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لوحتان للفنان الت�شكيلي ر�شاد ق�صيباتي

حت��ى الآن ،ر�أين��ا البط��ل يف يوم��ه الأول خ��ارج ال�س��جن ،لكن��ه يعود �إليه ،ليق�ض��ي ليل��ة رهيبة،
ع�صبية ،وما �أن يخرج �إىل احلياة اجلديدة ،حتى يواجه �سجن ًا �آخر� ،أو�سع و�أكرب من الأول ،فتتحول
القاهرة ،كلها �إىل �سجن كبري ..وما �أن يبد�أ توا�صله مع احلياة والنا�س يف جمتمع ما بعد ال�سجن حتى
يقع فري�س��ة العطالة ،والعجز ،وال�ش��لل التام ،ويفقد القدرة على التوا�ص��ل مع النا�س ،والأ�ص��دقاء،
والأه��ل ،فاحلياة بعد ال�س��جن تغريت تغري ًا جذري ًا ،عا�ص��ف ًا ،فالنا���س يف واد ،وهو يف واد .هذا �أو ًال..
وثاني�� ًا :ي��رى كيف غرق كل من يعرفه بحمى احلياة اال�س��تهالكية التي ال عهد له بها ثالث ًا ،مل يجد
حلياته �أي معنى ،بعد �أن فقد املقومات الأ�سا�س��ية للن�ض��ال فالبطل الذي �ش��وهته عذابات ال�س��جن،
وجوفته� ،صار ينظر �إىل كل �شيء فرياه م�شوه ًا :ففي اليوم الثاين بعد ال�سجن تدعوه �أخته لل�سينما
للرتفي��ه عنه :فريى فيلم ًا عن طيور ي��زداد حجمها وعددها ،حتى تتوح�ش وتطارد النا�س وتفرت�س
الأطفال .ويف اليوم نف�س��ه يف ال�ش��ارع يرى رج ًال مدهو�س ًا ،مغطى بجرائد ملونة بالدماء ،من النافذة
يرى فتاة حتت�ض��ن �أخرى وتقبلها ،وعندما ت�أتيه �ص��ديقته حلت�ضنها ،ال يجد القوة وال�شهوة ملمار�سة
احلب ،ت�س���أله« :تكلم ،عن كل ما حدث» .لكنه ال ي�س��تطيع حتى الكالم عن الذي جرى معه« :هناك
�ش��يء ما �ض��اع وانك�سر» .وهذا الذي �ضاع وانك�سر هو بيت الق�صيد الذي يجب �أن نبحث عنه ،والبطل
نف�سه غري قادر على التعبري« :و�أردت �أن �أتكلم ،طوال الوقت كنت �أريد �أن انفتح يف الكالم ،وقلت لها
�أين �أ�شعر ب�أين عجوز نادر ًا ما ابت�سم� ،أو �أ�ضحك .كل النا�س �أراهم يف ال�شارع ويف املرتو متجهمني دون
ابت�س��ام ولأي �ش��يء ُيف��رح .وتكلمنا عن الكت��ب ،وقالت �أنها كفت عن القراءة من��ذ مدة ،منذ جاءتها
الطفلة ،و�س���ألتها هل قر�أت رواية الطاعون .و�ش��عرت ب�أن �ش��يء كثري ًا يتوقف عل��ى الإجابة ولكنها
قال��ت :ال»� .إن ه��ذا املقبو���س ل��ه داللة كب�يرة على ت�ش��بيه البطل نف�س��ه ببطل رواي��ة (الطاعون)
العاجز ،والذي فقد القدرة على فعل �أي �شيء.
�إذن ،ميكننا الآن �أن نطرح ال�س�ؤال التايل:
مال��ذي بقي للبطل؟ ف�ص��ديقته وقد تزوج��ت و�أجنبت� ،أخوه ،الذي مل ي�س��تقبله يف اليوم الأول،
والعة
يحاول الآن �ش��راء قطعة الأر�ض املجاورة� ،أخته تطالب �ص��هره بخدامة� ،ص��هره �أو�ص��ى على ّ
رون�سون من بريوت ،بع�ض �أ�صحابه يتفاخرون مبقتناياتهم وفر�ش مكاتبهم ،البيوت ت�صدرتها �أجهزة
التلفزيون� .ش��وارع القاهرة تطفح مبياه املج��اري والرائحة الكريهة تزكم الأنوف ،وبطلنا ،يتحرك
وحي��د ًا وحي��د ًا .يجرت نف�س��ه ،ويعود م�س��رع ًا عند كل مغيب �ش��م�س �إىل غرفته من �أجل الع�س��كري،
ال��ذي يهدده �أن ت�أخر ب�أنه �س��يعيده �إىل ال�س��جن ..هذه باخت�ص��ار ،بع�ض معان��اة البطل اخلارج �إىل
احلري��ة وق��د اعترب بع�ض النقاد� ،أن ذلك لي�س �إال ت�ض��خم الذات ،الأنا ،عنده كمثقف ،لكن امل�س���ألة
يج��ب �أن تناق���ش لي�س من وجه��ة النظر هذه .فالغربة وال�ض��ياع ،التي يح�س بها البطل لها �س��ببان،
�سبب مو�ضوعي ،و�سبب ذاتي .ويف هذه احلالة ،ال ينف�صل ال�سببان �أحدهما عن الآخر ،فالبطل الذي
�ض��حى بكل �ش��يء من �أجل النا�س ،ودخل ال�س��جن من �أجلهم ،ها هم يتنكرون له ،وهذا املجتمع ،الذي
نا�ض��ل من �أجل تغيريه نحو الأف�ض��ل ،ها هو يتغري نحو الأ�سو�أ .واملبادئ والتي نا�ضل من �أجلها و�سجن
ب�سببها يتغنى بها الآخرون ،وي�شوهونها ،بحجة تطبيقها ،وهو فوق ذلك يحاول �أن يعود �إىل ممار�سة
الكتابة فال ي�ستطيع.
قلنا يف بداية حديثنا� ،أن الرواية ،ما هي �إال ت�سجيل تف�صيلي ليوميات البطل اخلارج من ال�سجن،
والبط��ل ـ الراوي ال يغفل �أدق التفا�ص��يل ،حت��ى التافهة ،والتي تبدو للق��ارئ �أن ال نفع فيها ،ويخيل
�إليه ب�أن الكاتب ،قد وقع يف االبتذال .لكن هذه التفا�ص��يل ال�ص��غرية التافهة وتلك الأمور ال�ض��حلة،
م��ا ه��ي �إال �ش��ناعة املجتمع ،و�ض��حالة الواق��ع ،الذي يتح��رك فيه بطل �ص��نع اهلل �إبراهي��م .وعلى
القارئ �أن يرف�ض��ها ،لأنها هي ،بالذات مع الأ�س��باب الأخرى ،التي �أحبطت بطلنا ،وامل�س�ألة ،لي�ست كما
يق��ول �أحم��د حممد عطية �أن البطل «كف عن الإميان مبثل عليا �أو مبادئ ثورة حتركه ،وافتقد قوة
املقاومة الإن�سانية لأنه ب�سقوطه ال يثري احرتامنا وعطفنا �إذ يفتقر لكل �أوا�صر التعاطف الإن�سانية
والعالقات االجتماعية والن�ض��الية .فك�أنه يريد �أن يقول لنا انظروا هذا هو م�ص�ير البطل الثوري.
فعليكم �أن جتتنبوه» يف ر�أينا ،لي�س هذا الذي يريد �أن يقوله �صنع اهلل �إبراهيم ،من ت�صوير �إحباط
بطل��ه وعج��زه .ب��ل يريد� ،أن يع��رى الواقع ،واحلال��ة التي تو�ص��ل �إليها جيل بكامله ،هو جيل �ص��نع
اهلل �إبراهي��م ،ال��ذي غدا غري قادر على الفع��ل .والقارئ عليه �أال يتجنب الث��ورة بل يعي ما يجري،
وامل�س���ألة ،لي�س��ت يف االنت�صار على الورق ،فاالنت�صار على الورق �ض��ار وخمادع للحقيقة ،وللقارئ مع ًا،
وح��ال البطل التي ير�ص��دها �ص��نع اهلل �إبراهيم ،كما قلنا ،لي�س��ت حالة فردية ،فل��و كانت كذلك ،ملا
ا�ست�أثرت باالهتمام ،و�أثارت هذه ال�ضجة .لكن ،ومبا �أنها �شكلت ظاهرة ،فقد كان من دواعي االهتمام
الوقوف عندها ،ودرا�ستها ،وحتليلها حتلي ًال وافي ًا لفرتة ع�صبية يف تاريخ العرب احلديث.
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«المم�سو�سة» والغور في ق�ضايا ما وراء الطبيعة

•�سهيل الذيب
هي جمموعة ق�ص�صية طويلة ن�سبي ًا تقع يف � 235صفحة من
القطع الو�سط �صادرة عن دار توتول للطباعة والن�شر والتوزيع ذات
غالف بلون �أخ�ضر فاحت تعلوه بقع من الغيوم البي�ضاء ي�ؤطره �سهمان
طويالن متعاك�سان يوحيان برموز �سحرية ،ويف و�سط اللوحة
وجه امر�أة �ساكن م�ستكني ت�شي بو�ضع قلق وتفكر ،ويهدي الكاتب
جمموعته �إىل ولديه منري وعمر و�إىل كل الأ�صدقاء عربون وفاء
وحمبة.
حوت املجموعة على ثمانية �أفالم طويلة ،و�س�أ�سميها
كما �س َّماها كاتبها جت��اوز ًا ق�ص�ص ًا وهي على التوايل:
جزر �سي�شل ـ ثورة املو�سيقا ـ ناديا ـ املفاج�أة ـ املم�سو�سة ـ
الزلزال ـ ر�سالة على املا�سنجر ـ امل�سحوق ـ وكلها ت�ستحق
�أن تكون �أفالم ًا بذاتها �إن توافر لها خمرج متميز ،وال
�س ّيما �أن �أكرثها تخيالت تنحو منحى اخليال العلمي
والغيبيات وال�سحر واالبتكار وث��ورة التقنيات وغري
ذلك من هذه املو�ضوعات التي ال مي�س�سها �إال املميزون
واملكت�شفون ورمبا العباقرة لأنها مو�ضوعات نادرة على
�أهميتها يف �أدبنا العربي وذل��ك ب�سبب رداءة التطور
العلمي الذي �أدى �إىل �إحجام يف اخليال العلمي العربي
مع �إمكانية �أن نعك�س ال�سبب ،علم ًا �أن هذا النوع من
الأدب ظهر باكر ًا يف �أدبنا العربي من خ�لال ق�ص�ص
ابن النفي�س والطبيب البغدادي التي �أثرت على جورج
لوكا�س �صانع �أفالم حرب النجوم و�أنديانا جونز وعلى
الروائي الأمريكي فرانك هربرت ،فربز من العرب يف
ع�صرنا احلا�ضر من �سورية الدكتور طالب عمران ولينا كيالين و�أ�شرف
فقيه من ال�سعودية ومن م�صر يو�سف عز الدين عي�سى ونبيل فاروق
وم�صطفى حممود وغريهم.
يقدم ال�ساطي ال�شاب (مل يتجاوز الثالثة والثمانني �سنة) ع�صارة فكره
وثقافته و�آماله التي ت�أخذ الطابع الفكري؛ فهي جادة ،ر�صينة ،رزينة
ذات �أ�سلوب علمي بعيد ن�سبي ًا عن الأ�سلوب الأدبي لأنه يعتمد حكايات
جادة يف �شكلها وم�ضمونها ،وقد كان يف ودي �أن �أحتدَّ ث عن مو�ضوع كان
القا�سم امل�شرتك بني ق�ص�ص هذه املجموعة و�أعني به اجلن�س الذي ما
فتئ يلجه كلما حان له ذلك ،وقد �أكد به �أن اجلن�س هو احلياة برمتها،
وهو الدافع الأهم للزواج ،الأمر الذي يوحي �أن الكاتب ربمّ ا يعاين من
خلل فيه ،لذلك ركز عليه يف هذه املجموعة ويف جمموعته وروايته
قررت االبتعاد عن هذا املو�ضوع الأثري
ال�سابقتني ،ومنع ًا لأي التبا�س ّ
مكتفي ًا بالإ�شارة �إليه حني يجب ذلك.
مو�ضوعاته:
ا�ستخدم ال�ساطي �أ�سلوب الأنا يف كل ق�ص�صه فجاءت �شديدة الواقعية
على الرغم من اعتمادها على �أ�شياء غرائبية ،ففي ق�صته الأوىل «جزر
�سي�شل» يخربنا �أنه حني كان مهند�س ًا يف �شركة �سعودية تن�شئ جممع ًا
�ضخم ًا يف مدينة مكنا�س املغربية �سافر مع �صديقه خليل لتم�ضية بع�ض
الوقت مع حمبوبته فريا ذات الب�شرة البنية الفاحتة والقامة الق�صرية
التي تعمل موظفة ا�ستقبال يف ناد ليلي ،وقد بدت يف الآونة التي ق�ضياها
مع ًا حتثه على الزواج منها ،وقد اقرتحت عليهما ق�ضاء عطلة العيد يف
جزر كويف برفقة �صديقتها جوزية اجلميلة جد ًا ومن ثم االنطالق �إىل
جزيرة برا�سيل ،خا�ض الأ�صدقاء الأربعة يف عباب البحر �أربع �ساعات
حتى �أيقنوا �أنهم �ضاعوا فعادوا �أدراجهم ،ويف الطريق يبد�أ �صراع مع
�أ�سماك �ضخمة طويلة وعنيفة لتنتهي مبوت خليل وجوزيه.
ي�ض ّمن ال�ساطي ق�صته «وهي من ق�ص�ص الرحالت» الأفكار البورجوازية
والرثاء بخيط من الت�شويق يربط بني �أفكاره التي ا�ستوىل عليها اجلن�س
يف �أكرث من مكان ،فهو م�ؤمن �أن املكر عند الن�ساء جزء من طبيعتهن ،و�أن
املخدّ ر ميكن �أن ينتقل من العامل الذي نعي�ش فيه �إىل العامل االفرتا�ضي
والق�صة �شادة وم�شوقة
عن طريق احلب �أو اجلن�س �أو �أحالم اليقظة،
ّ
وخا�صة يف ت�صاعد الأحداث التي برع الكاتب يف و�صفها ،وقد اعتمد يف
جزء منها على اخليال العلمي عندما حتدث عن جماعة الأ�ستيز التي
تهبط من ال�سماء ملعاجلة املر�ضى.
يف ق�صته الثانية «ث��ورة املو�سيقى» يوظف امل��خ��دّ رات االلكرتونية
املو�سيقية للقيام بعمليات �سرقة ع��ن طريق التنومي املغناطي�سي
واملخدّ رات الرقمية متحدث ًا عن «البودوفيليا» �أو الهو�س ب�أقدام الن�ساء،
وهو نوع من ال�شذوذ اجلن�سي حيث يتطبع الذكر بال�ساد ومازو�شية وتعني
خ�ضوع الرجل للمر�أة وا�ستمتاعه با�ستعبادها و�إذاللها له.
ق�صة
يف
لغرميه.
الق�صة بوقوع بطلها بالفخ الذي ن�صبه
ّ
تنتهي هذه ّ
ناديا حتدّ ث الكاتب عن الهالة ال�ضوئية التي حتيط بج�سم الإن�سان وهي
ناجتة عن تفاعالت كيميائية جتري با�ستمرار يف �أج�سامنا لتولد تيار ًا
كهربائي ًا ي�ستخدمه الدماغ لل�سيطرة على �أع�ضاء اجل�سم لينتقل �إىل
ناديا الطالبة ال�صيدالنية التي تكربه بعدّ ة �سنوات وقد وقع يف غرامها

ولأنه فتى �صغري ترتبط ب�أخيه الطبيب الذي يت�سلى بها فرتة علم ًا �أنها
كانت �شبه خادمة لأمه التي �أ�صابها ال�سرطان وماتت ليتزوج �أبوه من
ق�صة «املفاج�أة» فهي
فتاة �صغرية تلقي بحبائلها على �أخيه الطبيب� .أما ّ
بولي�سية تتحدث عن �ضحية حاول بطلنا معرفة �أ�سباب وفاتها ف�أر�سلها
�إىل امل�شرحة ليتبينَّ �أنها ماتت خمنوقة من زوجها ولدرء الف�ضيحة يقرر
ال�ضابط الأعلى منه التحفظ على الق�ضية واعتبار الوفاة طبيعية ،لكن
املالحظ يف هذه الق�صة وما قبلها� :أن القا�ص ي�صل
�إىل مفاج�آته من دون التمهيد لها في�سردها �سرد ًا
عادي ًا يف �سياق احلديث ،واملعروف �أن املفاج�أة �أو
احليكة من �أ�سا�سيات ال�سرد الق�ص�صي وحتتاج
�إىل التمهيد لها بحرفية بالغة ال �أن ت�أتي عادية
باهتة �أحيان ًا .يف «املم�سو�سة» التي �س َّمى الكاتب
ق�صة �سمري الفا�شل
جمموعته با�سمها وفيها يروي ّ
ال��ذي ب��ات يعتقد �أن هناك ق��وى طبيعة ت�سعى
�إىل تدمريه وخا�صة بعد �أن ت�شاجر مع خطيبته
وانتهت الق�صة بف�سخ اخلطبة واجته �إىل نظريات
الفيزياء احلديثة التي تقول �إن كل �شيء يف
هذا الكون ميكن تف�سريه على �أ�سا�س �سلوك املادة
بامل�ستوى ال���ذري ف�أ�صغر الأج�����س��ام والأج���زاء
تت�صرف بذكاء وفق ًا لإح�سا�سها الداخلي و�أيقن
من التجارب املخربية �أن هناك ق � َّوة خارجية
ت�سيطر على هذا الكون وهي قادرة �أن تتوا�صل مع
هذه الإلكرتونات الدقيقة وحتركها كما تريد.
ولعودة حبيبها املفقود اجتهت جناح �إىل ال�شيخ وال�سحر وال�شعوذة
وخا�صة بعد �أن خطب �سلمى ،فال�شيخ �أب��و مهند يبطل ال�سحر ويفك
املربوط ويخرج اجلني من ج�سم املري�ض ،ويف �سل�سلة من عمليات الغ�ضب
واالحتيال وتعدد احلوادث واحلكايات واالنك�سارات واخليبات �أخذت
ق�صة من ع�شرات
جناح ع��دد ًا من احلبوب املنومة و�أغلقت عينيها يف ّ
الق�ص�ص ال�شبيهة التي ال تختلف عنها �إ َّ
ال يف الأ�سلوب ال��ذي �سخره
ال�ساطي لي�صنع فيلم ًا جيد ًا معتمد ًا على املعوذات وال�سحر والكيمياء
والفيزياء والأدوي���ة املختلفة فبدا يل �أن��ه ع��امل بكل ما يكتب .يف
«ال��زل��زال» يتحدث الكاتب عن زالزل كثرية �ستدمر ع��دد ًا كبري ًا من
البلدان يف عام  2020و�ستت�سبب يف مقتل مليارات الب�شر ،ونتيجة
لهذه الزالزل التي �ضربت بريوت تباع ًا يقرر ه�شام بطلنا الهرب طالب ًا
من �سلمى ـ التي كانت حبيبته قبل �أن تتزوج ـ �أن تهرب معه فهربت ويف
الطريق حاول ا�ستدراجها لكنها رف�ضت بقوة رغم �أنهما �سارا الكثري
من امل�سافة متجاوزين كفريا وبكفيا يف جبل لبنان ،وهما وحيدان ،ويف
ق�صة «ر�سالة
الطريق ي�سقط بطلنا ليموت فتبكيه وتكمل �سريها ،ويف ّ
ق�صة بولي�سية يقتل البطل املر�أة التي �أثرته مالياً
على املا�سنجر» وهي ّ
من خالل خدعة م�صرفية ،لي�ست�أثر باملال وحده ،ويف «امل�سحوق» ق�صته
الأخرية جمموعة من جرائم القتل ب�سبب امر�أة جميلة تنتهي بانتحار
�أبي كمال زوج تلك املر�أة.
�ضوء �أخري:
املجموعة خلت من الأخطاء النحوية والإمالئية بف�ضل مدققها
الأ�ستاذ عماد كاتبة الذي تعب يف ال�سهر عليها فجاءت مثا ًال يحتذى يف
النظافة اللغوية لوال �أنه ترك بع�ض املفردات الأجنبية التي ف�ضلت لو
عربها و�أق�صد البلكونة واملا�سنجر وكلمة طرقت التي ي�صر الكاتب على
ّ
ا�ستخدام طر�أت بد ًال منها وال �أعرف مل تركها على حالها ال�س ّيد كاتبة.
ـ �أكرث ق�ص�صه تعتمد الواقعية ال�سحرية منهج ًا لها ،فهي متزج الواقع
بالغيبيات وال�سحر وما وراء الطبيعة.
ـ تقع �شخ�صياته ـ كما ورد على الغالف ـ حتت ال�ضغوط اخلارجية
والعقد النف�سية املزمنة ،تعي�ش يف الوهم ومت�ضي وراء ال�سراب لتحقيق
رغبات مري�ضة.
ـ يطغى اجلانب ال�سردي فيها جميع ًا على النواحي الفنية املعروفة
للق�صة وال �س ّيما من حيث الت�شويق والإثارة ـ على ما حتمله من ت�شويق
ّ
و�إثارة ـ واحلبكة الق�ص�صية واخلامتة املدوية �أو غري املتوقعة ،فال�ساطي
يكتب ويكتب وال يتوقف �أب��د ًا مدير ًا ظهره جلماليات الفن الق�ص�صي
املعروفة ،لذلك قر�أت يف هذه املجموعة ن�صو�ص �أفالم �سينمائية متميزة
يف مو�ضوعاتها املختلفة واملتباينة.
ً
ً
ـ بدا يل الكاتب يف هذه املجموعة عارفا ومدركا ملجموعة من العلوم
واملعارف فقد خا�ض فيها �شارح ًا ومف�سر ًا ومنقب ًا وحمل ًال فبدت املجموعة
الأدبية جمموعة حتوي الكثري من العلوم واملعارف.
ـ ركز على اجلن�س يف كل �أفالمه لي�ؤكد ويتبنى ر�أي علماء النف�س وعلى
ر�أ�سهم فرويد �أن كل ما يحرك العامل هو الليبيدو �أي اجلن�س وخا�صة
حني يتعلق الأم��ر بالعجز عن ممار�سته واملنع منه وت��أط�يره يف �أطر
اجتماعية ودينية خمتلفة وكلها ا�ستبدادية.

