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كلمة �أوىل

يف اال�ستحقاق الد�ستوري
• د .علي دياب
يطل علينا اال�ستحقاق الد�ستوري الثاين مبوجب د�ستور اجلمهورية العربية ال�سورية
لعام  2012والذي ين�ص يف مادته  /88/على حق الرئي�س يف الرت�شح لدورتني متتاليتني
وقطرنا العربي ال�سوري ،يقفل عامه العا�شر ويدخل احلادي ع�شر وهو يواجه حتديات
قا�سية ،هدفت يف جملة ما هدفت �إليه �ضرب الوحدة الوطنية وتق�سيم البلد عرب تفجري
�صراعات عدة من طائفية وعرقية وغريها� ،إذ كانت �سورية العروبة حجر رحى املقاومة
الهدف البعيد ملا �سمي (بالربيع العربي) الذي بد�أ ب�شعارات ما �أنزل اهلل بها من �سلطان،
وبد�ؤوا من تون�س ومن ثم م�صر وليبيا وغريها وحققوا ما �أرادوا يف �إ�سقاط هذه الأنظمة
التي بالأ�صل كانت تدور يف فلكهم فظنوا �أن الأم��ر �سيطول �سورية ،التي ت�شكل القلب
من �أمتها العربية� ،إال �أنهم كانوا واهمني يف ظنهم ويف ظن عمالئهم وخمابراتهم ،التي
كانت تنقل لهم �صور ًا غري �صحيحة تراءى لكثري من النا�س الب�سطاء يف �أن هذه املوجة
موجة (الربيع العربي) لن ت�ستثني �أحد ًا .وقبل تر�شح �سيادة الرئي�س للوالية الأوىل
عام �أربعة ع�شر و�ألفني ،بد�أ التهويل ،و�أن ذلك من ال�صعوبة مبكان� ،إال �أن الرد ال�شعبي
أقبلت اجلماهري على �صناديق االقرتاع بحما�س منقطع النظري وفاز املر�شح
كان مزلز ًال ،و� ِ
ال�سيد ب�شار الأ�سد بالوالية الد�ستورية الأوىل كما ن�ص الد�ستور اجلديد ومع ذلك ا�شتد
�أوار احلمالت �ضد بلدنا وتدفق الإرهابيون من جهات الأر�ض الأربع ،وبدعم قوى ال�شر
والهيمنة الأمريكية ال�صهيونية ومن يلوذ بها وي�أمتر ب�أوامرها متخذين من البوابة
الرتكية الأردوغانية مدخ ًال �سه ًال لهذه املجموعات �إىل بلدنا كما بد�أ الإره��اب يقرتب
من املدن الرئي�سة دم�شق وحلب وحماه ودرعا وغريها وكان تقديرهم �أن ذلك �سيعجل يف
حتقيق �أمانيهم وما كانوا يحلمون به� ،إال �أن ب�سالة ال�سيد الرئي�س الذي انتخبه �شعبه
و�شجاعته ال��ن��ادرة� ،أحبطت تلك امل��ؤام��رات و�أف�شلتها و�أرغمت فلول االره��اب وبطرق
خمتلفة على الفرار وترك امل�ساحات التي كانت ت�سيطر عليها وذلك بف�ضل قواتنا امل�سلحة
البا�سلة ومغاوير جي�شنا العربي ال�سوري البطل ،و�صمود �شعبنا الأبي خلف قيادته الفذة،
وبالتايل فلم يفلح ه�ؤالء جميع ًا يف النيل من ب�سالة القائد الأ�سد والتفاف �شعبه حوله،
هذا ال�صمود الأ�سطوري دفع بالأ�صدقاء واحللفاء لأن يقفوا �إىل جانبنا ال�ست�شعارهم هذا
اخلطر الإرهابي ،ويف �أنه يهددهم يف عقر دارهم �إن كان يف جمهورية رو�سيا االحتادية،
�أو اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،وكان االنت�صار تلو الآخر مما م ّكن الدولة ال�سورية
من ب�سط �سيادتها على معظم �أرا�ضيها با�ستثناء بع�ض امل�ساحات يف حمافظة �إدلب و�شمال
حلب ويف اجلزيرة وبتواط�ؤ �أمريكي – تركي – �صهيوين ومن خالل اعتمادهم على بع�ض
التنظيمات غري الوطنية والعميلة التي تنكرت للأر�ض التي تعي�ش فيها ولرثواتها وعميت
�أب�صارها وب�صائرها مقابل حفنة من الدوالرات ،ولكنهم يعرفون جيد ًا �أن م�صريهم مزابل
التاريخ ومن يخون وطنه فال ميكن حتى لعدو وطنه �أن يحرتمه ،وكتب التاريخ البعيد
والقريب تزخر مبثل هذه الق�ص�ص واحلكايا التي ترويها عن �أمثال ه�ؤالء ،فها هو الرئي�س
ب�شار الأ�سد ينهي واليته الأوىل وير�شح نف�سه للوالية الد�ستورية الثانية وفق �أحكام
الد�ستور ،وال �أعتقد �أنّ اثنني يختلفان يف �أن هذا ال�شعب الويف الأبي ال�صامد ال�صابر،
على كل ما يعانيه من ح�صار وفقر وغالء� ،أن يتخلى عن قائد ت�شبث ب�أر�ضه وبحبه لوطنه
و�شعبه يف ذروة العدوان والتهديد ،و�سيقول هذا ال�شعب له نعم لأنه يف هذه الـ نعم �ضمانة
لوحدة �شعبنا و�أر�ضنا و�سيادتنا وعزتنا وكرامتنا .وكما حققنا العديد من االنت�صارات
منذ بداية احلرب علينا وحتى الآن ،فال بد من حتقيق االنت�صار النهائي الناجز واملتمثل
بطرد املحتلني �إن كانوا �أتراك ًا �أو �أمريكيني �أو �صهاينة ،وتنظيف �أر�ضنا من كل الع�صابات
الإرهابية التي دخلتها و�سيكون قطرنا العربي ال�سوري بقيادة ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد
قلعة و�أمنوذج ًا يف مواجهة اال�ستعمار والإرهاب مبختلف �صنوفه و�أ�شكاله �إن كان ع�سكري ًا
�أو �سيا�سي ًا �أو اقت�صادي ًا ،ولن مي ّكنهم �شعبنا من حتقيق ما عجزوا عنه يف حربهم الع�سكرية
لنْ يحققوه من خالل احل�صار االقت�صادي ،والت�ضييق على املواطنني يف لقمة عي�شهم
�ضدنا َِ أ
ويف ت�أمني املواد الأ�سا�س مل�ستلزمات احلياة و�سيكون يوم ال�ساد�س والع�شرين من �أيار يوم ًا
تاريخي ًا يف قطرنا ومنطقتنا ور�سالة هامة لكل القوى العاتية ولعمالئهم وت�أكيد ًا النت�صار
ق�ضايا ال�شعوب العادلة املكافحة ،من �أجل حريتها وا�ستقاللها و�سيادتها .

