفردية التي واجه
فيها �أبناء �سورية يف اجلزيرة ق��وات امل�ستعمر ،ولكننا
�سنتوقف يف هذه املقالة عند معركتني مهمتني يف تاريخ
مقاومة امل�ستعمر الفرن�سي ،هما معركة بياندور ومعركة
ال�سبع والأربعني.
معركة بياندور
بياندور قرية تقع على كتف تلة �إىل ال�شرق من مدينة
القام�شلي بنحو  30ك��م ،وه��ي م�أهولة منذ زم��ن بعيد،
وبح�سب دفاتر �ضرائب اال�ستعمار العثماين لعام 1564
دفع �سكانها ال�ضرائب عن تلك ال�سنة.
حتركت يف الثالث من �أي��ار لعام  1923ق��وة فرن�سية
م�ؤلفة من  300عن�صر من مدينة احل�سكة بقيادة ال�ضابط
"روبريتو" وا�ستقرت يف بياندور ،و�ش�أنها �ش�أن �أي قوة
حمتلة� ،إذ بد�أت بظلم الأهايل والتنكيل بهم ،واعرتا�ض
الن�ساء العائدات من بئر امل��اء ،فتمكن بع�ض الأه��ايل من
اغتيال القائم مقام املعني من ال�ضابط روب�يرت��و ،وعند
قدوم املحقق الفرن�سي "جرينكو" من احل�سكة للتحقيق يف
احلادثة ،قام بتعذيب الأهايل وا�ست�شهد بع�ضهم يف �أثناء
عملية التحقيق� .إثر ذلك ُكلف اجلرنال "روغان" ب�إخ�ضاع
القبائل املنت�شرة فيما ب�ين القام�شلي غ��رب�� ًا ،واحل��دود
العراقية والرتكية �شرق ًا ،وما بني احلدود الرتكية �شما ً
ال
و�سفوح جبل �سنجار جنوب ًا ،والعمل على ت�أديب القبائل
والتنكيل بها .وقد �سلك هو الآخر �سلوك ًا تع�سفي ًا متغطر�س ًا
م�شين ًا يف تعامله مع الأهايل ،فتذمر �أبناء القبائل العربية
والكردية وحقدوا عليه وب��د�ؤوا يعدون العدة ملهاجمة
احلامية ،ومن الأ�سباب الرئي�سة لتلك املعركة رف�ض ال�سكان
من عرب وكرد االنتداب الفرن�سي على �سورية �إذ ر�أوا فيه
احتال ً
ال وا�ستعمار ًا بغي�ض ًا ،ويف ال�ساد�س والع�شرين من متوز
 1923حتركت قوة فرن�سية من حامية بياندور بقيادة
"روبريتو" و "روغان" �شرق ًا باجتاه عني ديوار الواقعة
بالقرب م��ن نهر دج��ل��ة؛ ال�ستطالع احل���دود وتر�سيمها،
وب��ق��ي يف احل��ام��ي��ة م��ا ي��ق��رب م��ن ت�سعني عن�صر ًا وعلى
ر�أ�سهم ال�ضابط "موريل" ،ا�ستغل الثوار املوقف وهاجموا
احلامية يف ليلة  28متوز � 1923إذ و�صل رجال القبائل
�إىل املع�سكر قبيل الغروب ،فقتلوا من قاومهم ،و�أ�سروا
من ا�ست�سلم وقاموا ب�إحراق املع�سكر .ثم انطلقوا لي ً
ال �إىل
نهر اجل��راح الذي يقع �إىل ال�شرق من بياندور ومترت�سوا
بق�صبه وجروفه؛ ملواجهة الق�سم املتبقي من جي�ش روكان،
ال��ذي علم من بع�ض جنده الفارين من املعركة بالهجوم
على املع�سكر ،فكر عائد ًا لنجدة جنوده ،وعندما اقرتب

تعزية

ب��ب��ال��غ الأ����س���ى وال��ك��ث�ير م��ن الإمي���ان
بق�ضاء اهلل وقدره ينعى احتاد الكتّـاب
العرب ال�شاعر حممد يا�سر الفتوى.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ي��ت��ق��دم��ون بخال�ص
العزاء وامل��وا���س��اة ..راج�ين من اهلل عز
وج��ل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
وي�سكنه اجل��ن��ة ،وي��ل��ه��م �أه��ل��ه وذوي���ه
ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

من نهر اجل��راح �شاهد باملنظار ما حل مبع�سكره ،وكانت
النريان مازالت م�شتعلة فيه ،وقام بع�ض املتقدمني من الثوار
مبناو�شته ،فن�صحه املرتجم �أن ي�ست�سلم حفاظ ًا على حياته
وحياة من معه من اجلنود؛ لأن الثوار م�سلمون ومن عاداتهم
�أال يقتلوا من ي�ست�سلم .ف�أبت عنجهيته اال�ست�سالم و�صاح
بجنوده �إنها احلرب و�سنبيدهم (هذا ما رواه ُمرتجمه الذي
فر من املعركة وا�ست�سلم) وبد�أت ر�شا�شاته (املطرلوز ،كما
ي�سمونها) ت�صلي الثوار بوابل من الر�صا�ص الكثيف ،ولكن
خف وابل
الثوار كانوا متح�صنني بجروف النهر� ،إىل �أن ّ
الر�صا�ص قلي ً
ال (تناخى) الثوار وانق�ضوا على الع�سكر
ُ
الفرن�سي وا�شتبكوا معهم �إىل �أن كتب لهم الن�صر ،ومتكنوا
من قتل اجلرنال روغان وعدد من �ضباطه وجنوده ،و�أ�سروا
من ا�ست�سلم منهم ،وفر م�ساعده روبريتو باجتاه جزيرة
بوطان ،بعد �أن �سقط عدد لي�س بالقليل من الثوار �شهداء
يف �أر���ض املعركة .وهكذا امتزجت دم��اء ال�سوريني عرب ًا
و�أك��راد ًا يف الدفاع عن وطنهم و�شرفهم ،وانتهت املعركة
ح���وايل التا�سعة م�ساء ،وان�سحب م��ن تبقى م��ن ق��وات
الفرن�سيني �إىل احل�سكة �إىل غري رجعة ،وكان عدد القتلى
من الفرن�سيني يربو على  60قتي ً
ال ،وبعد ثالثة �أيام قدمت
�إىل املنطقة حوامة فرن�سية ،وبعد مفاو�ضات مع الثوار
ال�ستالم جثامني قتالهم ،نقلت احلوامة جثامني اجلنود
الفرن�سيني دون املرتزقة الذين قام الأهايل بدفنهم ،وكان
معظمهم من �أ�صول �أفريقية بح�سب �شهود عيان ا�ستنتاج ًا
من لون ب�شرتهم .و�أف��اد بع�ض �شهود العيان ب���أن �شقيقة
اجلرنال روغان ح�ضرت على منت احلوامة ملرافقة جثمانه.
�أم��ا معركة (ال�سبع والأرب��ع�ين) فقد �أ���ش��ار الدكتور
حممد الوادي نق ً
ال عن بع�ض الروايات :ب�أن قامت القوات
الفرن�سية املتمركزة يف احل�سكة ،ب�إر�سال �سرية مما ي�سمى
بحر�س احلدود يف جي�ش االنتداب الفرن�سي �إىل اجلنوب؛
لت�أديب القبائل يف منطقة ال�شدادي وما حولها ،وذلك
بعد �أن كرثت الهجمات على الدوريات الفرن�سية يف تلك
املنطقة ،وك��ان �سالح تلك ال�سرية البنادق والر�شا�شات
وبع�ض املدافع الر�شا�شة .وكانت القوة الفرن�سية عندما
ت��ق�ترب م��ن م�����ض��ارب بع�ض القبائل ت�صليها ب��واب��ل من
الر�صا�ص ،في�ست�شهد بع�ضهم ويفر الباقون من �أمام تلك
القوة لعدم قدرتهم على جمابهتها .اجتمع وجهاء قبائل
اجلبور والعقيدات والبكارة ،وقرروا التحالف والت�صدي
مبا لديهم من �إمكانات للقوة الفرن�سية .وكانت تلك القوات
قد متركزت على بعد  ٤٧كم جنوب احل�سكة على طريق
دير الزور .فزحف الثوار الذين ميلكون البنادق من هذه
القبائل لي ً
ال �إىل مع�سكر القوات الفرن�سية ،وطوقوها من
جميع االجتاهات ،وانهالوا بر�صا�ص بنادقهم عليها ،ويقال
�إن قائد القوة كان يخابر القيادة طالب ًا النجدة قائ ً
ال� :إنه
على بعد  ٤٧كم جنوب احل�سكة (و�سمي هذا املوقع فيما
بعد با�سم ال�سبع والأربعني) ،ويف ال�صباح ا�ستطاع الثوار من
رجال القبائل حما�صرة الفرن�سيني متام ًا� ،إذ حت�صن بع�ضهم

على بعد عدة كيلومرتات �شمال منطقة احل�صار ،ومعظمهم
من قبيلة اجلبور ل�صد �أي جندة تقدم لفك احل�صار .وجنح
الثوار يف �صد النجدة القادمة من احل�سكة .وا�ستمر احل�صار
لعدة �أيام قتل فيها معظم �أفراد ال�سرية ،ومل ُيفَك احل�صار
�إال بعد و�صول جندة كبرية قادمة من دير الزور .فالحقت
ه��ذه النجدة القبائل التي اجتهت غربا يف ال�صحراء
باجتاه جبل عبد العزيز ،وملخاوف الفرن�سيني من التوغل
يف تلك املناطق قاموا بن�صب مدافع بعيدة املدى على بعد
 ٣٠كم غربي ال�شدادي؛ لق�صف القبائل التي تقرتب من
املكان .وهذا املوقع �سمي فيما بعد با�سم (�أم مدفع) ،يذكر
بع�ضهم �أن معركة ال ٤٧حدثت بني عامي  ١٩٣٠و١٩٣٥
ومل �أجد من يحدد التاريخ الدقيق لهذه املعركة.
وجتنبت ذكر �أ�سماء امل�شاركني يف هاتني املعركتني ،فهناك
روايات كثرية ،وال �أرغب بتجاوز �أ�سماء بع�ض من �شاركوا
و�أ�سماء ال�شهداء� ،إذ كانوا باملئات وي�صعب ح�صر �أ�سماء
جميع من �شاركوا �أو من ا�ست�شهدوا ،ومن جهة �أخرى ،فقد
انتف�ض �أهلنا �ضد امل�ستعمر ال طلب ًا لثناء� ،أو طمع ًا يف �شكر
�أوتكرمي� ،إمنا قاموا مبا هو واجب نحو الوطن ،والعربة
الثانية من تلك املواقف هي يف تكاتف جميع الأه��ايل يف
الدفاع عن ت��راب الوطن و�شرفه ،دون �أن يخطر ببالهم
�أي من امل�صطلحات البغي�ضة الطارئة والتي يت�شدق بها،
للأ�سف ،بع�ض املثقفني يف و�سائل الإعالم الر�سمية وغري
الر�سمية ،من م�صطلحات من مثل� :أقليات و�أك�ثري��ات،
ومكونات ال�شعب ال�سوري ،والطائفة الفالنية الكرمية� ،إذ
ت�ضاف كلمة الكرمية تكرمي ًا ،وهي يف احلقيقة انتقا�ص ًا،
فالكرامة ال تجُ��ز�أ ،والكرامة احلقيقية هي يف االنتماء
للكل الذي يتج�سد بالقيم الوطنية ،وبكل ذرة تراب لهذا
الوطن من طربية �إىل دجلة ،نحن �شعب واح��د ومكون
واح��د ،وم�صطلحا �أقلية و�أكرثية للأ�سف يحيالننا �إىل
مرحلة ما قبل الدولة ،فلي�س على وجه الأر�ض �أمة �أكرث
تنوع ًا من املجتمع الأمريكي ،ومع ذلك مل ن�سمع مب�صطلح
مكونات ال�شعب الأمريكي ،بل ن�سمع ال�شعب الأمريكي
واملجتمع الأمريكي ،فقد كان �أجددانا �أكرث وعي ًا ،فقد بايع
�أهلنا باجلزيرة قادة الثورة ال�سورية �سلطان با�شا الأطر�ش
وال�شيخ �صالح العلي ،دون �أن يخطر ببالهم الأمرا�ض التي
نلحظ بع�ض جتلياتها اليوم يف ا�ستخدام م�صطلحات غاية
يف اخل��ط��ورة ،على الرغم من التنوير والتعليم ال�سائد
حالي ًا ،ومل يكن �آنذاك ،ولعلني �أجد �أن هذا هو الدر�س الذي
ينبغي التعلم منه واالقتداء به ،و�أما تفا�صيل املعارك على
امل�ستعمر فلي�ست ذات �أهمية؛ لأنها �أقل الواجب الذي ال
يت�أخر �أي مواطن يف �أي من بلدان العامل يف تقدميه دفاع ًا
عن تراب وطنه؛ عندما تدن�سه �أقدام امل�ستعمر.

لي�س �إالّي معي
����ص���در ع����ن دار ال��ب��ل��د
للطباعة والن�شر والتوزيع
لل�شاعرة �سناء هالل ديوان
جديد بعنوان« :لي�س �إالّي
معي» وق��د �ضم العديد من
الق�صائد اجلميلة التي تثري
الكثري من الأ�سئلة.
ومن �أجواء الديون نختار:
الكونُ م�شاع
اجل������دران ..الأق���ف���ال..
الهواء ..الذكريات..
الو�سائد والأحالم كلها م�شاع
هرمت حوا�س الكائنات
ا�ستجارت بالنفق املعتم

غفت يف حلق الكهف
ت��دخ��ر ح��زن��ه��ا للن�شوة
الكربى
�آ ٍه من تلك الأبدية..
لو �أنها ت�سلم مفاتيحها..
ل����و ت���خ�ت�رق ال�����ص��رخ��ة
املدوية �ضريح ال�صمت
حتى ين�شطر الفراغ
وت�ستيقظ رفات العامل
ج��اء ال��دي��وان يف ح���وايل /144/
�صفحة من احلجم الو�سط.

متاهة الع�شق
ع��ن وزارة الثقافة ـ��ـ الهيئة العامة
للكتاب �صدر للأديب عو�ض �سعود عو�ض
جم��م��وع��ة ق�ص�صية ب��ع��ن��وان «م��ت��اه��ة
ال���ع�������ش���ق» غ��ن��ت
بطوالت ال�شهداء
و�أ�شارت يف �أكرث من
م��ك��ان �إىل معاناة
ال�����س��وري�ين ج��راء
احل�����رب ال��ظ��امل��ة
التي �شنت عليهم.
ي��ق��ع ال��ك��ت��اب يف
� 182صفحة من
القطع الو�سط.
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كي نواجه الحرب االقت�صادية
وال نقع بين �أنياب الإمبريالية المتوح�شة

• نبيل فوزات نوفل
�إن��ن��ا يف ع�صر مل تعد فيه احل��رب
تقت�صر ع��ل��ى دوي امل���داف���ع وه��دي��ر
الطائرات والقوة الع�سكرية بل تعددت
�أ���ش��ك��ال احل���رب ف���أ���ص��ب��ح��ت �سيا�سية
وع�سكرية واقت�صادية وثقافية وغري
ذلك.
وكما �أثبت تاريخ املجتمعات الب�شرية
�أن �أخطر احلروب هي احلرب االقت�صادية
وال��ت��ي ت�����ؤدي خل��ل��ق ال��ف��و���ض��ى وال�����ص��راع
والتنافر بني احلكومة وال�شعب ،وخا�صة
الطبقات وال�شرائح الفقرية ،وهذا ما متار�سه
القوى الإمربيالية التلمودية �ضد كل الدول
والقوى التي تقف �ضد �سيا�ساتها التدمريية
واال�ستعمارية ومنها وطننا العربي وخا�صة
�ضد اجلمهورية العربية ال�سورية منذ مطلع
العام 2011م و�ضد �إيران وكوريا ال�شمالية
وال�صني ورو�سيا وغريهما.
ومن �أب��رز الو�سائل التي تتبعها القوى
الإمربيالية لتدمري االقت�صاد الوطني للدول
املناوئة ل�سيا�ستها هي حرب العمالت ،وهي
نوع من احلروب ،ظهر بعد احلرب الباردة،
وح��روب»ال�����ش��رق الأو����س���ط» ،وحت���ول �إىل
�صراع حقيقي بني الدول العظمى� ،صراع بال
ً
خل�سة
دوي مدافع ،وق�صف طائرات ،يحدث
ً
وخفية ،وعرب مكائد اقت�صادية ،ويق�ضي �إىل
كوارث مالية ،تعزز واقع ًا �سيا�سي ًا جديداً،
و ُنظم ًا غري التي كانت قائمة ،وه��ذا يعني
قيام بع�ض ال��دول بانتهاج �سيا�سات تقل�ص
من قيمة عملتها املحلية ،وذل��ك من �أجل
دعم اقت�صادياتها ،وكذلك دعم القطاعات
الرئي�سة الأخ���رى ،وال �سيما القطاعات
الت�صديرية ،وه��ذا ما ي���ؤدي �إىل الإ�ضرار
باقت�صاديات الدول الأخرى ،والق�ضاء على
الأ�سواق املالية يف العامل ،ويجعل ال�سيا�سات
النقدية حت��ل حم��ل ال�سيا�سات املالية،
فبعد �أن حتكمت القوى الر�أ�سمالية مئات
ال�سنني يف العملة الرئي�سة للتبادل الدويل
وا�ستطاعت الهيمنة على اقت�صادات الدول
من خالل الدوالر الأمريكي ،مل يجر�ؤ �أحد
يف العامل على اخرتاق هذا اخلط الأحمر،
وم��ن جت��ر�أ دف��ع حياته ثمن ذل��ك ،ومثال
ذلك عندما اقرتح الرئي�س القذايف الدينار
الذهبي للتبادل بني الدول الأفريقية فتم
قتله بت�آمر من الدول الغربية.
لقد جعلت الدول الإمربيالية التلمودية
بقيادة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية من
ال���دوالر و�سيلة التحكم بالعامل وم�صريه
املايل واالقت�صادي ،من خالل جعل الدوالر
العملة الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ت��داول يف ال��ع��امل،
وبالتايل �إ�ضعاف العمالت املحلية للدول
امل�ستهدفة وم���ن ث��م زي����ادة ال��ط��ل��ب على

ال��دوالر ،لذلك فر�ضت احل�صار على معظم
ال��دول لتحدث نقلة نوعية للدوالر ب�سبب
زيادة الطلب عليه.
لقد و�ضع ق��ادة الإمربيالية التلمودية
اخلطط لل�سيطرة على االقت�صاد العاملي
وتدمريه ،وطرق نهبه لي�صب يف خزائنهم،
فقد جاء يف بروتوكوالت ما ي�سمى حكماء
�صهيون قولهم:
“علم االقت�صاد ال�سيا�سي ال��ذي حم�صه
علما�ؤنا الفطاحل ،قد برهن على �أن قدرة
ر�أ���س امل��ال �أعظم من مكانة ال��ت��اج ،ويجب
احل�����ص��ول ع��ل��ى اح��ت��ك��ار مطلق لل�صناعة
وال��ت��ج��ارة ،ليكون ر�أ���س امل��ال جم��ا ًال ح��راً،
وهذا ما ن�سعى ال�ستكماله فع ًال بيد خفية
يف جميع �أنحاء العامل ،ومثل هذه احلرية
�ستمنح ال��ت��ج��ار ق���وة �سيا�سية ،وه����ؤالء
التجار �سيظلمون اجلماهري بانتهاز الفر�ص،
وجتريد ال�شعب من ال�سالح ،يف هذه الأيام
�أعظم �أهمية من دفعه للحرب� .إن امل�شكلة
الرئي�سة حلكومتنا ،هي كيف ت�ضعف عقول
ال�شعب ب��االن��ت��ق��اد ،وك��ي��ف تفقدها ق��وة
الإدارة التي تخلق نزعة املعار�ضة ،وكيف
ت�سحر ع��ق��ول العامة بالكالم الأج���وف.
فال�سر الأول لل�سيطرة هو ت�شويه ال��ر�أي
العام ،حتى ي�ضيع غري اليهود يف متاهتهم،
وال�سر ال��ث��اين :العمل على �أن تت�ضاعف،
وتت�ضخم الأخ���ط���اء ،يف ال��ب�لاد ،حتى ال
ي�ستطيع �إن�سان �أن يعرب بو�ضوح يف ظاللها
املطبق ،وعندئذ يتعطل فهم النا�س بع�ضهم
بع�ض ًا” ،كما جاء يف الربوتوكول”:6لكي
نخرب �صناعة الأمميني ،ون�ساعد امل�ضاربات
�سن�شجع ح���ب ال�ت�رف امل��ط��ل��ق ،و�سنزيد
الأج��ور التي لن ت�ساعد العمال ،و�سرنفع
�أث��م��ان ال�ضروريات الأول��ي��ة ،متخذين من
�سوء املح�صوالت الزراعية عذر ًا عن ذلك،
كما �سنن�سف �أ�س�س الإن��ت��اج ،ب��ب��ذر ب��ذور
الفو�ضى بني العمال ،و�سنعمل كل و�سيلة
ممكنة لطرد كل ذكي �أمم��ي من الأر�ض”.
وتتابع يف ال�بروت��وك��ول  20فت�ؤكد�“ :أن
الأزم��ات االقت�صادية التي دبرناها بنجاح
باهر يف ال��ب�لاد الأمم��ي��ة ،ق��د �أجن���زت عن
طريق �سحب العملة من ال��ت��داول ،و�سحب
امل��ال م��ن احلكومة التي ا�ضطرت بدورها
�إىل اال�ستنجاد مب�لاك ال�ث�روات لإ���ص��دار
ق��رو���ض ،ولقد و�ضعت ه��ذه القرو�ض على
احلكومات �أعباء ثقيلةُ ،
ا�ضط َّرتها �إىل دفع
فوائد املال املقرت�ض ،مكبلة بذلك �أيديها،
و�إذا تركز الإن��ت��اج يف �أي��دي الر�أ�سمالية
فقد امت�ص ق��وة النا�س الإنتاجية حتى
جفت ،وامت�ص معها �أي�ض ًا ث��روة الدولة،
كما يحر�ص ق��ادة الإمربيالية التلمودية

على �إيقاع الدول يف �شبكة القرو�ض ،وهذا
م��ا �أك��دت��ه ب��روت��وك��والت حكماء �صهيون
ب��ال��ق��ول“ :احلكام الأمم���ي���ون م��ن ج��راء
�إهمالهم� ،أو ب�سبب ف�ساد وزرائهم� ،أو جهلهم،
جروا بالدهم �إىل اال�ستدانة من بنوكنا،
قد ُّ
حتى �إنهم ال ي�ستطيعون ت�أدية هذه الديون،
ويكفي للتدليل على ف��راغ عقول الأمميني
املطلقة البهيمية حق ًا� ،أنهم حينما اقرت�ضوا
املال هنا بفائدة خابوا يف �إدراك �أن كل مبلغ
مقرت�ض هكذا م�ضاف ًا �إليه فائدة ال مفر من
�أن يخرج من موارد البالد ،وهذا يربهن على
عبقريتنا” .ورغم كل ما تفعله وتخطط له
القوى الإمربيالية التلمودية فقد انقلبت
الآي��ة مع رو�سيا وال�صني و�إي��ران وغريهما
م��ن ال���دول ك��ون ه��ذه ال���دول على اختالف
�أحجامها و�إمكاناتها االقت�صادية باتت يف
حلف مواجهة موحد فر�ضه الواقع الرديء
الذي �شكلته الواليات املتحدة ب�سيا�ساتها
االقت�صادية والإق�صائية الرعناء ،فعملت
على� إعادة ت�شكيل التمحور االقت�صادي
العاملي ب�شكل يق�صي الواليات املتحدة ودول
�أوروبا ب�شكل �شبه كامل عن التحكم بطرق
وو�سائط ال�سيطرة على التجارة العاملية
بر ًا وبحر ًا وجو ًا دون �أن ي�شكل خطر ًا عاملي ًا
على اجلميع� ،أ���ض��ف �إىل ذل��ك االتفاقات
التي تدار حول التعامل بالعمالت الوطنية
بني الدول وتفعيل االتفاقات االقت�صادية
احلكومية البينية و�إن�شاء بنوك م�شرتكة
تنف�صل عن التحكم الدويل بها وبتعامالتها
بعيد ًا عن ال��والي��ات املتحدة ودول الغرب
وب�شكل �شبه م�ستقل عنهم ،هذا يدعم ويفعل
ال��دور احلكومي لكل دول��ة من ه��ذه ال��دول
ويدعم �شبكتها االقت�صادية احلرة املنف�صلة
ب�شكل عام مبا ينعك�س على اجلميع باملنفعة
والتحرر االقت�صادي �إىل حد مقبول جد ًا
يجعلها تتحكم بدعائم ال�شبكة االقت�صادية
لها يف ال��داخ��ل .وه���ذا م��ا جعل ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة يف ح��ال��ة ج��ن��ون ه�ستريي �أج�بر
الرئي�س ترامب ومن معه على تغيري مواقفه
من الت�صعيد جت��اه رو�سيا واي��ران وال�صني
وغ�يره��ا م��ن ال���دول والتعبري ع��ن �أهمية
الو�صول �إىل اال�ستقرار اال�سرتاتيجي يف
العامل وقمة الدول الكربى التي عقدت يف
�أو�ساكا اليابانية لأول مرة وما قبلها ،وما
قد ي�أتي بعدها تكفي لال�ست�شهاد مبا �سبق
وت�ؤكد ذل��ك ،فاملعادالت العاملية اجلديدة
�ستجرب ال��والي��ات املتحدة على �أن تعرتف
ب���أن هناك يف العامل دو ًال ت�ستطيع عندما
تريد �أن ت�ضعف الدوالر ،حيث الإجراءات
االقت�صادية ملنظمتي بريك�س و�شنغهاي
و�إل��غ��اء التعامل ب��ال��دوالر كعملة جت��ارة

بينية� ،ست�ضعف من هيمنة الواليات املتحدة
الأمريكية على التجارة الدولية.
لقد ب��د�أت تظهر ب��وادر بداية النهاية
لنظام البرتو دوالر الذي يكر�س الأحادية
الأم��ري��ك��ي��ة كقطب �أوح����د يف ال��ع�لاق��ات
الدولية لن�شهد بالتدريج وب�شكل جلي �أن
العامل بد�أ بالفعل يتغري بطريقة �أ�سرع من
اال�ستجابة لهذا التغيري .وما على الدول
النامية مثل �سورية� إال �أن تنتهج �سيا�سة
اقت�صادية تعتمد على اال�ستثمار الأمثل
للطاقات واملوارد لديها  ،من خالل االعتماد
على االقت�صاد املنتج ،وبناء امل�صانع التي
تعتمد على املنتوجات ال��زراع��ي��ة وامل��واد
الأولية املتوافرة ،و�إلغاء التجارة بالعمالت
م���ن خ��ل�ال امل�������ص���ارف اخل���ا����ص���ة ،وح�����ص��ر
العمالت الأجنبية يف ال��دول��ة ،وع��دم بيع
ه��ذه العمالت �إال ملن يريد �إق��ام��ة م�شروع
�إنتاجي ي�صب يف دع��م االقت�صاد الوطني
ولي�س معامل ال�شيب�س والعلكة وغري ذلك،
و�سن القوانني الرادعة ملن يتاجر بالعملة
الأج��ن��ب��ي��ة ،وال��ت��ف��ك�ير اجل����دي بتح�سني
الو�ضع املعي�شي للعاملني يف الدولة ،وتنقية
القطاع العام من القطط ال�سمان ،واحلفاظ
على هذا القطاع ب�أن يبقى الرائد ،وو�ضع
ا�سرتاتيجيات وا�ضحة وهوية لالقت�صاد
ال�سوري ،واالهتمام بالفالح ال�سوري ودعمه
بكل متطلبات الزراعة ،ودعم كل امل�شاريع
التنموية  ،وو���ض��ع ا�سرتاتيجية جديدة
للبحث العلمي ،وربطها باخلطط التنموية ،
وو�ضع الأبحاث يف جمال التطبيق و�إل��زام
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب���الأخ���ذ ب��ه��ا ،وم��ك��اف���أة
الباحثني مب��ا ي�ستحقون ف��ع ً
�لا ،م��ع دعم
ال�صناعة الوطنية والعاملني فيها ،ومنع
التهريب ال��ذي ي�ضر بها ،.واتباع �سيا�سة
ت�سعري مركزية ال يتحكم بها التجار ،بل
جلنة وطنية ي�شارك فيها ك��ل قطاعات
ال�شعب م��ن ذوي اخل�ب�رة واالخت�صا�ص،
وحت��دي��د ال��رب��ح مب��ا ال ي�ضر باملنتج وال
بامل�ستهلك ،وتطبيق م��ب��د�أ املحا�سبة لكل
م��ن يعمل �ضد م�صلحة ال��وط��ن وال�شعب،
والتخلي عن تنفيذ �أوام��ر البنك ال��دويل
املتمثلة بالتخلي عن دع��م امل��واد الأولية
الأ�سا�سية للمواطن ،واتباع �سيا�سة �ضريبية
ت�صاعدية على الدخل وحت�صيل ال�ضرائب
من التجار التي تقدر باملليارات ،و�إغ�لاق
الأ�سواق ال�سورية �أمام الب�ضائع امل�ستوردة
التي يتم ت�صنيعها وطني ًا ،وحماربة الف�ساد
الذي ارتفعت ن�سبته حتى و�صلنا �إىل مرتبة
ال نح�سد عليها بني ال��دول� ،إنها ر�ؤى نراها
حتمي الوطن وال�شعب من الوقوع بني �أنياب
ذئاب الأعداء ،ومن �أتى �أف�ضل منها قبلناها.