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ا���ش�ترى ،ي�����ش�تري ،وا���س� ُ�م
امل��ف��ع��ولِ ُم�����ْ��ش رَ ً
وج��م� ُ�ع
�َت�ىِ ،
رتى ُم رَ َ
ُم ْ�ش َ
ويخطىء
�شتيات،
ُ
ري من النا�س ،فيقولون،
كث ٌ
ُم�شرتوَات.
ا َ
خل ْ�ضراوات ،تُطلقُ على
مع
الأخ�ضر من البقول .وتجُ ُ
ع��ل��ى ُخ���� َ���ض���رُ ،
وخ�������ض���ارة،
وخ�������ض���ارَ ،
ُ
وخ�������ض���راوات.
ويتداول النا�س هذا اجلم َع،
فيقولون خط ًاُ :خ ْ�ض َروات.
ال��� ُق��� َّو ُة وال��� ُك��� َّو ُة كلمتانِ
تجُ ���م���ع���انِ ع���ل���ى ُ
(ق������وى)
ُ
و(ك��وى) .و�أكا ُد �أجزم �أنني
مل �أ�سم ْع ق� ُّ
�ط �أح��د ًا يلفظ
ك��ل��م��ة ُ
َ
م�ضمومة
(ق�����وى)
القاف على امتداد �سنوات
عمري.كلُّ النا�س يلفظونها
م��ك�����س��ورة ال���ق���اف ِ -ق���وى،
على ال � َّرغْ � ِ�م من �أنَّ ك� َّ�ل من
ي���ق���ر�أ ال����ق����ر�آنَ ي��ت��ل��و ق��ول
اهلل تعاىل{ :علَّمه �شديدُ
القُوى}.
ث��م��ة �أف����ع� ٌ
���ال ي��خ��ط��ىء
الكثريون يف �ضبطها يف عني
املا�ضي؛ �أي احلرف الأو�سط،
كالتاء يف (فتح) ،ويف عني
امل�ضارع كامليم يف (ي�أمل).
يقولون :ن�أ َم ُل وال�صواب
ن�أ ُم ُل.
وال�صواب
يقولونَ :ب ُط َل،
ُ
َب َط َل�.أي �أ�صبح باط ًال.
وال�صواب
يقولونَ :ث ُبتَ ،
ُ
َث َبتَ .
���ر�� ُ���س،
ي����ق����ول����ونَ :ي����ح� ِ
:يحر�س.
ُ
وال�صواب ُ

قضايا وآراء /قراءات
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�أدب الأطفال وتحديات
الغزو الثقافي؟
•د� .صياح عزام
هناك ٌ
فرق بني �أمة تنظر �إىل ما�ضيها وال ت�ستطيع جتاوزه،
وب�ين �أم��ة تنظر �إىل م�ستقبلها وتعمل على بناء حا�ضرها
اعتماد ًا على توقعاتها ب�ش�أن هذا امل�ستقبل ،وذلك انطالق ًا من
�أن امل�ستقبل غدا ِع ْلم ًا من العلوم �ش�أنه �ش�أن العلوم الأخرى التي
حتتكم �إىل ا�سرتاتيجيات ومنهج ّيات علمية ُمقنَّنة ،و�أ�صبحت
ُتر�سم له �سيناريوهات تتحكّم يف توجهات الأمم ويف م�صائرها.
هذا ،و ُتعدُّ الطفولة هي االهتمام الأكرب الذي ت�سعى �إليه
ّ
واملتح�ضرة لتطبيق درا�سات وعلوم امل�ستقبل
الدول الواعية
عليه ،والتحكّم يف �إع���داده لي�ستطيع التعامل مع ذل��ك امل�ستقبل
ومعطياته ومتطلباته ،وهو ما يتم حتقيقه الآن عرب عدة ر�سائل،
منها الرتبية وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،ومنها التحكّم يف �صناعة مواكبة
ملنجزات الع�صر والنتائج امل�ستقبلية ،ومنها توظيف الأدب بو�صفه
و�سيط ًا مثالي ًا لتكوين وبناء ودعم االجتاهات وهي �إحدى الدعائم
الكربى للرتبية ب�شكل عام (االجتاهات ـ امليول ـ القيم ـ املعارف).
وبطبيعة احلال ،يحمل امل�ستقبل التفا�ؤل ويف الوقت نف�سه ،يحمل
معه خماوف ،وي�ضع �أمام العامل حتدّ يات مهمة تتط ّلب �سرعة و�ضرورة
الت�صدي لها ،فالأمم التي تتمكّن من و�ضع ال�سيناريوهات امل�ستقبلية
ملواجهة هذه التحديات ،هي التي �ستمتلك م�صريها ،و�ست�ضع نف�سها يف
�سياق احل�ضارة الب�شرية ،حيث ينق�سم العامل الآن �إىل ق�سمني فقط
بني القوة وال�ضعف.
وملّ��ا كان �أدب الأطفال ُي�شكّل املدخل الأ�سا�سي من مداخل بناء
�شخ�صية امل�ستقبل (الطفل) ،وو�سيلة من و�سائل الرتبية والتن�شئة،
ف�إنه يواجه حتديات على م�ستوى ال�شكل تتع ّلق ب�أ�ساليب الكتابة
واملتغريات التي ط��ر�أت على و�سائل تقدميها ،و�أي�ض ًا حتديات على
تتج�سد يف طبيعة املو�ضوعات التي يتناولها� ،أو يجب
م�ستوى امل�ضمون
ّ
�أن يتناولها ،وطبيعة املتغريات املعا�صرة التي طر�أت على �شخ�صية
الطفل ،والنتائج التي تو�صلت �إليها العلوم حول مراحل من ُّوه النف�سي
وذكائه ،وغريها من نتائج الأبحاث والعلوم املعا�صرة واملعلوماتية.
وميكن التطرق لبع�ض التحديات التي تواجه �أدب الأطفال� ،سواء
على م�ستوى املنتج� ،أو على م�ستوى الكتابة و�آليات البناء على النحو
التايل:
 1ـ حتدّ ي الغزو الثقايف ،فقد حت ّول مفهوم الثقافة من املعرفة
�إىل الإنتاج ،وحتول مفهوم التعليم من غاياته الكربى من �سعيه نحو
املعرفة� ،أو طلبه من �أجل العمل� ،إىل كونه �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف �أن نكون ،ويف
نتعرف كيف نتعاي�ش مع الآخرين ،فبدون الوعي الثقايف والقدرة
�أن ّ
على الإنتاج ،فال وجود للإن�سان مبفهوم الثقافة املعا�صر� ..إذ ًا ،هذا
التحول يف مفاهيم املعرفة والثقافة ،وت�أهيل الأطفال ال�ستيعابها
والتعاي�ش مع ُم�ستجداتها مي ّثل حتدّ ي ًا ،لأن املعرفة العلمية التي ميكن
تقدميها لأطفال اليوم ،هي يف ذاتها متغيرّ ة وقابلة للتطور يف وقت
ق�صري ،ومنها على �سبيل املثال املعرفة اخلا�صة بالكمبيوتر ،والهاتف
املحمول ،وو�سائل االت�صال ،وما ي�شبهها من علوم قد تتغيرّ نتائجها.
 2ـ حتدّ ي حت ّول �أدوات وو�سائل الثقافة من ال�شفاهية والكتابية
�إىل ال�صورة واحلركة ،واالعتماد على التكنولوجيا املتقدّ مة ال�صنع؛
ما يتط ّلب التحول يف طبيعة الكتابة للأطفال ،وو�سائل التقدمي،
و�سرعة ا�ستيعاب القيم املعا�صرة ،والتغريات يف و�سائل الرتبية
وطبيعة العالقات الإن�سانية ،فلم َي ُعد الأطفال كما كانوا يف املا�ضي
مث ًال يخافون الآب��اء ،و�إمن��ا �أ�صبح �أطفال اليوم يحاورون �آباءهم
ويجادلونهم ،و�أحيان ًا تكون �آرا�ؤهم متفوقة على �آراء الآباء ب�سبب ما
اكت�سبوه من م�شاهدة و�سائل الإعالم املعا�صر ،وبالتايل من املهم حتقّق
عنا�صر الإقناع الواقعي والفني يف �آنٍ واحد.
 3ـ حتدي التحول من املعرفة �إىل املعلوماتية ،املعرفة هي امتالك
املعلومات ،بينما املعلوماتية ،هي فهم و�إنتاج املعلومات ال بطرق لغوية،
و�إمنا بطرق رمزية تعتمد على الأرقام والرموز كما احلال يف ُلغات
ً
ومتاحة
الربجمة يف جمال الكومبيوتر مث ًال .لقد غدت املعرفة ُملك ًا
للجميع ،ويتم تبادلها وانتقالها ب�سهولة و�سرعة ،بعد �أن كانت يف
�سر ًا ت�سعى �إليه ال�شعوب والدول.
ال�سابق ّ
كذلك ت�سعى املعلوماتية نحو التقريب بني امل��ج��االت املعرفية
املتباعدة ،ودمج التخ�ص�صات املختلفة ،وتقليل الفجوات بني خمتلف
العلوم ،مبعنى النظر �إىل املعرفة الإن�سانية بو�صفها ك ًّال متكام ًال
ووح��دة واح��دة ،ف�أ�صبح من املمكن التقريب بني ح��االت الإن�سان
النف�سية وبني علوم الربجمة ال�صناعية ،وهذا ما يقود �إىل تذويب
ثقافات يف ثنايا ثقافة واحدة ُمهيمنة.
�إذ ًا ،من هنا ُيواجه �أدب الأطفال حتدّ ي ًا مهم ًا يتم ّثل يف �إ�شكالية
املعرفة التي يجب تقدميها للطفل ،وو�سائط تقدميها ،وبالتايل ،يظهر
ال�س�ؤال الآت��ي ،ما طبيعة املعلومات التي يجب تقدميها للطفل ،هل
هي املُنتمية �إىل الرتاث� ،أم �إىل املُعا�صَ رة� ،أم �إىل امل�ستقبل ،خا�صة �أن
املعرفة مبفهومها املعا�صر تتغيرّ يوم ًا بعد يوم ،كما ترتبط مبفهومها
امل�ستقبلي املتم ّثل يف املعلومات ّية والثورة الرقمية.

المو�سيقار ح�سين نازك يحلق فوق القد�س..
وينثر لنا نوار اللوز وي�سمعنا �أجمل �ألحان البالد !
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•حممد عادل

ُك���رم ال��ف��ن��ان وامل��و���س��ي��ق��ار وال��ف��دائ��ي
واملنا�ضل العربي الفل�سطيني ال�شامي ..يوم
�أم�س يف دم�شق قلب العروبة من قبل وزارة
الثقافة يف اجلمهورية العربية ال�سورية
تقديرا واعتزازا ب��دوره الهام والريادي
يف امل�ساهمة الفعالة يف �إغناء املو�سيقى
العربية والأغنية الوطنية والقومية يف
مواجهة �أعداء الأمة العربية .
وكنت يف زي��ارة �سابقة قد كتبت كلمة حمبة
ووفاء واميان ..البن القد�س وحاراتها و�أ�سوارها
و�أ�سواقها و�شوارعها العتيقة وزيتونها العايل مع
ال�شاعر الفدائي الق�سامي و�أمني �سر
احتادنا :ال�سواعد الفنان ح�سني نازك فرقة العا�شقني
�أب��و خالد ومعنا اب��ن اجلليل واب��ن ع��رب
يف عكا وجوارها ال�شيخ راف��ع ال�ساعدي “�أبو ابي “ التقينا منذ فجر التاريخ !
وقريبا من القد�س ومن مدينة رام اهلل ..تذكرنا �أاليام
الفدائي املو�سيقار ح�سني نازك..ونحن من زمن الفدائي ال
نحب الرتب وال الرواتب وال املنا�صب وال الربوزة وال امل�سخرة اخلوايل �أيام الفدائيني الأوائ��ل ال�شجعان ..رمبا تذكرنا �أو
يف الت�صريحات والبيانات ..نحن مع فل�سطني كل فل�سطني ..ر�أينا الكاتب وال�شاعر واملنا�ضل والإعالمي حت�سني احللبي
وهو يحدثنا
تتحرر وتعود كما كانت جزء ال يتجزا من بالد ال�شام حقائق
عن القد�س عندما ر�آه��ا� ..صلى بالقرب منها �شعر ب�سعادة
التاريخ واجلغرافيا .
وهو قريب من املدينة التي �أح��ب ومتنى الو�صول �إليها “ “
وحتملوا
ونا�ضلوا
عملوا
من
أوفياء
�
و
أعزاء
يا اهلل كم هم �
يتحدث ب�أ�سلوب م�شوق  ،ومذهل عن املدن املقد�سة ومكانتها
الفكرة
أو�صلوا
�
و
أبدعوا
�
و
أعطوا
�
فل�سطني..
�ألأهوال من �أجل
عرب الع�صور ..وعن ق�سوة الزمان ..وال�صرب ال��ذي لي�س له
املخيمات
أبناء
�
املقدمة
ويف
النا�س
كل
إىل
�
واملقد�سة
العظيمة
حدود يف تلك املدن ..عن حجارة �سوداء مر�صوفة منذ �آالف
للبالد
وكتبوا
أبدعوا
�
فل�سطني..
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وزمن �سي�أتي ليقول للنا�س ..لن يبقى الغزاة !
و�شوق وحنني ما بعده حنني ..التقيناه يف بيته يف �ضواحي
ور�أينا حادي العي�س ..وطيور البالد وبالبل البالد فوق
دم�شق ..وك�أننا �سمعنا ونحن يف الطريق اليه كل ما عاناه ال�شعب
عالرمان �سمعته بالليل يغني..
الفل�سطيني من ع��ذاب و�إره��اب وتهجري ومقاومة ومواجهة �أ�شجار الرمان تغني هدّ ا البلبل ّ
عند مرج �أبن عامر ..و�سيلة الظهر وثائرها املقدام
طوال �أكرث من قرن ..ك�أننا �سمعنا �أو اقرتبنا من جبال ووديان
ال�شهيد حممد �صالح احلمد ..و�أب��و �سلمى يقول :وقفت
و�سهول و�سماء فل�سطني مع مو�سيقار فل�سطني الأ�ستاذ ح�سني �أناجي �سيلة الظهر باكيا ..و�أذللت دمعي بعدما كان عا�صيا
نازك ..ك�أننا �سمعنا رياح البالد يف كانون ..ك�أننا �صعدنا �إىل “ �أنادي فتى فتيانها حامي احلمى �..أبا خالد :ه ّال �أجبت
جبل الكرمل ور�أينا بحر فل�سطني وحيفا ويافا واللد والرملة ..مناديا..
وعكا و�أ�سوارها وقالعها ..ك�أننا ر�أينا بلدة الكمانة بعربها
ح�سني ن��ازك هذا الثائر واملنا�ضل و�أب��ن البلد �ألأ�صيل..
ال�صامدين املرابطني احلاملني بعودة البالد لأهلها ..وع�سقالن �أخربتنا �أ�شجار فل�سطني �أن الطيور حتب الفن واملو�سيقي
واجلنوب اجلنوب غزة وبئر ال�سبع وم�ضارب البدو الكرام وخا�صة مو�سيقى الثوار وال�شجعان �صانعي املجد واملقاومة..
ال�شجعان �أوفياء ال�صامدين ..والنقب ..وك�أننا ر�أينا ال�شاعر تقول الطيور� :أن ح�سني كتب لكم جميعا �أحالمكم وو�صايكم
والروائي الكبري والكادح يف زمن التغول والتوح�ش ماجد �أبو و�أمنياتكم و�إحزانكم و�أ�شواقكم
غو�ش يكتب �أجمل الأ�شعار و�أجمل الروايات ..ومي�شي ومت�شي
..وع�شقكم وحنني احلنني ال��ذي ال ي�ضاهيه يف الدنيا
معه البالد من اجلنوب �إىل اجلنوب ومن ال�شمال �إىل اجلنوب ..حنني مثل حنني البالد و�شوق الأمهات وح�سرة ال�صبايا على
ليقول لنا قولته امل�شهورة� ..ألأر�ض �إلنا فل�سطني وطننا ..وبرج من رحلوا ومل يعودوا للثوار والأطفال وال�صبايا والأمهات
اللقلق ينتظر ح�سن حميد لريى القد�س بعد �أن يرى كرادة واملقاتلني ..نرث لهم �أجمل الأحل���ان ..لتزهر وردا وحنونا
البقارة..وال�شاعر الفنان الروائي الكبري والفدائي مبكرا وزعرتا و�سنابل قمح ذهبية يف طول
مبكر عبد اللطيف مهنا يف ب�ساتني اللوز يف ني�سان على ار�ض
البالد وعر�ضها تعزف احلان الزمن �ألآت��ي جمدا وكرامة
بلدته اجلميلة والرائقة القرارة يف خان يون�س..
وعزة و�شوق ال حدود له ..يا لهذا الفار�س اجلميل واملاطر
ك�أننا �صعدنا �إىل جبال القد�س و�سمعنا �أحلان ح�سني نازك على البالد حكايا �أجمل الأغاين حتملها الرياح جنوبا جنوبا
ور�أينا مالعب ال�صبا وحكايات �أ�سوار القد�س وزيتون القد�س وتعود بها �إىل ال�شمال ال�شمال ..ال�شمال احلزين ..لتحكي
وم��آذن وكنائ�س القد�س ..لنعانق الغيم احلزين الذي يبكى ق�صة �شعب مالت عليه الدنيا وما مال تكالب عليه كل قوى
على �ألأحبة وال�شجعان الذين مروا من هنا يوما بانتظار يوم ال�شر والعدوان ومل يرفع الراية البي�ضاء  ،بل رافع الراية
الن�صر والتحرير...ك�أننا و�صلنا �إىل باب حطه ..حيث بيت احلمراء امللونة بدماء ال�شهداء الأبطال ال�شجعان الذين
الفنان ومولد الفنان و�أجمل بيوت القد�س الرائعة ..والتي كتبوا بالدم لفل�سطني وفاء وحمبة و�إميانا بحتمية التحرير
ال ت�شبها البيوت يف املدن الأخرى ..بني �أ�سوار القد�س حكايا والن�صر الأكيد على الأعداء .
حكايا منذ �أي��ام �أمني االمة ال�صحابي اجلليل� ..أبو عبيدة
�أ�ستاذنا و�أب��ن فل�سطني والعروبة الويف ح�سني نازك �أكرث
عامر ابن اجلراح..
من ن�صف ق��رن وه��و يحمل �أم��ان��ة ال�تراث وال��وع��ي والنخوة
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كم �أنت ويف �أيها الفنان واملنا�ضل واملقاتل ..وكم �أنت جدير
مدينة القد�س وحارة ال�سعدية ..و�سلوان واحلجارة املر�صوفة باالحرتام والتقدير من فل�سطني و�شعبها وكتابها و�أدبائها
منذ فجر التاريخ يف �شوارعها و�أزقتها وحاراتها ووديانها ومنا�ضليها..
وعن خميمات قريبة وبعيدة وعن زمن م�ضى يف هذه املدينة
حتية ل��ك وع��ن��اق م��ن الأح��ب��ة وع�شاق فنك حتملها لك
الع�صية على الأعداء والغزاة  ..ي�أخذنا ح�سن حميد ويحلق رياح البالد وغيومها ومطرها وطيورها و�أ�شجارها وبحرها
بنا على ب�ساط الريح ال�سحري الذي مل يره احد ..لن�سمع مبا وينابيعها ..نتمنى لك ال�صحة والعافية لتوا�صل م�شوارك
مل ي�سمع به اح��د ..لن�سمع ا�ستغاثات الأطفال  ،وال�شيوخ  ،الطويل وال�صعب وحتقق حلمك القدمي اجلديد املتجدد يف
وال�صبايا  ،و�أ�صحاب النذور  ،وو�صايا ال�شهداء ..على الطرقات العودة �إىل بيتك وتوتة الدار يف القد�س وعلى جبال ووهاد
،يف املنازل  ،يف البيارات  ،يف اجلبال  ،يف ال�سهول واملروج  ،يف القد�س ..وبحر البالد وانهار البالد ..وت�سمع ..حكايا طيور
الوديان نحلق فوق فل�سطني ذبيحة دميقراطية العامل الغربي وبالبل البالد ..يا اهلل كم هو عظيم وكبري وويف هذا الفنان
وتقدمه ..و�أطماعه وجهله بال�شعوب املزروعة يف هذه الأر�ض اجلميل والعا�شق الكبري لفل�سطني كل فل�سطني..
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قضايا وآراء