بيان االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب
ب�ش�أن القد�س ال�شريف
يعلن االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب اعتزازه بابناء
القد�س ال�شريف ووقوفه الكامل مع دفاعهم ال�شريف على
امل�سجد الأق�صى ،ويقدر ت�صدي �أبطال ال�شعب الفل�سطيني
العظيم ب�صدورهم العارية وقب�ضات �أيديهم جلي�ش االحتالل
ال�صهيوين وقطعان امل�ستوطنني� ،صامدين يف ذلك ب�أرواحهم
و�أحالمهم ،بعزائمهم و�أفعالهم ،وكما فعلوا دائ ًما ،باذلني دماءهم
�سخية ملواجهة العدوان امل�ستمر على امل�سجد الأق�صى املبارك
وحماولة تهويده حتت دعاوى الكيان ال�صهيوين الباطلة ،يف
ظل ا�شتداد حمالت القمع االحتاليل ،وت�صاعد االعتقاالت.
وعلى الرغم من كل مظاهر العنف التي ميار�سها الكيان ال�صهيوين،
ف�إن املقاومة ال�سلمية لأبناء القد�س والداخل الفل�سطيني تت�صاعد،
وتتزايد ح�شود �أهايل القد�س نحو باب العامود "بوابة دم�شق"
لردع املتطرفني العن�صريني من اجلماعات ال�صهيونية املتطرفة
وخا�صة منظمة "الهافا" الإرهابية والتي تنادي بحرق القرى
العربية وتهتف املوت للعرب ،لكن �إرادة ابناء القد�س وقوة ال�صمود
واملواجهة تك�سر هجمات املتطرفني العن�صريني املحميني من جي�شهم
و�شرطتهم ،فيتكلل الن�صر بر�ضوخ حكومة اليمني العن�صري
اال�سرائيلي بازالة احلواجز احلديدية ويحتفل �أهايل القد�س .
ويعلن االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب با�سم االحتادات
والروابط والأ�سر واجلمعيات الثقافية والأدبية يف الوطن
العربي وقوفنا قلبا وقالبا مع اهلنا يف فل�سطني املحتلة يف
الدفاع عن عروبة القد�س وامل�سجد الأق�صى املبارك وكني�سة
القيامة م�ؤكدين للمدافعني الأبطال �أنهم لي�سوا وحدهم بل �إن
قلوب �أمة العرب و�ضمائر كتابها و�شعرائها ومثقفيها ومفكريها
وفال�سفتها و�أكادمييها ومبدعيها الأحرار جمي ًعا ت�صطف معكم
– يدا بيد -يف ن�ضالكم العادل ،ويف ت�صديكم البطل لأ�سو�أ نظام
احتاليل عن�صري .معا على درب هزمية االحتالل اال�سرائيلي..

عا�شت فل�سطني ،واملجد البطال القد�س
الأمانة العامة لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب
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لبيك يا قائد الوطن
• د .ح�سن �أحمد ح�سن

َ
لبيك يا قائد الوطن َ
ورمز عزته و�إبائه و�شموخه
َ
ري
يا
لبيك
وعنفوانه....
قاهر املحن ،ومبدّ َد دياج ِ
َ
الظُّ َل ِم مهما ادله َّمتْ وتقاطرتْ من كل حدب و�صوب..
لبيك يا �سيدي الرئي�س املفدى الفريق ب�شار الأ�سد ..
احل ُل ِم وال�صرب وا َ
يا منبع ُ
جل َلد...يا راف َع راية ال�صمو ِد
وكا�سر ارت��داداتِ كلّ
عا�صفة و�إع�صار...
واالنت�صار،
ٍ
َ
َ
َ
وامل�شرق يف �أعماقنا
أرواح والقلوب،
لبيك يا �ساكنَ ال ِ
�أل� َ
�شم�س كلما جنحتْ �شم�سنا للغروب ...لبيك يا
�ف
ٍ
ومكر�س
وقاهر �أعادينا،
بد َر ليالينا ..ومنتهى �أمانينا،
َ
ّ
الإميان بالن�صر احلتمي والقادم فينا..
َ
لبيك يا رجل الأمة ،ويا وطن ًا يف رجل ر�أى ب�أم العني
حقيقة الأه��وال واملخاطر والتهديدات التي حتدق
بالوطن من كل حدب و�صوب ،وعاي�ش هوج الأعا�صري
وتزاحم ذئاب الليل املك�شرة عن �أنيابها امل�سمومة فلم
يخف ،ومل ي�ست�سلم ،بل عقد العزم على امل�ضي �شامخ
الهام ثابت القلب والقدم ،راف�ض ًا كل املغريات والوعود
لأنها ممزوجة بالتنازل عن بع�ض مقومات ال�سيادة
والعزة والكرامة� ،أو م�شروطة با�ستبدال الأولويات
وتنا�سي بع�ض الثوابت ،فلم يرتدد حلظة واحدة يف
رف�ض �أي م�ساومة على الثوابت الوطنية والقومية
والإن�سانية ،وا�ستنكار �أي م�سا�س مبقومات الهوية التي
تلم ال�سوريني جميع ًا وتظلهم حتت �أفياء �شجرة الوطن
ُّ
الأبي ال�شامخ الواثق بقدرته على ال�صمود واجرتاح
الن�صر مهما بلغت الت�ضحيات..
لبيك ي��ا �سيدي الرئي�س لأن��ك كنت عند ح�سن
الظن ،فبكم ارتبطت الآم��ال ،وعلى مناكبكم علقت
التطلعات والأمنيات والأهداف املرجوة ،فكنتم بحق
معقد الأم��ل وموئل الرجاء لكل ال�سوريني ال�شرفاء
امل�ؤمنني ب��اهلل وال��وط��ن ،والأوف��ي��اء لإرثهم امل�شرف،
ولثوابت الوطن وقائده املفدى وهو يحلق بجناحي
الإرادة واليقني فتتك�سر �أعا�صري الإره��اب وداعميه،
وتتحطم م�شروعات املتاجرين بعذابات ال�شعوب
واملقامرين بحا�ضر املنطقة وم�ستقبلها ... .لبيك لأنك
�أ���س ال�صمود وب�صمودك وثبات جنانك �صمد معك
�أبناء ال�شم�س ،وها هم يغزلون ل�سيادتك و�شاح الوفاء
ويب�صمون بالدماء.
لبيك يا قائدنا املفدى لأن��ك وثقتَ بنا ..وثقتَ
بربك وب�شعبك وبجي�شك ،فكان التوفيق من اهلل،
والثبات وال�صرب وال�صمود من هذا ال�شعب الويف النقي،
والت�ضحيات والإجن���ازات على �أي��دي �أبطال جي�شنا
الأبي حماة الديار بقيادة الأ�سد الب�شار....
لبيك ل َ
أنك بقيتَ معنا ..م�سحتَ مدام َعناَ ..بل َْ�س ْمتَ
جراحنا ..هَ دْ هَ دْ َت �أوجاعنا ،فكنتَ ال َ
أمل والرجاء...
َ
وبقيتَ ال َ
ألق وال�سنا وال�ضياء ،وعنوانَ اجلو ِد والكر ِم
ال�شمم
والعطاءِ ب�سخاء� ...أحييتَ يف نفو�سنا معاين
ِ
والكربياء ،وجتلياتِ الوفاءِ والوالء ،ملوطن ال�ضياء:
�سوريتنا احلبيبة...
لبيك لأن��ن��ا ر�أي��ن��ا ب����أ ّم العني م��واق��ف� َ
َ
�ك امل�شرفة،
و�صالبتك التي ال تلني ي��ا حبيب امل�لاي�ين ،وباعث
الأم��لِ حتى يف القانطني ..العامل برمته اليوم يعلم
ؤثر
�أنه مل َتل ِْن ْ
لكم يف مقارعة ِاخلطوب قناة ،ومل ت� ْ
يف مواقفكم الوطنيةِ امل�شرفةِ �أراج��ي� ُ
�ف الطغاة،
ُ
تهديدات القتلةِ البغاة ،بلْ �شمر ْ
وال
عن �ساعدِ
مت ْ
والت�صميم على
�رار...
�
�ص
�
إ�
ل
وا
أ�س
�
والب
والعملِ
اجلدّ
ِ
ِ
عن عز ِة الديار ،والت�صدي جلحافلِ املجرمني
الدفا ِع ْ
الأ���ش��رار ...وحماية جميع �أبناء الوطن م� ْ�ن �صغا ٍر
عن كلّ
أعليتم
مظاهر االنتقام ،و�
وكبار..
ترفعتم ْ
ِ
ْ
ْ
الذئاب
ه
أف��وا
�
على
أحكمتم
�
و
�ام،
�
�وئ
�
وال
املحبة
راي� َ�ة
ِ
ِ
ْ
َ
طائر
فانتف�ض م� ْ�ن حت��تِ ال��رك��ام
امل�سعورة اللجام،
ُ
ؤمن بوطنه
الفينيق ال�سوري الع�صي على الإبادة ...امل� ِ