زوايا

�صباح الخير �أيـتها الأنثى

• وفاء عزيز �أوغلي

• ه���ل ال��وظ��ي��ف��ة م��ق�برة كما
و�صفها �أحد ال�شعراء ..
حني قال " :قالوا الوظيفة خري
 ،قلت مقربة
			�أيدفن
احلر ح ّيـــــ ًا بني �أطـالل "
وذك���ر يف الأب��ي��ات ال��ت��ي تلتها
واحلزن يعت�صر قلبه� ،أنها �إذالل وتعا�سة
دائمة.
ترى هل يراها هكذا منْ يعي�ش حتت
قبتها اليوم؟
تخ�ص العمل يف دوائر
وهل امل�شكلة
ّ
احلكومة وح�سب� ،أ ْم ت�شمل ال�شركات
اخلا�صة �أي�ض ًا؟
ّ
ْ
وهل هي حكر على الن�ساء العامالت،
�أ ْم للرجال حظ منها؟
وهل ما زالت املر�أة منت�شية ب�إجنازها،
�أ ْم �شعرت مبدى الغنب الذي �أحلق بها ،
با�سم املطالبة بحقوقها املهدورة؟
•• ال�صباح يب�شر باخلري �إال لهن ..
م��وظ��ف��ات �ست  ،ال�����ش��ه��ادات تتفاوت
بني �إج��ازة جامعية  ،ومعهد متو�سط ،
و�شهادة �إعدادية  ،حيث العمل ال �إبداع
فيه وال �إعجاز .
املكان الذي ي�ضمهن يئن حتت وطء
تراتيل �شكوى هذه  ،وعويل تلك  ،وتكاد
جدرانه ت�صرخ جتاوب ًا معهن .
امل��دف���أة يف ال�شتاء  ،وال��ن��اف��ذة يف
ال�صيف  ،مكان اجتماعهن �صباح ًا ل�شرب
ال��ق��ه��وة وامل��ت��ة وال�سجائر  ،م���دّ ة هذه
اجلل�سة التي يتم خاللها تفريغ �شحنات
الغ�ضب والثورة على الظروف ال�سيئة
التي حتياها كل واح��دة منهن � ،ساعة
ال �أك�ثر  ،فتتمة امل�شاكل تبحث �أثناء
الإفطار  ،ويف نهاية ال��دوام حيث يكون
ال�س�أم قدْ �سيطر على العقول  ،ف�أحجمت
عنْ العمل .
• رف��ع��ت امل��وظ��ف��ة ي��ده��ا ب�����س���أم ،
و�أ�شارت نحو اجلهة اليمنى من الغرفة،
ثم فتحت فمها ب�صعوبة  ،ومتتمت كلمة
ّ
و�صلت بالكاد �إىل �أذن املراجع ..
م�ضى الرجل وهو يت�أبط حريته نحو
املكان الذي �أ�شارت �إليه  ،دون �أنْ يعيد
�س�ؤاله  ،رغ��م �أن��ه ْ
مل ي�سمع م��ا قالت ،
لكنه عرف بفطرته �أنها �ست�صب جام
غ�ضبها املكبوت عليه  ،لو ك�� ّرر �س�ؤاله ،
وكيف ال تفعل وهي حتمل قلب ًا يائ�س ًا ،
ْ
بل عاجز ًا عنْ التجاوب مع مقولة (وما
ذنب املراجع).
هي عازبة  ،حتمل �شهادة �إعدادية ،
وت��درك �أنّ عملها �ضرورة لها وحاجة ،
لكنها ت�شعر بالقهر  ،وغري را�ضية .
قالت بعد �أنْ كرث الهم�س  ،وجابت
ال��ت�����س��ا�ؤالت �أرج�����اء ع��ق��ول ال��زم�لاء
وال��زم��ي�لات" :ومل ال ��� ..س���أت��زوج��ه "
وا���س��ت��ط��ردت ويف عينيها ن��ظ��رة حت��دّ :
م�ستخدم ؟ وماذا يف ذلك ؟ لنج ّمل الكلمة
 ،فت�صبح يعمل على نظام امل�ستخدمني ،
و�أنا �أل�ست مثله  ،لكنني �أحمل بيدي قلم ًا
�أ�سطر به كلمات جوفاء و�أرقام ًا .
قالوا بي�أ�س  " :لكنه فقري  ،وي�صغرك
�سن ًا  ،ومتز ّوج  ،و�أب " .
�أج��اب��ت مب���رارة" :لنْ �أط��ال��ب��ه ب�أية
ال��ت��زام��ات � ،أح���ت���اج ط��ف ً
�لا وح�����س��ب "
وتابعت بلهفة�" :أريد طف ًال يغني حياتي
علي يف �شيخوختي،
ووج��ودي  ،ويحنو ّ
�س�أبلغ الأربعني بعد ب�ضعة �أ�شهر ،متى
�س�أجنب �إنْ وا�صلت الإنتظار.؟ "
موظفات تختلف الأحوال  ،وتتباين
الظروف  ،لكنّ احلرية يف حياتهن غدت
واقع ًا و�سور ًا عالي ًا ي�صعب عليهن ت�س ّلقه
�أو اجتيازه .
•قالت املهند�سة بغ�ضب وحقد كامن

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1659" :الأحد 2019/10/13م �14 -صفر  1441هـ

 " :ال للعمل و�ألف نعم للزواج املبكر ..
�سينعتني ال��ك��ث�يرون ب��ال��ت��خ�� ّل��ف �أو
الإزدواج����ي����ة  ،ك���وين �أح��م��ل ���ش��ه��ادة
جامعية  ،وام��ر�أة عاملة  ،لكنّ جتربتي
�أك����دّ ت يل �أنّ امل����ر�أة لبيتها وزوج��ه��ا
و�أوالدها �أو ًال � ،شاءت أ� ْم �أبت  ،رغبت �أ ْم
ْ
مل ترغب . .
ثالثة �أع��ب��اء ثقال  ،فلماذا حت ّمل
نف�سها عبئ ًا �إ�ضافي ًا؟
للرجل ال�شرقي �إمتيازات لنْ يتخلى
عنها  ،وبعمل امل��ر�أة ح�صل على امتياز
جديد .
الأم��وم��ة متعة ال تعادلها �أي��ة متعة
�أخ��رى  ،لكنّ الأمهات العامالت الهيات
مب�����ش��اغ��ل��ه��ن ال��ك��ث�يرة ع����نْ االع��ت��ن��اء
ب�أطفالهن  ،والإح�سا�س بلذة احت�ضانهم
 ،واللعب معهم  ،واال�ستمتاع بر�ؤية ّ
كل
حلظة من حلظات من ّوهم "
وا�ست�أنفت ب��ي���أ���س  " :منهكة �أن��ا
وم�ستهلكة  ،ل��ق��د �أ���ص��ب��ح��ت �أ���ش��ع��ر �أنّ
زواج��ي هو خطيئتي الكربى وم�أ�ساتي
 ،و�أنّ م�شاعري جت��اه زوج��ي ق��دْ ماتت
واندثرت منذ زمن بعيد  ..بعيد " .
• وقالت املحا�سبة ب�إ�صرار وت�صميم
حني علمت �أنّ قانون ًا �سي�صدر  ،ي�شجع
ال��ت��ق��اع��د امل��ب��ك��ر " :ال ل��نْ �أل��ت��زم ب��ه ،
فالعمل الذي �أمار�سه ي�سعدين ،واخلروج
من البيت غدا عادة لنْ ا�ستطيع التخلي
عنها � ،أعمال البيت ت�صيبني بال�ضجر،
وتتلف �أع�صابي "
وا�سرت�سلت " :ال��ع��ودة �إىل ممار�سة
حياة كانت حتياها امل���ر�أة يف املا�ضي ،
عمل غري قابل للنقا�ش وم�ستحيل  ،حتى
الأوالد ال �أ�ستطيع احتمال �ضجيجهم
طوال النهار  ،املدار�س وريا�ض الأطفال
هو املكان الأمثل لهم ".
العلم �ضرورة  ،والعمل تع ّود  ،فهل
و�صلنا �إىل طريق م�سدود ..؟
• واملد ّر�سة قالت و�صوتها م�سربل
بالك�آبة� " :أمنية كانت �أنْ �أهجر �إىل غري
رجعة عملي املتعب  ،و�أع��ود �إىل بيتي ،
�أل���وذ ب��دفء احل��ب ال��ذي يجمع �أف��راد
ا�سرتي  ،و�أن��ع��م باحلرية التي �سلبتها
مني التزامات العمل ".
و�أ�ضافت وابت�سامة غام�ضة ترت�سم
على �شفتيها  " :ليت هذا القرار كان قدّ
�صدر قبل �سنوات  ،قبل �أنْ يغادر الأوالد
البيت كل �إىل حياته اخلا�صة  ،ويبقى
زوجي املتقاعد وحده �أ�سري جدرانه ..
امل�سافة بيني وبينه �صارت �شا�سعة،
فالبعد جفاء.
ال ل��نْ �أ�ستطيع حتقيق الأم��ن��ي��ة،
فالعمل وحده �صار الأمنية".
•• ب�ضع �أمثلة وح�سب �سقتها  ،هي
غي�ض من في�ض ..
العلم حق من حقوق امل��ر�أة يجب �أنْ
حتارب من �أجله � ،إمنا العمل يف جمتمع
كمجتمعنا  ،وعقليات رجال كرجالناْ ،
هل
ح ّرر املر�أة� ،أ ْم �سلبها الكثري من حقوقها؟
عمل الأن��ث��ى غ�ير امل��ت��ز ّوج��ة �ضرورة
 ،وع��م��ل امل��ت��زوج��ة مم��ك��ن ،وق���دْ يكون
حاجة ،لكنّ عمل الأم كارثة تقع على
الأ�سرة كلها  ،ونتائجها تظهر �إم��ا منذ
البداية� ،أو بعد مرور زمن ،وال فرق بني
عمل حكومي حمدّ د الراتب  ،وعمل يف
�شركات خا�صة تهب راتب ًا مغري ًا� ،إمنا
ت�ستهلك املوظفة ب�ساعات عمل طويلة
تنهي يومها و�صحتها ورغبتها يف احلياة..
�صرخة حب وت�سا�ؤل ولهفة ..
كم
�أطفال الأمهات املوظفات ْ ..
وكم
تخ�ص�ص لهمْ ،
�ساعة حب من اليوم ّ
وكم �ساعة اهتمام..؟
�ساعة رعايةْ ،

د.ح�ســن حميد

�أكرث من حلم!
ـ 2ـ
وروي���د ًا روي���د ًا غ��دا ق�صيد حممود دروي�ش
طائر ًا خرافي ًا� ،شال به من بقعته اجلغرافية
ال�ضيقة /فل�سطني �إىل بقعة جغرافية خرافية
هي �أر���ض املحرو�سة م�صر املحت�شدة ب��الآداب
والفنون ،وهناك ..يف القاهرة جتلت موهبة
حممود دروي�����ش ،وب��دت قامته الأدب��ي��ة ،وذاع
خرب ق�صيده ،وف��اح �شذا �شعره املنتظر ،لهذا
م��ا ك��ان غريب ًا �أن جت��اور كتابتُهُ  ،يف جريدة
��ات جن��ي��ب حم��ف��وظ ،وتوفيق
الأه�����رام ،ك��ت��اب ِ
احلكيم ،ويو�سف �إدري�س ،وحممود �أمني العامل،
ولهذا �أي�ض ًا ما ك��ان غريب ًا �أن تتوجه �أنظا ُر
النقاد وكتابا ُتهم نحو ق�صيد حممود دروي�ش
للك�شف ع��ن ب��ن��اه اجل��دي��دة ،وط��رائ��ق قوله
اجل��دي��دة ،وده�شة الب�ساطة اجل��دي��دة التي
تعلق ق��ن��ادي��ل الأم���ل هنا وه��ن��اك يف دياجري
الي�أ�س العربي التي �أطبقت على الروح العربية
�إطباقة الأمل واخل��ذالن بعد عام  1967وما
عرفته من خراب!
كان يف م�صر �شعراء �أ�صحاب مهابات �إبداعية،
وجالل �أدبي عال بهم �إىل علوات مل تعرفها بقاع
ٍ
عربية �أخرى ،كانوا �أهل ق�صيد ف�صيح وحمكي،
و�أه��ل حظوة ومكانة يف م�صر ،وب�ين املبدعني
العرب ،وقد �ضرب كل منهم� ،أمثال� :صالح عبد
ال�صبور ،و�أمل دنقل ،وعبد الرحمن الأبنودي،
وف����ؤاد ح���داد ،و���ص�لاح ���ش��اه�ين ،و�أح��م��د عبد
املعطي حجازي ،و�سيد حجاب ،وحممد مر�سي،
وب�يرم التو�سيني ،و�أحمد ف���ؤاد جن��م� ،أ���س��وار ًا
ً
عالية حول قالعهم الأدبية ،ناهيك عن جبهة
�أدبية �/إبداعية �أخ��رى فيها من �أه��ل ال�سرد
من ي�شكلون العنوان العري�ض والأبدى للإبداع
ال��ع��رب��ي ،وفيها م��ن �أه��ل النقد املنيف رج��ال
يبثون ال��رع��ب يف �أق���وى النفو�س الإبداعية
لأنهم كانوا �أهل ُمكنة ،و�أهل ك�شف ،وفيها من
ح�ضور �أهل الفن ما ميدّ ظال ًال وافيات رحيبات!
يف ه���ذا املُ��ن��اخ الأدب����ي /الإب���داع���ي ،ظهر
حممود دروي�����ش ،يف ه��ذه البقعة اجلغرافية
امل�صرية ،وبدا بثقافته وق�صيده مثل حلم وهو
يقلب الظواهر الأدبية على وجوهها ليجلو ما
فيها من غث وثمني ،وقد �أحبه �أهل ثقافة م�صر
و�إبداعها ،وكاد املكان ي�ستغرقه كي ي�سرتخي
فيه ل��وال �أن طائر موهبة انت�شله �إىل بقعة
جغرافية �أخرى ،هي لبنان ،ليالقي فيها نوع ًا
�آخ��ر من التحدي الإب��داع��ي ،لبنان ال��ذي كان
م�شك ًال من جمهوريات �أدبية عدة ،كل واحدة
منها لها �سيادتها ولغتها ونا�سها و�شواغلها
ومريدوها؛ لبنان الذي تبديه مدونات �سعيد
عقل ،وب�شارة اخل��وري ،و�صالح لبكي ،وخليل
ح���اوي ،وج��وزي��ف ح��رب ،وحممد علي �شم�س
ال��دي��ن ،وغ�سان مطر ،وجنيب جمال الدين،
ويو�سف اخل���ال ،و�شوقي �أب��و �شقرة ،و�أن�سي
احل��اج ،ومي�شيل ط��راد ،وط�لال ح��ي��در ..ومن
هم يف �ضيافة لبنان من الأدب���اء وال�شعراء:
ن��زار قباين ،وغ�سان كنفاين ،وغ��ادة ال�سمان،
ون��اج��ي ع��ل��و���ش ،وح��ن��ا م��ق��ب��ل ،وغ��ال��ب هل�سا،
و�أدوني�س ،وحممد الفيتوري؛ هناك ،يف لبنان،
كان التحدي الأدبي �أ�شبه باملحرقة التي جتلت
عن كائن �شعري مذهل ا�سمه حممود دروي�ش.
ومل��ع��رف��ة م��ا ف��ع��ل��ه حم��م��ود دروي�����ش ليكون
ح��ا���ض��ر ًا يف ق�صيده ،الب���دّ م��ن معرفة احل��ال
الأدبية /الإبداعية التي كانت ت�ؤثر عميق ًا يف
الن�ص الإبداعي املكتوب �آنذاك.
بريوت كانت م�سرح ًا ل�صراع التيارات الأدبية،
وك��ان هنالك ،ويف كل يوم حدث �أدب��ي جديد،
وم��ع ���ص��دور ك��ل ك��ت��اب ك��ان��ت ن��ظ��رات ج��دي��دة،
حم��م��ود دروي�������ش ك���ان ي��ن��ظ��ر ب��ع��م��ق ليتخري
لق�صيده مو�ضع ًا بني هذه التيارات املتناق�ضة

�إىل حدّ اال�ستغالق والبهمة ،بع�ضها� ،أعني تلك
التيارات ،ك��ان يقول ال قيمة للمو�ضوع مهما
كانت �صفته ،والنبل ال ي�صنع �شعر ًا (�أو ن�ص ًا
�أدب��ي�� ًا) والق�ضايا العادلة ،والظلم ،وحرائق
احل��ب كلُّها ال ت�صنع بهجة �أدب��ي��ة ،وبع�ضها
يقول الب��دّ من ع��ودة روح املوثبات ،واحل��داء،
ً
خا�صة،
والتحري�ض ،واحلما�سة لأن الق�صيد
ً
عامة ينبت من بني �أ�صابع الفدائيني،
والأدب
ب��ل قيل �إن���ه ينبت مثل الع�شب ال��ن��دي حتت
�أقدام الفدائيني الذين يحملون �أرواحهم على
�أكفهم طلب ًا للحق وجتلياته ،وكان رهان حممود
يفرط باملعنى
دروي�ش كبري ًا على ن�صه كي ال ّ
واملبنى ،وكي يظل ن�صه وافر ًا حا�ضر ًا يف مغناه،
وق��د جنح يف رهانه ،لأن��ه ع��دَّ ق�صيده حياته
وغايته!
يف بريوت �صارت لـ حممود دروي�ش جمهورية
ق�صيد �أي�ض ًا ،لها �سيادتها ،ولغتها ،و�شواغلها،
وم��ري��دوه��ا وق���د اخ��ت�بر ق��وت��ه��ا ون��ف��وذه��ا يف
مهرجانات ال�شعر العربية ،بدم�شق ،وبغداد،
والقاهرة ،واليمن ،وغدا ح�ضور حممود دروي�ش
منتظر ًا كالغيث يف جميع ال��ب�لاد العربية،
و�سط غابة من احل�ضور ال�شعري العربي ،ويف
ح��وا���ض��ره الأ���س��م��ى ب��غ��داد ،دم�شق ،القاهرة،
بريوت!
واحل��ق� ،أن��ن��ي نقلت ���س���ؤايل االب��ت��دائ��ي ،عن
�سبب كتابة املتنبي لق�صيده ،و�سبب كتابة
�صاحب �ألف ليلة وليلة ملدونته� ..إىل حممود
دروي�ش وق�صيده ،لأعرف دوافع كتابته لق�صيد
ي�شبه الدوايل يف خ�ضرتها ،وحنوها ،وثمارها،
و�ألفتها ،وطعومها الآ�سرة ،فلم �أجد ،وقد ل ّوبت
طوي ًال يف البحث� ،سوى �إجابة واحدة ،فحواها
�أن املوهبة الثقيلة التي �سكنت ج�سد حممود
دروي�����ش ال��ن��اح��ل ه��ي ال�سبب ،ولأج��ل��ه��ا �أبعد
كل �صروف احلياة وق�ضاياها و�شواغلها التي
ظن بها ظن ًا �أنها قد تع ّوق منوها� ،أو حتدّ من
ّ
ح�ضورها واندفاعاتها.
لقد �أغ��ل��ق حممود دروي�����ش على نف�سه باب
دارته يف حيفا من �أجل �أن يقر�أ ويتعلم ويعرف
جذوة الثقافة العربية والعاملية يف �أعماقها،
وك����ان ي��ت��ه��رب م���ن الأ����ص���دق���اء ،واحل�����وارات
العقيمة ،والن�ساء ،و�أ�سئلة الطعام وال�شراب،
ويتهرب من املنا�سبات وال��ع��ادات والتقاليد..
من �أجل �أن يجال�س كتاب ًا �سمع ب�أهميته ،ليعرف
ما ي�شيع فيه من �أنفا�س الإب���داع ،وق��د �أغلق
باب داره عليه يف م�صر ليقر�أ مدونات الأدب
امل�صري ،من �أي��ام احلديث عن امل��وت ،ومواويل
احل��زن التي �صارت �أ�شجار ًا يف �ضفاف النيل،
�إىل الغناء امل�ؤن�س لليايل املوح�شات� ،إىل منادب
رم��ي ال�صبايا للنيل لي ًال يف موا�سم الف�ضيان،
�إىل احل��دي��ث ع��ن التحنيط ،و�أع�ل�ام النه�ضة
امل�صرية ،و�أه��ل فل�سفتها ..وذلك ليكون الئق ًا
يف ح�ضوره بني �أه��ل م�صر العارفني بالثقافة
والإبداع ،وليكون ملء العني والقلب ،وقد فعل
مثل هذا يف بريوت ،وقرب�ص ،وعمان ،ورام اهلل،
لأنه َّ
ظل يتعلم ،ويتقفى كل �أخبار امليثولوجيا
والأ���س��اط�ير واحل��ك��اي��ات ال�شعبية وال�شعر يف
العامل ترجمة وت�أليف ًا كي يعزز مكانة ن�صه،
بل ع�شق املو�سيقا ،والفكر ،والفن الت�شكيلي
كرمى للق�صيد ،وبهذا كله �ساهر ن�صه ليكون
ن�ص ًا م��ن��ادداً ..لق�صيد املتنبي ،وم��دون��ة �ألف
ليلة وليلة ،و�أظنه كان مبتهج ًا يف �أواخر �أيامه
حني �أيقن �أنه ،ومبدونته ال�شعرية ،بنى ج�سر
الإب��داع الذي �أراده �أن يكون �صلة و�صل بينه
وب�ين زم��ن املتنبي و�أل��ف ليلة وليلة ،..وهذه
ح��م��ول��ة �إب��داع��ي��ة� ..أك��ث�ر ..م��ن ط��اق��ة بني
الب�شر ،بل هي �أكرث من حلم!