�صك االنتداب على فل�سطين والقانون الدولي المعا�صر!
بطالنه القانوني ،وامكانية اعتذار االمم المتحدة الى المت�ضررين منه ،وخال�صات ب�ش�أن المظالم التاريخية

•د .جورج جبور
كلمة يف افتتاح ندوة الرابطة ال�سورية
لالمم املتحدة 10 ،ك االول  ،2020املركز
الثقايف العربي بدم�شق (ابو رمانه) بعنوان:
�أية حقوق للفل�سطينيني؟
مبنا�سبتي اليوم العاملي حلقوق االن�سان
يف العا�شر من ال�شهر الثاين ع�شر من كل
عام ،ومائة عام على �صياغة �صك االنتداب على
فل�سطني يف ربيع عام .1920
�أوال :مقدمة الكلمة وخطتها:
هي كلمة افتتاح تطرح افكارا جديدة جادة
قبل ان تنق�ضي املائة عام االوىل على �صياغة
�صك النتداب على فل�سطني يف م�ؤمتر �سان رميو
الذي عقد يوم  19ني�سان  .1920يرجى لها ان
تثري نقا�شا عامليا يبلغ ذروت��ه يف ال�شهر ال�سابع
من عام  2022مبنا�سبة مائة عام على ارتكاب
ع�صبة االمم جرمية �ضد االن�سانية حني وافقت
على ال�صك الباطل قانونا.
وه��ي كلمة ال ب��د منها يف وق��ت ن�شهد فيه
حماولة ت�صقية اخرية لق�ضية فل�سطني بل لعلها
حقا الت�صفية االخرية على نحو ما تود انظمة
حكم عربية عديدة يناه�ضها يف �سيا�ساتها حمور
له ح�ضوره القوي هو حمور املقاومة.
وهي اي�ضا كلمة من املفيد ا�ستمرار تنقيحها
وتعميقها لكي تكتمل على اح�سن وجه يف عام
� ،2022أي بعد مائة عام من م�صادقة جمل�س
ع�صبة االمم على �صك االنتداب ،تلك امل�صادقة
التي اعطت ال�صك �صفة االل���زام يف القانون
الدويل.
بعد هذه املقدمة انطلق لتبيان �أ�سباب القول
بالبطالن ال��ق��ان��وين ل�صك االن���ت���داب ،وللرد
على بع�ض االع�ترا���ض��ات التي ميكن ان تثار،
التقدم اىل بحث يف امكانية تقدمي اعتذار من
االمم املتحدة اىل الفل�سطينيني وغريهم من
املت�ضررين .اما اخلتام فقد �شئته خال�صات ب�ش�أن
املظامل التاريخية.
ثانيا� :أ�سباب البطالن:
 1ـ ع��دم ا�ست�شارة ال�سكان الذين �سيطبق
عليهم االنتداب .هذا االمر تت�شارك فيه �صكوك
االنتداب جميعا ،وكرثا ما اثري دون طائل.
2ـ ين�ص ع��ه��د الع�صبة ع��ل��ى ان فل�سفة
االنتدابا ت هي العمل ل�صالح �شعوب الدول التي
�سيمار�س عليها االنتداب .اال ان االنتداب على
فل�سطني �أتى ل�صالح �شعب يتم ا�سترياده ال ل�صالح
ال�شعب اال�صلي.
 3ـ ج���رت ،نتيجة تطبيق �صك االن��ت��داب
عملية تغيري دمي��وغ��رايف ق�سري تربهن عليها
االنتفا�ضات الفل�سطينية املتعاقبة التي ت�سبب
فيها منح االرا�ضي للم�سنوطنني وحرمان ال�سكان
اال�صليني منها.
 4ـ و�سبب البطالن االه��م ال��ذي ي�ستوعب
ال�سببني ال��ث��اين والثالث ه��و ان ع�صبة االمم
وه��ي منظمة علمانية ،وه��ي امل�ؤمتنة ،ب�صفتها
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ،ع��ل��ى ال��ق��ان��ون ال����دويل العلماين
بطبيعته ،ه��ذه الع�صبة العلمانية �أدخ��ل��ت يف
�صلب �صك االن��ت��داب فكرة دينية هي �ضرورة
ع��ودة اليهود اىل فل�سطني وان�شاء وطن قومي
لهم فيها .فك�أن �صك االنتداب امنا ت�ضمن تعهدا
بن�صر دي��ن��ي يحققه املجتمع ال����دويل ومعه
القانون الدويل ،ن�صر ل�صالح تف�سري معني لبع�ض
ن�صو�ص توراتية .وعلى ح�ساب من يتحقق ذلك
الن�صر؟ يتحقق على اتباع الديانتني اللتني كانت
االو�سع انت�شارا بني �سكان فل�سطني وهما اال�سالم
وامل�سيحية.
 5ـ ت�ضاف اىل ا�سباب البطالن ه��ذه ،تلك

اخلديعة الدنيئة التي ارتكبها الرئي�س ويل�سون
االمريكي اذ انه مل يعلن فكرته الرائعة ب�شان
حق تقرير امل�صري اال بعد ان وافق على ن�ص وعد
بلفور .فك�أنه حرم الف�سطينيني من حق تقرير
امل�صري تطبيقا ل قانون دويل قدمي يتيح �سلب
هذا احلق ،وتعهد بعد ذلك باحرتام حق بقية
�شعوب يف تقرير م�صريها مبوجب قانون دويل
جديد هو الرائد فيه .ومن املعلوم ان هذا البند
يف القانون الدويل اجلديد غاب عن عهد ع�صبة
االمم وبرز وا�ضحا يف ميثاق هيئة االمم املتحدة.
 6ـ وت�����ض��اف اىل ا���س��ب��اب ال��ب��ط�لان مع�ضلة
عملية .مل يتحدث ال�صك عن احلقوق ال�سيا�سية
ل�سكان فل�سطني .ك�أن ا�ؤليك القاطنني ال حقوق
�سيا�سية لهم .ن�ص ال�صك على �صيانة حقوق
القاطنني يف فل�سطني املدنية والدينية .يف كل
ح��ال :كبف ميكن �صيانة احلقوق املدنية مثال
اذا كان املطلوب االول ان�شاء وطن قومي يف ار�ض
حمددة� .أال يتطلب االن�شاء اال�ستيالء على ار�ض
ملالكيها حقوق؟
ثالثا :اعرتا�ضان جائزان على ا�سباب البطالن
والرد عليهما.
يف العنوان ما ي�شري اىل اعتذار تقدمه منظمة
االمم املتحدة اىل ال�شعب الفل�سط�سني عما قامت
به الع�صبة من خالل �صك االنتداب .قد يقال:
املنظمة غري الع�صبة وهي لي�ست وريثا �شرعيا
لها.اتخذت الع�صبة اج���راءات كثرية انق�ضى
مو�سم النقا�ش فيها بانق�ضاء الع�صبة ،وال ميكن
حتميل املنظمة وزرها.
يف الرد اقول :املنظمة ورثت الع�صبة ماديا
كما نعلم :مقرا ووث��ائ��ق .يف االم��ر اذن �شبهة
وراث���ة م��ع��ن��وي��ة.ويف ك��ل ح��ال ف��ان ام��ر وراث��ة
املنظمة للع�صبة يف مو�ضوع ال�صك ثابت مهما
تنوعت اجتهادات ال��وراث��ة املطلقة .املنظمة
تابعت تنفيذ ال�����ص��ك.وح�ين و�ضعت اجنلرتا
مو�ضع م�صري ق�ضية فل�سطني امام املنظمة فانها يف
فعلها اعتربت املنظمة وريثة قانونية للع�صبة.
وهي بهذا و�ضعت حتت الفح�ص �صك االنتداب
وا�ساليب تنفيذه جميعا.
ذلك اعرتا�ض اول وثمة اعرتا�ض ثان.
لقد تقادم املو�ضوع .والرد ب�سيط :مل يتقادم.
ما دام ثمة مقاومة فل�سطينية تتحدى،ف�صك
االنتداب �أم��ر راه��ن ،وبحث بطالنه يف القانون
الدويل املعا�صر �أمر م�شروع .فلننظر:
�شرعة حقوق االن�سان هي الوثيقة االهم يف
القانون ال��دويل املعا�صر بعد امليثاق .ال�شرعة
م�ؤلفة من االعالن العاملي حلقوق االن�سان ومن
العهدين امل��ع��روف�ين ال��ن��اف��ذي��ن .امل���ادة االوىل
يف العهدين امللزمني واح���دة ،والتكرار — اي
وروده���ا م��ادة اوىل يف العهدين — دليل على
اهميتها اال�ستثنائية .ن�ص املادة يق�ضي ببطالن
�صك االن��ت��داب رغ��م ان��ه ي�سبقها زم��ن��ي��ا .انه
خمالف للقانون الدويل املعا�صر .اال يق�ضي منع
اال�سرتقاق اىل ابطال عقود اال�سرتقاق التي
اتفق عليها قبل املنع؟
رابعا :امكانية اعتذاراجلمعية العامة اىل
املت�ضررين من ال�صك عن الظلم الذي اوقعه بهم
ال�صك:
هذه االمكانية هي يف جوهرها ح�صيلة تفاعل
القانون الدويل مع ال�سيا�سة الدولية يف املنظمات
الدولية التي هي هنا اجلمعية العامة لالمم
املتحدة.
ال�س�ؤال :من يقرر االعتذار؟
ان��ت��ه��ك��ت ال��ع�����ص��ب��ة ث���م امل��ن��ظ��م��ة ح��ق��وق
الفل�سطينيني وهو امر لي�س بحاجة اىل اثبات.

االعتذار مطلب حق مبقت�ضى القانون الدويل
املعا�صر يف مبادئه العامة .لكن :من يقرر ما هو
القانون ال��دويل يف نقطة املبد�أ العام هذه ويف
غريها؟
هو �س�ؤال يعود بنا اىل حمنة القانون الدويل.
لدينا قانون دويل وهو غري مطبق فما العمل؟
�أتذكر ما اردده منذ نحو من  56عاما حني عهد
ايل لأول مرة بتدري�س مقرر يف القانون الدويل.
فلنت�أمل:
الالعب االول يف �ساحة العامل هو ال�سيا�سة
الدولية .وهي تلد منظمات دولية على مقا�سها
مع بع�ض الت�شذيب ،فلدينا ت�ساو يف ال�سيادة
بني الدول ولدينا حق نق�ض .املنظمات الدولية
هي الوليد ،هي الالعب الثاين .اما وليد الالعب
الثاين فهو القانون الدويل .ال ي�ستطيع القانون
ال��دويل ان يتحدى املنظمة الدولية او ما هو
اقوى منها اق�صد ال�سيا�سة الدولية.
لكننا كلنا ،نحن املعنيني بالقانون الدويل ،نقول
ب�أننا مع القانون .نناه�ض تكتيكات التكتالت يف
املنظمات الدولية ،ونناه�ض جربوت ال�سيا�سة
الدولية ،نناه�ضها با�سم القانون ،ونعلم اننا نحن
املتم�سكني بالقانون هم الالعب الثالث يف �ساحة
العامل ،وانه ال قبل لنا باالنت�صار على الالعبني
االول والثاين.
فلنكن كاملحامي ال��ذي يتو�سل م��ا ي�شاء من
براعة لي�صل اىل حق ثابت ،او اىل جزء منه.
لفل�سطني يف اجلمعية العامة لالمم املتحدة
اغلبيات �ساحقة نتغنى �سنويا باعادة ت�أكيد
اجلمعية لها ،بدءا من قرار عودة الالجئني عام
 1948اىل �ضرورة ع��ودة اجل��والن وممار�سة
ال�سيادة ال�سورية على ار�ضه وحقنا احل�صري يف
ثرواته الطبيعية.
اغلبيات ا�سمها الر�سمي تو�صيات ،وه��ي ال
مكان لها على ار�ض الواقع الذي هو ت�صارع قوى
�أغلبيات ه�شة يف كثيري من االحيان ،ي�ستطيع
�ضغط من دولة عظمى الت�أثري عليها او على بع�ض
مكوناتها.
اال ان لها ف�ضيلة ك�برى� :أال تالحظون انها
تنفي ال��والي��ات املتحدة االمريكة اىل خ��ارج
املجتمع ال����دويل ،م��ع��زول��ة غ�ير م�ست�أن�سة يف
عزلتها االخالقية اال مع بع�ض الدول – اجلزر
امليكرو�سكوبية املبعرثة؟
هذه االغلبيات هي التي حتدد نظريا ما هو
القانون ال��دويل .هي التي حتكم ببطالن �صك
االنتداب .هي التي ت�ستطيع تقدمي اعتذار اىل
ال�شعب الفل�سطيني عما فعلته به ع�صبة االمم.
هي التي ت�ستطيع �أن ت�أخذ فكرة البطالن ومعها
فكرة االع��ت��ذار �أو الأ���س��ف اىل حمكمة العدل
الدولية طالبة ر�أيا ا�ست�شاريا.
ر�أي ا�ست�شاري؟ ما قيمته؟ انه ك�سرة خبز امام
جائع� .أف�ضل من ال�شيء .انه خطوة متقدمة على
القرارات املكررة.
ولنتذكر دائما ان ما اخذ بالقوة ال ي�سرتد اال
بالقوة.
هذه االغلبيات هي التي جتعل من  2ت�شرين
الثاين من كل عام — يوم �صدر وعد بلفور عام
 -— 1917يوما ملناه�ضة اال�ستيطان ،او يوم
اهتمام باملحرقة الفل�سطينية.
�أال يغيظنا ان االمم املتحدة ترغب اىل كل
دول العامل االهتمام �سنويا باملحرقة اليهودية،
بينما هي ال تعري اهتماما باملحرقة الفل�سطينية
التي هي �شريك يف ارتكابها؟
خام�سا :خال�صات ب�ش�أن املظامل التاريخية
والتعوي�ض عنها:

كثرية هي املظامل يف التاريخ وقليلة التعوي�ضات
عنها .اال ان ال�سعي مطلوب.
النجاح االك�بر يف ا�شهار املظامل التاريخية
ويف التعوي�ض عنها هو ما ا�ستطاعت ا�سرائيل
وال�صهيونية ان حتققاه نتيجة م��ا ق��ام��ت به
النازية.
ورمبا ان اكرب كمية من االعتذارات هي تلك
ال��ت��ي قدمتها ال��ي��اب��ان اىل ع��دي��د م��ن ال���دول.
ومع ذلك مل حت�صل اليابان بعد على ما ي�شبه
االع��ت��ذار ال من املجتمع ال��دويل وال من دولة
قتلت م��ن اليابانيني ال��رق��م االق�صى يف وقت
القتل االق�صر .حتى الرئي�س كارتر الذي بنى
لنف�سه �سمعة تعاطف مع املظلومني ،حتى هو زار
هريو�شيما،وزارها متقاعدا ،ومل يعتذر.
ق�صف هريو�شيما مقد�س مدين لدى االمريكيني
ووعد بلفور مقد�س الهوتي لدى االجنليز.
ويف م�سالة االعتذار عن اال�سرتقاق ف�شلت
ال��دول االفريقية يف احل�صول على ما طالبت
به الدول الغربية .تفردت بلجيكا بعد ذلك يف
تقدمي اعتذار اىل الكونغوليني عما �سببت لهم
من االم.
ومدفوعا باعتذار بلجيكا يف ايار  2002وجه
�صاحب هذه اال�سطر يف خريف ذلك العام ر�سالة
مفتوحة اىل رئي�س وزراء بريطانيا تطالبه
باالعتذار عن وعد بلفور .وبنتيجة الر�سالة
وج��ه��ود ازرت الطلب ك��ان اه��م م��وق��ف ر�سمي
بريطاين ينال من القد�سية البلفورية� .أ�شري اىل
ت�صريح جلاك �سرتو وزير اخلارجية الربيطاين
ان��ذاك ال��ذي اعطى يف مقابلة �صحفية ر�أي��ا يف
الوعد ترب�أت منه رئا�سة الوزارة.
اما االرمن فيخو�ضون منذ مدة معركة دولية
لالعرتاف باالبادة االرمنية .وكان لهذا املطلب
احلق ح�ضوره يف الذكرى امل�ؤية للمجزرة� .أوجه
التحية اىل �سورية يف ا�ستجابتها للمطلب.
�أما احلدث الأهم يف النظر اىل املا�ضي القريب
فكان يف عامي  1991و 1992على اختالف
ما بني املو�ضوعني.اال ان لكليهما �صلة مبا نحن
ب�صدده يف هذه الكلمة.
يف  1991الغت اجلمعية العامة قرارا و�صفه
الرئي�س ح��اف��ظ اال���س��د ب��ان��ه ع���ادل و�صائب.
ه��و ال��ق��رار  3379ال���ذي ي�صف ال�صهيونية
بالعن�صرية .ه��ل با�ستطاعة اغلبياتنا ان
تقرر بطالن �صك االن��ت��داب كما فعلت اغلبية
اخ��رى بالقرار 3379؟ ويف الذاكرة ان االمني
العام لالمم املتحدة قدم اعتذارا عما اتخذته
اجلمعية العامة حني ا�صدرت عام  1975القرار
امللغى .قلت :يف الذاكرة .ويح�سن ان ن�صل اىل
الن�ص الدقيق.
يف  1992توقفت املنظمة الدولية عند م�أ�ساة
ال�سكان اال�صليني الذين زلزل قارتهم كري�ستوفر
كولومبو�س مبباركة فاتيكانية .لي�س يف ذاكرتي
م��اذا فعلت اجلمعية العامة اال ان لدي وثيقة
فاتيكانية حتفل بنعابرياال�سى عما فعله الغزاة
االوروبيون بال�سكان اال�صليني.
ه���ي ن��ظ��رة خ��ت��ام��ي��ة ���س��ري��ع��ة اىل امل��ظ��امل
التاريخية والتعوي�ض عنها .البحث يطول.
ثم ان كثريا من النقاط التي اثارتها هذه
الكلمة يتطلب معاجلة ادق لي�س مكانها كلمة
افتتاحية .لدينا مت�سع من الوقت ومن اخلربات
لكي ننقح العمل فتكون للعامل كله وقفة حق
و�صدق �صيف عام  2022حني �صادقت الع�صبة،
قبل م��ائ��ة ع���ام ،على �صك ان��ت��داب ه��و واج��ب
البطالن منذ والدته واىل االن.