قضايا وآراء

اال�ستحقاق الد�ستوري
وال�سيادة الوطنية
•�سامي حممود طه

الوطن
الأ�سمى حدَّ العبادة ..امل�ستهزئ باملوتِ يف �سبيل
ِ
حب الوطن
وعا�شق ال�شهادة...
ِ
ِ
الواثق امل� ِ
ؤمن ب ��أنَّ َّ
يفولذ الإرادة ،ويجد ُد الوالدة ُ ...ي َع ْنك ُِب كل ما ح�شد
َ
حقول �أحالمهم �إىل يباب،
له حما ُة الإرهاب ،ويحول
ُ
يزلزل ال َ
أر�ض حتت �أقدام َم ْن
و�أمنياتهم �إىل �سراب..
َح َّ�شد واحت�شد ...وجمع مئات �آالف القتلة وجنَّد،
ُ
جحافل الفجار،
فتال�شت ْ�أمام ت�ضحياتِ جي�شنا املغوار
ادع��وا �أنهم “ثوار” ،وحتولتْ كرث ُتهم
و�أك��اذي� ُ�ب َم� ِ�ن ُّ
�إىل َب��دَ د ،وجاءنا بحلم ُك ْم وعالقاتِكم ِم��نَ الأ�شقاءِ
أعناق ق��اد ِة املعتدين
والأ�صدقاءِ املَ��دَ د ،وربطتَ يف � ِ
ُ
و�أ�سيادهم حبا ًال م ِْن َم َ�سدَ ،ف ُب ِهتَ الذين ظلموا ،و�أ ْ�سق َ
ِط
يف �أيديهم و�أيقنوا �أنَّ �أ���س��و َدن��ا كا�سرة ،وجتار َتهم
َ
وحظوظ قادتهم على كرثتهم عاثرة ...
خا�سرة،
ُ
�سورية
��ام و�أح�لام املت�آمرين ،وبقيتْ
�سقطتِ الأوه� ُ
َ
أيقونة
رب العاملني در ًة لل�صادقني ،و�
الأ�سد برعاية ّ
أن
�
ب
ؤمنني
�
امل
املخل�صني
وعز جلميع
الن�صر معقودٌ
فخر ٍ
ٍ
َ
على جبا ِه حما ِة دي��ارن��ا امليامني ،حماهُ ُم احلافظ
ُالأمني.
ل��ب��ي� َ
�اق ال���ن���ور رغ��م
�ك ي���ا ���س��ي��دي امل����ؤم���ن ب��ان��ب��ث� ِ
عن
الظلمات،
الوطن مهما بلغتِ
وامل�صمم على الدفا ِع ْ
ِ
َ
الت�ضحياتَ ...
ني
لبيك لأنك املعبرَّ ُ عن �إرادتنا ...الأم ُ
املُ�ؤْتمَ َ نُ على حا�ضرنا وم�ستقبلناَ ...
لبيك لأننا ر� َ
أيناك
ني �إىل الن�صر املبني،
بيننا ..تقودنا
ٍ
بحكمة و�إرادةٍ ويق ٍ
ين ج��ن��ود َ
فكنتَ ب� َ
�ادق امل��واج��ه��ةِ وخطوط
ِك يف خ��ن� ِ
التما�س الأوىل ..قا�سمتهم رغ��ي��ف اخل��ب��ز وحبة
واجللو�س على الأر����ض ،وقلت
البطاطا والبندورة،
َ
عن ذلك يومها� :إنها �أطيب لقمة تتذوقها يف حياتك
يا عنوان حياتنا ،ومنتهى �أمانينا ،وحلم �أجيالنا
املتوثبة �إىل ف�ضاءات �إثبات ال��ذات والهوية يف زمن
لبيك َ
�ضياع الهويات وذوبان االنتماءاتَ ...
لبيك فقد
ر�أيناك كيف توا�ضعتَ فكنتَ وتبقى الأ�سمى الرفيع...
و�صارحت بحقيقة الأو���ض��اع اجلميع ...قلتها منذ
البداية� :إن �أرادوها حرب ًا ف�أه ًال و�سه ًال ..لبيك لبيك
مي
فرجالك رهنُ الإ�شارة بني يديك ،جاهزون لتقد ِ
قوافل ال�شهداء كرمى لعزة الوطن وب�إ�شارة من عينيك
املوت �إذا القاهم ،و� ٌ
ٌ
يفر ُ
يفخر التاريخ
أبطال
..
ُ
رجال ُّ
بذكراهم�....صناديدُ �أوفياء �أمناء� ..صادقون �أنقياء،
�صدقوا فيما قطعوا للوطن العهد ،و�أوف��وا بالوعد،
َ
بحق رج� ُ
�سورية الأب��ي��ةِ ال�صامد ِة
�ال
و�أثبتوا �أنهم
ٍ
ال�شاخمةِ املنت�صر ِة بقيادة ال�سيد الرئي�س املفدى
الفريق ب�شار الأ�سد حماه الواحد الأحد.
جميع �أب��ن��اءِ ال��وط� ِ�ن ينتظرون ي��و َم اال�ستحقاق
ُ
الد�ستوري ليقولوا كلمتهم ،وميهروا بالدم بطاقاتِهم.

ل�سنا على مفرتق �سيا�سي ،وال حت��والت ك�برى ،بل نحن يف قلب جغرافية
تاريخية و�سيا�سية را�سخة املبادئ �شهد لها العامل ب�أ�سبقياتها يف تقدمي
احل�ضارة بتجلياتها وب�صماتها الإن�سانية� ،إنها �سورية وطن التاريخ ،و�سورية
التي ما انحنت �إال كجواد يكبو ثم ينه�ض ليكمل م�ساره يف ال�سبق والتقدم..
مع انطالق اال�ستعدادات الر�سمية وال�شعبية لالنتخابات الرئا�سية وفق
ما ن�ص عليه د�ستور اجلمهورية العربية ال�سورية لعام  2012تكون �سورية
قد ارتقت يف �سلم االنت�صار درجة �أخرى وهي تقرتب من الو�صول �إىل الهدف
الأغلى لك�سر بل حتطيم املخطط ال�شرير يف ا�ستهداف �سيادة ووجود الدولة
ال�سورية..
بالت�أكيد ال ميكن �أن متر منا�سبة نبيلة كهذه �أرادها ال�شعب العربي ال�سوري
املقاوم وال�صامد يف وجه همجية مدّ عي احلرية والتمدّ ن �إذ بد�أت حملتهم
الإعالمية التي ت�شكل جزءا كبريا من حربهم الظاملة على �سورية وبد�أت
ماكيناتهم الإعالمية يف الت�شكيك مب�صداقية االنتخابات وعدم االعرتاف
ب�شرعيتها قبل �أن حتدث ،ومن املفارقات الالفتة �أن هذا الت�شكيك ي�أتي من دول
ال د�ستور لها ،ودول �أخرى قدمت �أمثوالت يف ا�ستعمار ال�شعوب وا�ضطهادها،
يف حني قدم ال�شعب العربي ال�سوري على مدى تاريخه الأمنوذج احل�ضاري يف
اعتماد القوانني والد�ساتري احل�ضارية والإن�سانية وكان �أولها يف عام 1920
وعلى يد �سيا�سيني وقادة �أحرار تفوقوا على الدول التي تباهي بتمدنها..
�سورية حققت انت�صارها امليداين و الع�سكري ،وع��اد كثري من املواطنني
الذين �أغوتهم حرب الفكر الأ�سود �إىل �صوابهم وقد �أدرك��وا حجم امل�ؤامرة
التي ا�ستهدفت دولتهم مب�ؤ�س�ساتها ووجودها وي�ستعد ال�شعب العربي ال�سوري
يف داخل القطر وخارجه لت�أكيد �سيادة هذا ال�شعب يف قول كلمته احلرة يف
هذا اال�ستحقاق الذي ال يقل �أهمية عن املواجهة الع�سكرية التي �سطّ ر خاللها
جي�شنا البا�سل �أ�شرف و�أنبل انت�صار يف زمننا املعا�صر ومن يتابع املزاج ال�شعبي
اليوم يدرك كيف ينتظر املواطنون ال�سوريون يوم اال�ستحقاق كعر�س وطني
يتعزز خالله الفرح والأمل بالغد الأجمل والأبهى..
مل يقف �أع��داء الوطن عند الربوباغندا الإعالمية امل�ش ّوهة وامل�ش ّوهة
للحقائق ،بل حتركت �أياديهم الأخطبوطية يف حم��اوالت للنيل من القرار
ال�سيادي ل�سورية حيث تعاظم ال��دور التخريبي لع�صابات ميلي�شيا ق�سد
الإجرامية املدعومة �أمريكي ًا يف مناطق وجودها ،وتكاثفت هجمات الكيان
ال�صهيوين ،وازدادت وترية احل�صار االقت�صادي برعاية �أمريكية من خالل
القانون اجلائر ال��ظ��امل ،قانون قي�صر ال��ذي يحارب الإن�سانية يف وطننا
وي�ستهدف �أب�سط مقومات احلياة..
اال�ستحقاق الد�ستوري املتمثل يف انتخابات رئا�سة اجلمهورية هو جت�سيد
ملبد�أ د�ستوري �أق��ره �شعب �سورية ،و�ستجري ه��ذه االنتخابات يف موعدها
مهما تكالبت القوى ال�شريرة ،و�سيقول ال�سوريون كلمتهم يف هذا اال�ستحقاق
التاريخي..
�أكرث من ع�شر �سنني قدّ م خاللها ال�شعب ال�سوري ملحمة ال�صمود الكربى
وهو اليوم على �أعتاب مقولته ب�أنه ال انتماء �إال للوطن وال حرية �إال بالكرامة
املطلقة ،وال تنازل عن ثوابت الدولة ال�سورية ،وما الت�ضحيات اجل�سام يف
الأرواح واملمتلكات �إال للعبور �إىل انفراج حقيقي يج�سده الن�صر الكامل ميدان ًا
و�سيا�سة واقت�صاداً ،وقد ب��د�أت مالمح هذا الن�صر تتبلور يف هذه امل�ضامني
كافة..
علينا �أن نرتقب من �أع��داء وطننا كثري ًا من اخلطوات لت�شويه انت�صارنا،
وعلينا �أن نعطي درو�س ًا يف العزمية والقوة ل�شعوب العامل امل�ستهدفة فنحن
�أ�صبحنا اليوم مث ًال يف الإرادة احل��رة القوية ..ودرو���س تاريخنا نا�صعة
و�صفحات هذا التاريخ ت�شهد لل�شعب العربي ال�سوري بقدراته املذهلة يف ك�سر
الإرادات ال�شريرة لأي معتد حاول ويحاول النيل من وجودنا..
�سنقول كلمتنا يف ال�ساد�س والع�شرين من �شهر �أيار  2021و�ستكون كلمتنا
كانت�صارنا على التجمع الإره��اب��ي دو ًال وع�صابات ومرتزقة ،ففي جعبة
ال�سوريني �أوراق كثرية كال�صاروخ الذي هز �أمان الكيان ال�صهيوين قبل �أيام،
وهذه الأوراق �ستفعل فعلها بعد اال�ستحقاق الد�ستوري الوطني..
خيارنا احلرية والكرامة وال�صمود ،ومهما كلفنا هذا اخليار فهو �أقل خ�سارة
من اال�ست�سالم كما قال ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد يف بدايات الأزمة ال�سورية..
موعدنا مع االنتخابات الرئا�سية وبعدها ا�ستحقاقات كثرية يف �سبيل تر�سيخ
قوة الدولة ال�سورية وم�ؤ�س�ساتها ،وليح�شد �أعداء الوطن ما ا�ستطاعوا فوطننا
وقرارنا الوطني ي�ستحقان مزيد ًا من الت�ضحيات..
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قضايا وآراء