Hasanhamid55@yahoo.com
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ق�صيدة النثر في ملتقاها )2( -
من �ألق الحوار وحيويته �إلى وهن التجربة

قليل من
الإن�سانية

• هنادة احل�صري

•عبا�س حريوقة
وبالعودة �إىل كل ما كتب يف �أو حول ق�صيدة النرث
من �أدب���اء و�شعراء ع��رب من بلدان عربية �شتى،
وحماولة بع�ضهم و�ضع تعريف قاطع مانع ملفهوم
املو�سيقى الداخلية� ،أرى �أنهم مل ينجحوا يف و�ضع
التعريف اخلا�ص بق�صيدة النرث دون �سواها ..وما
مت تعريفه على انه املو�سيقى الداخلية نراه قد
ينطبق على ق�صيدة التفعيلة والعمود ..ال بل ينطبق
على الق�صة الق�صرية والرواية..
ويف هذه املنا�سبة ميكننا �أن نقول �إن النقد والإ�شارة
بالبنان يجب �أن يكون جتاه الت�شوه الذي �أ�صاب بنية
(ق�صيدة النرث) ومعناها (معنى ومبنى) على �أيدي
�أ�صحاب التجارب اله�شة الواهنة �أولئك الذين ا�ست�سهلوا
كتابتها فتطاولوا عليها و�أحلقوا بها ما �أحلقوه من ت�شوه
ونفور ،وهم يف احلقيقة مل ي�شوهوا �إال �أنف�سهم ،ولكن
حقيقة الأم��ر �أن هذا التطاول والتطفل من �أ�صحاب
ال��ت��ج��ارب اله�شة �شكل ر ّدات فعل غ�ير ح�سنة جتاه
ق�صيدة النرث من القراء احلقيقيني..
ه��ذا اال�ست�سهال دف��ع كل ماهب ودب �إىل ممار�سة
كتابتها وه��ذا كله ج��اء ب�سبب جهلهم بحقيقة هذه
الق�صيدة الباذخة وجهلهم بقواعد كتابتها
ه�ؤالء للأ�سف يريدون �أن يح�صلوا على لقب (�شاعر)
ب�أية طريقة كانت فلم يجدوا طريقة �أ�سهل من ذلك،
وبح�سب ثقافتهم تلك ،ف���إن الق�صيدة وكتابتها تكون
بنرث تلك الكلمات �أو توزيعها يف كل �سطر �إىل جانب
نقاط وعالمات ترقيم و..ليخرجوا بق�صيدة ال بل
بق�صائد تن�شر هنا وهناك ،ويف �صحف وجمالت بل يف
جمموعات �شعرية �أي�ضا..
نعم ه�ؤالء يتكاثرون باالن�شطار لدرجة �أنهم باتوا
ي�شكلون ظاهرة عامة متتد ومتتد وللأ�سف املنابر باتت
مطية لهم ،والأ�سباب كثرية� ،أقلها �أن معيارية الن�شر
والطباعة تغريت ،ومل تعد اجلودة والفنية هي الأ�سا�س
بل ثمة معايري �أخرى باتت معروفة و�سالكوها كرث.
ول���ن �أحت����دث ع ّ��م��ا ين�شر ع�بر ���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي واملواقع االلكرتونية ،و�أي�ضا لن �أحتدث
عن الكثري مما ين�شر يف �أهم �صحفنا ودورياتنا املخت�صة
وال يحتاج الأم��ر هنا لذكرها �أو ك�شفها لأنها منفردة
ومنب�سطة �أمام �أناملنا و�أعيننا.
وبالعودة مللتقانا ملتقى (ق�صيدة النرث) الذي �أقامته
جمعية ال�شعر �أرى �أن بع�ض ما ُقدم من على منربها ــ
منرب مديرية الثقافة يف طرطو�س ــ يوم ذاك ميثل ما
ذهبنا �إليه من وهن و�ضعف وه�شا�شة ،وللأ�سف جاء
هذا على ل�سان زمالء لنا و�أع�ضاء يف احتادنا يف جمعية
ال�شعر..
كل هذا يعك�س �أ�شياء و�أ�شياء �أقلها ما ميكن قوله:
�إنهم يجهلون ماهية ال�شعر احلقيقي وثمة خلط �أو فهم
خاطئ لديهم لل�شعر ،و�إال ما مربر مث ً
ال وج��ود قافية
ما على طول الق�صيدة ما دمنا نكتب ق�صيدة النرث؟؟
ليتحول الن�ص �إىل �سجع �أ�شبه ب�سجع الكهان ،وخا�صة
حني يتخلله وزن هنا ووزن مغاير هناك ،فتحار هل
�أنت �أمام �شعر مك�سور �أم �شعر منثور� ..أم �سجع� ..أم..؟!
ال�سيما �إذا عرفت �أن من يقدم هذه الق�صيدة �أو تلك غري
ملم وغري وا ٍع ملفهوم الوزن والتفعيلة ليت�أكد لك �أن تلك
اجلمل املتناثرة هنا وهناك يف ن�صه �ساهمت ب�إرباكات
فجة للكاتب وللمتلقي مع ًا.
ويف ن�صو�ص بع�ض ما قدم جاءت من املبا�شرة �أقرب

قضايا وآراء

�إىل اخلاطرة منها �إىل ال�شعر..
وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى ج���اءت ن�صو�ص بع�ض ال��زم�لاء
ال�شعراء مرتفة باذخة متثل الوجه احلقيقي لق�صيدة
النرث احلقيقية (معنى ومبنى)
نعم كل هذا و�أك�ثر كان يف ملتقانا اخلا�ص بق�صيدة
النرث التي م��ن بداهتها تخليها ع��ن ال���وزن والقافية
وا�شتغالها على التكثيف ووحدة املو�ضوع� ..إلخ وبالتايل
ي�صر كتابها على ا�ستخدام القافية؟ ملاذا مل يبتعدوا
ملاذا ّ
عن املبا�شرة وال�سردية؟ هل بهدف �إيهام �أنف�سهم و�إيهام
املتلقي �أنهم يكتبون ق�صيدة موزونة مثال؟ وهم الذين
يحد من
اجتهوا �إىل ق�صيدة النرث حتت ذريعة �أن الوزن ّ
حيوية ال�شاعر ويق ّيده هنا �أو هناك داعني �إىل التحرر
من عبودية ال��وزن وك�سر قيده من خ�لال هجرانه او
اخلروج عليه واالبتعاد عنه!
�إخ��ال �أن ال�شعر احلقيقي ال يخفي نف�سه ومن يرد
�أن يكتب ق�صيدة نرث حقيقية فيجب �أن يعي ماهيتها
و�أ�صولها و�أن يقرا لأهم رواده��ا حينها لن ي�ضطر �إىل
التك�سري يف الوزن وال �إىل �إقحام القافية ..وثمة �أمثلة
باذخة يف م�شهدنا ال�شعري ال�سوري ال�شاعر الأ�صيل
ريا�ض �صالح احل�سني على �سبيل املثال ال احل�صر يف
جمموعاته ال�شعرية املهمة:
خ��راب ال���دورة ال��دم��و ّي��ة – مطابع وزارة الثقافة
دم�شق1979�أ�ساطري يوم ّية – مطابع وزارة الثقافة – دم�شق 1980
م�سد�س – دار اجلرمق –
ب�سيط كاملاء وا�ضح كطلقة َّ
دم�شق 1982
�إن ق��راءة واعية للم�شهد ال�شعري العربي عامة،
وال�سوري خا�صة يدرك �أن ثمة �أ�سماء برزت من خالل
ا�شتغالها الواعي والعارف على ق�صيدة النرث ومنهم من
ا�شتغل �إىل جانب (ق�صيدة النرث) على ال�شعر املوزون،
وه��ذا اال�شتغال عك�س تطورا وتناميا مهم ًا لل�شعرية
ومن�سوبها املطلوب يف الن�ص (حممود دروي�ش – �أدوني�س
– حممد عمران� ..إلخ) -من �أهم تلك الأ�سماء ال�سورية
التي ا�شتغلت على ق�صيدة النرث وح�سب (حممد املاغوط
– ريا�ض �صالح احل�سني – وخري الدين الأ�سدي يف كتابه
(جب القبة)  -بندر عبد احلميد �..-إ�ضافة ل�شعراء
كرث مثل حممد عي�سى – فايز العراقي (ناه�ض ح�سن)
– �آ�صف عبد هلل – حممد ع�ضيمة –..الخ)
ويف املقابل �أي�ضا يت�ضح من خالل قراءة �سريعة� ،أو
حتى مت�أنية حلال م�شهدنا ال�شعري يدرك �أن ثمة طبقة
طفيلية منت وتنامت يف الظلّ ومازالت تت�سلق على نوافذ
�صباحاتنا وعلى �شرفات قلوبنا
كل هذا وذاك يدفعنا لأن نكون �أكرث م�س�ؤولية وحر�صا
على تقدمي الأجمل والأميز و�أن نكون �أكرث ج��ر�أة يف
الإ�شارة وبالفم امللآن ملواطن وموا�ضع اله�شا�شة والوهن
والقبح..
كل كالمنا هذا ال يعني �أن ق�صيدة العمود والتفعيلة
قد خلت من الرتهل والوهن واله�شا�شة �أي�ضا ،وقد قلت
غري مرة علينا �أن منيز بني ال�شعر وبني النظم ..نعم
كثرية هي الن�صو�ص واملجموعات التي تن�شر وتطبع
وت�صدر هنا وهناك قد ابتعدت عن ال�شعر احلق ..ال�شعر
العظيم منحازة �إىل النظم حينا و�إىل الإبهام �أي�ضا
و�أي�ضا علينا �أن منيز بني الرمز والغمو�ض يف الن�ص من
جهة وبني الإبهام من جهة �أخرى.

�أجي�ش كل �صوتي و�أ���ص��رخ :الإن�سانية كمنظومة
�سقطت �أم����ام ف��ظ��اع��ة ال�����ش��رط الإن�����س��اين احل���ايل،
تتقاذفني طبائع �شر�سة و�أت��ذك��ر ق��ول �أحدهم�”:إن
مل تكن لديكم �إمكانية وقف الظلم فلماذا ال توقفون
احلياة ذاتها “.
كيف انقلبت امل��وازي��ن ويف �أي الأزم����ان نحن وهل
حقيقة �أن ال�شم�س تراكم عليها الغبار حتى مل تعد
ظاهرة للعيان؟ ماذا بقي من �إن�سانية الإن�سان ونوامي�س
القيم؟ ..هل انقر�ض النبل ودخلنا تالوين العتمة
و�أغلقنا �ستائر الرثاء الإن�ساين حيث تك�سرت العالقات
الإن�سانية على �شرفات العلن ،وا�ستوطن اخل��راب يف
الروح فلم يعد هناك �أدنى حياء..
لقد بات الوجود مت�صدعا!! ..كيف نر�أب هذا ال�صدع
بعد �أن �سقطت الأقنعة التي تتبئ وجوه الب�شر خلفها!..
بقناعتي ال معنى لعبثية الإح�سا�س ب�أنه بقي �شيء
منّا نحن الب�شر .يقول غاندي”:حتيا الأخطاء عارية
من �أي ح�صانة ،حتى لو غطتها كل ن�صو�ص الكون”.
ال يفتئون يتحدثون عن العدل وحقوق الإن�سان
و�صعوبة املوقف يف �سوريا ويرددون ال بديل عن احلل
ال�سيا�سي فلماذا ال تتحركون وه��ذا ال��دم يهدد حتت
م�سميات ع��دة اجلهاد يف �سبيل اهلل “the cult of
 ”deathعبادة املوت ملالقاة حوريات اجلنة ،فكرة
املذهبية وال��ط��ائ��ف��ي��ة .....ال��خ ف��م��اذا ننتظر منهم
و�أبناء جلدتنا ن�سوا العروبة ن�سوا ما قدمت �سوريا من
م�ساعدات مادية ومعنوية للعراقيني وللبنانيني ولكن
�أمل يقول حممد ح�سنني هيكل”:لقد خرج العرب من
التاريخ منذ ثالثني عام ًا.
نحن نعي�ش �أزم��ة �أخ�لاق وغياب �ضمري و�إال ما هذا
الذي يح�صل على ار�ض الواقع .فو�ضى عارمة ،خطف
مقابل فدية ،جتار �أزمات ي�سرقون قوت املواطن والذي
ت�سعى احلكومة بكل طاقتها لت�أمينه ،ف�ساد ممنهج
يطال كافة قطاعات الدولة ،ر�شاوى ،قتل على الهوية،
�أحقاد مئات ال�سنني تفجرت دون �سابق وعي ،مدمنو
قتل يتوافدون من كافة �أنحاء العامل من �أجل ممار�سة
هوايتهم ،و�أطفال �أبرياء يفتحون �أعينهم على ثقافة
قطع الر�ؤو�س ،و�أطفال تنام على �صوت القذائف و�صور
الدم ،والربد قار�س ال يرحم.
�أمل االكتئاب �أ�صعب بكثري من �أمل مر�ض ال�سرطان..
وب��ات��ت العيون م��ن زج��اج والقلوب ّان��ي��ة م��ن خ��زف..
و�أتذكر ر�سولنا الكرمي حني ربى النفو�س ثم قام ب�إن�شاء
دولة.
فكيف �ستنه�ض دولة يعم الف�ساد يف قطاعاتها �أل�سنا
بحاجة �إىل ت�شريع عقوبات بحق كل ه�ؤالء.
و�أت�ساءل ماذا حل بنا نحن العرب ماذا فعلت ال�صناعة
الإعالمية بقدرنا ملاذا ن�ضيع يف زحام الفكر الأمريكي
الأوروبي ال�صهيوين؟
ي�ستخرجون نفطنا بتكنولوجيتهم وي�صدرون مناهج
التدري�س م��ن ط��ب وكيمياء وفلك وف�ضاء وهند�سة
وكومبيوتر ،متار�س علينا جتارب من �أجل �إنتاج دواء
ونحن كتلة من الرتهل وال�شقاق والتفرق والفردية
والر�ضا!
ولنكن �أجدر بامتالك �أدواتنا اخلا�صة لغ�سيل �أرواح
هي الأحق بحياة نقية من كل ما علق بها بفعل الأمرا�ض
املجتمعية املوجودة”.
�أما �أن للعرب �أن تنه�ض من كبوتها وت�ساهم يف �صريورة
عامل ح�ضاري متنا�سية التهمي�ش والإلغاء والنبذ؟
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•�سمر يو�سف الغوطاين

الظل هو املنطقة املعتمة على
�شكل ج�سد يحجب عن الأر�ض �ضوء
ال�شم�س ف���إذا كان الزمن هو البعد
ال��راب��ع ل��ل��وج��ود كما �أ���س��ب��غ عليه
�أين�شتاين تعريفه فكيف يرتبط
بالوجود الكلي للكينونة �أم �أنه
مندغم فيها ولي�س بو�سع قوة �أن
تخرجه منه؟
�شيء ما �ضمن الزمن املطلق هو الذي
يجعل الظل �سابقا ل�صعود ال�شم�س لكن
احلوا�س ال تدركه لأنها ا�صال ال تدرك
ال��زم��ن امل��ط��ل��ق وح��رك��ة ال��ظ��ل حركة
دائ��ري��ة ت��ب��د�أ م��ن امل��االن��ه��اي��ة وتنتهي
باملاالنهاية...وحني تنظر �إىل املزولة
�ستظن ب�أن الأ�صل وا�ضح والظل وا�ضح
ف���إذا ما انق�شع النور بقي الأ�صل وذهب
الظل املرتبط ا�صال ب�شرط ال�ضوء ولي�س
كل ما ال تراه غري موجود لأنه يكمن يف
تلك اللحظة يف املاالنهاية والظل وجود
ب�صري ال يدركه �سوى من �أره��ق نف�سه
ط��وي�لا يف ال��ت���أم��ل ويف ك�شف احلقائق
الفل�سفية يف الأ�شياء.
�إذن كيف و�شم هذا الظل �شاعرنا(علي
جمعة الكعود) و�شوما كثرية �أثّ��رتْ فيه
وب�شعره وحياته وبدت وا�ضحة يف معامل
ادبه...
هناك ظالن وا�ضحان يف كتابه (و�شوم
الظل) ..ظل اجلنوح �إىل احلب والتم�سك
به رغم الأمل وحماولته دائما. ..والظل
الآخر هو الفوران واالحتجاج على كل ما
يحزن وعلى احلياة نف�سها
وهناك الظل اخلفي بني هذين الظلني
ال�ضاغطني على نف�سه املتعبة وروح��ه
احلزينة وهو الظل امل�ؤمل ال��ذي يكون
يف عامل �آخر بعيد عن امل�آ�سي والق�سوة
والظلم وهو ظل خارج نطاق هذه الكرة
الأر�ضية تنتفي فيه كل الو�شوم وكل
ال�ضغوطات انه عامل النقاء.
ف��ه��ذه احل��ي��اة ال��واق��ع��ي��ة البائ�سة
واملحزنة دفعت ب��ه اىل كنفها مرغما
فوا�سى نف�سه بال�شعر ال��ذي كان الرئة
التي تنف�س منها ال�صعداء جعلته يتوازن
م��ع ذات���ه فهو ي�شكل امل��ع��ادل ال��روح��ي
والنف�سي مل��ا يعتلج داخ��ل��ه م��ن ن���وازع
ومتناق�ضات وم�شاعر وامنيات فح ّمل
ال�شعر ر�سالته.
وعندما ت�أبط القهر بحث عن حلم
خ��ارج موته لأن الواقع م��وت بالن�سبة
له�( ..شاعر يفتح اوراقه).
ان��ا امل��ت���أب��ط ق��ه��راً /وق��د �صعلكتني
ال�سنون /ويف غرفة الطني /كنا مع ًا/
اخوتي و�أنا /حاملني بال حلم/
�إىل ان يقول:
كفرت /بعادات قومي /ورحت اغرد/
خارج موتي
فهو هنا ي�شبه الع�صفور ال��ذي يحب
احلياة واحلرية وي�أبى املوت فهو يقتن�ص
فر�ص احلياة واملعي�شة كما ك��ان يفعل
ال�صعاليك فيما م�ضى فهو ي�شبههم يف
حماولة احلياة واحل��ري��ة ..يبحث عن
غاياته يف كل مكان
وه���ا ه��و ي��ق�����ص علينا اي�����ض��ا ق�صة
النزوح الأليم بق�صيدة ف��ازت بجائزة
غ�سان كنفاين(عام  ٢٠١٥م) وكانت
من الق�صائد اجلميلة املتميزة بعذوبتها
وت�����ص��وي��ره��ا ال��ب��ل��ي��غ حل��ي��اة ال��ن��ازح�ين
وب�ؤ�سهم يف اخليام فرناه يج�سد العذاب

خيما والب�ؤ�س حار�سا فيقول:
خيم العذاب تنوح راق�صة  /ويلوح/
يف �أط��ن��اب��ه��ا ال�����ص��د�أ  /ن��زح��وا /وع�ين
الب�ؤ�س حتر�سهم /ال نارهم  /هد�أت وال
هد�أوا/
لكن �أي���ن احل��ل لكل ه��ذا ال��ب���ؤ���س؟.
وع��ود كاذبة م�ؤجلة اذن :الح��ل فهذا
حال الذي هُ ّجر من دياره مرغما ف�صار
هو عنوان بلده وباتت احالمه حم�صوال
للنار وكانه مرتهن يف بيت الأ�سى دائما
ف�صار موطنه وحاميه...
ق�ضية اللجوء والت�شتت ق�ضية م�صري
وحال اقت�ضته نكبة �شعب فل�سطني الذي
يباع وعودا كاذبة وحاله مازال كما هو
م�ؤمل و�صفه م�ستخدما اجلمل الإ�سمية
امل����ؤك���دة للغر�ض البليغة يف �إي�����ص��ال
اخلرب اىل غاية املعنى (الالجئون هم
العناوين) ن��راه ي�ستخدم اي�ضا �ضمري
الف�صل امل�ؤكد للخرب لدفع ال�شك واالنكار
مبتدئا بلفظ ال���ت���وج���ع(�آه) وم���ؤك��دا
ل��ه ب(�أواه) للداللة على �شدة الأمل
واحل��زن.. ..ف��الأمل �شديد وم�ستفحل.
لأن الأر�ض(قد اغت�صبت) الفعل املا�ضي
م�سبوقا بقد يكفي لتو�صيف امل�أ�ساة ف�صار
النقاء يف خ�ضم كل هذه امل�آ�سي حلما يف
ظل هذا العامل الفاين.
(حاملا بالنقاء)
(م��ن��ذ /ان رك��ل ال��رح��م خا�صرتي/
باجتاه الفناء/
ث��ار وجهي /على لونه /حني غربل
حنطته /حاملا بالنقاء )/هو يحر�ص
على ب��ل��وغ ال��ن��ق��اء لكن هيهات هيهات
فالغربلة ال تنتهي والنقاء ال يكتمل
لكنه غ�ض ط��ري ممتلئ باخل�ضرة كما
و�صف نف�سه ومع ذلك يرتكز جذعه على
ا�سا�س من البكاء
(مثخن باحلياة /وع��م��ري /تغ�ضن
ذات بكاء)
ام���ا يف (ذاك�����رة ال���ع���دم) ي��ع��ود �إىل
احلديث عن بدايته الأوىل وعدم رغبته
ب��احل��ي��اة منذ انطلق مرغما م��ن رحم
احلياة
ُ
علي /مذ فارقتُ  /دفء
(ك َ
تب الفراق َّ
الرحم� /صار الو�صل امنيتي التي  /ال
تنتمي� /إال لذاكرة العدم)/
�صار الو�صل �شبيها بامل�ستحيل فحياة
ال�شاعر تنتهي دائما اىل الفراق وهذه
املفارقة بني و�صل احلياة وفراقها لي�س
نتيجته �إال الفناء فالو�صل ال يتحقق
وال��غ��رب��ة النف�سية تت�سع اك�ثر ف�أكرث
واالح��ت��م��االت م��ع��دوم��ة وه���ذا ال��دي��ن
ال�ضخم من املواجع زاد عن دفرت احتمال
ال�شاعر وفا�ضت وريقاته بعد ان تخطت

ا�ستطاعته حدود ال�صرب.
(دي��ن امل��واج��ع /زاد  /ع��ن �صفحات
دف�تر خيبتي /وت��وات��رت /ا�سماء من
رحلوا /على قلبي امل�سجى بالأمل)/
وه����ذه ال����روح امل��ن��ك�����س��رة تناهبتها
الف�صول كلها ومل يبق �سوى ف�صل واحد
هو اخلريف الذي اعلن نهايات املوا�سم
(وتلبدت  /باحلزن حم�برة القلم/
وان�ين �صوت ال��ري��ح /ينقل /ابجديات
احلنني� /إىل تالمذة الغياب /بال ندم
كتب ال��ف��راق ع��ل ّ��ي /مل ي�ترك م�لاذا
�آمنا /للروح)/
ف��ال��غ��ي��اب معلم ل��ه ت�لام��ي��ذ واحل�بر
ا�صبح غيوما �سوداء لي�س فيها اال ال�سواد
والقنوط والتجهم. ..كلها ا�ستعارات
جميلة توحي باملعنى ب�سال�سة وابتكار...
ومب����ا ان ال�����ش��ع��ر ك��م��ا ي���ق���ول ن���زار
قباين(خطاب �إن�ساين يتوجه به ال�شاعر
�إىل الآخ���ر وال قيمة ل�شعر يخاطب
ال��ف��راغ او املالئكة او يخاطب نف�سه)
فهو (فعل رقي وح�ضارة وبطبيعته مع
ال�شم�س �ضد العتمة)
كر�س
ف�شاعرنا علي جمعة الكعود ّ
���ش��ع��ره دائ��م��ا حل��م��ل ق�ضايا ان�سانية
وقومية ووطنية ووجدانية تعد انعكا�سا
ل��روح��ه امل��ب��دع��ة يف ال��ت��ق��اط ال�����ص��ور
والوم�ضات ال�شعورية وانعكا�س احلال
الواقعية على نف�سه ال�شفافة وروح��ه
اخلالقة لكل ما هو جميل فال�شاعر مل
يكتب عن معاناة ذات��ه فقط بل حاول
ان ي�سقط الأمل على كل ما هو م�أ�ساوي
وي�ستدعي ك��ل نظر وب�����ص�يرة لر�ؤيته
بتمعن فكانت لديه ذات مندغمة بذات
اجلماعة وتالل من الهموم املكد�سة ف�أرخ
الن��ح��دارات ال��روح وانك�ساراتها ب��الأمل
العام واخلا�ص فكان يعرب عن الأمل اينما
وج��ده كيف ال ور�سالة ال�شاعر ر�سالة
ان�سانية بحتة...فرناه ي�ضع يده على
اجلروح ليبني ال�سبب وي�ستدعي احللول
فهذا مهاجر غري �شرعي نكبته الغربة
الق�سرية وال��ف��رار ك��ان احل��ل الوحيد
للنجاة بالنف�س م��ن امل���وت لكنه ميت
بالفعل مع انه يتنف�س مع االحياء لأنه
غريب م�شرد عن وطنه
(ميت �أنا /والقرب �أمنيتي /مل يبكني
احدٌ ومل ين ِع)
(م��ي��ت �أن����ا) ن���راه ي��ق��دم اخل�ب�ر على
املبتد�أ لي�ؤكد �صفة املوات
ثم يقول اي�ضا(ومرابع لطفولتي/
هرمت /ونفيت عن �أهل /وعن ُربع/
اذن حتى القرب �صار امنية بالن�سبة
للمهاجر غري ال�شرعي.
ف���ث���م���ة ال���ك���ث�ي�ر م����ن امل���ه���اج���ري���ن
ق�����ض��وا نحبهم وه���م ه��ارب�ين م��ن امل��وت
ب�سبب احل����رب ال��ك��ون��ي��ة ع��ل��ى ���س��وري��ا
وتداعياتها....ويف ق�صيدة اخرى ي�صف
حال النازحني يف بالد الغربة واللجوء
الق�سري هربا من الع�صابات امل�سلحة
ف(املن�سيون على قارعة احل��رب) هم
امل�ست�ضعفون وال�ضحايا للت�شرد واحلرمان
واجل��وع والفقد الدائم واخل��وف والربد
وه����ذه ال��ق�����ص��ي��دة م��ن اب��ل��غ الق�صائد
ال�شعرية التي و�صفت حال املنكوبني من
�شعبنا الذي �ضحى بالكثري وخ�سر الكثري
وعانى الكثري يف ظل حرب �شعواء تكالب
عليها ارباب الظلم والغزاة واالنتهازيون
وجم��رم��و احل��رب ال��ذي��ن ت��اج��روا ب���آالم