قضايا وآراء

على �أبواب م�ؤتمرنا االنتخابي
م�ؤتمر اتحاد الكتّاب العرب
•عبا�س حريوقة
بداية ال بد من �أن ن�ؤكد على م�س�ألة
ج��د ه��ام��ة وه��ي �أن احت��ادن��ا احت��اد
الكتاب العرب هو م�ؤ�س�سة ثقافية
وطنية ح�ضارية نعتز به وب�أننا يف
�صفوفه ونعمل فيه ول��ه وب��ه وي�ضم
يف �صفوفه خ�يرة الكتاب والأدب���اء
واملبدعني و�أن تلك امل�ؤ�س�سة عملت ومازلت
على تقدمي ال��دع��م وال��رع��اي��ة لأبنائه
ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��ن حم���دودي���ة و���س��وي��ة
وماهية ونوعية ذاك الدعم
ك��م��ا ن��ع��ت��ز ب���وج���ود ق���ام���ات ثقافية
وطنية �شكلت عالمات فارقة يف امل�شهد
الثقايف العربي عامة وال�سوري على وجه
اخل�صو�ص قامات �أ�س�ست وق ّعدت لنظام
داخلي يُعنى باحلالة الثقافية ال�سورية
وم��ن ثم ج��اء كتاب و�أدب���اء حافظوا وما
زال��وا على هيكلية م�ؤ�س�ستنا وتقدمي ما
يلزم من اقرتاحات لتفعيلها وجعلها بيتا
ع��ام��را ب��اخل�ير وب��احل��ب وب��اجل��م��ال لكل
املثقفني ال�سوريني .
كما البدّ من التنويه ونحن اليوم على
�أبواب م�ؤمترنا االنتخابي والذي من املقرر
عقده يف  2021/1/18بعد ت�أجيله لغري
مرة ولأ�سباب عدة ل�سنا يف وارد ذكرها
�إىل �أننا حني ن�شري �إىل ما نراه هنة هنا
و�أخ��ط��اء وتق�صري هناك م��ن على منرب
وطني �سوري فهذا -ال�شك فيه  -ي�أتي من
ب��اب احلر�ص على م�ؤ�س�ستنا واملحافظة
عليها وتنقيتها من ال�شوائب لعلها تكون
كما ���ش��اء لها امل�ؤ�س�سون البيت ال��داف��ئ
واجلامع لكل املثقفني ال�سوريني خا�صة
والعرب عامة ..
البيت الذي يتم مناق�شة حال الأبناء
وعالقاتهم مع بع�ضهم وحت�سني وحت�صني
حالهم �أو�ضاعهم وت�أمني حماية مادية
ومعنوية
..ال��ب��ي��ت ال��ذي ي�ؤ�س�س مل�شهد ثقايف
ح�ضاري ح � ّر �أ�صيل وع��ري��ق نباهي به
ويعك�س �صورة تليق بنا ك�سوريني وبالعقل
ال�سوري الأول ذاك ال��ذي �أ�س�س وبنى
ح�ضارات خدمت الإن�سانية جمعاء .
ونحن على �أبواب م�ؤمتر انتخابي �أخال
انه �سيكون عالمة فارقة يف تاريخ العمل
امل�ؤ�س�ساتي ال�سوري ..
ن��ق��ول م��ن ب���اب ح��ري��ة التعبري التي
ت�ضمنها وت�����ص��ون��ه��ا �أل���ف ب���اء الثقافة
الإن�سانية �إن احتادنا احتاد الكتاب العرب
يف دورته املا�ضية التا�سعة ال�شك �أنه قدم
العديد من االجنازات والتي نرى �أنها غري
كافية وكان من املمكن �أن يعمل ب�شكل كبري
والفت لتقدمي الأجمل والأهم والذي من
�ش�أنه �أن ينعك�س �إيجابا على املثقفني وعلى
م�شهدنا الثقايف (الإ�صدارات – التعوي�ضات
– اال�ستثمارات – تعديل النظام الداخلي
ليكون �أكرث حيوية – التعاون مع وزارات
وم�ؤ�س�سات ثقافية �سورية بهدف تعزيز
وتكري�س ثقافة املحبة واخلري واجلمال
 تقدمي ر�ؤى مل�شروع ثقايف �سوري حيوي�أ�صيل ومعا�صر .. -الخ)
ال����دورة املا�ضية التا�سعة عملت يف
مرحلة ما على ر�سم م�شهد �أراه غري ح�سن
وال يخدم حال الأع�ضاء وال حال امل�ؤ�س�سة
وال مينع �أن تكون يف ح�سبان كل زميل وهو
ي�صوت ملجل�سنا القادم يف دورته اجلديدة
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العا�شرة نعم البد من تذكرها ال ل�شيء
ولكن ع� ّ�ل ه��ذا التذكر يقينا من الوقوع
يف ما وقعنا به من �أخطاء والعمل على
جتاوزها .
نتمنى قراءة حال تلك الدورة قراءة
جيدة من�صفة والوقوف على ايجابياتها
و�سلبياتها للو�صول �إىل انتخابات حرة
نزيهة م��ن �شانها و���ص��ول زم�لاء لنا  -يف
ال��دورة القادمة اجلديدة  -ميثلون حال
املثقف ال�����س��وري احلقيقي بفكره احلر
واملبدع الأ�صيل ..
زم�لاء يعملون كل ما من �شانه حت�سني
وحت�صني ح��ال الأع�����ض��اء وب��ال��ت��ايل من
امل ��ؤك��د �أن���ه �سينعك�س ح�سنا على حال
احتادنا املوقر..
جمل�س احت��ادي مبكتب تنفيذي يعمل
على التداعي ل��ق��راءة احلالة ال�سورية
ق���راءة نقدية حقيقية وال��وق��وف بكل
ج���ر�أة على الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ���س��اع��دت يف
و�صولنا �إىل هذه احلالة املت�شظية ..
نعم ق���راءة احل��ال��ة ال�سورية ق��راءة
نقدية مبرجعية وطنية مبنية على ح�س
امل�س�ؤولية جتاه املكون ال�سوري ككل ومن
ثم العمل وبالتن�سيق مع اجلهات الر�سمية
والأهلية على الت�أ�سي�س �أو التقعيد مل�شهد
ثقايف ح�ضاري �أ�صيل ي��أخ��ذ باحل�سبان
�أ�سباب وم�سببات ونتائج ومفرزات الأزمة
معا للو�صول �إىل جمل�س احتادي يعمل
على حت�سني ح��ال الأع�ضاء وحت�صينهم
ماديا ومعنوي ًا من خالل رفع مكاف�آت الن�شر
والطباعة والتعوي�ضات ( �ضمان �صحي -
ح�ضور جمعيات – م�شاركة يف فعاليات -
القراءات ..الخ)
جمل�س احت��ادي مبكتب تنفيذي يكون
�أك�ثر ق��درة على ق��راءة م��ف��ردات امل�شهد
ال��ث��ق��ايف بح�سا�سية ج��دي��دة م��غ��اي��رة
ق��ادرة على جعله �أك�ثر قربا من الزمالء
الأع�ضاء و يعمل جاهدا على �أن يكون
الأدباء واملثقفني �أكرث تالحما والت�صاق ًا
ب�أبناء الرغيف �أبناء القمح �أبناء ال�شم�س
�..أب���ن���اء احلقيقة م��ن خ�لال كتاباتهم
ومواقفهم وم�شاركاتهم وبياناتهم .
معا للو�صول �إىل جمل�س احتادي جديد
ميثلنا جميعا يتم من خالله انتخاب مكتب
تنفيذي ي��ك��ون هاج�سه الأم والوحيد
حت�سني وتطوير وبناء م�شهد ثقايف �سوري
حر ميثل منظومة القيم اجلمالية التي
ن�ش�أ عليها وبها املواطن ال�سوري ..
 ..معا للو�صول �إىل جمل�س احت��ادي
مبكتب تنفيذي وط��ن��ي ���س��وري بامتياز
..منت�صر للخارطة ال�سورية ..للبنية
ال�����س��وري��ة ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه��ا و�أب���ع���اده���ا
الأخالقية الإن�سانية
مبكتب تنفيذي يكون �أكرث قدرة على
جتاوز الأنا والعمل معا كفريق واحد غري
منق�سم �أو باحث عن مكت�سبات هنا وهناك
..
مكتب تنفيذي متما�سك ومتم�سك
ب�سوريتنا وان هاج�سه الأكرب بناء م�ؤ�س�سة
قوية ب�أع�ضاء �أك�ثر حيوية وق��درة على
ممار�سة الإب��داع ب�أرقى �أ�شكاله و�أبعاده
الإن�سانية .

د.ح�ســن حميد

الت�أ�سي�س والريادة ..يف �آن!
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�أعرف �أنني كنت يف مربع الو�صف ،وال�سرد الو�صفي للحال الثقافية التي عا�شها الدكتور علي
عقلة عر�سان ،وللحال الثقافية التي بناها ُ
و�شغل بها ،ولهذا ف�إنني �س�أذهب �إىل ما ي�سميه النقاد
أخ�ص
بال�سرد الت�صويري الذي ينفذ �إىل الدواخل من �أجل بيان بناها ،ومعرفة ماهيتها ،وهنا � ّ
م�ؤلفات الدكتور علي عقلة عر�سان و�إبداعاته باحلديث ،و�أبد�أ بامل�سرح ،لقد كتب الدكتور علي
انهم به وحلم به �أي�ض ًا،
خ�ص ما ّ
عقلة عر�سان م�سرحيات كثرية لها مو�ضوعات كثرية �أي�ض ًا ،لكنه َّ
�أعني الق�ضية الفل�سطينية ،بالكثري من م�سرحياته التي عرفت طريقها �إىل خ�شبة امل�سرح ،وكانت
معانيها تدور حول جوانب �أ�سا�سية من التاريخ الفل�سطيني الذي ال ينف�صم عن التاريخ العربي ،كما
تدور حول معاين املقاومة والفداء ومواجهة الأغراب الذين ا�ستولوا على الأرا�ضي الفل�سطينية
بالقوة ،والقرارات والأوامر ال�سيا�سية التي ابتدعتها �إدارة االنتداب الربيطاين التي كانت بقيادة
ً
عالنية �أنه جاء من �أجل تنفيذ وعد بلفور الربيطاين
�صرح
ال�صهيوين هربرت �صموئيل الذي ّ
وجعله حا ًال واقعية� ،أي جعل البالد الفل�سطينية وطن ًا قومي ًا لليهود الذين بدّ لوا �صفاتهم
و�أ�سماءهم من اليهودي �إىل العربي �إىل ال�صهيوين ،ومن ثم �إىل الإ�سرائيلي بعد اغت�صابهم الفعلي
للأرا�ضي الفل�سطينية عام .1948
لقد كتب الدكتور علي عقلة عر�سان عن احلق الفل�سطينيني يف �أر�ضهم وتاريخهم ،واحل�ضارة
التي بنوها يف فل�سطني من فجر التاريخ ،وي�شهد بها ولها العمران الهند�سي املده�ش للقرى واملدن،
والزراعة التي تقدر �أعمار �أ�شجارها ب�آالف ال�سنوات ،واحلقول مديدة االت�ساع ،وال�صناعات التي
باتت �صبغتها �صبغة فل�سطينية منذ الأزمنة البعيدة ،والطرق التي �شقّوها وافرتعوها من �أجل
تن�شيط وجوه التجارة مع املحيط الفل�سطيني بر ًا وبحراً ،و�أن�سنة الأنهار والبحريات الفل�سطينية
الكثرية ،و�أن�سنة البحر وعقلنته ،وجعل مدنه �سالمل للو�صول والتوا�صل مع املدن الأخرى ،وروح
الأمن التي �شاعت يف طول البالد الفل�سطينية وعر�ضها ،وقد عرفها وعا�شها احلجيج ال�سنوي الذي
ي�أتي �إىل القد�س و�سائر ما حولها من مناطق وبلدات ومن خمتلف مناطق الدنيا ،واملوا�سم والأعياد
التي تعني اجتماع النا�س!
لقد كتب الدكتور علي عقلة عر�سان عن حال الرغد والأمن وال�سالم والبناء والعطاء والوفرة
االقت�صادية التي عا�شها �أه��ل فل�سطني قبل عام 1948؛ بل قبل عام �( 1917سنة احتالل
بريطانيا للقد�س عا�صمة فل�سطني التاريخية) ،مثلما كتب عن حال الفل�سطينيني وهم ثوار يف
وجه �سلطات االنتداب الربيطاين؛ ووجه الع�صابات ال�صهيونية ،فبني �أن ما كان يحدث يف فل�سطني
من مقاومة ي�شبه حال املقاومة ال�سورية يف وجه االنتداب الفرن�سي ،و�أن الكثري من الفل�سطينيني
ً
مواجهة للفرن�سي�س ،مثلما قاتل ال�سوريون كمتطوعني
قاتلوا كمتطوعني فوق الأرا�ضي ال�سورية
فوق الأرا�ضي الفل�سطينية مواجهة للإنكليز وع�صابات ال�صهاينة.
ج�سدت حاالت البطولة التي علت بها فذاذة
وقد كتب الدكتور عر�سان م�سرحيات ،يف هذا ال�ش�أنّ ،
اال�ست�شهاد من �أجل �أر�ض فل�سطني وتاريخها وم�ستقبلها .ومل تكن الكتابة امل�سرحية عند الدكتور
عر�سان من�صرفة �إىل احلديث عن املو�ضوعة الفل�سطينية وحدها ،و�إمنا كانت كتابة معنية بالعني
املو�شورية التي متتع بها الدكتور عر�سان الرائية للحياة يف �أبعادها االجتماعية والثقافية كلها،
وقد كانت لبابات هذه امل�سرحيات حمت�شدة بالأ�سئلة الفل�سفية املعنية بال�صراع بني ثنائيات
احلياة مثل اخلري/ال�شر ،الظلم/العدالة ،اخلوف/الطم�أنينة ،الدناءة/النبل ،القوة/ال�ضعف،
املذلة /الكربياء ،احلق/الباطل ،اجلمال/القبح ،الأنانية/الإيثار� ..إلخ ،وقد �شغل م�سرح الدكتور
علي عقلة عر�سان املكتوب واملطبوع ركن ًا مهم ًا من �أركان امل�سرح العربي ،يف �أيام جمده� ،أعني عقد
ال�سبعينيات من القرن الع�شرين الفارط ،وال �سيما يف �أيام امل�سرح العربي يف دم�شق ،والقاهرة،
وبغداد ،وبريوت ،والتي عرفت زهو ًا وجما ًال وح�ضور ًا ما عادت تعرفه هذه الأيام .ومن يقر�أ مدونة
امل�سرح التي �أنتجها الدكتور علي عقلة عر�سان يظن �أن الرجل �أوقف حياته على كتابة امل�سرح
و�شواغله من متثيل و�إخراج ومهرجانات وندوات وملتقيات ،ولكن احلقيقة تتمثل يف �أن امل�سرح
�إبداع ًا ومتثي ًال و�إخراج ًا وتنظيم ًا ملهرجاناته وندواته مل تكن �سوى جانب من اجلوانب الإبداعية
التي عرفتها ذات الدكتور علي عقلة عر�سان املفتونة بالإبداع واال�شتقاق الإبداعي ،وتوليده على
نحو مبتكر بعيد ًا عن االتكاء �أو التنا�ص ،واحلق �أن هذا �أ�ضاف ميزة مهمة مل�سرحه املكتوب الذي
مل ي�ستلف الأخبار واحلكايات واحلادثات من �ألف ليلة وليلة �أو مرويات الرتاث� ،أو التنا�ص مع
الأفكار الغربية التي ُعرفت ،وال حتى مع حكايات امليثولوجيا وما روته الأ�ساطري ،وبذلك َّ
ظل
ن�صه امل�سرحي �إبداع ًا �شخ�صي ًا ال يعرف مرجعيات �أو جدر ًا ا�ستنادية �سوى موهبته وما جالت به
�أفكاره ور�ؤاه.
واحلق اجللي� ،أن �إبداع الدكتور علي عقلة عر�سان امل�سرحي كان �إبداع ًا منادد ًا للإبداع امل�سرحي
ال�سوري يف جلّ مراحله ،مثلما كان �إبداع ًا منادد ًا للإبداع امل�سرحي يف عوا�صم عربية ثالث هي:
القاهرة وبغداد وبريوت ،وقد �أرادت بع�ض الأهواء والنزوات والنفو�س املري�ضة �أن ُتنحي م�سرح
الدكتور علي عقلة عر�سان جانب ًا كي ال تعرفه اجلامعات واملعاهد املعنية بامل�سرح تدري�س ًا ،وجنحت
يف بع�ض الفرتات الزمنية ،ولكنها مل تنجح طوال الأزمنة ،لأن الإبداع �ضوء والبدّ له من اجلهر
مهما احتبكت عنا�صر الظلمة واجلهل والأنفا�س احلام�ضية الكريهة واملظلومية ب�أ�شكالها و�ألوانها
املتعددة؛ م�سرح الدكتور علي عقلة عر�سان اليوم هو يف احل�ضور الأوفى لأن الرغوة التي رافقت
بع�ض التجارب امل�سرحية للآخرين بدت ملن يف عينيه رمد �أنها �إبداع ،وهذا حم�ض وهم �أمام الناقد
الأكرب :الزمن!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءات نقدية

خريف رجل يحت�ضر و�صالح �سُ ميَّا

• د .يا�سني فاعور
ُ
((خريف رجلٍ يحت�ضر)) املجموعة
الق�ص�صية اخلام�سة للقا�ص ((�صالح
� ُ��س��م��ي��ا)) بعد جمموعاته ((ال��رج��ل
الذي حت َّول �إىل �صحراء – ال�صمت –
نهاية الدروب املغلقة  -الد َّوامة)) من
من�شورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب –
�ست
وزارة الثقافة – دم�شق 2019م ،تقع يف ٍ
وت�ضم ثالث ع�شرة ق�صة
وثمانني �صفحة،
ُّ
ً
متفاوتة يف عدد �صفحاتها� ،أطولها
ق�صرية
ق�صة ((ملعون زمنكم)) ،وج��اءت يف ع�شر
�صفحات ،و�أق�صرها ق�صة العا�صفة ،وجاءت
يف ثالث �صفحات.
طبع �صورة الرجل ال��ذي يحت�ضر على
غ�لاف املجموعة الأول ،وط��ب��ع ال�صورة
م�ص َّغر ًة على غالف املجموعة الثاين ،وختم
جمموعته مبجموعة من الآراء يف طليعتها
االنعتاق والتحرر يف ال�����ص��راخ ،ال�صراخ،
ال�صعود ال�صعود ال�صعود ،واملجموعة حتاول
�أن جتيب عن �س�ؤال �صارخ(( :هل نحن يف
حلم �أم يف معر�ض فنانٍ ت�شكيلي جمنون
يعمل على ت�شويه ال�شكل الب�شري)).
مو�ضوعات متعدد ًة� ،صاغ لها
عالج فيها
ٍ
عبة ،واختار لها عنوان
عناوينَ مثري ًة و ُم رِّ
ق�صته الأوىل ((خريف رجل يحت�ضر))،
و�صاغ ق�ص�صه يف �أربعة �أ�شكال:
ُ
ال��ق�����ص��ة ال���ع���ادي���ة 1- :خ���ري���ف رج���لٍ
يحت�ضر 2- ،الرحلة 3- ،الأخطر مل ميت،
 4الأنطاكي 5- ،العا�صفة 6- ،الرجلالقادم من ال�شمال.
الق�صة امل��ر َّم��زة ب���الأرق���ام 1- :ملعون
َّ
زمنكم (خم�سة �أرقام) 2- ،اعتدال (�سبعة
�أق�سام) 3- ،النظرة (ق�سمان):
�سارتر“ :اجلحيم هو الآخر”.
هايدجر“ :النعيم هو الآخر”.
الق�صة امل��ر َّم��زة ب��الإ���ش��ارة 1- :هلو�سة
َّ
(ق�سمان) 2- ،بال عنوان (ق�سمان).
وق��دَّ م لبع�ض ق�ص�صه مبقوالت و�شواهد
للأدباء واملفكِّرين:
ق�صة (هلو�سة) :ق��دَّ م لها مبقولة �إىل
َّ
((الم���ارت�ي�ن))(( :ال��وط��ن حالة انتماء
ي�صنعها رفات املوتى)).
ق�صة (ال��ن��ظ��رة) :ق���دَّ م لها مبقولة لـ
َّ
(�سارتر)(( :اجلحيم هو الآخ��ر ،ويقول
هايدجر(( :النعيم هو الآخر)).
يعالج
مو�ضوعات متعدِّ د ًة ب�أ�سلوب جميلٍ
ٍ
�ع�ِّبرِة ،ي�صف ���ص��ورة االحت�ضار:
و���ص��و ٍر ُم� رِّ
(( ُي���دَّ وي �صوت ا�ستغاثة علياء يف �أذنيه،
�ج��ى ،وال��دم��ع العالق
وي���رى اجل�����س��د امل�����س� َّ
ب�أهدابها ،ي��رى تك�شرية العجوز و�أنيابه
ال��ذئ��ب� َّي��ة ،ي���رى ���س��ع��دى ع��ال��ق� ً�ة ب�ين ي��دي
الذئب ،ي�سرع �إليها ،ينتزعها يهتزُّ النهر،
ت�ضطرب �أح�شا�ؤه ،ي�ضحك املجنون بعد �أن
�شاهد مياه النهر حتتفي بالعجوز الفاجر،