تجليّات ال�ساد�س من �أيار
• د .حممد احلوراين
يحمل هذا اليوم من املعاين وال��دالالت ما ال ميكن ح�صره مبنا�سبة املوقف الذي �أدى
لت�سميته بذلك ،و�إن كان ال�سبب املبا�شر هو �إقدام جمال با�شا ال�سفاح على �إعدام كوكبة
من مثقّفي البالد العروبيني يف كلّ من بريوت ودم�شق كر ّد فعل �شنيع على هزمية اجلي�ش
وجه حقده كلّه وغلّه
الرابع النكراء يف �سيناء �أمام الق ّوات الربيطانية ،فما كان منه �إال �أن ّ
جتاه املثقّفني العروب ّيني الأحرار ،الذين و�إن كانوا مناوئني لالحتالل العثماين لكنّهم مل
يكونوا عمالء لربيطانيا �أو فرن�سا ،وهي التهمة التي مبوجبها قام ال�سفاح ومن دون �أي
دليل ب�إعدام ال�شهداء رغم حجتها ال�ضعيفة حم ّم ًال م�س�ؤولية هزميته له�ؤالء الأبطال
مبحاكمات ع�سكر ّية �صورية ،ال ل�ضعف الإمكانات و�سوء التخطيط ،وال حلماقته ورعونته،
وال للنظرة العن�صر ّية التي كان ينظرها العثمان ّيون للعرب عموم ًا ،فلم يعدّ وا �أنّ العرب من
زج
رعاياهم يوم ًا ما ،كما مل يعدّ � ّأي احتالل يف العامل � ّأي ٍ
�شعب يحتلّ �أر�ضه من رعاياه ،ولذا ّ
العثمان ّيون باملقاتلني العرب يف حروبهم وال �س ّيما معركة (الرتعة) يف حرب ال�سفربرلك
يفرغ عقده النف�س ّية ومر�ضه املُ ْ�س َتف ِْح َل ،فامتدّ ت
كنوع من املقامرة ،وكيف جلمال با�شا �إال �أن ّ
قوافل ال�شهداء منذ � 27آب  1915حتى �أوائل  1917ولكن اختري يوم ال�ساد�س من �أيار
 1916عيد ًا لل�شهداء لأنّه كان الأكرث عدد ًا يف �شهدائه من جهة (بلغ عددهم واحد ًا
وع�شرين �شهيداً) ولأنّ بط�ش جمال با�شا ال�سفاح جتلى ب�أب�شع �صوره ،ويذكر التاريخ �أنّه
قام بالإعدام يف م�شهد احتفا ّ
يل �أ�ضاء به ال�ساحة مت�شف ّي ًا بغلّه كلّه ،حماو ًال بذلك �إعدام
العربي الأ�صيل بهذه القامات التي م ّثلت عنوان الثقافة العربية ،وحماو ًال �إطفاء
الرتاث
ّ
�شعلة النه�ضة ،وتر�سيخ ا�ستبداده على ال�شعب الذي كان على العك�س مما �أراد ب�سطوته؛
ال�شعب الذي بدل �أن تخمد �شرارة هو ّيته احتفى ب�شهدائه ،وتابع م�سريتهم ،فقد كان ه�ؤالء
ال�شهداء العنوان العري�ض للأ�صالة واالنفتاح والتن ّور ،كانوا النخبة القوم ّية التي م ّثلت
الوحدة العرب ّية فمن ال�شهداء الأمري عمر اجلزائري حفيد الأمري عبد القادر اجلزائري
وعمر بن علي الن�شا�شيبي من القد�س ،وال�شيخان �أحمد طبارة وعبد احلميد الزهراوي،
ال�سوري واللبناين
امل�سيحي،
هذه الوحدة التي �ض ّمت على �أع��واد امل�شانق امل�سلم بجانب
ّ
ّ
والفل�سطيني واجلزائري ،كاخت�صار مك ّثف لوحدة امل�سار وامل�صري من املحيط �إىل اخلليج ،وما
ن�شهده اليوم ما هو �إال ا�ستمرار لل�سيا�سات اال�ستكبارية اال�ستعمارية ب�أ�شكال خمتلفة ،وما
ا�شرتاك الأتراك يف هذه احلرب الظالم ّية على بلدنا احلبيب �إال ا�ستمرار ملطامعهم التي مل
تنته بلواء ا�سكندرون ،ولن تنتهي ب�شما ّ
يل حلب �أو عفرين ،بل هدفهم �إعادة ما كانوا عليه
ال�سوري لن يتوانى عن تقدمي �أبنائه �شهداء
بطرح �شعار العثمان ّية اجلديدة ،ولكن ال�شعب
ّ
للعزة والكرامة ،وكما كان �شهداء ال�ساد�س من �أيار من نخبة املثقفني العرب ،ف�شهداء اجلي�ش
وانتماء وبطولة ،وهم جميع ًا �أ�صحاب
العربي ال�سوري كانوا من نخبة املجتمع �أ�صالة وفكر ًا
ً
أ�صحاب ر�سالة �إن�سان ّية جتلّت يف
مبد�أ ا�ست�شهدوا يف �سبيله �أال وهو كرامة الوطن وعزته ،و�
ُ
ال�شر املطلق املتم ّثل يف الإرهاب الظالمي الذي
تقدمي �أرواحهم ً
فداء للب�شر ّية جمعاء �أمام ّ
لو مل يهزم يف �سورية ،ف�سوف ي�أكل من �أن�ش�أه كما ت�أكل النار نف�سها.
�أخري ًا رمبا تلخ�ص و�صية ال�شهيد رفيق �سلوم� ،أحد �شهداء � 6أيار ،و�صية كل �شهيد �سوري:
((�إياكم واحلزن ،ف�إين �أكره احلزن واحلزانى ،وثقوا ب�أن روحي ترفرف دائم ًا فوقكم،
ف�أراكم وال ترونني ،ف�إذا حزنتم �أهرب من عندكم ،و�إياكم �أن تغريوا ثيابكم �أو عاداتكم)).
ُ
ر�سالة خلو ِد �أ ّمة ال ميكنُ �أن ُتفنى ،و�شعب ال ميكن �أن يكون � اّإل
�إنّ رمز ّية ال�ساد�س من �أيار
حر ًا �أب ّي ًا ،ور�سالة �شهدائنا اليوم يف �أن نبت�سم لأرواحهم التي بذلوها لتبقى ابت�سامة �أبنائنا
ّ
م�شرقة ك�شم�س �أيار...
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�سقراط ما بني الفكر وال�سيا�سة
•د.عبد اهلل ال�شاهر
مدير التحرير