ال�شعوب املنكوبة بالعدوان والفتنة..
.فكانت ابلغ تو�صيف لل�سان حال �شعبنا
يف ظل االزم��ة املوبوءة باخليانات وهي
الق�صيدة الفائزة ب��ق�لادة اجل��واه��ري
الذهبية عام..٢٠١٧نقتطف منها:
مفردة ال�سلم
تنكّرها
قامو�س الرهبة
و�صعاليك احلرب
يعدّ ون غنائمهم
واملدن املنكوبة
تعجن
يف �أدمعها خبزا
ويقول:
للنار ل�سان
يف�صح
عن لغة
يفهمها الربد
وحطاب
العمر املنهوب
وتنور ينتظر اخلبز
و�أم دائبة
تروي
�شجر الغيم
مبطر ال�شوق......
..
ق�صيدة مليئة ب��احل��زن والأمل قد
كانت ل�سان حال ال�شعب العربي ال�سوري
املنكوب بخيبة اخليانات وح��رب حزت
قلوب النا�س كلهم ب�سكني ثلمة الرحمة
فيها والر�أف��ة تقاطرت ثعالب العدوان
وج��راده املنتهز ل�ل�أمل بقوة ال�شر التي
�سببت لل�شعب التهجري وامل���وت والفقر
والت�شرد الظامل والذل.. ..
و�صور حال من فقدوا يف احلرب وهم
يقاتلون فمنهم من م��ات على يد العدو
اخلارجي ومنهم من مات بر�صا�صة الغدر
من خلف ظهره (عائد من احلرب)
ومل ينهِ ر�سالته اخلط ّية
ونعود اىل معادلة الظل لدى �شاعرنا
التي ح��اول ان يحلها حيث الظل م��ر�آة
لكل ق�صيدة لديه
والظل م��ر�آة /لكل ق�صيدة /غ�سلت
�ضفائرها /مباء �أ�سايا
ظل انا /والأمنيات حقيقتي� /أبكي/
ويبحث عن �صداه بكايا/
وهنا ال��زم حقيقته اخل�بر للأمنيات
امل��ب��ت��د�أ ت���أك��ي��دا مل��ا ي�شعر ب��ه ث��م اردف
بالفعل (ابكي) وه��ذا البكاء يبحث له
��وا���س ومتفهم ويف
ال�شاعر ع��ن
ٍ
متلق م ٍ
فل�سفة الظل لديه بحث عن الذات التي
فا�ضت عن ق�صيدته باحثة عن معادل
روح��ي ي�ستوعب الفائ�ض وي�سوي امر
الروح اجلاحمة نحو ماهو اف�ضل مماهي
عليه ذات ا ل�شاعر وكيف ال وهو الطموح
ال��راغ��ب باالبتكار واالن��ط�لاق والنقاء
فهذه كلها �شروط العامل املرجتى لديه
اخل��ايل م��ن الهموم واالح����زان والظلم
والقنوط...فهو ينحو اىل عوامل يختفي
منها ال��ظ��ل وي�����س��ود فيها وج���ه واح��د
الانعكا�س له بالظل بل هو نور وا�شراق
ونقاء فرناه راغب ًا باحلب واملطالبة به
رغم الأمل واملنغ�صات وهو يبذل ق�صارى
هواه ليبقيه:
بذلت /ق�صارى هواي /لأجعل /منك
ربيعا لقلبي /الذي انهكته الف�صول/
وجن����د ذل����ك ال��ط��ل��ب ي����أخ���ذ �شكل

اال�ستجداء يف ن�ص(ظل الوح�شة)
يف ظل الوح�شة /ا�ستجدي /ذكرى
عا�شقة� /سكنت /يوما /يف الوجدان/
ا�ستجدي /قمرا لن ي�أتي/
قد نفى هنا فعل االتيان م�ستقبال بلن
وع��اد اىل الي�أ�س م��ن جديد...فاحلب
املتمثل ب��وج��ود القمر امل�ضيء حار�س
الع�شاق لن ي�أتي م�ستقبال لكن مع هذا
ي�ستجدي ح�ضوره م�صرا عليه...
وتتهجم الذكرى بقوة الرغبة الكبرية
للحب ويتذكر حبه الغائب يف ن�ص(يف
عيون الآخرين)
وق�صيدة الظل الفائزة بجائزة عبد
ال����رزاق عبد ال��واح��د التقديريةعام
 ٢٠١٨م تلخ�ص عالقة ال�شاعر بظله
والظل احللم لديه والرغبة ال�شديدة
بان يكون لظله انعكا�س على قراء ذاته
و�شعره
ف��اذا بال�شعر بوحه الراف�ض للقيود
امل�ؤطرة له املحددة بالظالل بل هو ينحو
اىل نطاق خارج عن الكرة الأر�ضية
لأن كل انعكا�س ل���ر�ؤاه واملحيط به
يحفر م�سربا يف روح��ه وير�سم و�شومه
على ذاته احلزينة ال�شفيفة امل�ست�شعرة
لكل امل حوله ويف ذاته التي ينطبع فيها
و�شم كل �أمل ومن اي �صوب كان فهو يرتك
اثره العميق يف روحه فيكون �شعره حمال
خطايا
وهنا حماولة لرتميم الذات باجتهاد
دائ��م نحو ماهو اف�ضل والذنب الوحيد
يف الكفاح الدائم �سبب حمزن حقا وهو
ال�����ش��ق��اء...وان��ع��دام امل�ساند احلقيقي
ل��ه فهو ع�صامي حتى يف التغلب على
�أمله...وهنا وبهذه الإ�ضاءة التي ارجو
ان اك��ون قد وفقت فيها يف الك�شف عن
بع�ض اجل��وان��ب النف�سية وال��روح��ي��ة
وال��وج��دان��ي��ة ال��ت��ي انطبعت يف نف�س
�شفيفة �شاعرة وروح مبتكرة للتعبري عن
الوجود واملحيط والهم العام والذاتي
الذي حمل ر�سالة ال�شعر ب�إخال�ص ونحا
باجتاه النقاء والبحث الدائب عن احلب
اينما وجد وعن احلياة اينما وجدت وقد
ا�ض�أت بع�ض جوانب احل��االت ال�شعرية
املنثورة يف ثنايا الكتاب ل�شاعرنا علي
جمعة الكعود ور�سالته االن�سانية يف
�شعره البليغ ال�سل�س اجلميل احلافل
بالت�صوير واال�ستعارات املبتكرة با�سلوب
رائع ولفظ ف�صيح بليغ موح مع ع�صرنة
اللفظ امل����ؤدي اىل مقت�ضى احل���ال من
املعنى املرتفق بال�شعور واملجاري لكل روح
ونف�س متلقية ر�سالة ال�شعر واجلمال
الناه�ض باحل�ضارة والإن�سانية نحو
ع��وامل من ال�صفاء واملحبة. ..ويبقى
لو�شوم الظل الف�ضاء الأرحب واملمتلىء
بالده�شة واجلمال والتنوع البالغي نحو
بلوغ امل�شتهى من ح�سن ال��ت��ذوق وف�ضل
الر�سالة من املر�سل �إىل املتلقي القاريء
بكل اقتدار و�شاعرية مفعمة بال�صخب
والفوران العاطفي..
و�شوم الظل – ديوان �شعر �صادر عن احتاد
الك ّتاب العرب يف دم�شق � 114 2017ص -
قيا�س و�سط -علي جمعة الكعود
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في ح�ضرة الرحيل

حبيبي
قاتلي

•د.ح�سني جمعة
الغيب �أقفل بابه منذ القدم
كيما يثري اخللق يف فهم العدم
�أخفاه رب مبدع لطبيعة
�أخاذة ت�صفر ب�سر منتظم
فال�سر ب�صمة خالق متدبر
حر�س الوجود وقد تخ�ص�ص باحلكم
والعلم لب الكون يذكي خربة
يف كل فرد؛ هاج جداً ،مل ينم
والعقل كنه الذات يف ملكوته
يهوى احلقيقة؛ كي يفوز مبا علم
والروح م�شكاة احلياة ون�سغها
واجل�سم �صل�صال الرتاب املنهدم
حتدد يف الزمان م�صريه
ملّا ّ
وت�سربل امليقات يف وعد ح�سم
نادى املنادي ناعي ًا بفجيعةٍ
نزفت قلوب ًا بالبكاء وبالأمل
•••
�صلّى الإله على الفقيد ،وخ�صه
بجنانه؛ ومبا يراه من النعم
قد فارق اخلالن وهو �أثريهم
ملا توهم بع�ضهم� ،أن قد �سلم
من بعد �صحو عار�ض ومفاجئ
�أبراه من �سقم دفني �إذ �أكم
وق�ضى ح�صيف ًا؛ حاف ً
ال مب�سرية
نفحت مكانته ،ف�أ�ضحى كالعلم
بات اجلدير بكل قلب �صادق
ور�أى الرباعة بنت من خرب الكلم
عمر الإرث القدمي ب�صنعة
�إذ ّ
حممود ،ترقى �سمو ًا يف النظم

�أر�ساه نهج ًا �صادق ًا لع�شرية
نذرت فداء للمبادئ والقيم
ن�شدت طريق العلم تبغي عزة
تهب اخلالئق �شهد ف�ضل مغتنم
ٌ
باعث لبكائه
�إن كان فقدٌ
فهو انقطاع املاء عن �أهل القلم
�سبعون عام ًا ،وا�ستزادت ب�سطة
نرثت فنون ًا باملعارف للأمم
كان احلري�ص على الأنام ومدرك ًا
�أن الن�صيحة �أ�س �أركان ال�شيم
�أثرى العقول مبا توافت هم�سة
�أهدت مثا ً
ال را�سخ ًا مثل الهرم
�صان الأمانة ،عابد ًا متبت ً
ال
يف معبد اخلري الأ�صيل امللتزم
واحللم حلم ال�صرب يجزل بره
كالأقحوان عبريه� ،أو كالنغم
والعرف يف الأهلني روح عبادة
يف و�صل �أبناء الأقارب والرحم
فلريحم الرحمن عبد ًا �صاحل ًا
�إذ جد ي�سهم يف بناء ذوي الهمم
رباه! يا من ال ينام ف�ؤاده
�أنت املالذ لكل نف�س تخرتم
نزل احل�سني بباب عطفك �سائ ً
ال
رب ًا لعبد تاب من بعد الندم
رباه!! �إن كانت عرته غفلة
يف حلظة غدارة ،هتكت ذمم
ها قد �أتاك بقلبه متيقن ًا
بالعفو منك ،و�أنت رب للكرم

•هيالنة عطا اهلل
ها قد قطفْتَ من الدماءِ ورو َدها
ونف ْيتَها
موطن
من
الروح الطليقْ
ِ
ِ
َ
ثغرها
مزَّقْ تَ
�سكبة ِ
و�سلبتَها �ش ْهدَ الرحيقْ
زُهر َّيةُ البلّو ِر كم َ
�ضاقتْ على
�أوراقِ ها فرتن ََّحتْ
من بعدِ ما ع َّز ال�شهيقْ
ماذا فعلْتَ بنجمةٍ ؟
َ
ال�سنا
�أنت الذي
قطف َّ
هد ِبها
من ْ
�أنت ا�ستَنرَ َْت ويف الدجى
راحتْ تفتّ�ش عن بريقْ
َ
من �أنتَ ؟
يا من كنتَ يل
كنبوء ِة الأحال ِم
يتب ُعها ال�شروقْ ؟
من �أنتَ ؟
يا من هِ ْم ُت يف �أفالكِهِ
ثم انهمرتُ
على يديهِ ر� ًؤى
توه ُج يف العروقْ ؟
َّ
ماذا �أقولُ
وقد ذوى َّ
يف الفِدا
ال�صدى
وغدا ّ
كهف �سحيقْ ؟
يرتد من ٍ
ُّ
قمري
الر�ضيع من ال�ضياءِ
ُ
�أَ َح ْل َتهُ حجر ًا
تعثرَّ َ يف
متاهاتِ الطريقْ
أ�صعب الع�شقَ امل َك َّب َل «بالأنا»
ما � َ
من غِ ِّيهِ �أو َدتْ بهِ
وج البحا ِر
هُ ُ
�إىل امل�ضيقْ

يوميات
وطن
•علي معروف
اليوم الأول:
عدت وال�شم�س على �أعتاب ذاك الليل ،م�ضنى
منهك ًا منك�سر اجلنحني ،ه�ش الظهر حمنى
بح قيثاري فال يح�سن� ،إن �أ�سمع ،حلنا
�أخمدت ناري و�أقوت همتي وازددت وهنا
•••
ظلمة القبو ا�ستجرتني �إليها متعب اجل�سم حمطم
�أدفع القادم من همي و�أق�صيه ولكن يتقدم
�أثخن اجلرح ومل يرفق ب�آمايل و�أدمى وت�أزم
ويح نف�سي كل �أحالم حياتي يف �صباها تتهدم
•••
خلت �أين بت يف مقربة �أغفلها التاريخ ،رم�سا
هكذا �أ�صبح ب�أ�سي بني �أ�ضالعي ويف عطفي ي�أ�سا
كلما تفرغ ك�أ�س ًا همتي من دنها ترتع ك�أ�سا
بت باقي وتر �أرهقه العزف وقد �ضيع جر�سا
•••
اليوم الثاين:
ينه�ض احللم على �صهوة �صبح بابلي يتلألأ
ميلأ ال�صحراء يف امل�شرق واملغرب ،حي ًا وجماال
عاهد ال�شعب ب�أن ي�ستنبت ،النخل ،الرماال
وامل�سافات على �أفئدة احلقد حنو ًا وو�صاال
•••
وال�سواقي حا�سرات ترتدي الأ�شجار ظ ً
ال وفتون
بني �أطفال ك�أفراخ قطاةٍ �أو �سنونو ،يرك�ضون
وال�صبايا كالأزاهري املنداة ب�أهداب الغ�صون
يت�ساقني ب�أقداح الهوى ال�سكران ،حب ًا وجنون

بال هوية

•••
�إنه العر�س الذي حتدو الزغاريد هواه يف ال�شعاب
و�شذاه ميلأ الوديان� ،ضوع ًا ،والروابي واله�ضاب

• عبد املعني زيتون
�ض ّيعتني حروب القبائلْ
�أيها ال�شاعر عذر ًا
�إنّك غارقٌ يف �صمت قاتلْ
قد كنّا حني كنّا..
وانتهى زمن الف�ضيلة
والف�ضائلْ ..
قد كنا وانتهى زمن اجلملة
الواحدة..
ً
جملة جتمدتْ
و�أكلتها القرابة
حروف ًا ،وفوا�صلْ
فابك!
دع احلمائم تبكي
و�أ�سراب الهديل
فاحلمائم ال تقاتلْ !..
ً
كذبة..
قد كنّا
�أغنية ..موا ً
ال
يع�صف يف املدى
ي�سجنُ الندى
جمرد فو�ضى تزدحم..
على �أعمدة املقا�صلْ
عذراً..
فالأوطان اجلميلة �صارت

ال ت�سلْني ما الذي يهم�سه املوج م�سراً ،للعباب
حقو ً
ال للبنادق
أوى للجنادلْ
وم� ً
والوقت بال معنى..
والبحر..
ُ
وا�صطفاقُ املوج
�أي جمنون ي�صغي اليوم
لأنني الرمال
يف ال�سواحلْ !
عذراً..
كل ما تبقى من �ضجيج
الهوى..
وحفيف غابات العيون
الكواحلْ
وهم ...يعدو
ٌ
�شامت ًا على �سوق ال�سنابلْ
�أ ّيها ال�شاعر املجنون عذراً!
�سقطت لعبة اخليطان خلف القما�شة
وتك�سرت الأ�صابع
واملخرج الأبلهُ  ...ما زال ي�س�ألُ :
نهر بال جمرى
عن ٍ
اخل�صب حترر من قيد ال�سال�سلْ
واملاء
ُ
وم�ضى كالريح..
ُ
مدى
ال
تعرف الريح ً

ترقب
وعيون العا�شق
ُ
�شرفات املنازلْ
�أيها ال�شاعر املجنون ...عذراً!!
مل يعد فينا من يفيقْ
حتى الفجر فينا غاب
مثل ع�صفور تركنا خيطه
يف كف قاتلْ ..
قد كان وطني عا�شق ًا
قد كان..
هم�سا ،وبوح هديلٍ
قد كانت حبيبتي!..
ً
جملة يف عينيها
بوح جنّةٍ تبتهلُ
وذكرى..
وجداولْ
�أيها ال�شاعر العا�شق عذراً!!
ن�سينا �أ�سماء �أ�سراب
اليما ْم..
ن�سينا �أحالمنا ..وكلَّ من غنى!
نحن ال نعرف من غنى..
�سفر
�أننا بع�ض ٍ
لل�ضفادع..
وبع�ضه الآخر اغتاله مقاولْ !

هو جنوى وطن ي�ضرب رايات غاله يف ال�سحاب
•••
اليوم الثالث:
غادر ال�صوت و�ضل الركب يف جوف اخلفايا
وانربت �أهزوجة منكرة الوقع ك�أخبار الرزايا
والهوى يبحث يف كل م�سارات بالدي عن ر�ؤايا
هبت الريح و�صار املوت يجتاح الأماين باملنايا
•••
وا�ستحال املاء �إع�صار ًا �سمومي ًا ونار ًا يا ال�سفينة
� ُّأي درب �أنت تختارين
والبحر ظالم و�ضغينة؟
�إنه يلقي من الليل
براكني غواه وجنونه
بعدما بث على الآفاق
يف كل املمرات عيونه
•••
ولكن بزوغ احللم ي�أبى �أن يغيب
قب�س يخبو ّ
و�شروق ال�شم�س ال يثنيه عن موعد لقياه والغروب
رب ليل عاب�س ينه�ض من �أكمامه �صبح طروب
ور�ؤى تاهت على جنح دياجيه ت�ؤوب

قصة

• د .جرج�س حوراين
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�ســمارة

ما هو با�ستيت..
�إنه فيما يبدو حالة غام�ضة ،ت�ستطيع �أن تقول عنه
الكثري �إذا نظرت �إليه من بعيد� ،أما داخله فهو �سر مغلق.
هكذا �أعلن الأ�ستاذ حليم لرفيقه راتب بعد �أول زيارة لهذا
املكان الذي كان يعتربه �سابقا ،جمرد بيت دعارة ،وكثريا
ما دعا �إىل �إغالقه بال�شمع الأحمر ،وي�صف زيارته الأوىل
برحلة �إىل عامل �أثريي عجيب مملوء بال�ضباب تتخايل لعينيه
موجات غريبة ،كلما حاول �أن ي�سلط عليها �ضوء عقله ليعرف حقيقتها ،ولت
هاربة.
هناك �أنا�س ي�أتون �إىل با�ستيت ،طواعية� ،أما الأ�ستاذ حليم فقد جاء على
رغمه ..ولكن وبعد جلو�سه مع الراق�صة �سمارة �أكرث من ع�شرين دقيقة،
وجد نف�سه �أكرث حرية حتى �إنه �أخربها بق�صته بكل ب�ساطة من دون �أن
ي�شعر باي حرج ،وهي باملقابل �ضحكت ك�أنه يقول لها طرفة ،،و�أم�سكت يده،
وقالت له :من امل�ؤ�سف �أن ت�سعى �إىل �إطاعة النا�س ،وال ت�سعى �إىل �إطاعة
قلبك .وبعد نظرة منها ومل�سة من يدها� ،أخربها �أنه لأول مرة ي�شعر بهذا
الفرح الغريب ،وهذه احلرية وقبل �أن ترتكه لت�ؤدي رق�صتها على امل�سرح،
طبعت على فمه قبلة �سريعة ،وقالت له :هذه كي ال ت�شعر بالوح�شة .كان
ذاهال حمموما يت�صاعد الدم �إىل ر�أ�سه والزال يح�س بالقبلة على �شفتيه،
ودوي رنينها يف �أذنيه ،وي�شم رائحة الفم املعطر بالقرنفل ،وو�سط اهتياج
�أع�صابه �س�أل نف�سه كيف ا�ستطاعت هذه املر�أة �أن تخل�صه من جموده ،ورهبة
املجتمع ،وجتعله يتكلم عن �أم��ور كان يعترب احلديث عنها من اخلطوط
احلمراء التي ر�سمها �أمام قاطرة حياته� ..ضحك ،وراح يفكر مب�شكلته التي
قادته �إىل هنا :لقد �أ�صيب ب�أمل يف كاحله الأي�سر مل يتح�سن على الراحة
وامل�سكنات ،ومل��ا �أج��رى �صورة �شعاعية �أخ�بره الطبيب �أن هناك منقارا
عظميا ب�أ�سفل الكاحل وهو �سبب �أمله ،وطلب منه �أن يخفف وزنه ،ويلب�س
حذاء ريا�ضيا يخفف ال�ضغط على الكاحل ،ومنذ ذلك الوقت ،وهو يف حرية
من �أمره .ن�صحته زوجته �أن يراجع طبيبا �أخ�صائيا يف �أمرا�ض املفا�صل،
وكعادته ،ومثلما كان على مدى �سنوات طويلة يحرتم �آراء زوجته ،ا�ستجاب
لها �أي�ضا هذه املرة و�ضحى مببلغ �ألف لرية �سورية هي معاينة الطبيب الذي
�أكد الت�شخي�ص و�أعاد على م�سمع الأ�ستاذ حليم الن�صائح نف�سها ،فما كان منه
�إال �أن غادر العيادة كملك مهزوم ،وفكر يف نف�سه كيف ميكن �أن يلب�س حذاء
ريا�ضيا؟ �ضحك ..حذاء ريا�ضي .مع هذه البدلة الر�سمية! يا �سالم �أم�شي
على الطريق والنا�س تراقبني وتهز�أ .لقد �أم�ضى عمره وهو يلب�س حذاء
�أ�سود وكل يوم يلمعه قبل �أن يغادر البيت بطقمه الكامل بدءا من ربطة
العنق املميزة بلونها الزاهي ،حليق الذقن ..تفوح رائحة العطر منه ،و
كانت زوجته تنظر �إليه بده�شة مرددة يف كل مرة :ما زلت �أنيقا ومهيوبا..
وكان يجيبها :يجب �أن �أقف �أمام طالبي بهذه الأناقة التي ت�صفينها� ،إن
ذلك ينعك�س على نفو�سهم وعلى ا�ستيعابهم للدر�س ،.فتجربته علمته �أن
املظهر اخلارجي ي�سبب ما ي�سميه ال�صدمة التي تربك عقل امل�شاهد وجتعله
م�ستعدا لتقبل كل ما ميلى عليه ،وهو يعرف �أن النا�س ينظرون �إليه وهو
مي�شي بكل خيالء يف ال�شارع ويرددون� :أ�ستاذ بكل معنى الكلمة..
وجد نف�سه �أمام م�س�ألة �صعبة احلل ،على الرغم من �أنه طاملا �أعلن لطالبه
�أن ال م�س�ألة بال حل ،فقط يجب �أن ي�شغل املرء عنفات �إ�ضافية يف عقله،
كما كان يحلو له �أن ي�صفه �أمام طالبه :العقل يعمل ويعمل مثل الناعورة،
وفقا للطلب ،وال يخذل �صاحبه �أبدا ،لأنه خلق لأجل هذه الغاية ،وعلى
املرء �أن ي�ستنفر املزيد من خالياه �إذا وقع يف م�أزق ..لكنه الآن ال يقدر �أن
يتخيل نف�سه يلب�س احلذاء الريا�ضي ومي�شي يف ال�شارع ..الطقم ال يتنا�سب
مع احلذاء الريا�ضي ،هكذا قالت له زوجته� .إذ ًا عليه �أن يتحمل الأمل ،هذا
�أف�ضل من نظرات النا�س ال�ساخرة.
ومع مرور الوقت بات الأمل ال يحتمل ،و�صار عليه �أن يزيد عدد العنفات
التي تعمل داخل ر�أ�سه :يغري الطقم ويلب�س قمي�صا ،وبنطال جينز ،وحذاء
ريا�ضي ًا .ويغدو �أ�ضحوكة احلي واملدر�سة ،ويخف الأمل� .أم يحتمل الأمل
ويحافظ على هيبته واحرتام النا�س له.
وملا مل ي�صل �إىل نتيجة ناق�ش امل�س�ألة مع الأ�ستاذ راتب زميله يف املدر�سة
ورفيق �صباه ،فرد عليه الأخري� :أعجب منك ،كيف ت�صدق كالم الأطباء؟
�أال تعرف كيف يوقعون النا�س يف م�صيدة الوهم ،كي يبقى املري�ض معلقا
بعياداتهم.
قال حليم :املنقار وا�ضح يف ال�صورة ال�شعاعية يا رجل.
قال راتب :وهذا م�ضحك �أكرث ،كيف تقع فري�سة الآلة يا حمرتم؟ كثريا