ً
جيفة على ال�ضفَّة)) (�ص.)10:
ثم تلفظه
وي�ستقرئ التاريخ ب�أنَّات موجوع ((تغ ِّيم
ال�صورة وت�صفو ،ف�أرى يف الزاوية ال�شرقية
يجر ح�صان ًا َّ
تتقطر الدماء
للمر�أة ابن ن�صري ُّ
من قائمتيه� ،أناديه فال ير ُّدُ � ،
أ�صرخ ،يرمي
بوجهي �أم��ر العودة �إىل دم�شقُ � ،
أبحث يف
امل��ر�آة� ،أغو�ص داخلها ،يطالعني مو�سى بن
��ة دم�شق َّ
الهيئة
رث
ِ
ن�صري مت�سو ًال يف �أز َّق� ِ
والثوب ،والدمعة جفَّت يف عينيهُ � ،
أرك�ض
�صوب امل���ر�أة� ،أم�سح كي �أجلوها بحث ًا عن
َ
زمن ينت�صر فيه احلق ،لكن النادل يوقظني
ٍ
بكلمات مل �أفهمها،
ومليكة تناديني ،فت�ضيع
ٍ
ٍ
ال�صورة ،وال يبقى يف �أذين غري �صراخ ال�شيخ
القابع يف املقهى ((ملعونٌ زمنكم يا هذا
ملعون)) (�ص.)20:
معب ًا
وي�س ُ
رب �أعماق النف�س الإن�سان َّية رِّ
عن امل�شاعر والأحا�سي�س(( :يهم�س �صوتها
يف �أذين “كوتن موركن” االبت�سامة ما زالت
�سفن
ت�شع على وجهها ،ويف عينيها ث َّم َة
ٍ
ُّ
وزوارق تبحر� .أحاول �أن �أ�ستيقظ من ذهويل
و�أت�ساءل �إن كانت هذه الر�ؤية تندرج حتت
ي�سمونه اليقني ،وك��ان اندها�شي من �أنَّ
ما ُّ
املقطورة ممتلئة بالر َّكاب �أكرب من اندها�شي
من وجود ال�شقراء جال�سة بالقرب منِّي ،و�أنَّ
قمي�صها كان مفتوح ًا لدرجة �أنيَّ كنتُ قادراً
على ر�ؤية احلمامتني البي�ضاوين ت�ستعدَّ ان
ل��ل��ط�يران وال��ت��ح��ل��ي��ق ن��ح��و ال�����س��م��اوات))
(�ص.)27:
والأمل املن�شود وحتقق الأحالم ((تت�أ َّمله
دون تفكري ،تهم�س� ...أن��ت الآخ��ر ول��دي،
ترفعه ،تفتح امل�لاءة البي�ضاء ،ت�ضعه مع
طفلها ثم ُتغلق املالءةُ ،تهيل الرتاب ،ت�ضع
فوق القرب �أحجار ًا و�شاهدة ،ثم تتجه نحو
البيت ويف داخلها �صرخة تقول ال بدَّ �أن
ننت�صر)) (�ص.)34:
والهلو�سة امل�ؤملة(( :يطوف بي الطائر
ُّ
ويحط بي فوق �صفيح
فوق املدن احلزينة،
احلرائق والهزائم واجلثث امل�صلوبة على

�أبواب ال�سماء ،ف�أ�صرخ �أ ُّيها الطائر �أخرجني
حررين من
من هذا الكابو�س الذي يلب�سنيِّ ،
واملنج�س فقد مللتُ ر�سم
هذا الهراء املدنِّ�س
ِّ
املوت املتتابع عن الرجال والن�ساء والأطفال،
ومللتُ الوقوف على عتمة ال�شبهات� ،أنزلني
الطائر بعيد ًا وم�ضى ،جل�س يو�سف ثم وقف
ثم جل�س ثم وقف ليجل�س يف النهاية بقلق
متفاقم وهو يبحث عن �أجوبة دون جدوى،
خفي ال يبوح)) (�ص.)40:
فاجلواب ٌّ
�سر ٌّ
ِّيه امل�ضني ((�سفنه الورق َّية ترحل،
والت ِ
ُتلملم حكايا وترحل فوق مياه نهر العا�صي،
إنطاكي يعي�ش التيه ،ت�ستيقظ الذاكرة
�
ٌّ
يح�س جمر ًا يف عينيه،
بعد غفوة طويلة،
ُّ
وجفاف ًا يف حلقه ،ترجتف يداه وهو ي�شعل
تفرخ طواحني دون كي�شوت
لفافة التبغِّ ،
حدائق �أو غابات من الأج�ساد املحروقة
املحية ترتاءى له
�أو املطحونة ،والأ�سئلة
رِّ
�إنطاكية احلزينة من خالل غ�شاوة الدمع،
وكذلك نهر العا�صي ال��ذي تع َّود �أن ير�سل
فيه �سفنه الورق َّية ،وكمركب ين�شر قالعه
ا���س��ت��ع��داد ًا للرحيل ،ينظر ح��ول��ه ،ينظر
بذهول فال يرى غري اخلرائب و�سماء تكاد
تطبق على الأر�ض ،و�آلهة ((هومريو�سية))
غ�ضبى ت�ضرب هنا وهناك)) (�ص.)45:
وال��ع��ا���ص��ف��ة امل����د ِّم����رة والأ����س���ط���ورة
التاريخية�(( :إنَّ مدينتنا مل تتعر�ض
ط� َ
جمنونة بهذه القوة
لرياح
�وال تاريخها
ٍ
ٍ
فعم اخلوف والقلق
والت�أثري املد ِّمر
واملخربَّ ،
ِّ
من انهيار البيوت وال�صروح والأواب���د ،وال
�س َّيما �أنَّ املدينة مبن َّي ٌة على الن�سق القدمي،
و�أ َّن��ه��ا الآن يف مرمى اخلطر امل��ح��دق ،لكنَّ
ال�شيخ الطاعن يف ال�سن القاطن يف املنطقة
ال�شرقية للمدينة �أ َّكد �أنَّ ابن ((كروتو�س))
املتحكِّم بالعوا�صف والرياح لن ي�سمح لها
بالعبور ،و�إنَّه �سيعيدها �إىل م�صدرها ،و�أق�سم
�أن ُيزلزل مر�سليها)) (�ص.)48:
والرجل القادم من ال�شمال واالحتفال
بقدومه(( :ال��ق��ر ُع يتابع ك ��أنَّ ث َّم َة تيار ًا
ي�صل بني الرجل والطبل الغجري ،و�أب��ي
جال�س على امل�صطبة بال حراك ،وزغاريدُ
ٌ
الن�سوة متلأ الف�ضاء.
ً
�صرخة حمطوطة ،طويلة،
ي�صرخ املربوك
�شعره املج َّعد الأبي�ض يلمع كل�ؤل�ؤة ،ال�شهب
املنطلقة من العيدان امل�شتعلة تنري الف�ضاء،
يرق�ص
حلظات �أب��د َّي��ة ،وال��رج��ل م��ا زال
ُ
وي��دور دوران��� ًا ب��اه��راً ،وم��زم��ا ُر قا�سم يئن،
والطبل الغجري ير ُّ
جت له ال��وادي ،املربوك
ي�سقط مغ�شي ًا ،تتدافع النا�س عليه ،يلثمون
يديه ،يلتم�سون الربكة)) (�ص.)52:
وتقل ُُّب امل��ر�أة ومعاناة الرجل�(( :أجل�س
على ح��اف��ة ال�سرير ،ال�ساعة ت�شري �إىل
العا�شرة �صباح ًا� ،أبحث عن اع��ت��دال فال
�أجدها� ،أحاول مللمة �شتاتي املبعرث بني جلج

اخلياالت الهوجاء ،فال �أ�ستطيع ،وتغليب ًا
للعقل على الأوه����ام رح��ت �أ���س��ائ��ل نف�سي
ع َّما يجري ،وه��ل فقد العامل عقله حق ًا؟
ت��زاح��م��ت ال��رغ��ب��ات املكبوتة يف داخ��ل��ي،
ف�شلتُ يف ترتيبها وتنظيمها لع ِّلي �أ�سرتيح،
فقفز �س� ٌ
ٌ
مباغت ،هل ث َّم َة ما يريح؟...
ؤال
فوجدت نف�سي �أ�شتم ماركو�س �أوراليو�س
وابنه ،ثم لعنت ديكارت ومنهجه العقالين،
وخرجت �إىل ال�شارع �أبحث عن اعتدال))
(�ص.)61:
والنظرة اخل��ارق��ة وحتليل الأح���داث:
((ل��ك��نَّ عيني ال��ر�أ���س تتابعان التحديق،
ت�صم �أذنيه،
وتخرج �ضحكاته ،تالحقه،
ُّ
يخرج من الغرفة ،يرك�ض عرب ال�شارع الذي
ي�ضيق ،وي�ضيق حتى ي�صبح كخرم الإبرة))
(�ص.)67:
وم��ط��اردة ال��رج��ل مل��وت��ه�(( :إن��ن��ي �أبني
جدار ًا من ال�صمت بيني وبني احلياة وبيني
وبني ج�سدي ،بيني وبني ((موالنا)) وتلك
التكبرية ال��ت��ي �سبقت ان��ف��راط العقد))
(�ص.)75:
وف����راق الأح��� َّب���ة وم����وت االب����ن ال��غ��ايل
وعاطفة الأم ((�صمت ه��ذه القبور التي
مازال التزاحم عليها على �أ�شدِّ ه ،وكلُّ قرب
ق�صة حتكي حكاية
ق�صة ...وك��لُّ َّ
يحكي َّ
حياة ،وكلُّ حياة تعلن عنها �شاهدة قرب من
ٌ
مبخرة تركت رائحتها
رخام ،ووردة م ِّيتة� ،أو
حتملها الريح �إىل البعيد� ،آالف احلكايات
املبكية� ،أزها ٌر وبخُّ و ٌر و�أغ�صان �آ�س ،وتراب
ُ
ت�صرخ تئن ،ومرمي ترمتي
منثور ال�شواهد
كما لو كانت �إحدى هذه اجلثث التي تنتظر
الدفن بالقرب من قرب هاين)) (�ص.)80:
ال�سر وو�ص َّية املعري:
و�شطحات كا�شف
ِّ
((�إذا التقيته َ
ذات يوم قلْ له �إنَّ ال�شاعر
ال�ضرير ي��ق��ول ل��ك �أ ُّي��ه��ا ال��ك��ائ��ن الهالمي
الذي تبدَّ ل �شكله ،وا�ستبدل جلده ،حاول
�أن ِّ
تهذب �شفتيك ،وتلجم �أ�سنانك ،وتقطع
ذيلك ،و�أذنيك ،ولتكن �أكرث فطنة وتوا�ضع ًا،
مل �أرك قط ،ملعون الزمان الذي جاء بك،
�أخ�برت عنك م�� َّر ًة ،وم�� َّر ًة تكفي وتزيد))
(�ص.)86:
ٌ
�سمات مم َّيزة
وللمجموعة الق�ص�صية
تبدو يف:
املعبة ،وال�صور املل َّونة.
اللغة رِّ
املعبة واملثرية ،والأمل املن�شود،
العناوين رِّ
واملو�ضوعات اجلميلة.
الأحداث والأماكن وت�صويرها.
نب�ش الرتاث ،وربط الأحداث ،ومقارنتها.
هنيئ ًا للقا�ص هنا الإب��داع اجلميل و�إىل
مزيد من الإبداع.

قراءات
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في اليوم العالمي للت�ضامن…
المطلوب فل�سطيني ًا لإعادة ت�صويب البو�صلة

7

•ح�سن حردان
يف اليوم العاملي للت�ضامن مع ق�ضية فل�سطني وكفاح
�شعبها �ضدّ االحتالل حت�ضر وبقوة اتفاقيات االنفتاح
و�إق��ام��ة العالقات م��ع كيان ال��ع��دو ال�صهيوين ،التي
�شكلت قمة الرتاجع والتخلي من قبل بع�ض الأنظمة
العربية عن ق�ضية فل�سطني باعتبارها ق�ضية العرب
املركزية الأوىل يف ال�صراع العربي ال�صهيوين… غري
�أن ما يجب لفت االنتباه �إليه �إمنا هو اخلرق الأخطر يف
جدار العزلة من حول الكيان ال�صهيوين ،الذي ح�صل بعد
اتفاقية كامب ديفيد بني الرئي�س امل�صري ال�سابق �أنور
ال�سادات ورئي�س وزراء العدو مناحيم بيغني ،وهذا اخلرق
يكمن يف توقيع اتفاق �أو�سلو بني قيادة منظمة التحرير
الفل�سطينية وحكومة العدو ال�صهيوين برئا�سة �إ�سحاق
راب�ين ،و�إع�لان قيادة املنظمة ،بعد االت��ف��اق ،عن تعديل
ميثاقها الوطني والتخلي عن الكفاح امل�سلح والن�ضال الوطني
التحرري لتحرير فل�سطني من النهر �إىل البحر ،واالعرتاف
ر�سمي ًا بوجود «�إ�سرائيل» على  ٧٨باملئة من �أر�ض فل�سطني
التاريخية ،والقبول ب�أن ينح�صر التفاو�ض على تقرير م�صري
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والق�سم ال�شرقي من القد�س
املحتلة باعتبارها «�أرا�ضي متنازع عليها»  ..هذا التطور هو
الأخطر الذي ت�س ّبب باالنق�سام يف ال�ساحة الفل�سطينية،
و�إ�ضعاف الت�ضامن الأمم��ي مع ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني
ومقاومته �ضدّ االحتالل ،وفتح الباب على م�صراعيه �أمام
الأنظمة العربية ،التي يقيم م�س�ؤولوها عالقات �سرية مع
التجر�ؤ على عقد لقاءات علنية
امل�س�ؤولني ال�صهاينة ،لأجل
ّ
وتربير ذلك ب�أنّ قيادة منظمة التحرير عقدت اتفاق ًا مع
«�إ�سرائيل» وانّ قياداتها تلتقي مع امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني،
وتن�سق معهم �أمني ًا وهم يوا�صلون املفاو�ضات لأجل التو�صل
�إىل حلّ نهائي لل�صراع ،فلماذا تريدون منعنا وحرماننا من
االنفتاح على «�إ�سرائيل» و�إقامة العالقات معها ،وتريدون
منا �أن نكون «ملكيني �أكرث من امللك…»
والنتيجة كانت ان�ضمام �أنظمة عربية �أخرى �إىل م�سار
توقيع اتفاقيات االعرتاف واالنفتاح على الكيان ال�صهيوين،
يف �سياق خطة الإدارة الأمريكية برئا�سة الرئي�س دونالد
ترامب وبالتن�سيق مع رئي�س احلكومة ال�صهيونية بنيامني
نتنياهو ،لفر�ض تطبيق خطة القرن وت�صفية ما تبقى من
حقوق وطنية فل�سطينية ت�شكل جممل ما ُع��رف بق�ضايا
الو�ضع النهائي للتفاو�ض ب�ش�أنها ..وطبع ًا ه��ذا الطرح
الأم�يرك��ي ال�صهيوين يندرج يف �سياق امل�شروع ال�صهيوين
حل�سم ال�صراع على �أر�ض فل�سطني و�إعالن الدولة اليهودية
العن�صرية فقط ،والقول ب�أنه ال حقّ للفل�سطينيني يف �أر�ض
فل�سطني وبالتايل لن تكون هناك دولة فل�سطينية يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة عا�صمتها القد�س ،وعلى الفل�سطينيني
العي�ش يف مناطق تواجدهم يف فل�سطني املحتلة كمواطن َ
ني
من الدرجة الثانية ،كما كان حال املواطنني ال�سود يف جنوب
�أفريقيا ايام نظام الف�صل العن�صري…
من هنا يجب �أن يبد�أ النقا�ش فل�سطيني ًا ،ف�صائل وقوى
وفعاليات وطنية و�شعبية ،لإج���راء مراجعة �شاملة ملا
ح�صل منذ �أن ّ
مت طرح خيار احللّ ال�سلمي لل�صراع والعمل
على تزيني هذا الطرح باعتباره اخليار املمكن والأقلّ كلفة
لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه من �أر�ض حمتلة وحقوق م�سلوبة..
انّ �أهمية و�ضرورة �إجراء هذه املراجعة والنقا�ش لكلّ
تلك املرحلة التي قادت �إىل توقيع �أو�سلو و�صوال �إىل اليوم،

�إمنا لأجل ما يلي..
�أو ًال ،ا�ستخال�ص الدرو�س والعرب والعودة �إىل الأ�س�س
وامل���ب���ادئ ال��ت��ي ق��ام��ت ون�����ش ��أت عليها منظمة التحرير
الفل�سطينية ،منذ كان ميثاقها ميثاق ًا قومي ًا انطالق ًا من �أن
فل�سطني جزء ال يتجز�أ من الوطن العربي وحتريرها �إمنا
هو واجب كلّ عربي ،و�أنّ ال�شعب العربي الفل�سطيني �إمنا هو
ر�أ�س احلربة يف هذه املعركة العربية ،ذات الأبعاد العربية
جت�سده من قيم احل��ق والعدل
والإ�سالمية والأمم��ي��ة ملا
ّ
واالن�سانية…
هذا يعني �أن��ه يجب ا�ستعادة منظمة التحرير لدورها
احلقيقي كحركة حت��رر وطني ت��ؤم��ن ب����أنّ فل�سطني كلها
بحدودها التاريخية هي �أر�ض ال�شعب العربي الفل�سطيني،
وج���زء ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،و�أنّ امل�ستعمرين
وامل�ستوطنني ال�صهاينة �إمنا هم غزاة احتلوا هذه الأر�ض
بدعم من اال�ستعمار الغربي ،والأنظمة التي ّ
مت تركيبها يف
كنفه..
ثاني ًا ،ا�ستعادة دور منظمة التحرير ت�ستدعي وتفر�ض
بال�ضرورة �إ�سدال ال�ستار نهائي ًا على اتفاق �أو�سلو وما ر�سمه
م��ن �أوه���ام ت�سووية م��ع ع��دو غا�صب ل�ل�أر���ض واحل��ق��وق..
ال�����ص��راع معه ���ص��راع وج���ود��� ،ص��راع على ه��وي��ة الأر����ض،
والرواية التاريخية لهذا ال�صراع الذي ي�سعى العدو �إىل
ت��زوي��ره وطم�سه ب�إنكار امل��ج��ازر الإره��اب��ي��ة التي نفذتها
الع�صابات ال�صهيونية وت�شريد معظم ال�سكان الأ�صليني
�أ�صحاب الأر���ض احلقيقيني من �أبناء �شعب فل�سطني عام
 ..1948فمن الوهم ت�صوير �إمكانية ا�ستعادة منظمة
التحرير ل��دوره��ا ،كاطار جامع لكلّ الف�صائل واحلركات
الفعاليات الوطنية الفل�سطينية ،من دون �إع�لان اخلروج
من �أو�سلو و�سحب االعرتاف بكيان العدو ال�صهيوين ،وحلّ
ال�سلطة الفل�سطينية التي �أرادها االحتالل ال�صهيوين ،ومل
يزل� ،أداة لإ�ضفاء «ال�شرعية» على احتالله ووج��وده من
ناحية ..وا�ستطالة �أمنية لقمع املقاومني واملنا�ضلني الذين
يرف�ضون اال�ست�سالم للأمر الواقع ال�صهيوين واتفاق �أو�سلو
من ناحية ثانية.
ثالثا ،العودة �إىل تر�سيخ ثقافة املقاومة وان حترير
�شردوا
فل�سطني وعودة �أبنائها �إىل �أر�ضهم وديارهم التي ّ
يتم �إال
منها منذ احتالل فل�سطني عام  ،1948ال ميكن �أن ّ