يف الواقع تبدو «م�سرحية �سقراط» حدث ًا خارج الزمان واملكان ذلك �أنها ماثلة يف حياة الكثري من
املجتمعات ومل يعد �سقراط ذلك الفيل�سوف الأثيني الذي �أعدم و�إمنا خرج عن نطاق حدوده املادية
لي�شكل حالة فكرية �إن�سانية حما�صرة يف �أزمانها.
واحلقيقة �إن الأ�ستاذ داود �أبو �شقرة متكن من التقاط اللحظة التاريخية ليوظفها توظيف ًا درامي ًا
يعك�س الواقع ويتخطاه �إىل �أزمان متعددة ،فالكاتب مل ي�شخ�ص احلالة التي ح�صلت يف املجتمع الأثيني
لت�شكل عر�ض ًا وتو�صيف ًا و�إمنا �أراد منها �إ�سقاط حادثة حماكمة �سقراط ال ليقول �إن �إعدام �سقراط كان
نتيجة حماكمة منطقية �ساد فيها اجلو الدميقراطي املمثل بكل �أعمدة العدل والفكر والثقافة واملواطنني
و�إمنا كان يهدف منها �إعدام الفكر يف �شخ�ص �سقراط ،وكانت عملية الإعدام ب�أدوات و�أفكار دميقراطية
فبا�سم الدميقراطية مت تنفيذ قرار احلكم وكان ذلك ال�شكل املعلن ،لكن الهدف الأ�سا�س كان �إعدام
�سقراط الفكر ،و�إعدام �سقراط املعرفة ،و�إعدام �سقراط الطموح ..وهنا الطامة الكربى �إذ �أننا نقتل
الفكر با�سم الدميقراطية.
لقد واجه �سقراط حمكمة مكتملة الأركان ..من ق�ضاة ،وهيئة حملفني ،ومن مواطنني منتخبني ،ومن
مدافعني عن �سقراط مبختلف م�ستوياتهم ،لكن التهم التي �أل�صقت به كانت فادحة فالتهمة الأوىل التي
وجهت �إليه كانت ت�ستهدف املجتمع برمته والتي متثلت يف حماولته �إف�ساد ال�شباب �أما التهمة الثانية فقد
جاءت مت�س املقد�س يف املجتمع الأثيني �إذ �أنها وجهت �ضد الآلهة حيث اتهم �سقراط بالإحلاد وهذا يعني
�أنه يت�صدى على الآلهة..
�أما التهمة الثالثة فقد جاءت على �أن �سقراط قام بت�شويه املعرفة والثقافة من خالل ال�سف�سطائية
التي قالت عنها هيئة املحكمة..
واملدقق يف هذه التهم �أنها �شملت قواعد ال ميكن جتاوزها �أو التهاون بها �أو حتى االقرتاب منها لذلك
�صدر قرار الإع��دام وبروح دميقراطية ليمثل مقولة با�سم ال�شعب الأثيني والذي امتثل له �سقراط
خ�ضوع ًا لإرادة القانون..
�إىل هنا ميكن القول �أننا �أنهينا احلدث و�أ�سدلنا ال�ستارة على �إعدام ج�سد �سقراط ف�إىل ماذا تر�شد �إليه
هذه امل�سرحية ،وملاذا ا�ستح�ضر الكاتب �شخ�ص �سقراط ليكون حدث ًا م�سرحي ًا..
ويف احلقيقة �أن امل�سرحية تطرح �إ�شكالية كبرية ومعقدة ،وهذا التعقيد ناجت عن تداخل غري متوازن
بني الفكر وال�سيا�سة ،ويبدو �أن الأ�ستاذ داود �أبو �شقرة يريد �أن يقول �أن �إعادة النظر يف الفكر ال�سائد
هو ر�ؤية جديدة ال حتتمل �إعدامه و�إمنا هو �أن يرمي الكاتب يف بحريته الراكدة حجر ًا �ضخم ًا من خالل
�سقراط� ،سقراط الذي حتلل عن الزمان واملكان..
فهل لنا �أن نوقف �إعدام �سقراط ..بعد �أن �أعدم مرات ومرات على �أ�سا�س هذه الدميقراطيات �إذن
امل�سرحية تطرح مع�ضلة كبرية هي «ال��وع��ي واملمار�سة» وه��ي يف الوقت ذات��ه ال مت�س ق�شور ال��روح
االجتماعية ومظاهرها ،و�إمنا تغر�س جذورها يف �آلية الفكر ال�سائد والثورة عليه ،ويف حدها الأدنى
�إعادة النظر يف املنظومة الفكرية التي ن�سري عليها..
�إذن امل�سرحية لي�ست حدوتة و�إمنا هي مرتكزات يجب �إعالنها ومواجهة عوائقها فق�ضية ال�شباب
تعني امل�ستقبل وهذا ي�ستلزم �إعادة النظر يف احلياة الثقافية والفكرية التي يبنى عليها م�سار ال�شباب،
فاحلاجة �أ�صبحت ملحة البناء منظومة فكرية وثقافية ح�صينة بحيث تتجاوز ال�سائد لتحقق الإبداع
من خالل نافذة امل�ستقبل بعيد ًا عن التخندق يف ب�ؤر مت دفع ثمنها باه�ض ًا من حياتنا وجهدنا وتطلعاتنا..
�إن مقولة �إف�ساد ال�شباب من خالل تهمة �سقراط ت�شي ب��أن فل�سفتنا ال�سائدة بحاجة �إىل فلرتة
وتنقيتها من كل ال�شوائب من �أ�صولية وطائفية ومذهبية و�شعوبية ،واخلروج بر�ؤى فكرية تعمق النظر
وال ت�سطحه ،وتخلق الإبداع وال تقلده ،وتطلق الطموح وال تقيده هذه الر�ؤيا التي �أراد طرحها الأ�ستاذ
داود �أبو �شقرة من خالل م�سرحية �سقراط والذي يرى يف ذلك على حد قول امل�سرحية «�إنكم ترتكبون
خط�أ تاريخي ًا ،ف�إنكم حتكمون على الثقافة واملثقفني بالتهمي�ش �أو التطفي�ش �أو بالإعدام».
يف اجلانب الآخر ،تطرح امل�سرحية فكر ًا الهوتي ًا يدعو �إىل الت�آخي والت�آلف واملحبة بعيد ًا عن الر�ؤى
ال�ضيقة التي مور�ست ومتار�س با�سم الدين ،وهذه املمار�سات التي هي بعيدة كل البعد عن روح جمتمعنا،
لكنَّ عوامل عدة جعلت منها تطفو على ال�سطح من خالل الطائفية والع�شائرية واملذهبية التي �ضيقت
الروح الدينية واختزلتها يف كنتونات بعيدة عن روح الدين.
ترى امل�سرحية �/سقراط /من خالل ذلك �أن تعدد الآلهة الب�شريني ،الذين ا�ستبدلوا تعاليم ال�سماء
بتعاليمهم وبا�سم الدين وذلك من �أجل بناء مفاهيم تخدم م�صاحلهم ف�إن امل�سرحية تدعو �إىل هدم هذه
املفاهيم والكفر بالآلهة الب�شريني والعودة �إىل تعاليم الدين احلنيف كي ت�سود املحبة ،وي�سود ال�سالم،
فالآلهة الأر�ضيون دعاة �شقاق ونفاق� ،أ�سالوا الدماء على الأر�ض ،و�أمعنوا يف الدمار والتدمري� ،أما �إله
ال�سماء ف�إنه �إله حمبة وت�سامح و�إن�سانية.
يف الثالث من التهم التي ارتكز عليها الكاتب وهي ال�سف�سطائية ،وال�سف�سطائية حالة فكرية قد ت�ؤدي
�إىل مفاهيم ومنطلقات ،ومبادئ و�أفكار ،وهذا ما جعل «�أثينة» ممثلة ب�سلطتها �إعالن حماكمة �سقراط،
لأن هذه الأفكار ال تنا�سب ه�ؤالء الذين يعلنون دميقراطيتهم ،ن وجدت لديهم دميقراطية ،فهم ميار�سون
على الفكر حقدهم ،وجهلهم ،لعجزهم على االرتقاء مل�ستوى الفكر.
�إذ ًا مل تكن ال�سف�سطائية ال�سقراطية تهمة تخريب� ..إنها تهمة وعي يتفتح يف جميع م�سارات احلياة،
وهذا ي�شكل خطر ًا ج�سيم ًا على الدميقراطية الأثينية ،من هنا نقول �إن حماكمة �سقراط هي حالة
انت�صار ظاهري لل�سلطة يف املجتمع الأثيني ،ولكنها يف الوقت ذاته حالة انهيار �ضمني لهذه ال�سلطة ،لأنها
حتمل بذور فنائها بهذه املمار�سة ،وبالتايل ف�إن �إعدام �سقراط مل يحقق حلمهم الذي يطمحون �إليه ذلك
�أن �أفكار �سقراط قد جتاوزت ج�سده وحتدث ال�سلطة الأثينية لت�ستقر يف �أذهان النا�س..
امل�سرحية نقلة نوعية يف جمال الوعي ،و�إ�سقاط تاريخي مت توظيفه ب�شكل ذكي يح�سب للكاتب ،وهذا
التوظيف هو تلك احلالة التي تنطبق على واقعنا العربي ،فالدميقراطيات املعلنة تخفي حتت �شعاراتها
�أ�سو�أ �أنواع القهر واال�ستعباد وحماربة الفكر والثقافة وكل ما هو جديد� ..إنها احلالة الداع�شية القذرة.
بقي �أن �أقول �أن امل�سرحية �أخذت �أبعادها الفنية والدرامية ،بلغة �سل�سة مزج فيها الكاتب بني العربية
املب�سطة والعامية القريبة من الف�صحى بحيث يتم فهمها من جميع ال�شرائح ..وعليه ف�إن م�سرحية
�سقراط �ضجيج م�ؤمل ن�أمل �أن يلقى �صدى يف واقعنا من �أجل �أن تت�ضح الر�ؤيا.
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قضايا وآراء