ما �سمعنا عن �صور �شعاعية خاطئة نتيجة تراكب الظالل� ،أو عني
ال�شعاعي غري الدقيقة ،والنتيجة مر�ض كاذب.
�س�أل حليم :والأمل .هل هو �أي�ضا �أكذوبة؟
ه��و بالت�أكيد �أك��ذوب��ة .نحن نخلق الأمل ون�صدقه و�سرعان ما
ي�ستعبدنا.
هذه هي م�شكلة النقا�ش مع �أ�ستاذ فل�سفة ،يحاول �أن يدح�ض كل
احلقائق العلمية وامللمو�سة ،ليثبت ر�أيه فقط.
هذه هي م�شكلتك يا عزيزي .تعتقد �أن احلياة معادالت ريا�ضية ،متاما
كالتي تعلمها لتالميذك ،لكن �س�أثبت لك �صحة كالمي .تعال معي،و�سرتى
كيف يتال�شى الأمل.
مل يكن يعرف حليم �أنه �سيم�ضي �إىل هذا املكان ،و�إال لكان متنى �أن متتلئ
قدماه باملناقري ،وتعرقل م�سريه ،فلطاملا وقف �ضده و�أعلن �أن��ه كمر�ض
ال�سرطان �سرعان ما ينت�شر يف املجتمع ويودي به �إىل الهالك ..لكنه وجد
نف�سه �أخريا م�ست�سلما لعناد رفيقه راتب .وها هو ذا الآن يحت�سي القليل من
�شراب كارو ،ويرق�ص على امل�سرح مع هذه ال�سمراء الفاتنة ،التي �سحرته
بكالمها ،وي�ستغرب كيف ال ي�شعر باي �أمل!
يف اليوم التايل وعندما وقف �أمام املر�آة يهيئ من �ش�أنه وقعت عيناه على
ربطة رقبته ،تذكر ابت�سامة �سمارة وهي ت�س�أله :ما فائدة هذه الربطة
وملاذا ن�شق على �أنف�سنا يف اختيار لونها� ،أعجب كيف يخنق املرء نف�سه! انظر
�إ ّ
يل ،قطعتان فقط من اللبا�س� ،أ�شعر ك�أنني حملقة يف الف�ضاء ،مثل ع�صفور
الدوري .ابت�سم ،وم�ضى يرنو �إىل ربطة عنقه بده�شة وم�ضى يقلب عينيه يف
�أجزاء من مالب�سه جميع ًا .تذكر مرة ثانية �سمارة وهي ت�س�أله :ما حكمة
تكفني �أنف�سنا على هذه احلال امل�ضحكة؟ ز ّم �شفتيه وهو يحدث نف�سه”:
م�ساكني ،ال يعرفون �أن الكون يحب اجلمال ،و�أن اجلمال كل متكامل يبدا من
هذه الربطة �إىل احلذاء الالمع� ،إىل عقل منري� ،إىل قلب خمل�ص .معادلة ال
ميكن �أن نحذف طرفا منها”.
انتهى من لبا�سه ،نظر �إىل املر�آة� ،أعجب بنف�سه ،وجاء كالم زوجته :كامل
الأو�صاف يا حليم .ليبث موجة من الثقة يف داخله قبل �أن يغادر البيت.
لكنه مع خطوته الثالثة �شعر بتيار كهربائي ينطلق من �أ�سفل قدمه �إىل
را�سه .جمد يف مكانه .تبا له ،البارحة كنت �أقفز مثل منر.
و�شعر �أن امل�س�ألة ت��زداد تعقيدا� ،إما �أن ي�ست�سلم لأمل��ه� ،أو يلب�س حذاء
ريا�ضيا ويتحمل �سخرية النا�س� ،أو يعلن لراتب �صحة كالمه وي�صبح زبونا
لبا�ستيت �ضاربا عر�ض احلائط بكل �أفكاره ال�سابقة .لكنه مع ازياد �أمله
ا�ستجاب لراتب و�صار يزور با�ستيت بني احلني والآخر ،مرددا :الأمل يدفعنا
�أحيانا الرتكاب حماقات .وكان يقول لراتب :يا رجل �شراب كارو �أف�ضل من
�أي م�سكن ،ي�ضحك راتب :وابت�سامة �سمارة لها املفعول نف�سه.
مل يكن راتب ي�صدق �أن �صديقه حليم تغري بهذه ال�سرعة .كانوا يطلقون
عليه �صفات كثرية يف املدر�سة ،مثل الرجل الآلة� ،أو الرجل القادم من الزمن
املا�ضي� ،أو الرجل املعلب ،وو�صل راتب �إىل نتيجة مهمة �سيطلع تالميذه عليها
غدا وهي �أن كل �إن�سان قابل للتغيري ،ولكنه يحتاج �إىل �سبب مقنع لذلك� ،أو
دافع قوي� .أو امر�أة مثل �سمارة.
�أم��ا حليم فكان يق�ضي �أوقاتا طويلة من ليله املتبقي بعد عودته من
با�ستيت يفكر بهذه املر�أة الب�سيطة اخلالية من العقد واخلطوط احلمراء،
ويتعجب كيف ا�ستطاعت يف فرتة ق�صرية �أن حترره من �سال�سل حديدية
كانت تكبله وتن�سف الكثري من �أفكاره.
ذات يوم قال حليم لراتب :يا رجل كيف ق�ضينا هذا العمر؟ كم فر�صة
خ�سرنا كانت ِحر َي ًة �أن متتعنا وت�سعدنا.
لكنك تعي�ش مع زوجة فهيمة ،وحكيمة ،وبنت نا�س ،و�أوالد ترفع بهم
الرا�س .هكذا رد عليه راتب.
اكت�شفت �أنني كنت �أفتقد ل�شيء مهم ،وهو البهجة .قال ذلك حليم وعيناه
تربقان.
اختفى حليم فج�أة ،و�سط ذهول ا�سرته ،ومل تنجح كل حماوالت راتب
للو�صول �إليه .لكنه كان ي�أمل �أن يلتقيه ذات يوم يف با�ستيت ،وعندما كانت
ت�س�أله �سمارة عنه ،كان يجيبها :كل ما �أعرفه �أنه ح�صل على �إجازة �صحية
طويلة.
�أمل ي�شف من منقاره؟ �س�ألته وهي تتمايل ك�سنبلة قمح.
ي�ضحك راتب :يبدو �أن �أ�صعب مر�ض يواجه االن�سان هو منقار القدم ،لأنه
يغري «دوزان» العقل ،والقلب ،يقول ذلك ،وهو ينظر �إىل �سمارة منتظرا �أن
تعلق على كالمه لكنها ال تفعل.

�صوتها
الرا�ضي
عنه! .

• �أكرم �شرمي

وحتدثه �أمه الآن ،وبلهجتها
الفل�سطينية املعتادة:
مي��ا نديلي �أب��وك من
( -روح ّ
الكهوي!)
مي��ا ..بخاف
( -بخاف �أروح ّ
يطلعلي الذيب ِو ّال الواوي! )
مي��ا
( -اهلل ي��ر���ض��ى ع��ل��ي��ك ّ
تروح تنادي �أبوك من الكهوي..
مي��ا ..هيني �أن��ا َّ
بطلَّع
ال تخاف ّ
ع��ل��ي��ك ..اهلل ي��ر���ض��ى عليك
تروح!).
ويذهب ال�صغري ابن الرابعة
�أو اخلام�سة من العمر وهو يرغي
غ�ضب الأطفال حني ي�ستا�ؤون
ولكنه ويف ال��وق��ت نف�سه ينفذ
طلب �أم��ه ال��ر�ؤوم دافئة القلب
والعينني والتي ال تزال واقفة
عند الباب ت�ؤان�سه بنظراتها
وب�شيء �أكرث من ذلك و�أحلى..
ر�ضاها عنه وهو يذهب �إىل �أبيه
يف املقهى ..من �أجلها! ويتبعه
���ص��وت��ه��ا ال��را���ض��ي ع��ن��ه الآن،
ويجعله ي�سرع �أكرث:
ميا!..
 اهلل ير�ضى عليك ّومي��ده �صوتها الرا�ضي عنه
بهذه القوة املفاجئة ،ف�أي ذيب
�أو غريه ميكن �أن يخيفه الآن!
�أك�ثر م��ن �سبعني �سنة م�ضت
على هذه احلادثة يف طفولته،
حني كان يف بلدته ال�صغرية يف
ال�ضفة الغربية وال تزال �أمه يف
ذاكرته وهي تر�ضى عنه :اهلل
مي��ا!� ..أحلى ر�ضا
ير�ضى عليك ّ
�سمعه منها وق��د كانت تر�ضى
عليه طوال حياتها! .وال يذكر
وقتها �أنه فكر بالذيب �أو الواوي
�أو اخلوف منهما ،وك�أنه �صار بهذا
الر�ضا �أق��وى منهما! ..و�أق��وى
و�أقوى!.
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خارج النب�ض..
ببحر

حارات الريحان
• حممد الفهد

• حممد ح�سن العلي

•علي فرحان الدندح
م�ساء
و�أنا �أم�شي يف احلاراتِ
ً
َ
وكيف يدو ُر
أحباب
ت�س�ألني روحي �أينَ ال
ُ
الوقت ب�ساحتهم
ُ
ري عيوناً
َ
وف�ضاء الذكرى كيف ي�ص ُ
ُ
دمع وطيور
ومدائنَ من ٍ
ترفو ظلَّ
�سراب فوقَ الأ َّيا ْم ؟؟
ٍ
اخلاطر رحلوا
فيجيب جدا ٌر مك�سو ُر
ِ
ُ
الريح
ك�سر
ُ
مل يبقَ بظلَّي غ ُ
ري مرايا َ
�سماء الفتنةِ فيها وبقايا الأحال ْم
َ
أهرب من �ساحتها
ف�أحاولُ �أن � َ
يعري روحي يف غربتها
َّ
لكن الظلَّ ِّ
ف�أتيهُ جروح ًا يف �صوتِ بكاءٍ يتبعني
تر�سم دور َتها
ٍ
وجنازات ما زالتْ
ُ
فوقَ ظاللِ الأ�سماءِ بقايا الأوها ْم
أهرب ملدائنَ كانت يوم ًا فرح ًا
و�أحاولُ �أن � َ
َ
َ
ُ
�سنابل من غفوتها
�صوت
يوقظ
ُح َّبا ينمو َ
الع�شب �صباح ًا
مثل
ِ
للقلب
تهم�س
ي�سري يف �صوتِ ق�صائدَ
ِ
ُ
الع�شق
باب
ِ
ب�أنَّ امر�أ ًة فتحتْ َ
و���ص��ارتْ
��اء ال��ذك��رى مبدى
ُ
تكتب �أ���س��م َ
الأعوا ْم
تعر َ�ش فوقَ يدي
م
الهد
لكن
َّ
َ ّ
أب�صر َ
أع�شا�ش
بع�ض ال
ُ
ِ
فدخلت البيتَ ل َ
تتبع رائحة ال �أعرفها
طيور ًا ُ
ً
ف�أُ�صيخُ
روح
من
ا
بع�ض
أمل�س
�
ِّي
ل
لع
ع
ال�سم
َ
ُ
ٍ
ما زالت تند ُه عا�شقَها
خيوط
ري
ٍ
أب�صر غ َ
مل � ْ
فوقَ بقايا
احلائط والأ�سماءِ
ِ
تلعب فوقَ رخا ْم
فراخ ع�صاف ٍ
ري ُ
ِ
�صوتُ
�صديق كانَ يعانقُ روحي
يوقظني
ٍ
ني يغنّي
ح َ
برق�ص حتَّى يطلقَ
ري خطايَ تدو ُر
ٍ
وت�ص ُ
�صوتي
��رح الأوىل,
ون���داء الغبطةِ
�آه���اتِ ال��ف ِ
ُ

حني يعطر �صوتك �أجنحتي
�أخرج لل�شم�س فرا�شا ً
يراودين حلم الطريان!
لكن..
حني يدق النب�ض ب�صدري:
يرتع�ش احلب الأول
من �صوتك
كي �أكتب..
ن�ص الع�شق على الزهر امل�شغول
بقو�س الألوان
�أحيا يف الع�صر املا�ضي
والآتي
والقادم
كي �أر�سم لوحة روحي
واللون الهارب
من..
ري�شة فنان !!

ق�صيدتان
•ميلينا مطانيو�س عي�سى
-1-

كيف ع�سا ُه يغامر!
اطرديهِ ..
ارجتاف القامات
ما بني
ِ
صرب الأخريات
و� ِ
�شادٍ نفدَ ر�صيدُ ُه
ورحى بالرياء قهو َة ال�صباحاتِ
......
يبتلع �ش َّر
ه
ع�سا
كيف
ُ
ُ
في�ض ِك
ِ
البئر بذكرى متزمتة
ويردم
ُ
َ
كيف ع�ساه؟
......
أنكر
�إن كنتِ
َ
ال�صرح الّذي � َ
و�أنتِ الّتي حطمتِ �أ�صنا َمهُ
ذات م�شقة
عال َم ال�سباتُ بعد �إعالن ِِك
حرقِ هِ ؟
......
حني
ع
�صان
�أيا
َ الغاوياتِ
بردٍ
�شذّ
ِب الر�ؤى
جف
ال �صالحية ملالءةٍ َّ
ع�ش ُبها

-2-

ح�صتي من اللوزِ؟
من يجر�ؤُ على ّ
ُ
ال يقتلُ
عازف البيانو قبل نز ِع
ُ�سل َِّم الطاعةِ من باحةِ
عو ِزهِ.
يباغتُني الربد وحيد ًا
أراقب َ
امللتهب
نزق ِك
َ
و من بعيد � ُ
َك يهز�أُ بالقطاراتِ احلا ّرةِ.
و نفق ِ
ت�ستعر حو َل ِك الوجو ُه
ُ
كحجر
تهدئني
ٍ
�أ�شعلُ �أتراحي
ُ
توقظ النازحني:
ني
و�أغفو بع ٍ
بري ًا
ُ
ل�ست ع�شب ًا ّ
�أنا نخلة
�أراق ُبها من �أعلى التلّةِ
و� ُ
ظهر َو ْجدٍ .
أحفظ ن�شيدَ ها عن ِ
القليلُ من ذلك الّلونِ
الرحيق
و القليلُ من ذلك
ِ
و القليلُ من ذلك ال�ص ّوتِ .
ني
ماذا تبغ َ
جمر ُد ملحمة!
االبت�سام
وذلك
ُ
ّ

ت�شرين

يغمرين
الريح ي�ساندُ خطوي
درب
أب�صر
َ
كي � َ
ِ
الغيم تنادي مطر ًا يف قلبي
ودروب
ُ
ِ
فتمو ُر عيوين يف ليلِ هيا ْم
وعلى مقربةٍ من ذاك ال�شار َع دا ُر �صديقي
ال�شاعر
ِ
ً
ترمي �أ�سئلة فوقَ عيوين
كي � َ
ب�صمت
الباب املخلو ِع
ن�صف
أدخل من
ِ
ٍ
ِ
و�أرى ما �صا َر دمار ًا
ف�أميلُ لروحي كي �أ�سم َع �أ َّنتَها  ,و�أعيدَ
ق�صائدَ
وت��رف��ع � َ
��ص��وت
مت�شي يف
ب���اب ال�����س��وقِ
ِ
ُ
ني �إليها
النحا�س َ
ومتيلُ �إىل ُج ِّب البيتِ لرتمي بع�ض القولِ
إناث
ل�سطح البيت
تروح
تراقب �صد َر � ٍ
ُ
ُ
ِ
ُي ُ
باب القولِ ويرمي
وقظ دنيا الفتنةِ يف ِ
�سحر الده�شةِ
َ
حتفر دور َتها
يف
�صوت وق�صائدَ
ٍ
ُ
يلفحني
ل
ال
و
نح
الوقت
ُ
كانَ
ّوعةِ
ال�صاعدُ
َ
ُ
َ
مازال
حمام
حجر �أرنو نح َو
فجل�ست على
ُ
ٍ
ٍ
يداو ُر
آفاق
ي�سري علَّ عيونا
تب�صر ُحرقة � ٍ
ُ
باب الر�ؤيا
يفتح
وقت
وت�سائلُ عن ٍ
ُ َ
َ
العابر
�صوت
يغمر
أحباب ودفئ ًا
ويعيدُ ال
ِ
َ
ُ
ً
درب الأحال ْم
يف
ا
ندوب
وما �صا َر
ِ
أمواج الذكرى
مل �أكملْ � َ
حتّى �سقطتْ دمعةُ وجدٍ فوقَ يدي
أجوب خراب ًا
هلْ ُ
كنت � ُ
الروح
ك�سر
قد
هنا
خراب
الوقتِ
�أم �أنَّ
َ
َ
َ
باب الوجع امل�سكونِ بظلِّ
يفتح َ
ف�صا َر �أنين ًا ُ
الغيم
ِ
َ
فجر الر�ؤيا
ُينادي من ِ
�صوت حمام ْ

�إىل ���ص��ان��ع��ي ت�شرين
و�إىل رافعي العلم العربي
ال���������س����وري ب��ق��ام��ات��ه��م
املت�سامقه واىل من �صانوا
�سورية بدمائهم الطاهره
نقول لهم:

أم����د ي��دي
�إىل م��راف��ئ��ك الأوىل � ُّ
ف���أن��ت �أم�����س��ي ال���ذي غنيتهُ وغ��دي
�����س ب�صومعةٍ
�أم�����ض��ي �إل��ي��ك ك��ق��دي ٍ
ك��ت��اب امل��ج��دِ وال��ر���ش��دِ
و�أ���س��ت��م��د
َ
ن ب��هِ
�أخ���ت���ا ُر ك���لَّ ج��م��ي��لٍ �أ���س��ت��ع�ي ُ
على ال���ذي يف حنايا ال�����ص��درم��ن كمد
ً
ملحمة
ت�شرين يكتبني الت�صحيح
وت��ن��ج��ل��ي ل��ه��ب�� ًا يف ���ص��وت��ي ال��غ��ر ِد
امل��ن��ج��زات ال��ت��ي ظ��ل��ت م��ق��د���س��ةً
ال��زب��د
ظ��ل��ت ه���ي ال�����د ُّر يف دن��ي��ا م���ن
ِ
وظ����ل ق��ائ��ده��ا امل���ي���م���ونُ م��ر���ش��دن��ا
ن��ح��و اخل�ل�ا����ص ب��ه��ذا ال���ع���امل ال��ن��ك ِ��د
���س��ف��ر ال�����ص��م��ود حت���دى ك���ل ع��ا���ص��ف ٍ��ة
و���ص��ان فينا ���ش��م َ
��وخ الأر������ض وال��ب��ل ِ��د
ف��م��ن ���ض��م��ام��ةِ ورد يف ي���دي ول���دٍ
�إىل ���ش��ظ��ي��ةِ ح��ق��دٍ يف ي���دي ول���دِ
ً
وت�ضحية
ت�����ش��ري��ن ع�����ش��ن��اك �إمي���ان��� ًا
وك��ن��ت ف��ي��ن��ا وت��ب��ق��ى ح��ب�� َن��ا الأب����دي
خ��ط��ب ل��ن��ا ���س��ن��د ًا
وك��ن��ت يف �أيمَّ����ا
ٍ
ول��ي�����س �إال ���ص��م��و ُد َّ
�سند
ال�����ش��ا ِم م��ن ِ
وح��اف��ظ ال�����ش��رق ب�����ش��ا ُر ال��ه��وى �أب���دً ا
أ����س���د
امل���ول���ود م��ن �أ���س��دِ
ت��ب��ارك ال ُ
ُ
ر ج��ن��د ًا ك���رام��� ًا يف م�سريته
ن�����س�ي ُ
��د يف �أ���ش��واط��هِ اجل��د ِد
ليكملَ امل��ج َ
فما اختفى يف �صهيلِ اخل��ي��ل عز ُتها
ومل ي���زل ك��ل ت��ي��اه وم�� َّت ِ
��ق��د
�إن الأم��ي�ن وب��اي��ع��ن��اه قائدنا
ي��ح��لُّ م��ن دون خ��وف �أع��ق��د العقدِ
على
ت�شرين ع��دت وع���ادت ذك��ري��ات ً
ت��وه��ج��ت يف ظ�ل�ام ال�����ش��رق ك���ال���ر�أ ِد
احل��اف��ظ اخل��ال��د ال��ب��اق��ي ل��ن��ا مث ً
ال
ذك����رى م�����س�يرت��ه ن��ع��م��ى ع��ل��ى كبدي
قيم
ل��ق��د رب��ي��ن��ا ع��ل��ى م��ا ���ص��ا َغ م��ن ٍ
�����ص��دق وال�سندِ
كالن�ص وثَّ���قَ���هُ ب��ال ِّ
وال���ي���وم ينه�ض ب�����ش��ار احل��م��ى �أ���س��د ًا
درب احل��اف��ظ الأ���س ِ��د
����درب َ
ليكمل ال َ
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امر�أة م�سكونة بالحب
•عو�ض �سعود العو�ض
ح�ين تتفتح �أك��م��ام الزهر
ت��ن�����س��ى ال������وردة م���ا فعلته
الأ�شواك.
-1ا���ص��ط��ح��ب �أجم���د �أم���ه �إىل
مكان ال يعرفانه .ت��رك ك َّ��ل �شيء
للم�صادفة .توقف �أمام باب وطرقه ،فتحه
�شاب ر َّد على حتيتهما .ال�س�ؤال الذي �س�أاله
ال جواب عليه .من غرفة الديوان �صوت
يدعوهما للدخول( :تف�ضل يا ولدي �أنت
ومن معك ،البيت بيتك ).نظرت �أم �أجمد
�إىل ولدها واحلرية تتملكها .قالت :هل يف
نيتك �أن تخطب من هذا البيت؟ ...وهل
هي جميلة؟!
 يف الت�أين ال�سالمة� ،ستعرفني َّكل �شيء
يف حينه ،وال مانع لديَّ �إن ر�أي��ت فتاة �أن
تنقديها ،وتعطي ر�أيك فيها.
-2مل تتوقع �أن جتد بهذه ال�سرعة امر�أة
ت�ضحي من � َ
أجلك .لفتك بيديها .غامرت
ودخ��ل��ت ع��امل�� ًا ال ي��ع�ترف بالعاطفة .ما
ح�صل �أم����ام عينيها مل يعطها فر�صة
للتفكري� .صاحت ف��زل��زل��ت كلماتها َّ
كل
من �سمعها .عا�صفتها �ضمدت جراحك،
فارتع�شت احل��روف على �شفتيك ورددت
ماقاله ال�صدى .بعد �أن �أبعدت ال�سيوف عن
ج�سدك� .أنوارها �أ�ضاءت �صدرك وفا�ضت
�ألق ًا .هدلت جملها ت�سبح يف الف�ضاء...
َ
نظرت �إليها وتلم�ست الفرح يف حمياها ،يف
قامتها الفارعة .تتدحرج ب�ضع قطرات
ت�سيل ع��ل��ى خ��دّ ي��ه��ا وع��ن��ق��ه��ا .اختلطت
دما�ؤك بدمائها .م�سحتْ دموعها وانت�صرت
على اخلوف .هزتك بيمينها� .أح�س�ستَ �أنها
َ
�شاهدت مفتاح ًا
هزت �سريرك ذات يوم.
َ
ي��زي��ن رق��ب��ت��ه��ا .ت��ف��اءل��تَ
ون��ظ��رت �إليها
ب�إعجاب .قلت:
	�أن��ت ل�ست �أم��ي فقط ،بل �أم ّكل
الذين بحاجة �إليك ،وما �أكرثهم.
ابت�سمتْ وفتحت يديها ل�شدو البالبل،
ورق�ص الفرا�شات ،وخ�ضرة الأر�ض ،ل�شم�س
العزة والكربياء ،ل�شم�س تطوي هزائم
املا�ضي ،تنبت ورد ًا يعطي يف ِّ
كل الف�صول
وال�شهور والأ�سابيع والأيام .ال�صباح ي�شع،
مينح ال�شوارع �أم��واج�� ًا وفرح ًا ينت�شر يف
ِّ
كل امل��دن والقرى .ت��ذرو رياحها الأوراق
ال�صفر ،وجت��رف الأم��ط��ار عفن املا�ضي،
فتت�شكل الرباعم .مل تت�صور �أنك �ستنجو
من االعتقال ،بعد �أن قب�ضوا عليك ،و�أنت
ترق�ص مع الطبيعة وتغني� .أ�سمعت الأ�صم
ماال يريد �سماعه.
-3ام����ر�أة ال تعرفها احت�ضنت الأن��وث��ة
والرجولة يف كلماتها .احت�ضنتك و�ضمتك
�إىل �صدرها ،ت�صيح وبكا�ؤها يجعل احلجر
يرق:
 ماذا تريدون من ولدي؛ الذي �أر�سلتهلي�شرتي ربطة خبز قبل ن�صف �ساعة؟

بكل ما لديها من قوة وعزم
�شقت طريقها ،و�صلت �إليك،
وب�����د�أت ت�����ش��دك وت�تراج��ع
ق���ل ً
���ي�ل�ا .م���ا ب�ي�ن ���ص��ي��اح��ه��ا
وبكائها تراخت الأيدي التي
كانت مت�سك بك .تراجعتما
حتى �صرمتا على بعد �أمتار

منهم.
امل�سلحون يف ح��ال��ة ذه����ول ،ينظرون
بع�ضهم �إىل بع�ض ،ول�سان حالهم يقول،
هل نقتلهما ونتخل�ص منهما؟ وقفتما وجه ًا
لوجه ،الب�سمة على �شفتيكما� ،ضممت يدها
�إىل �صدرك ،قبلتها وقلتَ  :ما �أروع من لديه
�أم ًا مثلك! ملاذا خاطرت بحياتك؟
خفت على الريحانة �أن يق�صفوها.أنت ،و�أين ت�سكنني؟
من � َِ
اذه���ب �إىل �أم���ك ،طمنها واب���ق �إىلجانبها� ،إنها بحاجة �إليك ،رفيقك الذي
هرب قد يخربها مبا ر�آه.
تعايل معي.الأيام طويلة...-4 هيا ي��ا �أم��ي جهزي نف�سك� ،سنذهبم�شوار ًا قريب ًا.
ْ
نظرت �إل��ي��ك ،ب�سملت وا�صف َّر وجهها،
وب��ك��ث�ير م��ن ال��وج��ل واخل����وف وال�ترق��ب،
ت��ق��دم��ت وو���ض��ع��ت ك��ف��ه��ا ع��ل��ى جبينك.
عاينت وجهك ودققت النظر يف الكدمات
واجل�����روح .ط��ف��رت ال��دم��وع م��ن عينيها
وقالت:
�سالمتك يا ول��دي .من فعل بك هذا،هل ت�شاجرت مع �أحد� ،أخربين قلبي مثل
النار؟
ك�شفتَ
عن �صدرك وظهرك
مل جتبها ،بل
وبقية ج�سدك .قلت:
انظري!�صاحت ذاك ال�صوت املدوي الذي جمع
�إخ��وت��ك و�أق���ارب���ك وج�ي�ران���ك .اجلميع
اق�ترب��وا م��ن��ك ،عاينوا الآث����ار ،وب�صوت
واحد قالوا:
من الذي �ضربك .نحن قادرون
على الأخذ بثارك.
ليت الأمر بهذه ال�سهولة.
بد�أت �أمك حتدق يف الكدمات واجلروح،
ودموعها تطفر من عينيها .بكى �إخوتك
وهم ي��رون ج�سد �أخيهم الكبري قد تورم
وازرق ون��زف� .أم��ا �أن��ت فتبت�سم ،وتعدهم
بحكاية طريفة ،بعد �أن تعودا �أنت و�أمك
من م�شواركما.
-5كانوا بانتظار عودتكما .الت�أم اجلمع
َّ
وظ��ل ���س���ؤال ي�تردد بحاجة �إىل �إجابة
�صريحة:
ماذا فعلتما يف م�شواركما ،وهل العرو�سالتي ر�أيتماها منا�سبة لأجمد؟
نعم يا �أوالدي لقد وجدت �أروع عرو�سو�أم ر�أيتها يف حياتي.