عرب املقاومة ال�شعبية امل�سلحة ،ولي�س عرب املراهنة على
احللول ال�سلمية ،وه��ذا الأم��ر ي�ستدعي العودة �إىل بناء
حركة املقاومة العربية الفل�سطينية التحررية على �أ�س�س
ا�سرتاتيجية خلو�ض الن�ضال الطويل النف�س الذي ت�ؤطر
فيه كلّ طاقات ال�شعب العربي الفل�سطيني حتت لواء قيادة
وطنية ت�ؤمن بهذه الإ�سرتاتيجية التحررية ..ال �سيما �أنّ
هذه اال�سرتاتيجية �أثبتت جناحها يف لبنان وقطاع غزة،
ولي�س فقط �ضدّ الغزاة املحتلني ،يف القرن املا�ضي ،يف فيتنام
واجلزائر واليمن وال�صني وكوريا �إلخ…
رابع ًا ،ا�ستنها�ض ال�شارع الفل�سطيني وتعزيز التفافه حول
ا�سرتاتيجية املقاومة ال�شعبية امل�سلحة لتحرير فل�سطني،
ه��و ال�سبيل ال�ستنها�ض اجلماهري العربية واال�سالمية
وا�ستعادة الت�ضامن الأمم���ي �إىل جانب ق�ضية فل�سطني
ومقاومة �شعبها ال�صامد ..فهذا النهو�ض والت�ضامن ،تراجع
بعد توقيع اتفاق �أو�سلو وتخلي قيادة منظمة التحرير
عن طريق املقاومة ال�شعبية امل�سلحة ،مما �أحدث انق�سام ًا
خطري ًا يف ال�ساحة الفل�سطينية �أثر �سلب ًا ،لي�س فقط على
م�سرية الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،و�إمن��ا �أ�ضعف �أي�ض ًا
الدعم والت�أييد وااللتفاف اجلماهريي العربي والإ�سالمي
والأممي ..وا�ستفاد من ذلك االنق�سام� ،إميا ا�ستفادة ،العدو
ال�صهيوين الذي عمل على تغذية االنق�سام ،وجعل من اتفاق
�أو�سلو و�سيلة لتكري�سه و�إدامته لأنه حقق ويحقق له ما
حلم ويحلم به من �أطماع وم�شاريع ا�ستيطانية يف الأر�ض
الفل�سطينية ،حيث من املعروف انّ هذا امل�شاريع اال�ستيطانية
انتع�شت ب�صورة خطرية يف ظالل �أو�سلو…
خام�س ًا ،العودة �إىل حتديد مع�سكر الأعداء والأ�صدقاء،
وا���س��ت��ط��راد ًا التحالفات ،حتى ال تقع منظمة التحرير
جمدّ د ًا يف فخ االرمتاء يف �أح�ضان الأنظمة الرجعية التابعة
لال�ستعمار ،وه��و ما يفر�ض بال�ضرورة ان تكون منظمة
التحرير جزء ًا ال يتجز�أ من حلف املقاومة يف املنطقة ،فهذا
احللف ي�شمل �سورية واملقاومات العربية املنت�صرة يف لبنان
والعراق واليمن ،وي�ستند �إىل دعم �أ�سا�سي وقوي من �إيران
– الثورة التي رفعت راية فل�سطني و�أ�سقطت راية ال�صهاينة
منذ حلظة �إعالن انت�صارها على نظام ال�شاه التابع للواليات
املتحدة والذي كان تربطه عالقات التعاون والتن�سيق مع
كيان العدو ال�صهيوين…
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شعر
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ُ
فرعون

متو ّر ٌط

لهف ِتنا

بال�شعـر
ِ

• علو�ش ع�ساف

•علي جمعة الكعـود

�أنا ما كتبتُ ق�صيدتي فلتعلمي
		

متو ّر ٌط بال�شِ عر قبل تو ّرطي

عيناك
لكنَّ َمن كتبتْ هما
ِ

بحياة ٍّ
ِ�شرط
ذل ُد ّ�شنتْ بامل ِ

ا�ستفاق الن ُ
َ
ّخل ينمو فيهما
حني
		

تعا�سة
دروب
الطبيب لها
ر�سم
ٍ
َ
َ
ُ

يخ�ضرُ ،ي ُ
ّ�ساك
وقظ �شهو َة الن ِ
ُّ

�سحب اجلن َ
مبلقط
ني
و�إىل الأ�سى
ِ
َ

فحملتُ �أجزائي َّ
وكل عقيدتي
		

متعثرّ ٌ بالأمنياتِ يهزُّ ين

و�سعيتُ
رحماك
حولك راجي ًا
ِ
ِ

يلفحني الهوى
ال ...ل�ستُ � َ
آثم حني ُ
		

ني ُم�س َق ِط
نوح الق�صيدِ على جن ٍ
ُ

هواك
جحيم
خلفك من
ف�ألو ُذ
ِ
ِ
ِ

وغدوت َ
ُ
مثل املومياءِ حمنّط ًا

فرعون لهفتِنا � َ
وزير ُه
أقال َ

أ�ستاف حزن ًا َّ
� ُ
يف غري محُ ن ِّط
ممالك لهفتي وال ِّك
وعلى
ِ

		

رحم احليا ِة على اتّ�سا ِع حدود ِه
ُ

فتو�ض�أتْ
ّ
رب كلُّ لواعجي
بال�ص ِ
ّ

غالم محُ َب ِط
مل ِ
ينف حزن ًا عن ٍ

ون�سيتُ َّ
كل مالحمي �إال ِّك

		

وجعي جتاو َز باحلدود خرائطا

ني ف�أنحني
تخ�ضر �أوراقُ احلن ِ
ُّ
		

أو�سط
ري
القلب با ْب ٍن � ِ
ِ
و�أبي ك�س ُ

�إنْ م َّر كال ُب�شرى ُ
طاك
رفيف ُخ ِ

بالعي�ش ما يل ٌ
ناقة
متو ّر ٌط
ِ

ري ند ّي ٍة
ري
ٍ
قا�سية وخ َ
يا خ َ
		

أق�ساك
يف ُقبلة التّودي ِع ما �
ِ

ري لأمتطي
فيهِ �سوى احلزنِ الكب ِ

الحب
الطهور

•علي معروف

م�شيت خطا احلياة وكنت غ�ض ًا
وكان �سبيل �أ�ساليف منريي
وحاجاتي يطوقها ظالم
ب�أيام خرجن على الع�صور
وراحلة الرياح الهوج تزري
ب�أحالمي ومتعن يف ال�صرير
وراحلتي تنوء مبا عليها
تغذ ال�سري باحللم الكبري
يهيب بها ويحدوها فتم�ضي
وتدفعها الإرادة يف امل�سري
فجاءت من هَ زمتُ بها عنائي
وما �ألقاه ،باحلب الطهور
تبدد وح�شتي وتنري دربي
وتطرد وحدة �أ�ضنت م�سريي
وباتت يف الطريق ال�صعب عوين
وفيما كان ُيثقلني ،ظهريي
فرحت �أطري مزهو ًا �أغني
و�أهزج يف ال�سريرة من �سروري
ح َبتْني كلّ ما ملكت يداها
فكانت عام مو�سمي املطري
ح�ساب
جناها ال يقدر يف
ٍ
وي�صغر حني يو�صف بالكثري
ف�أذعنت احلياة لنا وقيدت

• عبد الكرمي �شعبان
مرورك �أم�س
وعيني
بقرب م�شاوير قلبي..
َّ
�أ�شعلني حطب ًا ياب�س ًا..
و�شواين �ضريرا
مرورك ما بني ِّ
خط ا�ستواء احلنني
وبني افرتار الورود
عن اللون..
�أ�سلمني للمحال
ذبو ًال �ضريرا
**
مرورك عابر ًة يف ال�شرايني..
�أيقظني ..حامل ًا..
واحتواين عبريا
**
�أ ُّ
مل ال�شذا عن دروب خطاك
وكيف تذوب اخلطا يف الدروب
وترتك �آثارها يف الهواء
�أثريا �أثريا..
**
أ�شتم ريح مرورك
و� ُّ
يف الفلوات
ومنعطفات اللوى
واله ًا ..م�ستطريا
**
�أ�صريك حني ت�صرييني
وحني �أ�شكك يف �أنّه لن ت�صرييني
�أو �أ�صريا..

مرورك �أم�س

بوحدتنا وباجللد النذير
جتلى يف مقا�صدنا هوانا
و�أغلينا املقا�صد باملهور
ف�أخلد يف �سكينته ف�ؤادي

**
�أمدُّ يدي خلطاك
و�أغرف من وجهها غرفتني
فتعجنني يف البعاد
وتدين �إليك ابتعادي
أن�صب فوق خالياك نورا
ف� ُّ
**
لعلي �أبثك هذا احلنني
افتئاتا..
ع�شق
أن�صب جمرى خطاك طوافيح ٍ
و� ُ
لقلبي ..و�شعري
ني
مير احلن ُ
و�أبهتُ حني ُّ
�شعور ًا �شعورا
**
�سالم لآثار عطرك يف الريح
وهي تعانق غيم ا�شتعايل
وت�سكب �أمطار وجدي
ووهج الو�صول
غديراً ..غديرا

على �أحالم عا�شقي الغرير
حملنا العبء يف �سنوات عمر
ق�ضيناها مع الأمل الأثري
ومن يخرت �سبيل اخلري نهج ًا
ويع�ص النف�س يف الزمن الع�سري
ي�سر درب الهدى بوئيد خط ٍو
وت�صحبه ال�سالمة يف العبور
وي�أمن والعوا�صف غا�ضبات
على ما يرجتيه من م�صري
وما م ِْن حار�س يف كل هذا
�سوى القلب املعنى وال�ضمري
رعى اهلل القلوب تذوب وجد ًا
جتلى بالأداء وبال�شعور
وحتيا كال�ضفاف �شذ ًا وظ ًال
وبوح ًا فوق جدولها النمري
ف ُيم�سي احللم مزه ّو ًا لديها
يرفرف بني �أجنحة الأثري
و ُيرعى ،وال�سنى فرح ًا يغني،
معانقة الن�سائم للعطور

قصة
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يوميات امر�أة مبالية
• فاطمة ح�سني
املت�ساقطة يف
آخر النّجو ِم
ِ
ت�صحو مع � ِ
الفجر..
هيبة
ِ
ِ
ماء تبدو يف �صرا ٍع بني َّ
الظال ِم
ال�س
ّ ُ
ً
غام�ضة متد ّثر ًة
أ�شياء
والنّو ِر َفتبدو ال ُ
ً
ظالم � َ
ور�صانة..
أزرق مي َنحها جال ًال
يف ٍ
وينه�ض معها � ُ
ُ
ُ
أربعة ع�شر ربيع ًا..
تنه�ض..
كغزالة يف هذا البيت الترّابي الوا�س ِع
تعدو
ٍ
تعيدُ لها ّ
م�س مالمحَِ ها بالتدريج وتعيدُ
ال�ش ُ
الفجر
منحها
أ�شياء مل�سميا ِتها بعد �أنْ
َ
ال َ
ُ
تخرج من احل��ظ�ير ِة وقد
��رى..
�
أخ
�
�أ�شكا ًال
ُ
�أنهتْ املها َم وعجنتْ العج َ
ني كي ت�صن َع �أ ُّمها
ال�س َ
ال َ
ُ
تربط على ر� ِأ�سها
للعائلة
اخنة
ِ
أرغفة ّ
ً
ترفع به ثو َبها املتديل
مندي ًال وت�شدُّ حزاما
ُ
وت�سوقُ �أما َمها قطيع ًا �صغري ًا من الأغنا ِم..
ري
طريق طويلٍ يف
ري على
ِ
ٍ
منعطفه الأخ ِ
ت�س ُ
ً
مدر�س ُتها التي �أخرجتْ منها
مرغمة ،بعد �أنْ
الب وقد
ح�صلتْ على �أعلى جممو ٍع بني الطّ ِ
كرمها �أ�ستا ُذها والإدار ُة يف حفلٍ مدر�سي
ّ
املدر�سة ..كلَّما تذكرته انهمرتْ
إذاعة
ِ
عرب � ِ
ً
�سخية من عينيها ..يف ِّ
متر
الدّ مو ُع
كل ٍ
يوم ُّ
تلمح
من ذلك الطّ ِ
ريق امل��ؤدي للمدر�سة كي َ
َ
حجم
جدوى
دون
وتقي�س
ذ
الب والأ�ستا
الطّ َ
َ
َ
خيب ِتها ..فتعيدُ عليها ال��ذاك��ر ُة م��ا قاله
إقناعها
لها �أ�ستاذها ،وقد �سعى جاهد ًا يف � ِ
بالبقاءِ يف املدر�سة وكان ينوي مقابلة وا ِلدها
ٌ
كي يثنيه عن قرا ِر �إخراجها لأنها ٌ
جمدة
فتاة
ٌ
َ
وحتنيط
حتطيم حلمها
نب
َ
ومتفوقة ومن ال ُغ ِ
جاهلة ،ردتْ
حياتها و�إحالتها المر� ٍأة ريف ّي ٍة
ٍ
تقطر من قلبها
�شديد والدّ مو ُع
عليه بانك�سا ٍر
ٍ
ُ
َ
املرحلة االبتدائية
تدر�س
عندهم
�أنَّ الفتا َة
ُ
فقط كي يت�سنى لها ق��راء َة ال��ق��ر�آنِ  ..لكنَّ
الأ�ستا َذ �أ�ص َّر �أنْ ُي َ
ب�شدة
قابل والدهَ ا فرف�ضتْ
ٍ
يفعل دائماً
ُ
خوف ًا من �أن يق�سو عليه كما
ً
ال�سبور ِة
معها ..م�ضتْ ..
تاركة حل َمها على ّ
ُ
املقاعد ..م َّرتْ
ري
بني
ِ
ثالثة � ٍ
أعوام وهي ت�س ُ
وتبت�س ُم
فيخ�ضر قل ُبها
املدر�سة
طريق
على
ِ
ِ
ِ
ُّ
ً
الب وللأ�ستا ِذ الذي ي�ستوقفها �أحيانا كي
للطّ ِ
مرة ر�آها الأ�ستا ُذ
آخر
�
أحوالها..
�
عن
ي�س� َأل
ٍ
ري ال� ...أنا
قال لها عائ�شة!! .ر َّدتْ دون تفك ٍ
ٌ
ميتة ..هذا ا�سمي ُ
منذ �أنْ رحلتُ من هنا.
َ
َ
العطب ف�إن
القلب و�سريعة
كانتْ حمطمة
ِ
ِ
ً
بك ..انهارتْ
باكية� ..أخربته
�س�ألها �أحدٌ ما ِ
ال�ص َ
يف املقبل م��ن ابن
�أن��ه��ا �سوف ت��ت� ُ
�زوج ّ
ع ّمها الذي ُي�شبهُ �أخيها بالق�سو ِة والت�سل ِّط
ُ
خلدمة ع ّمها الذي
وتنتقل من خدمة �أبيها
ِ
ٌ
و�صورة َ
والدها
هو ِظ ٌل �آخر
طبق الأ�صلِ عن ِ
لكنَّه �أ�شدُ ق�سو ًة ..ول�سانه �أكرث ُ�سم ًا ...فما
هي فاعلة بهذه احلياة ..وهذا ال��دوران يف
اقية ..ت��أَ َّث� َ�ر الأ�ستا ُذ
ال�س ِ
الفراغ كح�صان ّ
ُ
كم
احل
�شبه
ي
الذي
ومب�صريها
كثري ًا بحزنها
ُ
َ
بالأعمالِ ّ
لطفلة كان ذن ُبها
اقة امل�ؤبد ِة
ال�ش ِ
ٍ
الوحيدُ �أنها ول��دتْ �أنثى يف جمتمع ذكوري
���ذات..
��ب ال� ِ
�اء وال��ب�����ش��اع� َ�ة وح� َّ
و ِر َث ال��غ��ب� َ
�أخربها �أنْ تهد�أ و�أهداها ُكتيب من �أ�شعا ِر
فرتة لكنَّه
نزار قباين كان قد جلبه لها منذ ٍ
الكتاب
يلتق بها كي
مينحها �إي��اه� ،ض ّمتْ
مل ِ
َ
َ
ل�صد ِرها ال�صغري املليء ب��الأوج��ا ِع وم�ضتْ
ب�شغف..
�شاعرها
ترعى �أغنا َمها وهي تقر�أ
ٍ
َ