طريق عنترة �إلى الحرية
• علي ناع�سة

هو �أبو املف ّل�س ،عنرتة بن �شداد العب�سي� ،أ ّمه
زبيبة� ،أمة حب�شية ،وعنها �أخذ �سواد الب�شرة.
ا�ستعبده �أب��وه جري ًا على ما هو معمول به يف
ذاك الزمان ،با�ستعباد �أوالد الإماء.
�أح� ّ�ب عنرتة ابنة عمه مالك ،و�أ�ضحى ح ّبها
معاد ًال حلريته وخال�صه من عبوديته� ،إنه طلب
انت�ساب �إىل جمتمع الأ���س��ي��اد جمتمع القبيلة،
و�شفيعه يف هذا الطلب ،الفرو�سية ،وقول ال�شعر،
وجاءت معلقته ال�شهرية لتعرب على نحو �صادق عن
حمنته التي تتج�سد با�ستعباده ،ولتعرب من جهة
ثانية عن توقه �إىل احلرية واالنعتاق ويتج�سد
ذلك من خالل حبه البنة عمه عبلة.
ب��د�أ عنرتة معلقته ب�أ�سلوب ا�ستفهام م�شوب
باال�ستخفاف� ،إ ّن��ه ي�س�أل عما �إذا ترك ال�شعراء
قو ًال لقائل يف مقدمات ق�صائدهم ،وك�أنه يريد �أن
يقول �أنتم يف واد و�أنا يف واد �آخر.
هل غادر ال�شعراء من مرت ّدم
�أم هل عرفت الدار بعد توهم
ويتابع حديثه عن دي��ار عبلة ،التي �أ�ضحت
قفر ًا بعد رحيلها عنها ،ومنطقي �أن يرى ال�شاعر
يف رحيلها ما ي�ص ّعب عليه الأمور ،ويزيد ال�صعوبات
التي تعيق حتقيق هدفه ،فلقد �أ�صبحت يف �أر�ض
بعيدة ،وحولها رج���ال �أ���ش��داء ،ي����ز�أرون �إذا ما
ا�ستغ�ضبوا.
حلت ب�أر�ض الزائرين ف�أ�صبحت
ع�سر ًا على طالبك ابنة خمرم
ثم ينتقل �إىل و�صف الركب املتحمل ،وهو �إن
بقي يف ذلك على نهج الق�صيدة اجلاهلية �إال �أنه
ح ّمل �أبياته من املعاين ال�ضمنية والدالالت التي
تك�شف ع ّما يف داخله وعن هدفه الرئي�سي و برز
اللون الأ�سود طاغي ًا يف العديد من �أبياته:
�إن كنت �أزمعت الفراق ف�إمنا
ُزمت ركابكم بليل مظيم
فيها اثنتان و�أربعون حلوبة
�سود ًا كخافية الغراب الأ�سحم
وبالطبع ف�إنه ال ي�ستطيع �إ ّال �أن يتغنى بحبيبته
وهي يف الركب فيقع م�سبي ًا ال حول له من روعة
مب�سمها فهو ال ي��راه بعينيه فح�سب بل يتذوقه
عذب ًا لذيذ ًا كطعم احلرية.
�إذ ت�ستبيك بذي غروب وا�ضح
عذب مقبله لذيذ املطعم
ويتابع و�صف حبيبته فرياها كزجاجة العطر
�سح ًا وت�سكاب ًا
الف ّواح �أو كالرو�ض الذي رواه املطر ّ
ف�صار م�سرح ًا للذباب يغرد فيه كرتمن املخمور،
وما احتكاك �إح��دى ذراع��ي الذباب بالأخرى �إ ّال
كحركة رجل مقطوع اليد يقدح النار ،وهنا �أي�ض ًا
ما يلفت االنتباه لتلك املعاين والت�شبيهات ،ذباب
طنّان ،رجل خممور يرتمن ،رجل �أجذم يقدح النار.
و�إخال �أنّ ذلك مل ي�صدر عن نف�س مرتاحة:
وخال الذباب بها فلي�س يبارح
غرد ًا كفعل ال�شارب املرتمن.
هزج ًا يحك ذراعه بذراعه
كب على الزناد الأجذم
قدح املُ ِّ
ث��م ينتقل لي�صف ناقته ويت�ساءل عما �إذا
كانت �ستبلغه دي��ار احلبيبة ،وه��ي ناقة ملعونة
بدعاء حرم �ضرعها اللنب ،ف�صارت �سمينة قوية
ق���ادرة على حتمل �شدائد الأ���س��ف��ار ،ف��ك��أن تلك
القوة مدفوعة الثمن بحرمانها من حليبها .و يف
ذلك �إ�شارة �إىل �أن بلوغ الهدف ال بدّ له من ثمن،
وحريته لن تكون بغري البذل والت�ضحية:
تبلغني دارها �شدن ّية
هل
ّ
م�صرم
لعنت مبحروم ال�شراب ّ
ثم يتابع و�صف تلك الناقة وي�شبه �سرعتها
ب�سرعة الظليم الأ���س��ود ال��ذي ا�ستو�صلت �أذن��ه،
ت��ؤوب �إليه النعام ال�ضعيفة ويرى �أنّ عودة تلك
النعام �إىل ظليمها وجتمعها حوله كتجمع �إبل �سود
حول راعيها اليماين الأ�سود الأعجم:
ً
ع�شية
وك�أمنا تط�س الإكام
بقريب بني املن�سمني م�ص ّلم
ت�أوي له قل�ص النعام كما �أوت
حزق ميانية لأعجم طمطم
وال �أ���س��ت��ط��ي��ع �إال �أن �أرى يف ت��ل��ك امل��ع��اين