خالفات ناعمة
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•رجاء علي
اخ��ت�لاف��ن��ا دوم����� ًا مل ي��ره��ق
ع�لاق��ت��ن��ا ،م�����ض��ت ب��ن��ا الأي����ام
هادئة رتيبة وعلى الرغم من
هذا االختالف لطاملا بحثت عن
�أنثى ال توافقني ما �أق��ول وال
تتبنى �أهدايف� .أردت دوم ًا هذا
ال�ضجيج الفكري يعربد بني ج��دران قلبي،
هي ت�صرخ و�أنا �أ�صر ،هي تقول و�أنا �أعار�ض،
�أن��ا �أق�ت�رح وه��ي تفر�ض .كنت �أ�شعر دوم�� ًا
بحركة الروح تنبعث بني �أ�ضلعي و�أنا �أدخل
�أحيان ًا بنقا�ش ال ينتهي معها ،من �أين �أح�صل
على كلمات الغزل التي �س�أملأ بها لقائي بها،
و�أنا الذي ما توقف قلبي عند ق�صيدة ع�شق
�أو �آه��ات عتاب ،ال��روح حتتاج للتجديد وال
يكون �إال بهذا االختالف الذي �أمار�سه ،و�أنا يف
جنون ج�سدي وا�شتعال قلبي ات�صل �صديقي
وائ��ل يدعونا ل�سهرة مبنا�سبة عيد ميالد
خطيبته ،رحبت روان بالفكرة وب��د�أ عقلها
يعمل يجب �أن �أح�ضر ال�سهرة بف�ستان جديد،
لذلك �س�أذهب ف��ور ًا الختياره هل ترافقني؟
اعتذرت منها بود ،ذوقك جميل يكفي ،وهي
فع ًال كانت �أنيقة تتقن اختيار ما ينا�سبها رغم

أمر ال�صطحابها
ب�ساطته .اتفقنا �أن � ّ
م�ساء �أنهيت �أعمايل
عند الثامنة
ً
وغ���رق���ت ب��ن��وم ل��ذي��ذ ب��ع��د عمل
طويل وروان مل تت�صل بعد ،رمبا
�شغلها عيد امليالد .كانت ال�ساعة
ال�سابعة عندما ج��اءين �صوتها:
علي� ،أنا بانتظارك ال تت�أخر ..عندما و�صلت
طلبت منها �أن تالقيني فور ًا ل�سيارتي ،ال وقت
لل�صعود وال�سالم على �أ�سرتها ،جتمدت عيوين
و�أنا �أملحها قادمة ،ما بها؟ ماذا فعلت بنف�سها؟
ف�ستانها الق�صري ت�سريحة �شعرها ،فتحت باب
ال�سيارة وا�سرتخت :حبيبي لقد ت�أخرنا.
بقيت ج��ام��د ًا �أح���دق بها م��ب��ه��ور ًا :ك�أنك
بالغت قلي ًال حبيبتي؟ �إنها جمرد حفلة عيد
ميالد! ف�ستانك مبهر وت�سريحة �شعرك.
ولأننا معتادان على االختالف تقبلت روان
مالحظات مبحبة وابت�سامة� :أب��د ًا حبيبي
�أردت �أن �أكون جميلة.
���ت دوم��� ًا جميلة و�سحرك م�ل�أ قلبي
ـ��ـ �أن ِ
بف�ستان ق�صري لن ت�صبحي الأجمل.
ــ لي�س ق�صري ًا ،هكذا ف�ساتني املنا�سبات.
ـ��ـ حبيبتي مل �أع��ت��د عليك ب��ه��ذا البذخ
اجلمايل.
ــ ملاذا؟ كل من �ستح�ضر �ستكون مثلي ورمبا
�أكرث.
ـ��ـ ولكنني �أري���دك كما ت��ع��ودت �أن �أراك،
�إطاللة هادئة و�سحر لطيف.
قطعت روان كلماتي :حبيبي لقد ت�أخرنا
عن ال�سهرة.
�أطلقت العنان ل�سيارتي و�أ�شعلت الراديو
فانطلق �صوت فريوز،
ـ��ـ ف�ي�روز؟؟ ال ال� ،أري���د �أن �أ�سمع �أغنية
راق�صة� ،إين �أ�شتعل بالفرح.
كغريب حدقت بها ،ت�شتعلني بالفرن �إذ ًا؟
ــ نعم حبيبي �أريد �أن �أرق�ص و�أغني لل�سماء
روان الهادئة تريد الرق�ص والغناء ،حتى
يف نقا�شنا هادئة ،حتى يف خطواتها هادئة،
ما بها اليوم؟ ماذا فعل بها ف�ستانها الق�صري؟
وعطرها املثري الذي ملأ جيوب �أنفي .و�ضعت
مو�سيقا �صاخبة وبد�أ ج�سدها ين�سجم معها،
ابت�سمت لها بع�شق .كانت تبدو كنجمة براقة،
�أردت �أن �أوقف �سيارتي� ،أ�شاركها الرق�ص �أ�ضم
�أ�صابعها ال�صغرية� ،أداع���ب ه��ذه اخل�صالت
الهائمة ،يا �إلهي� ،إين �أرتع�ش من م�شاعر ما
تعودت �أن �أعي�ش تفا�صيلها ،يف احلفلة رق�صنا
مع ًا �ضممتها امتلأ �صدري بعطرها ،ابت�سمنا
هم�ست لها بكل كلمات الع�شق ،عندما ودعتها
وهي تغلق باب ال�سيارة ناديت عليها:
ــ روان.
ــ حبيبي.
ــ روان �أحبك �أحبك و�أكرث.
كانت امل��رة الأوىل التي �أن��ط��ق لها بهذه
الكلمة .ابت�سمت كوردة ال�صباح
ــ �أحبك �أكرث.
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نقد أدبي

في المجموعة ال�شعرية لل�شاعر ر�ضوان هالل فالحة
دونَ عَ ر�شِ كَ والماء

• ف�ضيل حلمي عبد اهلل

من �أين ي�أتي هذا العنوان؟
هذا هو �سر الوجود �أم �س�ؤال �ضمن احلدود؟؟..
من فجر البدايات �إىل بزوغ قيم اخلري واحلق واجلمال
يف ملحمة الوجود..
هو ا�سم يف جوهر ال�شعر منذ الأ�ساطري الأوىل حيث
جم��از احلياة واخللق وال�صعود �إىل فل�سفة البقاء..
�إنها دائرة ال�شعر ما بني اجل�سد واملعنى و جوهر �صراع
الروح..
�إنه ال�شعرمنذ تلب�س به اخليال واجلنون �أ�صبح خطاب احلقيقة
واخلطيئة و موقع التمرد والع�صيان وتهمة ال�شعراء..يف زمن
ال�صمت يقف ال�شاعر ر�ضوان هالل فالحة يت�أمل ..ينظر من
�شرفته �إىل ال�سماء يعك�س يف ف�ضاء الكون بركات الأر�ض..
دون َعر�شِ َك واملاء يطلع احلقيقة على القارىء..
يتهجى ال�شاعر دفرت الأيام و يتلم�س دفء اال�سم وال�س�ؤال
ّ
وم��رارة الواقع واخليال ..من وجع الكلمات تولد الق�صيدة
ومعاين ال�شعر ,وتقيم الروح الكائنة بثقل الذاكرة..يف هذه
املجموعة ال�شعرية الثانية .يراوغنا ال�شاعر بالعنوان ..
عنوان املكان ,..وعنوان الكيان� ,..أنتَ  ..دونَ َع َ
ر�ش َك واملاء..
�إنها �إحالة على مكا�شفة الأنا – الآخ��ر� ..إعالن فعل ك�شف
ومكا�شفة ,وخماطبة ,ومرجعية ميثولوجية على �سيد احلياة:
دونَ َع َ
ر�ش َك وامل��اء ا�سم يجمع يف �صلبه ن�سغ البداية ورمز
الوجود والبقاء ..هو ال�شاعر ينعك�س يف حقيقة خماطبة
ال�شعر يف ع�صر احل�صار واحل���روب ،القتل وامل��وت والهزائم
والفو�ضى اخل�لاق��ة وثقافة التطبيع ,وم��ا بينها احتالل
واغت�صاب ودمار ومنفى وغربة ..ومن ثم يعلن انتماءه ل�ساللة
الأنبياء واالنتماء للأر�ض ..ي�أتي العنوان :دونَ َعر�شِ َك واملاء
�إذن من �صلب �أ�سطورتنا الأوىل ..منذ الأ�سطورة الأوىل حيث
واجه الإن�سان ا َ
اللهة و الطبيعة بالرغبة اجلامعة يف �سرقة
الطفولة واحلقيقة ..منذ بداية احل�ضارة يف ده�شة ذاك
الفدائي الوحيد يف الكون وفرحة احلياة للأر�ض:
الأر�ض �أم-قدميك �إيابي  /يا انحنا� ِؤك على ظهري
�أمي لطني ال�سعي بني
ِ
�صالة ..
زيتونك
ِ
يا للقيامةِ �إذ ناديتِ اهلل َا ٍه يا ول��دي /على عهدِ
الكنعاين يف دمي
كلُّ يقر�أ يا �أ ّماه  /ومل ُي ِجدِ القراء َة فينا � اّإله �شهيداً...
َط َع ّن ف�أردى دونَ حذائهِ ِج َيف ًا /ا�سرت�ضعتْ اَبا َر نفطهِم..
ا�سرت�ضعتْ ب�أيدي العاهرين كيان ًا  /وتق ّي�أتْ ملّا �أتخِ َمت على
�أ�شالئنا م�ستنقع ًا
َ
..زف « »...له كر�س ّيا وقالوا مقام ًا � /س ّوروه َو َوثّقوه و َد َفنوا
مفاتيح القيامة.
َ
أبناءكم � /أمنوا واَمنوا وتناكحوا وتنا�سلوا
و�أن�شدوا �أي علّموا � َ
وتعاهدوا..
..وامتد يعدو ولخِ طا
تلدُ نعاجكم من ذئبهم �أمن ًا و�أمان ًا َ /ط َعنَ
ّ
َعد ِوه ظال ً
ال..
مديح ظلك ال��ع��ايل ..ا َ
�أي��ن
الن  /قد َدكّ��ت طعناته بطونَ
ُ
النفاق..
ُ
وامتد يعدو فما ا�ستفاقَ
العرو�ش /
فتق ّيحت على كرو�شِ ها
ّ
لنبوء ِة َعد ِوه النعا�س.
فلن�سقم لنداءِ الأر�ض
/
فيكم
أناديني
�
و
أبناء �أمي
�أناديكمَ � ..
ْ
قياما.
يف رع�شة الكالم املباح يع�شق ال�س�ؤال الذاكرة ومتت �صفحات
الكتاب احلية برع�شة بيا�ض الكلمات التي حتلق بال�شعر بريح
الروح احل��رة ..يت�سع املدى ويحفل ال�صمت بنداء الطفولة
التي هي خارج احل�سبان.
خارج الطوفان:
ُ
َ
ٌ
ُ
رحيل  /فعانقيني بال ج�سدٍ ..
عناقني
ني
امل�سافة َب َ
لوهج املطر
الطوفانَ لهذ ِه الأر�ض  /كلّهم عبدوا الإ�سفلت
ِ
ً
أر�ض ف��وقَ ال�سماء ُ /يعلم فيها هابيلُ
فلنكُن
كلمة للبدءِ ب� ِ
َ
قابيل..
ً
مبد َيتِه وردة َح َجر ّية.
كيف َي ُ
نحت ِ
ينتف�ض ال�شاعر باملكان برغبته يف ب�صرية ال�سماء يحلق يف
ركام احلياة و�صور ال�شهداء التي ت�ؤثث له غربة البقاء و املعنى
احلقيقي للوجود ..يف كل الأحوال� ..س�ألوا هديل احلمام وهو
يطري ويحلق فوق حدود املكان ..تطلع هذه املجموعة ال�شعرية
من �ضيق تف�س املكان ..بانقالب احلروف على احلروب ..هو هو
ال�شاعر ر�ضوان فالحة القلب ال�ساهر على منعطف الزمن
يرمم �شتات الف�ضاء ويحتفي بنب�ض الربكان مبنفاه املتهاوي

ب�ضباب الدخان الذي مازال يف -ان�صهار:-
حرير
الدودةُ �أ ّيها اجلوارح ..خلريفكم
�أنا ّ
ُ
�شرنقتي ..ولربيعكم فرا�شاتُ بعثي.هذا
م�شهد ال�س�ؤال خماطبة دونَ َعر�شِ َك واملاء
والعنوان بحكمته� :إنه �إطاللة على جوهر
الإن�سان الذي يرف�ض االنتحار� ..إىل تلك
احلقائق الأوىل التي حا�صرتها الأكاذيب
 ..يرحتل ال�شاعر خمرتق ًا جنون الب�شر
متحرف ًا اخلطاب لأ�سفار التكوين وحميمة
الن�شء الأول ..مي�شي امل�ؤلف يف املكان
وال��زم��ان على ���ش��وك ال�����ش��وارع امللتهبة
يتهجى �سيميائية ال��ع�لام��ات
ب��ال��رم��اد
ّ
امل�سكوت عنها ,كما لو كان ميتلك الأف��ق,
ينفتح ال�سفر الأول على ا�ستعارة اال�سم
الأول :كيف خ��رج الإن�سان من موته..
من كيانه..من وطنه ..لكنه مل يخرج من
وحدته ..مل يخرج من همه ..مل يخرج
من انتمائه ..تداعى امل�ؤلف بهذه الأ�سئلة
�إىل رب ال�سماء ..فجاء يف عنوان املجموعة دونَ َعر�شِ َك واملاء,
و من هنا ي�أتي الن�ص ال�شعري ليعرف القارىء حقيقة ومعاين
العنوان:
ُ
الرغيف
وانك�سر
ُتكر ُ�ش /
َ
�أزبدَ امل ّ
بني ثنايا الأغنيات  /بل َّل فتات الوقت
طن فحولته
�صياح
أنكر
ِ
الديك ثالث ًا � /أ�شب َع �أكباد ربيباتِهِ ِب َع ِ
َ
و� َ
هن بروائِحِ ه  /لتنتمي �إليه املُخادنة وامل�ضاجعة
دهن �أج�سا َد َّ
واملقامرة
املوا�سم
أمن � ّأن
يحت�سي نَخ َب ُه ّن رق�صة على حبائلِ االنت�شاء  /وي� ُ
َ
وامل�آ َ
مد ِه واجلَّز ِر..
مت
والرق�ص  /ب�ضفتيهِ على �شواطئ ِّ
َ
وعطاءاتِ الناذرين  /بني َ
الركبتَني ..
�ساقيهِ دونَ ّ
هو ال�شاعر �أي�ض ًا ي�ؤلف بني الوطن وامل ّواطنة و انتماء الإن�سان
لهم و �إىل الأر�ض والدفاع عنها والكرامة والعدالة ,وت�ضحية
ال�شهداء يف �سبيل التحرير من االحتالل ال�صهيوين املحتل
لفل�سطني واجلوالن احلبيب ,وللإن�سان العربي الذي يحاول �أن
يحتل عقله هذا العدو ال�صهيوين الغا�صب ..وبني حب احلياة
و النا�س ..,وهو احلب فعل �إرادة و مكا�شفة ورغبة يف التوحد
ب�أنثى الق�صيدة ..ا�ستعارة عابقة بعطر كل الن�ساء ..هذه
امر�أة الأر�ض ,امر�أة احلرية واال�ستقالل ,ت�أتي بال موعد,..
�أنثى فل�سطني ,تختال يف خميلة الأ�شياء تعرب الف�ضاء وت�شرق
على ال�شهداء والنا�س الب�سطاء وتغ�سل تعب الرجال الأبطال
بقطرات الندى ومت�سح عن جبني النخيل هزائم الزمن..
فل�سطني-درب
أم�س /
وطعم َّ
الد ِم على ِ
ُ
ُ
:تراب فل�سطني اليو َم حا ُّر..كال َ
اخلال�ص حلو..
ِ
ُ
وثغاء �صحراءٍ ُتع ُِّد
طعنة بخ�صر ِة االنتماءِ /
مح روم��ا
ل ِِر ِ
ُ
طقو�س الوالء..
َ
االغت�صاب  /لرتعى ع�شب ًا ربيعي ًا
حمراءها دونَ مبكى
تنحر
ِ
َ
ُ
خالداً ..على �أ�شالئنا.
�إن��ه ر���ض��وان فالحة ج��وه��رة امل��ك��ان يثري ح��روف الق�صيدة
يتهجى تفا�صيل الأنوثة
ويرف�ض امل��وت ب�شكل االنتحار..
ّ
ال�صاخبة بلهيب الرغبة وحكمة الرهبة ,..ام��ر�أة لها رقة
من �أن��وث��ة ه��ذا ال��زم��ن ..تكون �أ�سطورة احل�ضور والغياب,
ترتدي رغبة االحتفاء� ,صدرها �شاطىء بربري ,و�شكلها
وا�ضح كالق�صيدة� ..,أ�ساطريالأبواب و االجتاهات ,بو�صلة
العا�شق كي يتيه يبحث عن وطن فيه ام��ر�أة ت�شتهيه...هذه
امل�سجى يف عواطف الزمن
ا�ستعارة اجل�سد احلي وا�شارة الوجع
َ
العربي ..ينحتها ر���ض��وان ه�لال فالحة من كيمياء احلزن
والتعب واحللم والأ�شياء ..تت�صدَ ر الق�صيدة كلها وتتلب�س بكل
القيم :وتبقى امر�أة
 َم�ض�أءةُ باالكتمالِ -تبدتْ بَعدُ  /وقمر خجول
ينو�س على َع َتباتِ
َ���ض��وءانِ وما ّ
ُ
�سمائِها..
وال�صعود �إليها ابتهال /خطوتانِ يف ال��ذاك��رةَ..
���ض��وءانِ
ُ
فانطواء..
أ�شياء امل��غ��ادر ِة
��ىء م ِ
كي ال َت َ
ِنك � َ
عجلي يف الرحيلِ � /أخ�� ّب ُ
ال�سريعة..
كم َط َوتني يف َر ِح ِم دِفئِها َ /
النتظارك..
و�ض َّمتْني رحيق ًا
ِ
مدينتانِ تغفوانِ على َرج�� ِع املعاين  /ونَ�شيجي ي�صحو على
غنائي..

أ�شياءك�..أ�شيا� َؤك منّي ُ�أ�صلّي
وان�شطار  /كي �أكونَ � َ
قت مياما..
أ�شر ُ
فاحتواء  /قبلة بني خوايف راحت ِ
َيك..و� َ
ُ
أن�ساب..قطرةً ..قطرة ..
علي جفن ِ
َيك..ل َ
�أ�سديل ّ
تلك امل��ر�أة عرو�س ال�شعر وخدن امل�سافر من تعب الطريق و
�أوجاع ال�شوارع و املقاهي واحلانات و"�ضيق اخلاطر"  ..ين�سج
الق�صيدة �أطيافها يف ف�ضاء الزمن ,و هو مكان املعاينة الذي
انتبه اليه فال�سفة ال�شعر ,مرلو بونتي وهايد غري وجورج
باتي :ف�ضاء اجل�سد  /املعنى الذي يتجاوز ج�سدانيته �إىل
�صورة الفرد/اجلمع تهب الروح فيه كالريح يف ف�ضاء الوجود
الكوين ف���إذا باملكان ي�صبح ف�سحة للمكان" :العر�ش وامل��اء
كما الن�ص يوقظني دون �صوت ف�أرى العامل �أرحب مما يجب"
ي�ستوي ال��ع��امل الأع���رج يف تنا�سق اجل�سد احل��ي وت�صطف
الكلمات من فو�ضى الكالم يف �أجرا�س احلوا�س فرب�سم ال�شاعر
ذاك��رة امل�ستقبل يف ه��ذه الأبجدية املتحرر ّة من كوابي�س
ال�صمت العام وقوامي�س ال�ضجيج وكوالي�س الظلم..
ال�سعا ِر َ
بع�ض الوقتِ � /إال �أن تلهب
قيد :وماذا � ْإن �أوثقت َ ُعنقَ ّ
اجلموح فيهِ �أكرث..
َ
هذا دونَ َعر�شِ َك واملاء هو ال�شعر فعل مراوغة لل�صمت ب�شعرية
العالقة بني "�أنثى الق�صيدة" و"�أنثى البالد" لعبة الو�صل
والو�صال بني هواج�س الزمن و�ضيق املكان ..بل هو خماطبة
احلوار مع الذات ليتج�سد يف حتول ال�ضمري املفرد �إىل �ضمري
اجلميع  :لكي ت�ستيقظ النربات فينا و حترتق الأكاذيب  ..دونَ
َعر�شِ َك واملاء هو نداء اليقظة ..نداء االنف�صال عن خطابات
الغناء والبكاء ..نداء الروح للج�سد ..نداء احلياة للحقيقة..
بعيد ًا عن كتابة النب�ش يف �أ�ساطرينا احلية و�أحالمنا امل�شو�شة
جدتي,
بالتنا�ص ال�ضمني ,والتي ومدونة عناوين كثرية ,مثل ّ
رحم الكلمةِ و املَدَ ى ,التي مازالت يف ت�ضاري�س..
ويف ِ
ما بعد التكوين هيوىل:
ٌ
ليزهر غنائية
والدة من رحم االحرتاب/
�أللفكرة
َ
َ
أودعتك �أمك
ري ما �
على مقا�صل الفكر ِة  /فلمن تع ُ
تمَ���ر َ
ْ
دك يف
امتلك م��ا بعدَ الإج��اب��ةِ كنهَ ال�����س���ؤالِ  /واق���ر�أ ُّ
ت�ضاري�س املمكن ..
ِ
لقد قادين خطاب وحوار عنوان املجموعة ال�شعرية لل�شاعر
ر�ضوان هالل فالحة :دونَ َعر�شِ َك وامل��اء� ..إىل �س�ؤايل عن
ال�شعر منذ راودتني ( جمموعته الأوىل ..جرار اخلوف ومطر
ناعم )  .هو �س�ؤال ثابت متحول� ..أ�صبح ال�س�ؤال اليوم يف
ثقافتنا ال�شعرية مفتاح ًا ا�سرتاتيجي ًا يتجاوز ال�شعر �إىل لغة
الإبداع يف �سياق فهمنا ل�شروط �إبداع وجودنا..
هل ميكن ف�صل �س�ؤال �أنطولوجية ال�شعرية العربية عن �أ�سئلة
�أركولوجيا الذاكرة الثقافية؟ ..ال�أعتقد ذلك لأن الراهن
الإبداعي م�شدود �إىل قدرة ال�شعر على تخطي مزالق االفتتان
باحلداثة دون ال�سقوط يف انتحار ن�سف الذاكرة والتعتيم على
مرجعيات املثقف العربي ...واعتقادي �أن الأ�ستاذ:املحامي.
ال�شاعر .والناقد .ر�ضوان هالل فالحة ,من خالل هذا الديوان
وكذلك الدواوين وامل�ؤلفات ال�سابقة ,والالحقة" ,جرار اخلوف
َ
عر�شك واملاء " "الكلمة يف ميزان املعرفة
ومطر ناعم " "دون
" "هيوىل التكوين" قد فهم منهجية هذا املدخل التاريخي
الإبداعي الحتماالت احلداثة ال�شعرية العربية.