ً
حكمة لإخما ِد نريانِ
وقد �أخذتْ من العنوانِ
الأ�سى يف روحها ..يوميات امر�أة ال مبالية..
مبالية ..وقر�أتْ ...
هل �ستكون عائ�شة غري
ٍ
ثوري �أُح ّب ِك �أنْ تثوري
ال�سبايا والتكايا والبخو ِر
ثوري على �شرق ّ
ً
رير
يراك
�شرق
ِ
ثوري على ِ
ال�س ِ
وليمة فوق ّ
نف�سها ال َ
أبيات وت�ستمدُ
كانتْ تعيدُ على ِ
عمها واب��ن��ه مل
ال��ق��و َة منّها ..ح�ين زاره���م ُّ
ً
م�ستلقية تقر�أ
�رج �إل��ي��ه��م ..ب��ل ك��ان��ت
ت��خ� ْ
اخلروج
كتا َبها مما �أثار غي�ضَ �أمها ..رف�ضتْ
َ
ال�ستقبالهم..
ويف ال�صباح حني ع��ادتْ من رعي الأغنا ِم
ً
ً
طويلة عنها لدى
حكاية
تن�سج
وجدتْ �أ ّمها
ُ
ا�ضب ..وب��د�أ ُ
ال�شتائم لها
كيل
وال� ِ�ده��ا ال َغ ِ
ِ
بطلة ن��زار يف الال
والتهديد فتق ّم�صتْ دو َر
ِ
أ�سى :لن �أتزوج ابن
مباالة وهم�ستْ
ٍ
بربود و� ً
فهاج وماج ال ُأب ومل تعلم كيف ترد�أ
�أخيكَ ..
اجللد
عن ج�سدها ال�صغري هذا الطّ وفانِ من
ِ
دوب يف جمي ِع
ِ
وال�ضرب ..حتى خرجتْ ب َن ٍ
ً
وح
الر
وجع
من
ال
أ�ص
�
�
أ
املت
ها
ج�سد
�أنحاءِ
ِ
لمِ
ّ ِ
تنظر من نافذتها �إىل
املثقلة..
البيت املقابلِ
ِ
ِ
ُ
�سعيدات مبا بهنَّ من
الفتيات
ترى
خليباتها..
ِ
ٍ
ن
مت
..
ري
الكب
قيود..
را�ضيات بهذا اخلواءِ
ّتْ
ٍ
ٍ
ِ
ّ
مثلهن دون �أحالم دون ال�شعو ِر بهذا
�أنْ تكون
ّ
الظلم لعنتْ اختالفهاَ ..فلم َتطلْ
نب وهذا
ال ُغ ِ
ِ
حري َتها ومل حت�صلْ على �سال ِمها الداخلي
املحيط بها
با�ست�سالمها التّا ِم لذلك اجلهلِ
ِ
يحا�صر
ال�سوا ِد اجلائر الذي
حد ال َغ ِ
ُ
رق وهذا ّ
َ
بقعة النّو ِر ويطاردها حتى الفناء...
ع��ادتْ من املرعى وق��د ا�ستقبلها �إخوتها
ً
بورق
رت
ال�صغا ُر يحملون
ملفوفة ٍ
عرائ�س الزّ ع ِ
َ
ّ
�أبي�ضَ مليءٍ بالكتابات على غري عادتهم..
لفائف
املنغم�سة ب�صن ِع
نظرتْ جيد ًا �إىل �أ ّمها
ِ
ِ
تر ووج���دت كتابها
اخل��ب��ز ب��ال��زّ ي� ِ�ت وال��زّ ع� ِ
عبثي
بجانب والد َتها متزقُ �أوراق� ِ�ه ب�شكلٍ
ِ
ٍ
عائ�شة كي َ
ُ
تنقذ
لتلف بها
العرائ�س ..رك�ضتْ
َ
الكتاب فتقاذفته �أيادي �إخوتها،
ما تبقى من
ِ
ورماه �أحدهم يف التّنو ِر الذي مل تنطفئ نا ُره
ب�صمت وي�أ�س كبريين و�أخذتْ
بعد ..وقفتْ
ٍ
تراقبهم وه��م ي�سخرون منها وي�ضحكون
ٌ
عاجزة �أمامهم متام ًا ،تنظر �إىل �أمها
وهي
ُ
ين�صف
الكتاب
بحزنٍ ( ..لو تعلمني �أن هذا
َ
لتاج
بك من
�
ِ
أنوثتك ويرتقي ِ
ِ
مرتبة اخلد ِم ِ
أ�سمح
احلرية ملا
ِ
ِ
فعلت هذا يا �أم��ي)ْ ...
لن � َ
أتي لهذا العامل البغي�ض وتقا�سي
البنتي �أَن ت� َ
ما �أقا�سيه...
ال�ص َ
َ
ُ
وف
عائ�شة كي
أيام ذهبتْ
بعد � ٍ
تغ�سل ّ
الذي �سيكون فرا�شَ عر�سها ..تركته خلفها
و�أخ��ذتْ
ري لتحكي له
تغو�ص يف الن ِ
ّهر الكب ِ
ُ
ً
ً
مباليةِّ ..
حزينة عن امر� ٍأة
حكاية
بكل �شيءٍ
ٍ
مبالية حد التال�شي والت�شظّ ي� ...أ�سلمته
ف�صاف
روح��ه��ا ..فنبتتْ هناك �شجر ُة �صَ
ٍ
َ
حزين ت��روي للعابرين
يوميات عن ن�ساءٍ
ٍ
ٍ
ُ
قتلتهن اجلاهلية وو�أدتهن �أحياء...
ّ
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قراءة بالإكراه
• د .يو�سف جاد احلق
جاءين معلن ًا �أن دائنيه يزمعون احلجر على �أمالكه �إن هو مل يبادر �إىل
�سداد ما عليه من دين يف غ�ضون �أيام قليلة وقد جاءين يطلب العون.
قلت يف نف�سي�« :إنها واهلل لفر�صة مواتية كي �أق�سره ق�سراً ،هذه املرة ،على
قراءة مقايل الذي ت�صادف ظهوره �صبيحة ذلك اليوم يف �صحيفة �أ�سبوعية.
كنت �أفرح �أميا فرح �آنذاك لدى ظهور ق�صة يل �أو مقال يف هذه ال�صحيفة �أو تلك».
كان �صديقي �صالح ال ينفك عن الت�شكيك مبحاوالتي (الإبداعية) ،فيحجم من
ثم عن قراءة ما �أكتب ،متذرع ًا ب�أنه على معرفة تامة ب�أفكاري ال�ضحلة ،التي ال
قيمة �أو فائدة تنطوي عليها ،فلماذا يعنّي نف�سه �إذ ًا بقراءتي..؟
قدمت ال�صحيفة �إليه م�شفع ًا ذلك بقويل:
ـ هل قر�أت هذا املقال يا �صالح؟
منحي ًا �إياها
نظر �إىل ال�صحيفة مل ّي ًا ،وحني ملح ا�سمي �أ�شاح بوجهه ،ثم بظهر يدهِّ ،
جانب ًا ،وك�أن ما ر�أى قد �أثار امتعا�ضه.
لدي �أن
احلق �أقول ا�ستفزين �صالح كعادته ،بيد �أين متالكت نف�سي ،وقد وقر ّ
�أرغمه �إرغام ًا على قراءتي هذه املرة ،فقلت بحزم قائد كتيبة ،م�صطنع ًا تقطيبة
جبني منا�سبة:
ـ تقر�أ هذا املقال �أو ًال يا �صالح ثم �أقدّ م لك املطلوب!..
�أم�سك �صالح بال�صحيفة يف ت�أفف وا�ضح .تظاهر ب�أنه يقر�أ للحظات ،قبل �أن
ي�ضعها جانب ًا بنزق ،وهو يقول:
ـ ه ّيا ..لي�س لدي وقت يا �أني�س� ،سوف �أقر�أ مقالك هذا فيما بعد� ..أعدك بذلك،
املهم الآن..
قاطعته بهدوء الواثق من �سطوته قائ ًال:
ـ املهم الآن �أن تقر�أ هذا املقال يا �صالح� .إن تقر�أه يا �صديقي �أقدم لك العون الذي
تبغي و�إال فال!..
تناول ال�صحيفة ثانية ،تظاهر ب�أنه يقر�أ� ،شرع يهز ر�أ�سه ..ميين ًا وي�سار ًا يدمدم..
يغمغم« ..ح�سن ،ال ب�أ�س ،يبدو �أنك �أح�سنت الكتابة هذه املرة ..يا �سالم»!..
�أدركت بفطنتي �أنه ال يقر�أ �شيئ ًا� ،إمنا هو ميثل دور القارئ فقلت بلحجة حازمة:
ـ ا�سمع يا هذا ..ال ميكنك �أن تخدعني هكذا .ل�سوف �أجري لك امتحان ًا يهون �أمامه
امتحان البكالوريا ،وبقدر ما حت�صل عليه من عالمات �أدفع لك ن�سبة على �أ�سا�سها،
�أما �إذا ر�سبت فلن حت�صل على �شيء قط .هل �سمعت �أن الرا�سبني ينالون �شيئ ًا..؟
قال غا�ضب ًا ،مكفهر الوجه :ـ ومن قال لك �أين �أقبل �شروط ًا تع�سفية م�سبقة..
ومنك بالذات؟
قلت:
ـ هذا �ش�أنك يا �صديقي �صالح ،ولن تكون يف هذه احلال �أح�سن من براق�ش ،تلك
احلمقاء التي جنت على نف�سها ب�سوء تدبريها!..
هب واقف ًا وقد متلكه غ�ضب �شديد ،ليقذف بال�صحيفة يف الهواء� ،أر�ض ًا ثم مندفع ًا
َّ
عال ب�أنه ي�ؤثر وقوع احلجز على
�إىل الباب اخلارجي ،م�سرع اخلطا ،معلن ًا ب�صوت ٍ
�أمواله املنقولة وغري املنقولة ..بل �أن ي�سجن يف زنزانة �ضيقة على �أن يقر�أ يل
�شيئ ًا .ثم �أردف �صائح ًا قبل �أن ي�صفق الباب وراءه بعنف كاد �أن ي�صدع اجلدران:
ـ من تظن نف�سك يا �أني�س؟ طه ح�سني �أم عبا�س العقاد� ،أو حتى ح�سنني هيكل� ،أبد ًا
لن �أ�سمح لك با�ستغالل �صداقتي ل ُتكرهني على قراءة مقاالتك الهزيلة.
ـ �أنت تقر�أها �إذن!..
ـ �أبداً ..ولن �أفعل ما حييت ،حتت �ضغط احلاجة �إليك يف ظرف طارئ كائن ًا ما
يكون!..
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الواقع الحياتي في ق�ص�ص تاريخ جرح
للقا�ص ف�ؤاد ال�شايب

• عو�ض �سعود عو�ض
يكتب ف�ؤاد ال�شايب ق�ص�صه من احلياة
التي يعي�شها � ،أو يح�س بها  ،وبلغته اخلا�صة
التي يتفن يف جعل امل�ضمون مالئم ًا لل�شكل
 ،حيث يقف �إىل جانب الإن�سان والوطن
لتبدو احلياة �أكرث احتما ًال  ،ولهذا كان
دائما �إىل جانب املظلومني .
م�ضمون الق�ص�ص :
تتحدث ق�صة (ال�شرق �شرق ) عن �شبان
عرب يف باري�س  ،تعرفوا على فتيات  ،ومنهن
لو�سي التي ربطتها عالقة مع �أحمد  .ر�أي��ه
بها مل يتجاوز ما ورث��ه عن �أ�سرته وجممعه
ال�شرقي  ،الذي يربط بني �شرف الفتاة وعفافها
� ،أما لو�سي فر�ؤيتها الغربية متحررة ال تلتقي
مع ر�ؤي��ة �أحمد  ،وعلى الرغم من حماوالتها
للحب  ،حيث كانت تعطي
�إىل جره �إىل مفهومها
ِّ
ج�سدها حريته  ،وهي ترمتي على �سريره  ،ولهذا ف�شل ح َّبه
 ،وكانت ر�سالتها له ( :يا للأ�سف � ،أيها ال�سيد الطيب � ،أنا ل�ست
مالك ًا  ،و�أنت � ..أنت ل�ست رجال  .الوداع� ).صفحة � 31أما ق�صة
(�أحالم يوالند) فتتحدث عن عالقة ح�سن بيوالند  ،وامل�صارحة
بينهما  .هو يحب الفتاة العربية ذات اخل�صر الرقيق والردف
الثقيل وال�صدر الناهد  ،وهي حتب الرجولة والع�ضل املفتولة
بج�سده  ،ولذلك ا�ستمرت عالقتهما املبنية على ال�صراحة .
تثري ق�صة (ربيع يت�ضور) ذكريات الأب ليوم خطوبته  ،يخرج
مع زوجته ليحتفال بهذه املنا�سبة  ،بينما ابنهما يخرج من البيت .
فريي موعد غرام بني فتاة تنتظر �شاب ًا  ،يعود بعد منت�صف الليل
حتاول الأم ا�ستنطاقه � .إال �أنه يذهب �إىل فرا�شه .
ي�صف القا�ص ح��ال النا�س قبيل موعد الإف��ط��ار يف رم�ضان
 ،وترقبهم ملدفع العيد و�آذان املغرب  .وكيف تخلو ال�شوارع من
املارة  ،با�ستثناء حميدان �صياد ال�سمك الذي يبحث عن فطور له
 ،وذلك يف ق�صة (قبل املدفع ) �أما ق�صة (العان�س) فهي ق�صة نور
و�أختها عفيفة و�أمهما  ،حيث تبدو عفيفة متمردة  ،تذهب �إىل
ال�سينما وترافق انطوانيت الفتاة الطائ�شة  .حتدثها �أختها عن
غطر�سة �أمها و�شرا�ستها  ،وهي تت�أمل لأختها التي تق�ضي ن�صف
نهارها يف املطبخ  ،والن�صف الآخر وراء �آلة اخلياطة  ،وفوق ِّ
كل
ذلك مل تتزوج  .عندها ا�ستفاق الأمل امل�سجون يف ثوب العفة بعد
هجمة طويلة يف الزمان .
تتحدث ق�صة (مالك املوت) عن �أ�سرة فقرية  ،الزوج مري�ض
 ،وال متلك الزوجة ثمن دواء له  .ومر�ض طفلها  ،وتذكرها
جلل�سة جاراتها  ،ولنورية تفتح البخت  ،وهذا ما فعلته معها ،
حيث تكهنت مبوت �سيحدث يف بيتها  ،وهذا ما حدث� ،إذ توفى
ابنها ال�صغري � .أم��ا ق�صة (جنازة الآل��ة) فتتحدث عن جمعة
الأعور الذي ميتلك ثالثة بغال جتر خلفها كميون ًا ينقل الركاب
واحليوانات من القرية �إىل املدينة  ،قبل انت�شار ال�سيارات � ،أما
وقد و�صلت �سيارة للقرية  ،فغدا االحتفاظ بالبغال مكلف ًا وغري
واقعي  .ذهب لبيعهن  ،لكن مل يح�صل على ال�سعر الذي طلبه .
عاد �إىل القرية بعد �أن �أ�صلح و�ضع الكميون  ،الذي حمل معه وهو
عائد �إىل القرية زبون ًا وعدد ًا من احليوانات  ،وت�شاء امل�صادفة
تعطل ال�سيارة وتوقفها يف بطن الوادي قبل و�صولها �إىل القرية .
انت�شر ركابها حولها وركبوا يف الكميون الذي ج َّر ال�سيارة  ،وكانت
الفرحة عظيمة عندما و�صل اجلميع �إىل القرية �ساملني .
�أ�صل �إىل الق�صة الوطنية (تاريخ جرح ) التي تتحدث عن
ظلم العثمانيني للعرب  ،وجتنيدهم يف ال�سفربرلك  ،يف هذا
الوقت عني نظلي �أفندي على القرية  ،فف�سق وا�ستكرب  ،وطلب
من القرية �أجمل بناتها ح�سانة بد ًال عن �أخيها الفراري ح�سان
� ،أ�صر �أن يقب�ض على عفافها  ،فما كان منها �أن جاءت حافية
وحا�سرة الر�أ�س  ،حلقها �أخوها ح�سان  ،ودخال �إىل نظلي �أفندي
الذي طعنه ح�سان ثم طعن �أخته � ،أما ق�صة (تاريخ جرح)  ،فهي
نتيجة �ضربة دركي بعقب بندقية لطفل ح�ضر هذه املعمعة .
�أما ق�صة (جموع القطيع) فتتحدث عن جماهري تنتظر ح�سني
بك  ،ليلقي عليها اخلطاب ( :اجلميع بانتظاره  ..ال�شعب يف هياج
 ..عليك �أن تلقي الكلمة التي قررها احلزب �).صفحة ، 135

وح�سني بك غري مبال  ،مل ي ��أت � .أحدهم
�صعد املنرب و�أخربهم �أن ح�سني بك مل ي�أت
لأن��ه خائن  .فتوجهت اجلموع �إىل بيته ،
عبثوا به وحطموا �أبوابه ونوافذه  ،غادروا
بعد �أن علقوا جثة اخل��ادم  ،املكتوب عليها
ح�سني اخلائن هذا جزاء اخليانة .
�أما �أ�سطورة (ميالد الب�ؤ�س) فتحكي عن
�أ�سطورة اخللق  ،التي توجها اخلالق ب�أ�سطورة
الب�ؤ�س � ،أي خلق حواء من �ضلع �آدم ( :وكما
�سل حواء �ضلعا من جنب �آدم  ،كذا �سل الب�ؤ�س
�ضلعا من جنب ال�سعادة � ) .صفحة 145
الناحية الفنية  :ف�ؤاد ال�شايب من جيل
ال��رواد امل�ؤ�س�سني لكتابة الق�صة  ،الذين مل
يرتكوا انتاج ًا ث��ر ًا  ،بل تركوا فن ًا جديد ًا
 ،وه��ذا عائد ب�سبب انهماكه يف �أعماله يف
ال�صحافة � ،أو يف الق�صر اجلمهوري � ،أو يف وزارة الثقافة رئي�س ًا
لتحرير جملة املعرفة � ،أو يف الإقامة يف فرن�سا مدة من الزمن ،
�أو يف الأرجنتني ممثال للجامعة العربية هناك  .هو املثقف الذي
يرى الواقع احلياتي للنا�س  ،فيكتب ب�أ�سلوبه الر�صني ال�سهل،
ليكون ما كتبه وا�ضح ًا ومتالئم ًا مع تطلعات النا�س  ،حتى �إنه كتب
�إىل جانب ِّ
كل عنوان مفتاحه  ،كيال يكون غام�ضا  ،والأمثلة :
ق�صة (ال�شرق �شرق) من وحي باري�س  ،وكذلك ق�صة (�أحالم
يوالند) �أما (ربيع يت�ضور) فحكاية نف�س  ،و(قبل املدفع) ق�صة
دم�شق  ،و(العان�س) ق�صة املر�أة فقط  ،و(ملك املوت) �صورة من
احلياة الريفية  ،و(جنازة الآلة) ق�صة ريفية  ،و(تاريخ جرح)
من �صميم التاريخ  ،و(املعركة ) حوارية ذات ف�صلني  ،وهو يرى �أن
احلوارية من الق�ص�ص  ،وهذا ر�أيه ويحتاج �إىل نقا�ش  ،و(جموع
القطيع) مل ي�شرح العنوان  ،حتى ال يخد�ش كرامة هذه اجلموع
املحت�شدة التي جتري وراء ال�شعارات واخلطب  ،هذه التي كانت
�ست�صفق حل�سني بك لو ح�ضر ،هي ذاتها التي ذهبت �إىل بيته،
وانتقمت منه  ،ب�سبب ادع��اء مل يتم التحقق منه  .و(ميالد
الب�ؤ�س) �أ�سطورة .
يف ق�ص�صه يبد�أ من نقطة معينة  ،يطورها وينريها يف حماولة
للو�صول �إىل ذروة احلدث ثم الو�صول �إىل النهاية املتوقعة غالبا
 .ولهذا فق�ص�صه تقليدية وهو الأ�سلوب املتبع يف تلك الأي��ام،
وذلك بعر�ض الأحداث ب�شكل مت�سل�سل يف الغالب � .أحيانا تبد�أ
الق�صة بالو�صف ليعطي ال�صورة وا�ضحة عن بداية احلدث �أو
ال�شخ�صية  ،وهنا ال تكاد ق�صة تخلو من و�صف موظف ل�صالح
فنية الق�صة والأمثلة كثرية ومنها :
و�صف ال�شخ�صيات  ،كما يف و�صف حالة �سميحة يف بداية ق�صة
مالك املوت �صفحة  ، 75وو�صف نظلي يف ق�صة (تاريخ جرح) ،
وو�صف لو�سي يف ق�صة (ال�شرق �شرق) والتي منها �( :إنها �شيء من
خياله � ،شقراء  ،مهذبة  ،ال ت�سخر من وح�شته  ،وال تقطع عليه
�سبيل ت�أمالته � .إن فمها وا�سع  ،ولكن ابت�سامتها �ساحرة  ،و�أ�سنانها
بي�ضاء نا�صعة �إنها �شقراء ك�شم�س الأ�صيل  ،خفيفة ك�أغ�صان
ال�صف�صاف  ،مرحة �ضاحكة كالبحرية� ).صفحة  20و 21
و�صف احلالة التي ت�سود قبل الإفطار يف رم�ضان  ،يف ق�صة
(قبل املدفع )( :دن��ت ال�ساعة وال ت��زال تدنو � .إنها تطل من
مغرب ال�شم�س  ،حمملة وع��ود ًا ون��داء جمي ًال  ،وك ��أن ال�شم�س
ب�صفتها الفاترة  ،قد �أم�ضها اجلوع و�أ�شقاها امل�سري على الطوى ).
�صفحة 55
و�صف مقهى �شرقي � ،إذ يندرج هذا يف و�صف املكان ،يف ق�صة
�أح�لام يوالند ( :فاملقهى رده��ة م�ستطيلة منقو�شة اجل��دران
باحلفر  ،مفرو�شة بالب�سط واحل�صري املتعدد الأل��وان تدور بها
دكك واطئة  ،وموائد �صغرية  ،تعلوها �صفائح نحا�سية �صفراء
منقو�شة  ،وكانت الو�سائد القما�شية واجللدية من م�ستديرة
وم�ستطيلة  ،ترمتي وت��ت��وزع هنا وهناك داعية �إىل الراحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والك�سل ) �صفحة 38
ع�شر ليال لو�سي ترمتي على �سرير �أحمد  ،وتظهر له الكثري
تاريخ جرح  -جمموعة ق�ص�صية للقا�ص ف�ؤاد ال�شايب � -إ�صدار احتاد
من ج�سدها  ،وهو ال يفقه ما يحدث حوله  ،حتى ت�أكدت �أنه لن الكتاب العرب دم�شق  1978تقع يف � 152صفحة من القطع املتو�سط
ميار�س
احلب معها  ،عندها قررت تركه � ،أما هو ف�صار يبحث عنها وثمة درا�سة عن ف�ؤاد ال�شايب وكلمة امل�ؤلف و�إحدى ع�شرة ق�صة .
َّ