بد�أ عنرتة معلقته ب�أ�سلوب
ا�ستفهام م�شوب باال�ستخفاف،
�إ ّنه ي�س�أل عما �إذا ترك
ال�شعراء قو ًال لقائل يف
مقدمات ق�صائدهم ،وك�أنه
يريد �أن يقول �أنتم يف واد
و�أنا يف واد �آخر.
والت�شبيهات �أج���واء غرائبية تك�شف ع��ن قلق
داخلي لي�س بالقليل «�سواد وم�صلم وعجمه»:
وتتغري احل���ال ل��دي��ه عندما ي�صل �إىل بيت
الق�صيد غر�ضه الأ�سا�سي في�سود �ضمري املتكلم
غالبية الأبيات وال �أف�سر ذلك انف�صا ًال عن القبيلة
التي يعرب االنتماء �إليها من خالل ال�ضمري نحن �أو
�إن��ن��ا ....بل �أرى ذلك تدعيم ًا وتعزيز ًا للذات و
دفاع ًا عن النف�س ،ليعزز به طلب انت�سابه �إىل
جمتمع القبيلة جمتمع الأ�سياد�(،إنني ،ظلمت،
أق�صر تركت.)...
�شربت� ،صحوتّ � ،
هو طيب املع�شر غ�ضوب �إذا ا�ستغ�ضب ي�شرتي
اخلمر وي�شربها ب�أناقة و�أ�سلوب ور�صانة الأ�سياد
فهو يفعل ما يفعله الأ�سياد و�أكرث.
وعندما ينتقل للحديث عن الفرو�سية والقتل
ف��إن��ه يك�شف ع��ن ر�ؤي���ة ق��د ال ن��راه��ا �إ ّال عنده،
وتختلف عما عند ال�صعاليك وحتى عند ال�شعراء
الفر�سان فهو يقاتل من �أجل الهوية ،هو �صاحب
حق وخ�صمه كذلك فتارة ي�صف خ�صمه الذي
يقتله بحامي احلقيقة,
وم�شك �سابغه هتكت فروجها
بال�سيف عن حامي احلقيقة معلم
ومرة �أخرى بال�شجاع والكرمي:
ومدجج كره الكماة نزاله
	ال ممعن هرب ًا وال م�ست�سلم
جادت له كفي بعاجل طعنة
لي�س الكرمي على القنا مبحرم
وهنا �أي�ض ًا جت��در الإ���ش��ارة �إىل املعنى ال��ذي
رب على تلك
ي�ضفيه حرف اجلر ال�شبيه بالزائد ّ
الأبيات.
وحليل غانية تركت جم���د ًال ..وم��دج��ج كره
الكماة نزاله...وم�شك �سابقة هتكت فروجها...
فالقتل لي�س ما ي�سعى �إليه ولي�س مبعث فخره
�إ ّال عندما يكون لتحقيق غاية نبيلة و�إنني �أت�شجع
لأقول �إنّ القتل لديه لي�س �إ ّال مط ّية للو�صول �إىل
هدفه �أو العتبارات تقليدية و�إ ّال فكيف ين�سجم
القتل مع الرقة والعذوبة التي ب��رزت يف و�صف
الرجل الذي قتله عنرتة:
فرتكته جزر ال�سباع ين�شنه
يق�ضمن ح�سن بنانه واملع�صم
فال�سباع التي متزق فرائ�سها تق�ضم من خ�صمه
مبقدم �أ�سنانها ومي�ضي �أبعد لي�صف ح�سن بنانه
ومع�صمه.
وبقول يف رجل �آخر قتله وبقي ليوم كامل ودمه
يغطيه فبدا ر�أ�سه وبنانه خم�ضوبني بلون العظلم
الأحمر (فايق ورايق.)...
وهناك جانب �آخ��ر ال يقل �أهمية عما يدعم
ويعزز ما �أراه وهو �أن عنرتة يف ق�ضيته بحاجة
للآخر يطلب عونه ودعمه وهو ما يظهر يف �شعره
حتى عندما يتكلم عن �شجاعته وفرو�سيته مع �أنها
لي�ست بحاجة �إىل �شهادة.
هال �س�ألت اخليل يا ابنة مالك
�إن كنت جاهلة مبا مل تعلمي
يخربك من �شهد الوقيعة �أنني
�أغ�شى الوغى و � ّ
أعف عند املغنم
فهو يطلب منها �أن ت�س�أل اخليل ويقيد �س�ؤاله
ب�شرط ع��دم علمها م��ع �أن���ه ي��ع��رف �أن��ه��ا تعرف

ذلك ويتابع ا�ستح�ضاره الآخ��ر للدعم �أو لت�أكيد
الذات...والنتيجة واحدة
يخربك من �شهد الوقيعة.......
�إذ يتقون بي الأ�سنة.......
ملا ر�أيت القوم �أقبل جمعهم.....
يدعون عنرتة........
مازلت �أرميهم........
احلب واحلرب عنده وجهان لعملة واحدة ا�سمها
احلرية وهما يك�شفان عن �شفافية نف�سه التواقة
للحرية ففي �أحلك الظروف وعند ا�شتداد احلرب
يتذكر عبلة بني احلب والدم ب�صورة �آخ��اذة ّ
قل
نظريها ت�ستل م��ن قلب ال��ق��ارئ ال�شعور ومياهي
باخلوف من تدفق الدم من ج�سده لت�سيطر �صورة
مب�سمها اجلميل:
ولقد ذكرتك والرماح نواهل
مني وبي�ض الهند تقطر من دمي
فوددت تقبيل ال�سيوف لأنها
ملعت كبارق ثغرك املتب�سم

ّ
ولعل ما جاء به عنرتة على ل�سان ح�صانه يعبرّ
على نحو وا�ضح عن حمنته هو ،ففي حم�أة احلرب
وا�شتدادها �أبكى ح�صانه وجعله ي�شكو من انعدام
املحاورة وانقطاع لغة التوا�صل� .إنها حمنة عنرتة
مع قومه:
فازو ّر من وقع القنا بلبانه
ّ
و�شكا �إيل بعربة وحتمحم
لو كان يدري ما املحاورة ا�شتكى
ولكان لو علم الكالم مكلمي
�أ ّم���ا اب��ن��ا �ضم�ضم ال��ل��ذان وق��ف��ا يلحان على
عبوديته وينكران حقه يف احلرية ويلحقان الأذى
به وبعر�ضه ،فاملوت احلقيقي بانتظارهما ففي
قتلهما دفاع عن احلرية وال�سيادة:
ولقد خ�شيت ب�أن �أموت ومل تدر
للحرب دائرة على ابني �ضم�ضم
ال�شامتي عر�ضي ومل �أ�شتمها
والناذرين �إذا مل �ألقهما دمي
�إن يفعال فلقد تركت �أباهما
جزر ال�سباع وكل ن�سر ق�شعم
�سيرتك �أباهما فري�سة لل�سباع والن�سور تفرت�سه
ومت��زق ج�سده ال ....ال لتنو�شه وتق�ضم ح�سن
بنانه واملع�صم.
�أخ�ير ًا �إن الظروف التي منحت عنرتة فر�صة
لطلب حريته مل يحظ �أخ��وه �شيبوب مبثلها ومع
ذل��ك ف ��إن �سعي عنرتة لنيل حريته يعدّ خطوة
رائعة من�سجمة مع مفاهيم ع�صره ولبنة ت�ضاف
�إىل غريها لتعزز مفهوم الإن�����س��ان ع��ن احلرية
و�سعيه �إليها.