أدب من العالم/زوايا
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بولندا اليوم �أغنى خم�س مرات تقريبًا منطق اال�ست�سالم
مما كانت عليه قبل  30عامًا
•د�.إبراهيم يحيى ال�شهابي

•ت :د.م�صطفى العبد اهلل الكفري

بولندا اليوم �أغنى خم�س مرات تقري ًبا مما كانت عليه
قبل  30عا ًما .التحول االقت�صادي �أثبت جناحه ،بالرغم
من التكاليف الباهظة.
يف العام املا�ضي يعتقد  81يف املئة يف ا�ستطالعات
الر�أي التي �أجراها � CBOSأنهم يعي�شون على م�ستوى
متو�سط�أو جيد (مبا يف ذلك جيد جدا)  ،و  19يف املائة
فقط يعتقدون �أنهم عا�شوا بتوا�ضع �أو يف حالة �سيئة للغاية.
للمقارنة :يف عام  ، 1993عندما �س�أل  CBOSلأول مرة عن
ذلك  ،اعترب �أكرث من ن�صف البولنديني �أنف�سهم فقراء .فقط 3
 ٪عا�شوا ب�شكل جيد للغاية من امل�ستطلعني.
ال�سيارات �أكرث �أهمية من الفحم:
هذا التغيري يف حت�سن ظروف املعي�شة هو انعكا�س للتطور
امل��ذه��ل لالقت�صاد البولندي على م��دى ال�سنوات الثالثني
املا�ضية.
مت �إلغاء التباط�ؤ يف الوقت احلايل ،نحن ن�سبق جرياننا:
�إن م�ستوى الرثوة املح�سوبة كقيمة �إجمايل الناجت املحلي
(تعادل القوة ال�شرائية) هو اليوم �أكرب بنحو خم�س مرات
مما كان عليه قبل  30عا ًما  ،وزادت القوة ال�شرائية احلقيقية
للناجت املحلي الإجمايل للفرد ثالثة �أ�ضعاف.
م�ستوى ال�ثروة املح�سوبة كقيمة �إج��م��ايل الناجت املحلي
(تعادل القوة ال�شرائية)
انف�صام ال�شخ�صية يف ال�صناعة البولندية:
هل هذا كثري؟ وف ًقا لبيانات يورو�ستات  ،ما زلنا �أفقر من
الت�شيك وال�سلوفاك وليتوانيا و�إ�ستونيا .ومع ذلك  ،متكنا من
التفوق على الهنغاريني والرومانيني  ،بالرغم من �أننا كنا �أكرث
فقر ًا يف نقطة البداية  -مع مراعاة القوة ال�شرائية للناجت
املحلي الإجمايل للفرد .على خلفية دول ما بعد ال�شيوعية
التي مل يتم دجمها يف �أوروب��ا الغربية  ،كان النجاح �أكرب.
�أ�صبحت �أوكرانيا  ،التي كانت يف عام  1989تتمتع مب�ستوى
معي�شة �أعلى بقليل من بولندا � ،أفقر الآن بن�سبة الثلثني.
الدكتور :بيوتر كوري�ش  : Piotr Korysالتفكري بعد
الأزمة ،نحن نحبها:
من املهم جدً ا �أال يكون منو الناجت املحلي الإجمايل ال�سريع
ؤ�شرا �إح�صائ ًيا فح�سب  ،بل �إنه يرتجم �إىل جيوبنا .وهذا
م� ً
وا�ضح حتى من القوة ال�شرائية املتزايدة للأجور .حتى يف عام
 ، 1990ميكنك �شراء حوايل  605رغيف من اخلبز �أو 278
ل ً
رتا من البنزين مقابل �أجر متو�سط(كان حوايل مليون زلوتي
يف ذلك الوقت) .ل�شراء جهاز تلفزيون  ،كان عليك ت�أجيله ملدة
خم�سة �أ�شهر .اليوم  ،متو�سط  الراتب يكفي لثالثة �أ�ضعاف
اخلبز والبنزين  ،مقابل راتب واحد ميكننا �شراء �أربعة �أجهزة
تلفزيون ب�شا�شة م�سطحة.
على الرغم من الت�ضخم املفرط يف �أوائل الت�سعينيات ،منا
ثراء ،ميكننا حتمل
دخلنا ب�شكل �أ�سرع  ،لذلك �أ�صبحنا �أكرث ً
املزيد  ،نرفع من م�ستوى املعي�شة  ،وهو ما يت�ضح من خالل وجود
�أكرث من  22.5مليون �سيارة على الطرق البولندية  ،قبل 30
عا ًما – كان عددها فقط  5.2مليون.
ا�ستك�شاف الن�شاط:
وف ًقا لالقت�صاديني  ،ف�إن جناح االقت�صاد البولندي هو مزيج
من العديد من العوامل  ،ولكن الأه��م من ذل��ك �أننا مدينون
لأنف�سنا عملي ًا.
كل بلد مير بتغيري منهجي  ،ما ي�سمى الركود التحويلي .يف
أمرا ال مفر منه وفعلنا كل �شيء جلعله
بولندا ،كان الأمر كذلك � ً
ريا و�أق�صر ما ميكن
�صغ ً

يقول الأ�ستاذ� .ستاني�سوافو غوموكا � ،أح��د امل�ست�شارين
االقت�صاديني للحكومة يف وقت �سابق :توقعنا انهيار امل�ؤ�س�سات
 ،ارتفاع معدالت البطالة  ،قفزة الت�ضخم  ،انخفا�ض الناجت
املحلي الإجمايل � ،إل��خ .حدث كل ذلك  ،ولكن لي�س بقدر ما
ت�ستطيع .قامت احلكومة بالكثري على م�ستوى االقت�صاد الكلي
 ،وعلى نطاق االقت�صاد اجلزئ  ،كانت املفاج�أة الإيجابية هي
الظهور ال�سريع للقطاع اخلا�ص اجلديد  ،الذي منا بن�سبة -20
 30يف املائة ،لعدة �سنوات – ي�ؤكد غوموكا .
م��ث��ل ه���ذا االن��ف��ج��ار يف ال��ن�����ش��اط وري����ادة الأع���م���ال ك��ان
ً
مميزا يف بولندا � ،شيء من هذا القبيل مل يتم العثور
�شي ًئا
عليه يف بلدان ما بعد ال�شيوعية الأخ��رى  -يقيم بوهدان
ويكنيكوفيت�ش .كرئي�س لإحدى �أوىل مراكز الفكر االقت�صادي
يف بولندا  ،كان يراقب با�ستمرار االقت�صاد املتغري .ا�ستكملت
ال�شركات النا�شئة حدي ًثا ب�أعجوبة النق�ص يف ال�سوق (انتقلت
التجارة من املتاجر �إىل ال�شوارع)  ،وبد�أت � ً
أي�ضا يف خلق فر�ص
عمل للأ�شخا�ص امل�سرحني من م�ؤ�س�سات الدولة غري الفعالة.
كان هناك وعي مهم بني البولنديني حول فر�ص امل�ستقبل،
ويف الوقت نف�سه اال�ستعداد لتقدمي ت�ضحيات� ،أو موافقة
اجتماعية � ،أنه يف حلظة ما يجب �أن يكون الأمر �أ�سو�أ  ،ثم قد
يكون �أف�ضل – يقول فيجنيكيفيت�ش ( .)Wyżnikiewicz
ا�ستغالل فر�صة:
ي�ضيف ���س��ت��ان��ي�����س��اواف غ��وم��وك��ا �أن االت��ف��اق ال�سيا�سي
واالجتماعي على االجت��اه ال��ذي من املفرت�ض �أن ي�سري فيه
االقت�صاد البولندي كان بنف�س القدر من الأهمية - .بالن�سبة
لبولندا  ،كانت �أوروبا الغربية مثل هذا االجتاه منذ البداية.
لقد كانت مر�ساة لدينا  ،وبعد عام  1989م توا�صلت �أوروبا معنا
بيد ودية  -يقول الأ�ستاذ� .سيزاري وج�سيك من الأكادميية
البولندية للعلوم.
ريا ميكننا �أن نفخر به .على مدار
حققنا بال �شك
جناحا كب ً
ً
اخلم�سة ع�شر عا ًما الأوىل  ،متكنا من بناء �أ�س�س اقت�صادية
وم�ؤ�س�سية ت�ضمن اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي .وعلى مدار
اخلم�سة ع�شر عا ًما التالية  ،انتهزنا الفر�صة التي �أتاحها لنا
التكامل مع االحتاد الأوروبي  -كما يقول ت�سيزاري فويت�شك .
التكاليف كانت �أي�ضا
كانت تكاليف التحول � ً
أي�ضا باهظة -مثل ارت��ف��اع معدل
البطالة ال��ذي ا�ستمر ل�سنوات  ،والهرب �إىل اخلمول املهني
 ،وتق�سيم دخ��ل املجتمع � ،إل���خ .ي���ؤك��د ت�سيزاري فويت�شك
� Cezary Wójcikأنه حتى اليوم ،مل يكن من املمكن �إ�صالح
التعليم العايل بالكامل  ،بحيث يكون على امل�ستوى العاملي �أو
النظام الق�ضائي.
كان اقت�صادنا ينمو ب�سرعة على مدى ال�سنوات الثالثني
املا�ضية  ،وكان البولنديون امل�ستفيدين من هذا النمو  -يعرتف
الأ�ستاذ .ريزارد بوجاج من �أكادميية العلوم البولندية - .يف
املتو�سط ،منا الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  4يف املئة .كل عام
اً
معدل مذه ًال لبلد يلحق بالركب .كان هناك
 ،لكن هذا لي�س
تفاوت كبري يف الدخل  ،ور�أ�س املال الأجنبي هو امل�س�ؤول �إىل
حد كبري عن منو االقت�صاد ،الذي يح�صل الآن على �أرباح من
ذلك – يح�سب الربوف�سور ريت�شارد بوغايprof. Ryszard :
� :Bugajأعتقد �أنه كان ب�إمكاننا اتخاذ م�سار خمتلف يف
بولندا  -ب��د ًال من االجت��اه الليربايل اجلديد  ،ميكن للمرء
املراهنة على الر�أ�سمالية االجتماعية الأكرث رعاية� .أعتقد
�أن الت�أثريات �ستكون مماثلة  ،والتكاليف � -أ�صغر  -كما ي�شري.

�أ�ستغرب عندما يقول �شخ�ص ما مهما كان موقعه
وانتما�ؤه� :إذا فعلت «�إ�سرائيل» كذا �أو كذا ف�إنها
تكون قد انتهكت القانون الدويل .هل ن�سي ه�ؤالء
�أن وج��ود ما ي�سمى "�إ�سرائيل" �أ�صال هو ع��دوان
وانتهاك للقانون الدويل وحلقوق الإن�سان؟! وهل
ن�سوا �أن هذا الكيان الغا�صب الذي �أن�ش�أته القوى
املنت�صرة يف احلربني العامليتني الأوىل والثانية بهدف
ا�ستمرار الهيمنة الإ�ستعمارية على املنطقة واحليلولة
دون حتقيق �أي ن��وع م��ن ال��وح��دة فيما ب�ين �شعوبها
الذين ينتمون حل�ضارة واحدة ،والإ�ستمراريف ابتزاهم
وا�ستنزاف ثرواتهم ،مل ينفذ قرارا واحدا من قرارات
الأمم املتحدة �أو جمل�س الأمن التابع لها اليخدمه وال
يتوافق مع �أهدافه التو�سعية الإ�ستيطانية الإحاللية،
و�أنه ي�ستهرت بالعامل كله؟!
لقد بلغ هذا الكيان الال�شرعي ذروة قوته وعنفوانه
بحيث �أ�صبحت القوى الكربى كلها يف العامل بال ا�ستثناء
ال تتخذ �أي قرار يتعلق ب�ش�ؤون بالدنا ومنطقتنا التي
يطلقون عليها ا�سم " ال�شرق الأو�سط" �إال بعد الت�شاور
مع الكيان ال�صهيوين وموافقته (وهو ماتنب�أ به بنيامني
فرانكلني يف امل���ؤمت��ر الد�ستوري الأمريكي ال��ذي عقد
يف العام 1787م ).وال �أبالغ �إن قلت� " :إن هذا الع�صر
هو الع�صر ال�صهيوين" فقد بلغ ال�صلف والغرور بقادة
هذا الكيان درجة جعلهم ال يح�سبون ح�سابا لأحد،بل
ويهددون من ي�شا�ؤون غري �آبهني ب�أحد.مل ال وقد �أخذت
دول عظمى عديدة ب�إ�صدار قوانني جت ّ��رم من ينتقد
اليهود �أو �سلوكهم �أو الت�صدي للم�شروع ال�صهيوين �أو
حتى انتقاد الهولوكو�ست ولو كان انتقادا علميا مو�ضوعيا
ي�ستند �إىل حقائق تاريخية بذريعة �أن ذلك يندرج حتت
عنوان " معاداة ال�سامية"
ه��ل ن�سي قادتنا �أن �سبب القالقل واال�ضطرابات
والنزاعات واحل��روب الأهلية والتمزق وعدم الوحدة
هو الكيان ال�صهيوين ولي�س غ�يره؟! ال �أري��د اخلو�ض
يف تفا�صيل ذلك ،ولكني �أريد القول�" :إنه كلما ازدادت
غطر�سة زعماء هذا الكيان الغا�صب والال�شرعي ازداد
اقرتابا من الهاوية .ولكن طول الزمن �أوق�صره الذي
�سوف ي�ستغرقه هذا الكيان حتى يقع يف الهاوية يعتمد
على �سلوكنا نحن العرب (م�سلمني وم�سيحيني) وامل�سلمني
(عربا وغ�ير ع��رب) وم��ا علينا �إال التم�سك بحقوقنا
التاريخية وثوابتنا الوطنية التي من �أبرزها :فل�سطني
كلها من البحر �إىل النهر عربية وال مكان لأي كيان غريب
فيها(�صهيونيا �أو غري ذلك) ،و�أن �أهل فل�سطني كلهم بال
ا�ستثناء �أبدا يجب �أن يعودوا �إليها و�أي حل ال يت�ضمن
ذلك فهو مرفو�ض� ".إذ �إن الإعرتاف بالكيان ال�صهيوين
يعد تنازال عن فل�سطني� ،أر�ضا ،والتخ ّلي عن حق العودة
يعد تنازال عن فل�سطني� ،أر�ضا و�شعبا .وما علينا �إال ال�صرب
والعمل مبا �أمرنا اهلل به من وحدة و�إعداد للقوة .قال
تعاىل يف كتابه الكرمي:
• " كتب اهلل لأغلنب �أنا ور�سلي �إن اهلل قوي عزيز "
(املجادلة )21 :/58/
• " يا �أيها الذين �آمنوا ا�ستعينوا بال�صرب وال�صالة �إن
اهلل مع ال�صابرين"(البقرة)153:/2/
• " يا �أيها الذين �آمنوا ا�صربوا و�صابروا ورابطوا
واتقوا اهلل لعلكم تفلحون"
(�آل عمران)200:/3/
• " و�أع����دّ وا لهم م��ا ا�ستطعتم م��ن قوة".......
(الأنفال)60:/8/
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نشاط

من �صهيل الفجر �إلى حديث الزهر ..ت�شرين الوطن...

•ماجدة البدر
�إميان ًا بتوا�صل الفعل املقاوم من مي�سلون �إىل يومنا ومبنا�سبة
�أعياد ت�شرين �أقام فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب فعالية
�أدبية فنية تكرميية بعنوان( :من �صهيل الفجر �إىل حديث
الزهر ...ت�شرين الوطن) وذلك يوم االثنني 2019/10/7
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا ،ح�ضر الفعالية ال�سيد مالك
�صقور رئي�س احتاد الكتاب العرب ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي:
(علي دياب ،جابر �سلمان ،فلك ح�صرية ،الأرق��م الزعبي).
وال�سادة �أع�ضاء هيئة الفرع.
رح��ب حممد احل���وراين باحل�ضور ،يف البداية م���ؤك��د ًا دالل��ة فكر
وثقافة املقاومة ودالالت ح��رب ت�شرين التحريرية .بعد ذلك
حتدث الفنان عبد الفتاح مزين قائ ًال�( :أ�شكر فرع دم�شق واحتاد
الكتاب العرب على دعوتي للم�شاركة يف هذه الفعالية الثقافية
الأدبية التي تلقي ال�ضوء على �أهم حدث يف تاريخ �سورية احلديث،
وهو انت�صارنا يف حرب ت�شرين التحريرية ،وحترير القنيطرة ،وكان
يل �شرف امل�شاركة يف عملني دراميني (ال��والدة اجل��دي��دة ،وفيلم
�سرب الأبطال) ا�ستطاع (الوالدة اجلديدة ) �أن ي�صور �صمود ال�شعب
ال�سوري ،لتجاوز جميع املع�ضالت ،ويت�صدى للجي�ش ال�صهيوين،
وينت�صر عليه .وه��و عمل ب�سيط ج�سد فكرة ب�سيطة وعميقة،
نحتاجها يف امل�ستقبل ،وه��و عمل �أثبت �أن اخلالفات ال�شخ�صية
تزول وت�ضمحل عند مواجهة العدو امل�شرتك واالحتاد مع ًا لهزميته
ودحره .وما �أحوجنا الآن �إىل �إنهاء خالفاتنا لن�ستطيع �أن نواجه
عدونا القذر ،ولقد عانينا �صعوبات جمة �أثناء ت�صوير هذا العمل،
لأنه �صور يف �أكرث من موقع ع�سكري ،ونال جائزة يف تون�س ،و�أهم
�شيء �أالحظه هو تق�صري الدراما يف ت�سليط ال�ضوء على بطوالت
وت�ضحيات اجلي�ش العربي ال�سوري ،وما �أحوجنا �إىل م�ؤ�س�سة �إنتاج
خا�صة تنتج الأعمال الوثائقية والدرامية واملتعددة املوا�ضيع يكون
اجلي�ش العربي ال�سوري ،وبطوالته وت�ضحياته ،و�شهدا�ؤه حمورها.
وعلى هام�ش هذه الفعالية �أروي لكم ق�صة مرت معي �أثناء زيارتي
لإح��دى �أ�سر ال�شهداء ،يف منطقة ال�صف�صافة ،وكان يوم ًا �شتائي ًا
قا�سي ًا ،يف هذه الزيارة ر�أينا ما يبكي القلوب قبل العيون ،حيث
زرنا منز ًال ال �أبواب فيه ،و�أكيا�س النايلون تغلف �شبابيكه ،ال �أثاث
فاخر ًا ،فقط ما ت�ستطيع اجللو�س عليه ،ا�ستقبلتنا �أم ال�شهيد بفرحة
ودموع منهمرة  ،هذه الأم التي فقدت وردة من ورودها عمرها خم�سة
وع�شرون عام ًا ،عجبنا لأمرها ،فهي توا�سينا وتخفف عنا وك�أن
امل�صاب م�صابنا ولي�س الفقيد ابنها ،قالت لنا� :أنا فخورة مبا قام به
ابني� ،أوالدنا هم حماة الوطن ،ف�إذا مل نقدم �أبناءنا لل�شهادة ،فمن
�سيحمي هذا الوطن ،ومن �سيدافع عنه ،ويف نهاية لقائنا� ،س�ألتها
عما تتمناه ،فجاوبتني والفرحة تغمر كلماتها :ب�أنها تتمنى �أن
ت�شرتي �سيارة ت��دور فيها على كل �أرج���اء ال��وط��ن ،وتطمئن على
�سهوله وه�ضابه وجباله اخل�ضراء اخلرية .ويف النهاية �شكرتنا لهذه
الزيارة ،خرجنا من عندها ودموعنا تبلل تراب هذه الأر�ض اخلرية
التي �أثمرت هذه ال�شهادة املباركة ..بينما جند يف زي��ارة �أخرى
جلرحى وم�صابي اجلي�ش ال�سوري �أحد امل�صابني ب�شلل دائم يتمنى �أن
ي�شفى ب�أ�سرع وقت ليعود �إىل �صفوف اجلي�ش ويقاتل من جديد)..
وحتدث ال�سيد في�صل مريود (حفيد املجاهد �أحمد مريود� ،أحد
قادة الثورة �ضد املحتل الفرن�سي) ف�شكر فرع دم�شق الحتاد الكتاب
العرب ،ملبادرته الكرمية ،مهنئ ًا اجلي�ش العربي ال�سوري بانت�صاراته
التي كانت مبعث فخر لأجيال متالحقة ،فلقد ا�ستطاع هذا اجلي�ش
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ب�صموده وقتاله امل�ستميت ا�ستعادة �أر�ض �سورية من الإرهاب املدعوم
دولي ًا م�سطر ًا �صفحات جديدة من البطولة والفداء.)..
• وحتدث اللواء حممد ال�شمايل�( :إن الكلمات تعجز عن التعبري،
ف�سورية الآن تعاين خما�ض والدة جديدة ،بعد �أن قدمت قافلة
من ال�شهداء واجلرحى ...ال�شهداء منارة هذا الوطن ،واجلرحى
وقود هذا الوطن 46 ،عام ًا م�ضت  ،ونحن نعي�ش �أفراح حرب ت�شرين
التحريرية ،و�س�أتكلم الآن عن الأر����ض التي انطلقت منها هذه
اجلحافل لتخو�ض هذه املعركة اخلالدة معركة ت�شرين ،تنبعث
من حناجرها كلمة اهلل �أك�بر ،وهي تواجه جي�ش ًا قوي ًا وجمهز ًا
ب�أحدث الأ�سلحة املتطورة ،التي زودت��ه بها حليفته �أمريكا ولكن
�إمياننا بالن�صر ا�ستطاع �أن يدحره ويهزمه .لقد خ�ضت بكتيبتي
�أعتى املعارك و�أ�شر�سها يف مواجهة عدو ال يرحم ،هزمته عقيدتنا
و�إمياننا بالن�صر ،حتى �إن �إح��دى املعارك ا�ستمرت �أك�ثر من 12
�ساعة ،ويف النهاية غ�سلت دماء ال�شهداء �أر�ض هذه املعركة مكللة وعندما بد�أت حرب ت�شرين ،كنا على درجة عالية من اال�ستعداد،
بالن�صر .وما حدث يف �سورية لي�ست �أزمة� ،إمنا هي حرب حقيقية وكان لقيادتنا احلكيمة دورها يف توجيهنا لتحقيق الن�صر ،وك�سر
ب�شكل جديد مل نعهده من قبل ،فاجلي�ش كان يقاتل التنظيمات معنويات العدو ،وقد ا�شتبكنا مع العدو جو ًا يف العديد من املعارك،
الإرهابية املجهزة واملدعومة دولي ًا التي انت�شرت يف �أرجاء الوطن وكبده ن�سورنا اخل�سائر الفادحة ،وهذا �أمر م�شرف ،ومبعث فخر لنا
بكافة ال�سبل ،والإمكانيات املتاحة ..وهذا النوع من القتال ي�سمى مدى احلياة ،ف�إمياننا بالن�صر وعقيدنا قادتنا لتحقيق مرادنا.
يف امل�صطلح احلربي (قتال احل��االت اخلا�صة) ،وهو �أعقد حاالت �ألقى �أ�سامة حمود ق�صيدة من وحي الفعالية نقتب�س منها:
القتال ،وطرائقها و�أ�ساليبها تدر�س يف كافة كليات العامل احلربية( ،ال�شام دالية جتود ب�سحرها
وت�ضيء يف �شمراخها الأقالم
حيث وقف �أمامه �أكرث من �أربعمئة �ألف م�سلح ،بالإ�ضافة �إىل من 		
�سفر من الأجما ِد يزهو خالد ًا
ٌ
ان�ضم �إليهم من اخلونة ،و�أكرث من  1400تنظيم �إرهابي ،مدعوم بـ
�ستظل تكرب �ش�أوه الأيا ُم
 132دولة �إعالمي ًا وع�سكري ًا جمهزة ب�أحدث الأ�سلحة والدبابات 		
نب هذا اجلي�ش على عقيدة را�سخة �سقطت �أ�ساط ُري ال ُعتا ِة ب�ساحنا
واملدرعات والذخرية  ،ولو مل ي َ
ول�سوف ت�سقط ها هنا �أوهام
ومل يدرب تدريب ًا جيد ًا ،ملا �صمد وال ميكن �أن ي�صمد ..ولقد مده 		
�صمود �شعبنا بالقوة وال�شجاعة ،حتى ا�ستطاع �أن يحرز هذا الن�صر •وا�ستعر�ض الكاتب والروائي الأ�ستاذ �أمين احل�سن جمموعة من
ال��رواي��ات العربية التي كان حمورها حرب ت�شرين التحريرية،
ال�ساحق.
• من جهته حتدث املقاتل البطل �سامر عي�سى ،وهو �أحد �أ�شاو�س وي��رى يف النهاية �أن ح��رب ت�شرين مل حتظ باملكانة الالئقة يف
اجلي�ش العربي ال�سوري الذي قاتل بكل �شجاعة ،حتى ا�ستطاعت امل�شهد الروائي ال�سوري ،فقليلة هي الروايات التي تناولت هذه
�أن تنال منه عبوة انفجرت وفقد جراءها قدميه ،وهو ي�صور هذه احلرب العظيمة ،وال نن�سى ونحن يف هذه املعمعة� ،أن هذا اجلي�ش
احلادثة قائ ًال :لقد �سعدت جد ًا بتكرميي يف هذا اليوم الذي هو يوم العظيم ال��ذي خا�ض ه��ذه امل��ع��ارك وانت�صر فيها هو نف�سه الذي
�إ�صابتي وفقداين لقدمي [ ،)2013/10/7حيث كنا �أنا وزميل يخو�ض معارك ال�شرف على امتداد اجلغرافية ال�سورية ،ويقارع
يل يف كتيبة ا�ستطالع ،وانفجرت عبوة �أدت �إىل ا�ست�شهاد �صديقي العدو ال�صهيوين املتمثل بهذه التنظيمات الإرهابية املدعومة من
ملقى على الأر�ض �أكرث من قبله .و�ستبقى �سورية بجي�شها ال�صامد وقيادتها احلكيمة مبعث
املقاتل ح�سني الراعي ،و�أ�صبت �أنا ،بقيت ً
�ست �ساعات ،وحويل بركة من الدماء ،وقدمي انف�صلتا عن ج�سدي فخر لكل عربي.
يف فراق �أبدي ،لقد �شعرت بقوة وت�صميم و�سعادة مل �أ�شعر بها من •ور�أى الكاتب الإعالمي عماد نداف �أن الدراما مق�صرة يف ت�سليط
قبل ..ولقد كتبت ب�ضع �سطور من وحي هذه املنا�سبة حني زرت موقع ال�ضوء على ه��ذه احل���رب الإره��اب��ي��ة ال�شر�سة ال��ت��ي ت�شن الآن
�إ�صابتي وكتبتُ (:هنا تركت �شرنقتي ،وحت��ررت ،هنا بنيت لقلبي علينا ،ويجب �أن يبذل احتاد الكتاب العرب جهود ًا �أكرب لتوثيق
جناحني فحلقت ،هنا �صليت وكربت وقاتلت )..وا�ستطعت بف�ضل هذه احلرب ،وحتويل هذه الأعمال �إىل دراما تعر�ض على �شا�شات
الإرادة القوية واملعنويات العالية� ،أن �أنت�صر على هذه الأزمة وهذا التلفزيون .وذلك كي ال تذهب ت�ضحيات ه�ؤالء الأبطال �سدىً ..
• بينما �أكد الأ�ستاذ مالك �صقور – رئي�س احتاد الكتاب العرب:
الأمل..
•بعد ذلك �شكر اللواء الطيار جري�س �صليبا هيئة فرع دم�شق �أن احتاد الكتاب العرب ي�سعى جاهد ًا بقيادته ومبكتبه التنفيذي
واحت��اد الكتاب العرب على هذه الفعالية التكرميية ،والتي �سره وب�أدبائه جلمع الق�صا�صات من هنا وهناك ،وا�ستقبال الأعمال التي
امل�شاركة فيها ،والتي بد�أها بتحية ل��روح ال�سيد الرئي�س حافظ ت�سلط ال�ضوء على هذه احلروب واملعارك ،لتكون �سفر ًا خالد ًا ،ي�سلط
الأ�سد ،ولأرواح �شهدائنا الأب��رار ،الذين ا�ستطاعوا االنت�صار على ال�ضوء على �أهم معركة خا�ضها اجلي�ش العربي ال�سوري ،وهي حترير
جميع احلروب الإرهابية التي مرت بها �سورية منذ الأزل .وحتدث �سورية من عدوها ال�صهيوين بثوبه اجلديد.
عن ذكرياته يف حرب ت�شرين[ :كنا يف حالة ا�ستنفار منذ �أكرث من تال ذلك مداخالت لل�سادة( :جابر �سلمان – علي دياب ،مازن لطفي،
�شهر ،بعد �أن تلقيت تدريبات على قيادة الطائرات ،عالية امل�ستوى� ،إبراهيم �سعيد).
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أدب الشباب