كمن يبحث عن �إبرة يف كومة ق�ش  ،وعندما مل يهتد �إليها وجد
واحلب
و�سيلة الر�سائل  ،ف�أر�سل �إليها �أول ر�سالة  ،وبه من ال�شوق
ِّ
ماال يو�صف  ...يعرث على ورقة  ،كتبت عليها عنوانها ذات يوم
فكتب �إليها ( :لو�سي �أين �أنت ؟ هل ت�شعرين بحرارة هذا النداء
؟ �أين �أنت ؟ �أمري�ضة فذهلت ؟ �أو م�سافرة ف�سلوت ؟ هل تركتني
مازحة �أم عامدة � )...صفحة 30
فردت عليه و�شرحت و�ضعها  ،وطلبت �إليه �أن يكف عن التفكري
بها �،أو التفتي�ش عنها �أو مالحقتها � ،أو مرا�سلتها ومما قالته :
(�إنني ال �أقول  :ال �أح ُّبك  .بل �أق�سى � :إنني �أمقتك � .إن نف�سي
لتجي�ش و�أح�شائي لتخبط �إذا ر�أيتك وانهتها  :يا للأ�سف �أيها
ال�سيد الطيب � ،أنا ل�ست مالك ًا  ،وانت � ..أنت ل�ست رج ًال  ،الوداع)
�صفحة 31
اللغة واحلوار :
تبدو يل اللغة حممولة لتكون لغة ق�صة  :جملتها ق�صرية ،
وتعتمد على اجلملة الفعلية يف العديد من املقاطع  ،وك�أنه يف هذا
ينهي متوالية جملة ت�ؤدي �إىل جملة  ،وحدث يو�صلنا �إىل �آخر
و هكذا  .وعلى �سبيل املثال( :خرجت �سميحة  ،و�أغلقت وراءها
باب الدار اخلارجي �إغالقة حذرة  .وما �إن �أح�ست بالهواء البارد
ي�سفح وجهها يف الزقاق  ،حتى �أ�سدلت نقابها  ،وط��وت الطفل
حتت مالءتها و�أ�سرعت � .أ�سرعت � ،إنها حت�س ب�شيء من الوح�شة
والذعر  ،فلم تغادر البيت منذ �أ�سبوعني ،وكادت ت�شمر وتنهزم .
�أين النا�س ؟ هل �صعقوا ؟ كان الزقاق مقفر ًا  ،ت�صفر فيه الريح
وال�برد يحيل مياه املطر يف احلفر الو�سخة مرائي عكرة من
جليد� ).صفحة 75
ا�ستوقفتني اللغة يف بع�ض اجلمل مثال ( :كانت له كما كان لها
قطرة يف جدب  ،وهدي ًا يف تيه من ي�أ�س � ).صفحة 22
(وكانت ارمتاءتها على ال�سرير طيعة لينة  ،عزيزية كالثمرة
دفعتها �أنامل الن�ضوج  ،ف�سقطت على احل�شائ�ش اخل�ضر يف يفء
ال�شجرة احلانية الأغ�صان � ) .صفحة 29
�أما احلوار فقد �أدى غر�ضه يف العديد من الق�ص�ص � ،أنقل احلوار
التايل من ق�صة جنازة الآلة :
( وق�صد الزوج هذه املرة �أن يثري حفيظة الزوجة  ،فقال لها
وهو يدفعها يف ظهرها بقدمه :
قومي  ..قومي وتطلعي �إىل هذا ال�سرب من الغزالن .
غزالن �أي �شيء ؟
ن�ساء  ..بنات � ،سيقان  ،دنيا  ،نا�س  ..اهلل رب ال�شام!
معلوم تريد �أن تفتح دكان ًا  .وكان ينق�صك يا�أعور الكلب �أن
ت�صاحب بنات ال�شام!
وكان �سكان القرية قد زحفوا برمتهم نحو ال�ساحة  ،فتجمعوا
حول ال�سيارة  ،يتحدثون عن عجائب الزمان وقرب نهاية العامل
 .فكان الأط��ف��ال يرق�صون ك�أنهم يف عر�س والن�ساء يتهام�سن
ويتغامزن  ،وتود كل واحدة �أن تكون زوج عزيز� ).صفحة 93
�أ�صل �إىل م�س�ألة الزمن والذكريات يف بع�ض الق�صة  ،ومثالنا
هنا ق�صة (تاريخ جرح) القائمة على ذكريات ح�صلت �أيام احلكم
العثماين  ،ويف زمن نظلي �أفندي � ،إذ مت �سرد الق�صة ب�أ�سلوب
قريب من احلكاية :
(�س�ألت �أبي ذات يوم عن �سبب هذا اجلرح الذي كاد ي�شوهني
ورحت �ألح على والدي يوما بعد يوم ليق�ص علي احلادثة  ،حتى
ق ِبل ذات م�ساء  ،بعد �أن ت�أملني طويال وتكلم :
كان ذلك يا ابني يف قريتك التي ولدت فيها وترعرعت  ،يف عهد
من �أظلم عهود التاريخ� ).صفحة 107
ويف (املعركة) احلوارية من ف�صلني  ،والقائمة من بدايتها
�إىل نهايتها على احلوار  ،وكذلك على ذكريات الأب ليوم ذكرى
خطبته يف قوله �( :أتذكرين يا وداد يوم خطبتنا لقد كان يوم
ربيع مثل اليوم� ).صفحة  48ولهذا ذهب واحتفل .

نافذة على العالم
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مختارات من ال�شعر الرو�سي

•عبد اهلل عي�سى
�أغنية
�إيفان بونني

الغ�صون املديدة
ثم يطري �إيل �شعاع ابت�سامتك
ال رخام ال�ضريح ،وال ال�صلب
ال زال ف�ستانك اجلامعي
�أمامي
ونظرتك ال�ساحرة
�أنت وحدك؟
ل�ست معي؟
يف ال�سنني البعيدات عن عمرنا
حيث كنت �سواي؟
�إيفان بونني
�سريغي ي�سينني
�آنا �أخماتوف
ويف عامل الأر�ض يف العامل الدائري
كم رطب �أدمي الأر�ض،
وقد جرح ال�شك خديه
ال��ن��ه��ارات ه��ذي الفتية ،ه��ذي الأ�صيلة
ومكتئبات ع��ل��ى ح���واف ال��ب��ح��ر ���ص��دور
حائرة خ�صالته
والغابرة
ال�صخر
من زمان
وجبهته بتجاعيدها �سامقة
�أنا مل �أعد!..
لكن �أحالمه ال�صافيات
وهي املجبولة دوم ًا على الطم�أنينة
التي ا�ضطرمت بغواية لوحاته املمعنات
الوهاج
املولعة بال�شعاع ّ
يف الأقا�صي تطوفني �أنت
بها�ؤه
�سوف �أبني على قربها �صومعة
و�أنت حتبني� ،أنت وتغتبطني
يجل�س يف ركن علية �ضيقة
تكون لنا ،ل�سنني طوال ،مثل بيت،
الآن� ،أينك؟ م�أخوذة
وبقايا ال�شموع تغب�ش �أحلاظه
ويكون ثمة معرب بني ال�شبابيك
ب�أمواج خليج الب�سكايا الأخ�ضر
ويف يده قلم من ر�صا�ص
يف جوفه نوقد ال�سراج
بني الأبي�ض من �أثوابك ،وامللك
ً
ب�سرية كان يجري حوارا معه
كقلب معتم
فيغدو ٍ
عبث ين�ساب فيك دم القرى
لي�س من ٍ
ثم يكتب �أغنية بر�ؤاه احلزينات
فيه حمراء تندلع النار
�أيتها اجلذىل ،الب�سيطة ،والطليقة
بالقلب يلقف ظل ال�سنني التي عربت
وهي تهذي� ،أتعلم ،من هو�س
ب�ألق العينني الغامقتني بالأ�سود
كان هذا الدوي �صدى روحه
ب�أ�شياء �أخرى ،بال�سماوي الق�صي
بتوردك املل�سوع بال�شم�س
ها هو يحتمل الآن ما �سوف ي�أتي به غده
لكنه ،الثم ًا ،لقن الراهب:
بال�شفتني النحيلتني ،ال�شفتني الرقيقتني
من �أجل ما قد يقيت احلياة
لي�ست لكم ،لي�ست اجلنة للآثمني
قويل للأمري �سالم ًا
ولي�س يرى خلف ذاك ال�ضباب ال�سحيق
�آنذاك ،مبي�ضة من الوجع العتي
�سالم ًا يا �أمرية
هاء
الذي َ
رغت�( :سوف �أم�ضي معك)
�ألثم كفيك الطفل ّيتني
ماذا هناك �سيح�صل يل؟
ها نحن وحيدان طليقان
لأجل ذاك احلب
هل هي الغبطة امل�شتهاة ،الأخرية
وعند �أقدامنا ت�ضطرب الأمواج الزرقاء
يوهن
أن
�
�سواه
�د
�
أح
ل
لي�س
احل��ب ال��ذي
ٍ
�أم راحة تعرتي �صدري التع�س؟
العظم مني
�أم �أن ذاك الذي �شاب
يطمرين باحلزن ثانية
ال�شاعر
ميلأ القلب ثانية باجلراح الكتيمة
جنازة
يلهبني دون حم�ض نار؟
�سريغي ي�سينني
لكنني عرب حلكة هذا ال�ضباب ال�سحيق
�آنا �أخماتوفا
�أرى الفجر مندلع ًا
�شاحب يتعمق يف الطرق املرعبات
هذا املوت للأر�ض ،تلك الكئيبة
ويف روحه تتنا�سل �أ�شباح �شتى
�أل ّوب عن بقعة ما لقرب
فيما ال�سكينة يل
ويف �صدره لطمات احلياة تدق
�أترى �أيها امل�سكونة �أكرث بال�ضوء؟

على االنعتاقة فتّحت
ن ّورت يف حقل بتوال
وال حتدق يف الروح
العينان الوادعتان
�أذكر� ،أذكر الناعم
ذاك الكتان ال�شفيف
أر�ض ما بعيد ًا
هناك يزهر يف � ٍ
�أذكر� ،أذكر ال�صايف
ذلك اللحظ امل�شع
يرفع الرمو�ش
كلما ُ
ت�ستفيق الكائنات
خرج الهالل املت�أخر ،يف الليلة املطمئنة
من �أكمات الزيتون الأ�سود
باب ال�شرفة �صر� ،سمعت:
رقيق هذا ال�صريف!
ً
يف اخل�صام ،ال نغفو معا ،يف اخل�صام الأبله
فيما تنفّ�ست لنا الورود يف عتمة املمر
تلك ال�ساعة الطيبة
�أنا يف ال�ساد�سة ع�شر
أنت يف ربيعك ال�سابع ع�شر
و� ِ
�أذكر� ،أتذكر
كيف �شرعت الباب على ال�ضوء القمري
و�ضممت املنديل امللطخ بالدموع تلك �إىل
ال�شفتني
نا�شجة ترتع�شني ،تهت عن دبو�س �شعرك
بينما ،من الرقة والأمل الغالب ،ينحل
ج�سدي.
يا �صديقي!
ليتنا ن�سرتد الليلة تلك
هناك يف احلقول ،ويف املقربة
ودغل البتوال العتيق
ال قبور ،وال ..ال عظام
مملكة الأحالم ال�سعيدة
ال��ري��ح ،تلك ال�صيفية ،تهز اخ�ضرار

تعزية

فجع الزميل ال�شاعر ح�سني احلموي بوفاة �شقيقه الدكتور خ�ضر
احلموي.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي واملجل�س
واالحتاد يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني اهلل عز
وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

الق�سم الأول ـ التخلف الإداري.
�صدر عن وزارة الإع�ل�ام كتاب جديد
الق�سم الثاين ـ الف�ساد الإداري.
ب��ع��ن��وان« :م�����ش��ك�لات �إداري������ة وح��ل��ول
الف�صل الثالث:
�إ�صالحية» للأ�ستاذ �أمين �أحمد �شعبان.
الق�سم الأول ـ الإ�صالح الإداري
وجاء يف فهر�س الكتاب:
الق�سم الثاين ـ التطوير الإداري
الف�صل الأول:
الق�سم الثالث ـ التنمية الإدارية
الق�سم الأول ـ الإدارة.
جاء الكتاب يف حوايل � /199/صفحة
الق�سم الثاين ـ القيادة الإدارية.
من احلجم الو�سط.
الق�سم الثالث ـ �إدارة املوارد الب�شرية.
الف�صل الثاين:

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

م�شكالت �إدارية

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

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.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

هيئـة التحريـر:
�أمري �سماوي ،د� .سليم بركات� ،سهيل الديب،
علو�ش ع�ساف ،عماد نداف ،حممد احلفري

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

الأر�ض
بوح دائم ال�شدو ،بليغ الأحلان والعبارات ،ولها لغة ال يدرك عمقها
للأر�ض ٌ
و�أبعادها �إال الذين �أدمنوا �صحبتها ،و�أدركوا �أهميتها ،وعا�شوا فوقها �ضيوف ًا
منذ ال�صرخة الأوىل حينما ر�أوا النور ،وحتى الزفرة الأخرية حينما �أ�سلموا
ال���روح ،ويف كال احلالني تبقى الأر����ض هي الأم ال���ر�ؤوم التي حتنو علينا،
وتعطينا من خرياتها التي ال تعد وال حت�صى ما ميكننا من موا�صلة احلياة
واجرتاح ال�سعادة من قلب العذابات ،لأن تراب الأر�ض يكنز يف �أعماقه وبني
م�سامه ما هو �ضروري لبقائنا على قيد احلياة ،وعلى قيد الأمل..
يف الأ�سطورة اليونانية القدمية حكاية توارثت الأجيال �سردها وتكرارها،
لتبني �أهمية الأر���ض بالن�سبة للكائن احل��ي ،وعطاءاتها له ،وهي كثرية ال
تعد وال حت�صى ..تقول احلكاية� :إن رج ً
ال ا�سمه «جيا» كان ق�صري القامة،
�ضعيف البنية ،خفيف الوزن يعي�ش يف مدينة من مدن اليونان القدمية ،وقد
ا�شتهر الرجل ب�أنه كان ب�ضربة واحدة منه ي�صرع �أعتى الرجال و�أ�شدهم قو ًة
ً
معركة خا�ضها� ،أو نز ً
اال ُدعي �إليه ،وال�سر يف ذلك كما تقول
وب�أ�س ،ومل يخ�سر
الأ�سطورة �أن هذا الرجل كان ي�ستمد قوته اجلبارة من الأر���ض التي يقف
عليها ،ومل يكن يعلم هذا ال�سر �إال زوجته ،وذات يوم �أ�سود غ�ضبت الزوجة
من زوجها جيا فو�شت به �إىل �أحد الذين تغلب عليهم يف معاركه ال�سابقة،
وعندها دعا الرجل جيا �إىل النزال يف �ساحةٍ كبرية من �ساحات املدينة ،ودعا
العديد من معارفه و�أ�صدقائه واملهتمني ،وحني دنت �ساعة ال�صراع امل�شهودة،
و�أم��ام ح�شد كبري من النا�س اق�ترب الرجل من جيا و�أطبق ب�ساعديه على
و�سطه ثم رفعه عن الأر�ض ،وعندها فقد �صلته بالأ َر�ض ،وفقد قوته امل�ستمدة
منها ،وب�ضربة واحدة �صرعه الرجل ،فانتهت �أ�سطورته التي �سجلها يف رحلة
حياته ،والتي كانت البطولة فيها للأر�ض ولي�ست له..
ويف حكاية ثانية ال عالقة لها بعلم الأ�ساطري لأنها حقيقية م�أخوذة من
تاريخنا املعا�صر ،وقد رواها �شهود كانوا ح�ضور ًا وقت حدوثها وح��ددوا يف
روايتهم الزمان واملكان اللذين حدثت بهما ،ومفادها �أن �شكري بك القوتلي
رحمه اهلل كان رئي�س ًا للجمهورية العربية ال�سورية ،وكان يحلو له �أن يقوم
بزيارة جلبل العرب يحل فيها �ضيف ًا على �سلطان با�شا الأط��ر���ش يف بلدة
القريا وهي مكان �سكنه يرحمه اهلل ،وبالطبع كان الرجل �أي �شكري القوتلي
ّ
ي�سوق �سيارته بنف�سه ،فمر ًة يذهب وحيداً ،ومر ًة ي�صطحب معه �سائق دون
�أن يرافقه �أحد غريه ،وذات �صباح ذهب �شكري القوتلي قا�صد ًا منزل �سلطان
الأطر�ش ،وحني و�صل القاه بع�ض الأقارب املقربني و�أخربوه �أن البا�شا يعمل
يف الأر�ض ،وحددوا له املكان وهو قريب من الطريق العام ،وحني و�صل �شكري
القوتلي املكان ر�آه �سلطان با�شا الذي كان ب�صحبته رجل واحد ي�ساعده على

ع��زق الأر���ض وتع�شيبها ،وعندها �ألقى باملعول ال��ذي ك��ان ي�ستعمله �أر�ض ًا،
والقى �ضيفه العزيز على قلبه مرحب ًا ،وبعد ال�سالم والرتحاب دعاه للجلو�س
للحديث يف �ش�ؤون الوطن كعادتهما دائم ًا ،فرتبع �سلطان الأطر�ش الذي كان
يلب�س �سرو ً
اال قدمي ًا به عدة رقع ودعاه للجلو�س فما كان من �شكري القوتلي
ً
حمرمة كانت يف جيبه ،ثم ق��ام بفتحها وو�ضعها على الأر���ض
�إال و�أخ��رج
ليجل�س عليها فقال له �سلطان الأطر�ش :يا �شكري بك ال تدع حاجز ًا بينك
وبني الأر�ض ،فجلو�سنا على الأر�ض يعطينا القوة التي ن�ستمدها منها ،ويجعلنا
�أكرث ع�شق ًا لها ومت�سك ًا فيها ،عندها ابت�سم �شكري القوتلي و�أعاد املحرمة �إىل
جيبه ،وجل�سا على الأر�ض وجه ًا لوجه يتحدثان ب�ش�ؤون الوطن واملواطن..
ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه بقوة الآن ويف هذه الأيام ال�سوداء التي متر على
كهف من كهوف الذل والهزمية والعار جاء ه�ؤالء
الأمة العربية :ترى؟ من �أي ٍ
الذين يبيعون الأر�ض ومعها كرامتهم لعدونا التاريخي الكيان ال�صهيوين؟؟!
ولأي قبيلة من قبائل الهزائم والر�ضوخ واال�ست�سالم ينتمون؟ �إين لأجزم ب�أن
ً
عربية ،و�أنهم ال ميلكون ولو احلد
دماء
الدماء التي ت�سري يف عروقهم لي�ست
ً
الأدنى من الرجولة وال�شهامة التي لطاملا تغنى بها �أجدادنا العرب الأقحاح
الذين كتبوا التاريخ مبداد من دم ،ولقنوا امل�ستعمرين �أق�سى الدرو�س و�أبلغها،
فا�ستحقوا بجدارة �ألقابهم التي ال تعد وال حت�صى ،من هنا �أ�صبحنا ن�شك
بنقاء دم ه�ؤالء الذين مل �أجد و�صف ًا �أبلغ من و�صف نزار قباين حني قال عن
الذين يت�سابقون لك�سب ود العدو ال�صهيوين وو�صفهم باملهرولني..
ثم ماذا نقول لأرواح ال�شهداء الذين دفعوا فري�ضة الدم من دمائهم الزكية،
وبذلوا �أرواحهم رخي�صة على مذبح الوطن ،وكل ذلك من �أجل �أن يبقى الوطن
عزيز ًا منيع ًا ،فماذا نقول لل�شهداء ونحن نرى زعماء العرب حمنيي اجلباه
والظهور يرجون العدو قبول ركوعهم �أمامه لقاء وعدٍ قطعه العدو على نف�سه
ب�أن يقوم بحماية العرو�ش من ال�شعوب اجلائعة املقهورة املغلوبة على �أمرها
وحكامها يف بارات �أوروب��ا و�أمريكا ميرحون ،ويبددون ثروات �شعوبهم على
الف�سق والفجور!
�أيها ال�شهداء الذين بذلتم �أرواحكم يف �سبيل �أن تبقى راية الوطن مرفوعة
عالي ًا ،ويبقى الوطن عزيز ًا كرمي ًا عايل اجلبني ال منلك �إال �أن نقول لأرواحكم
الطاهرة التي ما زالت و�ستبقى تعي�ش بيننا ويف قلوبنا جازاكم اهلل عنا كل
خري.
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