ال�شم�س تغمر قلعة حلب

• م .يا�سمني دروي�ش
حلب �أواخر عام 2011
�أخ���ذ ���س��ام��ي ي��ق��ود ���س��ي��ارت��ه البي�ضاء
احل��دي��ث��ة ال��ط��راز بقلب منك�سر حم��زون
مم��ل��وء ب��احل�����س��رات ,ي�شغل نف�سه بت�أمل
ال�سماء املكفهرة اململوءة بالغيوم احلبلى
باملطر ,ويعود لأحزانه فيتذكر �أن �سيارته
تتبع جنازة احلاج �سعيد املظلوم برفقة
�سيل من ال�سيارات ,في�صدر �سامي زفرة
طويلة ليتذكر يوم عاد احل��اج �سعيد من بيت
اهلل احل��رام حينها رق�ص احل��اج برفقة عمال
املعمل و�شبان العائلة وفرقة الفنون ال�شعبية
�أمام الفي ّال البي�ضاء التي ميلكها ويعي�ش بها..
تذكر �سامي كيف ق��ام بتزيني مدخل الفي ّال
برفقة �أعز �أ�صدقائه غيث ابن احلاج �سعيد.
لقد مات احلاج �سعيد ..قال �سامي منتحب ًا.
ف�أجابه �صديقه اجلال�س قربه :ه ّون عليك
يا �سامي ..كلنا لها.
���ض��رب �سامي م��ق��ود ال�سيارة بكفه ق��ائ ً
�لا:
ك��ي��ف يل �أن �أه���د�أ وق��د ت��ويف احل���اج ال�سعيد
بال�سكتة القلبية لأن املجرمني �أحرقوا معمله
�أك�ث�ر امل��ع��ام��ل ت��ط��ور ًا يف حلب ب��ل يف �سورية,
معمل الن�سيج امل��ت��ط��ور ال��ذي ي�ضاهي �أح��دث
املعامل العاملية ,كما �أن �أخاه الآن حتت العناية
امل�����ش��ددة ..وم��ئ��ات م��ن ع��م��ال امل��ع��م��ل ف��ق��دوا

وظائفهم ..وتريدين �أن �أهد�أ.
اغ���رورق���ت ع��ي��ن��ا ���ص��دي��ق��ه ل��ي��ت��اب��ع ب�صوت
متهدج:
ظ��ن��ن��ت �أن ح���ادث اغ��ت��ي��ال ���ص��اح��ب معمل
الأل��ب��ان احلديثة برفقة ع�شرة من مرافقيه
ال��ذي ح��دث منذ �أي���ام جم��رد ح��ادث عر�ضي,
�إال �أن الأمور بدت مدبرة بعد �أن كرثت �أعمال
ال��ع��ن��ف ���ض��د ال�����ص��ن��اع��ة يف ح��ل��ب و�صناعييها
من خطف لهم ولأبنائهم لطلب مبالغ طائلة
كفدية.
ق��ال �سامي بحما�سة :اال���س��ت��ه��داف وا�ضح
لل�صناعيني يف حلب من �أولئك املرتزقة.
ثم �أردف :يخطفون ال�صناعيني ويحرقون
ّ
امل��ع��ام��ل وي��ق��ط��ع��ون ال���ط���رق���ات وي��ت��ذرع��ون
باحلرية.
رنّ هاتف �سامي اخلليوي ليقطع حديثه.
يفتح �سامي اخلط ليطل �صوت وال��ده متهدج ًا
ليت�ساءل عن �سبب ت�أخره عن عمله يف الوكالة,
فطم�أنه �سامي ب���أن��ه ال ي��زال يف ج��ن��ازة وال��د
غيث..
كان �أب��و �سامي يومها مت�شائم ًا متوج�س ًا من
مظاهر الغوغائية التي ت�سود حلب لت�ستفحل
يوم ًا بعد يوم ,ف�أخذ ي�سبح ويبتهل هلل تعاىل
يف وك��ال��ت��ه امل��ق��اب��ل��ة ل��ق��ل��ع��ة ح��ل��ب ال��ت��ي ك��ان

م��ر�آه��ا اليومي بيعث ال�سرور يف قلبه� ,إال �أن
قلبه امل�ضنى مل يعد ي�أبه لأي �شيء ،فقرر �أن
يدعو �أبناءه ملنزله ذلك امل�ساء التخاذ بع�ض
ال��ق��رارات املهمة ب�ش�أن العمل وال��وك��ال��ة بعد
حريق معمل احلاج �سعيد ووفاته ،وخ�صو�ص ًا �أن
احلاج �سعيد معروف مبواقفه اجليدة مع عماله
وال جم��ال للظن ب����أن عماله �أح��رق��وا املعمل
لالنتقام منه كما �أ�شاع البع�ض  ,لذلك �شعر �أبو
�سامي �أن خطب ًا جل ًال �سيحل باملدينة.
ذل���ك امل�����س��اء ج��ل�����س ج��م��ي��ع �أف�����راد ع��ائ��ل��ة
�سامي يف غرفة اجللو�س الوا�سعة ذات املقاعد
الوثرية يف حني كانت النار املوقدة ت�شيع جو ًا
من الألفة واملودة يف الغرفة.
يومها بدا الأوالد هادئني �إذ جل�سوا برفقة
اخل��ادم��ة يف امل��ط��ب��خ ال��وا���س��ع مل��ت��اب��ع��ة ب��رام��ج
الأطفال من دون �إ�صدار �أي �ضجيج.
ابتد�أ �أبو �سامي حديثه قائ ًال:
ارت������أت ف��ئ��ة ���ض��ال��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع اف��ت��ع��ال
امل�شاكل وال�صراخ يف ال�شوارع ,ثم �أخذوا بكيل
االتهامات لكل من ال ي�ساعدهم وال ميولهم ,ثم
�أخ��ذوا يعاقبونه ب�سرقته �أو تدمري ممتلكاته
�أو خطف �أبنائه من دون �أن يرف لهم جفن.
وتابع قائ ًال :هذه الفئة ال�ضالة �أجربتني
على اتخاذ بع�ض القرارات املهمة التي حتمينا
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واطلقْ يف الليلِ
العتابا
وا����س���م��� ْع �أن���ي��ن ال���ن���اي
كا لأبديةِ
يخرتقُ
ال�ضباب
َ
َ
ني
هلل
فج�سدك الط ُ
الغياب
مل من
ِ
وانعتق ال ُ
َ
ميام
أمل
كجنح ٍ
ِ
َ
ال�سحاب
فوق
ِ
ام�ش �إ َّ
يل كالقد ْر!
ِ
أمر!!
وقل :يل هذا احلب � ْ
�س� ُ
أمكث يف وحدتي �سعيد ٌا
و� ُ
أجعل من قربي
قمراً!!!

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

الأبواب مغلقة على �آالف احلكايا النازفة..
ه��ذا الليل ال��ذي ب��ددت �أ���ض��واء املدينة لونه
ال�سادي ال يهادن يف �سكب الأمل..
بينما هي تنظم عقد ًا من النجوم لتهديه
له ..كان بدوره ميار�س دور العا�شق للح�ضارة
واحلريات بعيد ًا عن رائحة احلظائر وروث
البقر وال��غ��ن��م ..قريته ال��ت��ي ت�ستيقظ مع
ع��ي��ون زوج��ت��ه ل�ترك�����ض بقدميها احلافيتني
�إىل الأر�ض ..تغطي ال�شم�س ب�أكتافها القوية
وتعانق �سنابل القمح وتر�صفها �أكوام ًا..
يعربها �شريط الأحالم املنتظرة..
عودة احلبيب..
فرحة �أطفالها..
موا�سم بيع القمح لتقاي�ضه مبالب�س يدفئها
الفرح..
وهناك على بعد خيانة وغ��در ..يلهو مع
احل�����ض��ارة واحل��ري��ة ..يلج البحر بنظارته
ال��ف��اخ��رة يحجب ذات ال�شم�س ال��ت��ي لفحت
وجنتي زوجته وهي حت�صد بال منة وال ملل..
�سحبته احل�ضارة واحلرية بيدها الناعمة

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر 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.

من كيدهم و�شرهم.
�أخربهم �أبو �سامي و�سط �سيل من املناق�شات
بحزمة من القرارات التي �أحزنتهم ..كالبدء
بالتق�شف و �إي��ق��اف تزويد الوكالة بالب�ضائع
خ��وف�� ًا عليها م��ن ال�����س��رق��ة ,و�إرج����اء متابعة
�إن�شاء املعمل يف الريف وهو حلم حياة الأ�سرة
ب�أ�سرها.
يومها اعت�صر الأمل قلب �أم �سامي �إال �أنها
مل جتر ؤ� على امل�شاركة يف حني التزمت زوجة
�سامي ال�صمت خوف ًا من �سخط الرجال عليهما,
وجل�س ب�شري �أخ��و �سامي حزين ًا ال يلوي على
�أمر� .إال �أن ابن �سامي البالغ من العمر خم�سة
�أع����وام �أدخ���ل لقلوبهم ال��ب��ه��ج��ة ح�ين توجه
جلدته بكثري من الطفولة قائ ًال� :أبي يا جدتي
ال يالعبني بل ي�صرخ من دون �سبب ,عاقبيه.
غ��رق اجلميع ب�ضحكة ط��وي��ل��ة ،وق��ال��ت له
اجلدة وهي تغمره بحنو :لقد كربت يا�صغريي
يف غفلة عني.
ثمان مرتعة باحلزن والأمل
وم��رت �سنوات
ٍ
مثخنة باخل�سارات� ..سنوات م��رة عجاف �إال
�أن �أبو �سامي عاد للعمل بالوكالة ليتابع يومي ًا
بحبور و�شغف كيف تغمر ال�شم�س قلعة حلب
لرتت�سم ابت�سامة ر�ضا على وجهه املتغ�ضن.

كرائحة �أمي...

دعو ٌة للحياةِ !

•�أمل �سلمان
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www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

وو�شو�شته �ساخرة� ..ستن�سى رائحة احلظرية
ورائ��ح��ة ال��ت��ن��ور واحل��ط��ب ..فج�سدي تفوح
منه �أفخر العطور الفرن�سية ..وليل �شعري
�سين�سيك ليل القرية البهيم ..يتدفق الزبد
من يدي ف�أنا البحر وما دوين جداول..
مل ي�سبح..
بل غرق بالغواية..
غواية احل�ضارات واحلريات املزيفة..
وح�ي�ن لفظه ال��ب��ح��ر ليبحث ع��ن �ضحية
ج��دي��دة ..تلك�أ بالنهو�ض ف��ت��ع�ثر ..و�أدرك
�أن اجلمال لي�س هنا على ه��ذا ال�شاطئ �إمنا
هناك..
فتلك الروائح الذميمة بنظر احل�ضارة هي
ا لأ�صل..
�أدرك �أن لتلك الأنثى �سحر ًا لأن ج�سدها
هو الأر�ض اخلرية تنبعث منه رائحة احلقول
وال�صف�صاف والتنور ورائحة املطر..
عن �أي عطر بعدها تتحدثون..
�أحبها ..تفوح منها رائحة..
كرائحة �أمي..

هيئـة التحريـر:
�أمين احل�سن ،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

�أعال ٌم خالدون
حتفر بع�ض الأ�سماء �أعمالها العظيمة بيارق من نور وخلود ،لتعي�ش يف ذاكرة ال�شعوب،
ً
حية مهما تعاقبت عليها الأزمنة واحلقب ،فيحفظ التاريخ �أعمالها ،ويبقيها حية
وتبقى
يف الذاكرة التي تعود �إليها بني حني و �آخر ،لتنهل من �ألقها وعظيم �أعمالها ما ي�صلح �أن
ُيتخذ مث ًال وقدوة ،وكلما كانت م�سرية ه�ؤالء حافلة بعظيم الأعمال و�أجلها ،كلما طال �أمد
بقائها يف الذاكرة والوجدان.
من ه�ؤالء اخلالدين يف ذاكرة ال�سوريني والعرب الراحل الكبري الأديب �صدقي �إ�سماعيل
القادم �إىل �سورية من لواء اال�سكندرون الذي تخرج يف مدر�سته الن�ضالية املكافحة عدد
من الأدباء الذين حملوا لواء الكفاح والن�ضال �ضد امل�ستعمر العثماين ،الذي ا�ستوىل على
�أر�ض اللواء جراء لعبة �أممية قذرة وم�شبوهة ،كان من نتائجها �سلخ اللواء عن الوطن الأم
�سورية ،و�ضمه �إىل امل�ستعمر الرتكي زور ًا وبهتان ًا ،الأمر الذي �أجج نار املقاومة والرف�ض يف
نفو�س �أبنائه ،ومن بني ه�ؤالء الراحل الكبري الأديب �صدقي �إ�سماعيل..
ولد �صدقي �إ�سماعيل عام �أربعة وع�شرين وت�سعمائة و �ألف يف حي العفان من مدينة
�أنطاكية مركز لواء اال�سكندرون الواقع يف �أق�صى ال�شمال من ال�ساحل ال�سوري املتاخم
للحدود الرتكية عند خليج اال�سكندرون ،ويخ�ضع اللواء لالحتالل الرتكي منذ العام
.1937
و�صدقي هو اال ب��ن الثاين لل�شيخ علي �إ�سماعيل من قريبته ال�سيدة �آمنة حيدر..
�شقيقه الأكرب هو الفنان الر�سام املرحوم �أدهم �إ�سماعيل ،و�شقيقه الأ�صغر هو الفنان
نعيم �إ�سماعيل ،ولهم �أخ �أكرب غري �شقيق هو الفنان عزيز �إ�سماعيل وكان والدهم ال�شيخ
علي ميلك متجر ًا �صغري ًا لبيع الأقم�شة يف �سوق اجل�سر ب�أنطاكية ،وقد عرف بالتقوى
وال�صالح وثقافته الدينية� ،أمت �صدقي درا�سته االبتدائية يف مدر�سة حي العفان وانتقل
�إىل ثانوية �أنطاكية ع��ام � ..1936أ�سهم مع بع�ض الطالب يف احلركة الوطنية التي
كان يقودها الكاتب املفكر زكي الأر�سوزي �ضد م�ؤامرة اغت�صاب اللواء التي كانت تدبر
لإحلاقه برتكيا ،و�أ�صيب �صدقي يف عام  1936بر�صا�صة �أحد الأتراك و�أجريت له عملية
جراحية خطرة وقد بقي طريح الفرا�ش ملدة �شهر كامل.
حينما دخل اجلي�ش الرتكي اللواء عام  1937و �أعلن انف�صاله عن �سورية وت�أ�سي�س
دولة هاتاي امل�شتعلة باملظاهرات كمقدمة لإحلاقه برتكيا ،عندها ا�ضطر عدد من الطالب
العرب وم��ن بينهم �صدقي �إ�سماعيل �إىل االنتقال ملحافظات �أخ��رى يف �سورية ملتابعة
درا�ستهم بعد �أن بد�أت حملة ترتيك التعليم ،وا�ستقر املطاف ب�صدقي �إ�سماعيل يف ثانوية
حماة مع بع�ض زمالئه كطالب داخليني.
عاد �صدقي �إىل �أنطاكية يف �صيف عام  1938غري �أن ال�سلطات الرتكية �أخذت ت�ضيق
اخلناق على جميع العاملني يف احلركة الوطنية ،فا�ضطر �صدقي مع �شقيقه الأكرب �أدهم
�إىل الت�سلل عرب احلدود ال�سورية من خالل الر�صا�ص الرتكي الذي كان يطارد الوطنيني
العرب الذين تفرقوا يف �أنحاء �سورية وا�ستقر �صدقي مع �شقيقه �أدهم يف حلب حيث تابع
درا�سته الثانوية يف ظروف مادية �صعبة للغاية..
ح�صل على �شهادة الدرا�سة الثانوية [البكالوريا الثانية ـ ق�سم الفل�سفة يف عام
 ،1942وعمل معلم ًا يف مدار�س دم�شق االبتدائية بعد التحاقه بدار املعلمني حتى عام
 1948عندما انت�سب �إىل كلية الآداب ق�سم الفل�سفة يف جامعة دم�شق وتخرج فيها عام
 1952بعد �أن حاز على اللي�سان�س بتفوق وكذلك على دبلوم يف الرتبية ،عني مدر�س ًا يف
مدينة حلب ثم انتقل �إىل دم�شق عام .1954
تزوج يف عام  1957من ال�سيدة عواطف احلفار وهي من املثقفات البارزات يف �سورية
وع�ضو يف املكتب التنفيذي لالحتاد العام الن�سائي ،ورئي�سة حترير جملة املر�أة العربية

التي ي�صدرها االحتاد ورزقا بولدين �أملى و�إياد.
عني يف عام � 1968أمين ًا للمجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم االجتماعية..
�أ�سهم يف عام  1969يف ت�أ�سي�س احتاد الكتّـاب العرب وتوىل رئا�سته يف عام  1971ورئا�سة
حترير جملة املوقف الأدبي التي ما زالت ت�صدر عن االحتاد حتى الآن.
تويف بنوبة قلبية ظهر يوم � 26أيلول � 1972أثناء مراجعته لن�ص م�سرحيته �أيام
�سلمون يف مديرية امل�سارح بدم�شق و�سقط والقلم بيده..
و�إذا �أردنا بعجالة �أن ن�ستعر�ض املزايا التي كان ميلكها الرجل واملحطات التي مر بها
وهي عديدة وغنية وحافلة ،فال بد من �أن ن�ضيء �أو ًال على اجلانب الن�ضايل يف �شخ�صية
الرجل لن�ؤكد �أنه بد�أ الن�ضال الوطني منذ الثانية ع�شرة من عمره يف مدينة �أنطاكية
حيث جرفته احلركة الوطنية القومية العربية امللتهبة التي اجتاحت اللواء يف منت�صف
الثالثينيات ..يروي الفنان نعيم �إ�سماعيل ذكرياته عن تلك الفرتة فيقول :ميكنني �أن
�أذكر �صدقي منذ �أوا�سط الثالثينيات ،ففي عام  1936يف ال�صيف بد �أ ينظم جملة ي�ضمنها
مقتطفات من �أخبار العامل ال�سيا�سية مع �صور مق�صو�صة من خمتلف اجلرائد واملجالت
وقد كانت ال�صفة العامة لهذه املجلة ،ال�سخرية واملرح ،وقد راح �صدقي يجرب طباعة
جملته بن�سخها على الطني الرطب كنا جنمعه له وهو يكتب عليه باحلرب «الكوبيا» وقد
متكن من طبع �ست �أو �سبع ن�سخ من املجلة التي كان ينق�صها ال�صور �أما الن�سخة الأ�سا�سية
فكان يل�صق عليها ال�صور .وقد حتولت هذه املطبعة العجيبة �إىل طباعة من�شورات كانت
توزع على �سكان �أنطاكية لتحري�ضهم على الثورة �ضد امل�ستعمر الرتكي وقد كان يكتب هذه
املن�شورات �شقيقه �أدهم بخطه املتميز ،وذات يوم يقول نعيم جاءنا الدكتور وهيب الغامن
ومعه ملف وهذا امللف كان مماث ًال ملطبعة الطني �إال �أنها �أكرث تطور ًا وت�ستطيع ن�سخ حتى
ثالثني ن�سخة وهذه طبع ًا يف تلك املرحلة تعترب ثروة .ويف تلك ال�سنة ح�صلت ا�شتباكات
عديدة بني العرب والأت��راك كان �صدقي يهرع �إىل مكان اال�شتباك وي�شارك به وذات
يوم قام �صدقي ب�ضرب �سائق عربة تركي يحمل م�سد�س ًا �أطلق منه على �صدقي ف�أ�صابه
بر�صا�صة كادت ت�صل للعمود الفقري �إال قلي ًال ف�أدخل امل�شفى الذي جتمهر به املواطنون
العرب وعلى وجوههم وجوم وقلق على حياة هذا املنا�ضل املتفرد.
بعد خروجه من امل�شفى وا�صل حياته الن�ضالية وتابع م�ساره الوطني حني جاء لدم�شق
وكان من �أوائل الذين عملوا يف حركة البعث العربي التي حتولت �إىل حزب البعث العربي
اال�شرتاكي ف�أ�سهم يف حترير جريدة البعث وكان من �أع�ضاء امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي للحزب
ني�سان .1947
�أما �صدقي �إ�سماعيل الكاتب فباخت�صار نقول :بد�أ بكتابة املقالة يف ال�صحف واملجالت
منذ عام  1945ومعظمها ن�شرت يف جريدة البعث ،و �أول م�ؤلف كتبه هو «رامبو» ق�صة
�شاعر مت�شرد وقد ن�شرته دار الرواد يف دم�شق كما ن�شرت له ق�صة مرتجمة هي الإع�صار
لل�شاعر الرو�سي بو�شكني ..ا�ستمر يف الكتابة بجريدة البعث حتى عام  1959ثم انتقل
�إىل الكتابة يف جريدة اجلماهري �إ�ضافة لأنه قدم درا�ساته عن الأدب العاملي املعا�صر.
يف ع��ام  1962ن�شرت له دار الطليعة يف ب�يروت درا�سته الغنية :العرب وجتربة
امل�أ�ساة ويف عام  1963ن�شر رواية الع�صاة ،ويف نهاية ال�ستينيات كتب عدد ًا من امل�سرحيات
هي «�سقوط اجلمرة الثالثة» و«عمار يبحث عن �أبيه» و«الأحذية» و«�أيام �سلمون» ويف عام
 1970ن�شر جمموعة ق�ص�صية بعنوان «اهلل والفقر» وتعد درا�ساته التي ن�شرها يف املوقف
الأدبي بني عامي  1971و 1972من �أبرز درا�ساته يف النقد الأدبي.
املراجع :الأعمال الكاملة ل�صدقي �إ�سماعيل.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

الرمز الأ�سطوري في �شعر بدر �شاكر ال�سياب
ــ الوظيفة الإبداعية للأ�سطورة ــ الوظيفة التحري�ضية للأ�سطورة
�صدر ع��ن احت��اد الكتّـاب ال��ع��رب كتاب جديد بعنوان« :الرمز
الأ�سطوري يف �شعر بدر �شاكر ال�سياب» من ت�أليف الدكتور عبد اهلل
ــ الوحدة الع�ضوية للن�ص ال�شعري عند ال�سياب ــ الرتجيع والإ�شباع
ال�شاهر.
يف الرمز الأ�سطوري عند ال�سياب ــ الوعي التاريخي يف ن�ص ال�سياب
ودار احلديث فيه حول:
ال�شعري».
الأ�سطورة لغة وا�صطالح ًا« :الأ�سطورة لغة وا�صطالح ًا ــ منطق
واخل�صائ�ص الفنية لن�ص ال�سياب ال�شعري« :اللفظة ال�شعرية عند
الأ�سطورة البدائي ــ ماهية الأ�سطورة وطبيعتها ــ عالقة الأ�سطورة
ال�شاعر بدر �شاكر ال�سياب ــ يف الرتكيبة ال�شعرية ــ البناء على وحدة
بال�شعر ــ عالقة الأ�سطورة بالأدب عامة ــ الأ�سطورة من الو�ضع �إىل
الرمز».
التفعيلة ــ املح�سنات البديعية ــ مواطن التجديد يف الرمزية ال�شعرية
ومدخل �إىل عامل ال�سياب« :بدر �شاكر ال�سياب ورحلة العمر ــ بدر
عند ال�سياب» .ويف اخلتام وقفة مع «�أن�شودة املطر»« :ذكريات ال�شاعر
�شاكر ال�سياب «الأعمال الأدبية» ــ بدر �شاكر ال�سياب رائد الأ�سطورة يف
اجلميلة ــ مواطن اجلمال يف الق�صيدة ــ الهم الذي ي�ؤرق ال�شاعر ــ يف
ال�شعر العربي احلديث ــ بدر �شاكر ال�سياب والأ�سطورة العربية ــ بدر
الأفكار والعاطفة والأ�سلوب ــ يف ال�صور والأخيلة واملح�سنات البديعية
�شاكر ال�سياب والأ�سطورة اليونانية ــ بدر �شاكر ال�سياب والأ�سطورة
ــ يف الوحدة الع�ضوية للق�صيدة».
الطبيعية».
ووظائف الأ�سطورة والوحدة الع�ضوية للن�ص« :الوظيفية ال�شمولية للأ�سطورة
جاء الكتاب يف حوايل � /176/صفحة من احلجم الكبري.