وفاة الأديب والباحث ن�صر الدين البحرة
تويف الأديب و الباحث والإذاعي "ن�صر الدين البحرة" بدم�شق عن عمر
ناهز  87عا ًما.،
وق��دم الراحل الكثري من الربامج الإذاع��ي��ة منذ ع��ام  ،1952ومنها
برنامج "�أوراق وذكريات" ال��ذي كان يعده ويقدمه ب�صوته على هواء
"�إذاعة دم�شق" ،كما كان واحد ًا من م�ؤ�س�سي امل�سرح القومي وعمل ممثلاً ،
و�أعد و�أخرج بع�ض الأعمال امل�سرحية على م�سرح معر�ض دم�شق الدويل
عام  1960بالإ�ضافة �إىل عمله يف ال�صحافة الثقافية
ح�صل على �إجازة يف الفل�سفة والدرا�سات االجتماعية من جامعة دم�شق
وعمل منذ �شبابه الباكر يف التعليم االبتدائي والثانوي مدر�س ًا للفل�سفة
واللغة العربية يف مدار�س دم�شق وبريوت ،ف�ض ًال عن عمله يف ال�صحافة منذ خم�سينات القرن
املا�ضي ،حيث كان حمرر ًا و�أمني حترير يف عدد من ال�صحف ال�صادرة يف �سوريا ،مثل "ال�صرخة"،
و"الطليعة" ،و"الر�أي العام" ،و"�صوت العرب" ،و"الثورة".
ويف عام  1955نال "البحرة" اجلائزة الأدبية الثانية يف مهرجان "وار�سو" الدويل لل�شباب
والطالب عن ق�صته "�أبو دياب يكره احلرب".
وبرحيله تنطوي جتربة �إبداعية امتدت لأكرث من  50عام ًا يف الكتابة الأدبية والت�أليف
والعمل الإذاعي ،وكان البحرة امللقب "�أبو عمر" من جيل الرواد يف كتابة الق�صة الق�صرية ،و�إىل
جانب الق�صة الق�صرية ،كتب ال�شعر العمودي وق�صيدة النرث والدرا�سات الأدبية وال�سينمائية
والتاريخية ،وله مقاالت كثرية من�شورة يف ال�صحف ال�سورية والعربية.
ومن كتبه التي �أ�صدرها خالل �سريته الأدبية" :هل تدمع العيون  -ق�ص�ص  -دم�شق "1957
�أن�شودة املر ِّو�ض ال َه ِرم -وزارة الثقافة -ق�ص�ص -دم�شق  -"1972رمي اجلمار  -وزارة الثقافة
 ق�ص�ص  -دم�شق � -" 1980أغنية املِ ْع َول -احتاد الكتاب العرب -ق�ص�ص للأطفال وم�سرحية دم�شق  ."1978و"رق�صة الفرا�شة الأخرية  -دار املجد -ق�ص�ص  -دم�شق " ،".1989حماكمة�أجري ال َف َّران  -دار املجد – ق�ص�ص  -دم�شق �" ،"1998أحاديث وجتارب م�سرحية  -درا�سة �أدبية
 دم�شق  "1977الأدب الفل�سطيني املعا�صر بني التعبري والتحري�ض  -درا�سة �أدبية  -دم�شق "1977الب�ستان  -احتاد الكتّاب العرب  -جمموعة �شعرية –  "1997دم�شق الأ�سرار  -مطبعة
اجلمهورية  -درا�سة تاريخية  -دم�شق ."1993
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من
ذوي الأديب والباحث ن�صر الدين البحرة ع�ضو احتاد الكتاب العرب  .راجني اهلل عز وجل �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

«�إن�أ هلل و�أنا �إليه راجعون»
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قضايا وآراء

�إميلي د يكن�سون...من العزلة �إلى الكونية...
• مرهف زينو

مل تع�ش ال�شاعرة الأمريكية “�إميلي ديكن�سون” فرتة طويلة
من الزمن قيا�س ًا لعدد غري قليل من �أمثالها من املبدعني،لكن هذه
احلياة ،وعلى الرغم من ق�صرها الن�سبي؛�إ�ضافة �إىل ما ات�سمت به
من “غرابة”..مل تكن حائ ُال مينع ظهور فرادتها ومتيزها وريادتها
على �صعيد الإبداع ال�شعري ،و�أن حتقق لها مكانة �أدبية بارزة،تلك
املكانة التي ظهرت �أكرث وجت�سدت بجالء �أكرب بعد رحيلها..حني
مت العثور على �أك�ثر من �أل��ف ق�صيدة ومقطوعة �شعرية لها مل
تن�شر،ليتكفل �أحد �أ�صدقائها النادرين ممن عرفوها والتقوا بها
لعدة مرات فقط (الأديب والناقد – توما�س هيجن�سون) بجمع هذه
الأ�شعار ون�شرها..وهو الأمر الذي جعل الفر�صة ممكنة للتعرف �إىل
جتربة �شعرية فذة ظلت حبي�سة ل�سنوات وخمبوءة خلف جدران
العزلة التي فر�ضتها ال�شاعرة على نف�سها :عزلة عن النا�س والعامل
اخلارجي واالبتعاد عن �شتى �أنواع التوا�صل مع الآخر ..وهو ال�سلوك
(الغريب والغرائبي) الذي نادر ًا ما اختاره مبدع من قبل،لكن رمبا
كان ذاك ال�سلوك وتلك العزلة االختيارية �أحد �أهم املفاتيح التي
منحت هذه ال�شاعرة تلك الطاقة الإبداعية والتفرد يف الر�ؤى.
ول��دت �إميلي ديكن�سون يف ع��ام  ،1830لأب يعمل حمامي ًا
وحما�سب ًا ،وهناك �أم�ضت �ستة وخم�سني عام ًا “بعيدة عن كل ما
يحدث يف اخلارج” ح�سب تعبري الناقد “كونراد �آيكن” .ومن
مقرها امل��ع��زول عن العامل كانت تر�سل ر�سائلها وق�صائدها �إىل
الكاتب “توما�س هيجن�سون” الذي كان ير ُّد على ر�سائلها ويزودها
مبالحظاته و�آرائه النقدية؛ وكثري ًا ما ك ّررت يف ر�سائلها عبارة “مل
�أخرج من البيت” و“لن �أذهب �إىل بو�سطن”(� ...)1إىل �أن توفيت
يف العام .1886
ثنائية املوت واحلياة ،الطبيعة ،احلب ..عوامل ومو�ضوعات
حت�ضر بقوة يف �أ�شعار ديكن�سون .و�إذا كانت تلك املو�ضوعات قد �شكلت
م�ضامني رئي�سة لأعمال كثري من ال�شعراء من قبل؛ �إال �أنها حت�ضر
ب�شكل خمتلف عند ديكن�سون ،ومن خالل ر�ؤي��ة �صاغتها ال�شاعرة
بكثري من اخل�صو�صية ،وذل��ك من خ�لال احلديث عن رهبة املوت
وق�سوته؛ورثاء املوتى وذكر حما�سنهم ومناقبهم،وحجم الفجيعة
و�ضخامتها عند فقدانهم..الخ  .فهي عندما تتحدث عن امل��وت ال
تتحدث عن موت الآخ��ر� ،أو ت�صفه كحالة خارجة عن ذاتها ..بل
تتحدث عن موتها هي،وت�صفه كحالة حدثت لها�،أو كحالة تو�شك
على احلدوث،وكل ذلك بي�سر و�سهولة  ..وكثري من “الألفة”.تقول
يف �إحدى ق�صائدها:
تئز
ذبابة
�سمعت
ُ
ُّ
“ حني مت ُّ
كان ال�سكون يف الغرفة ...ويف الهواء
وبني طيات العا�صفة.
تي ّب�ست ِ العيون ّ
وجتمعت ِ الأنفا�س ب�شدة
لتلك اللحظة التي يلوح بها املَ َل ُك يف الغرفة”...
ويف ق�صيدة ثانية يظهر لها املوت على هيئة زائر لطيف ي�ستقل
عربة وي�صطحبها يف جولة ،فرتافقه يف هذه الرحلة :وحيدين
برفقة الأبدية:
“ لأين مل �أ�ستطع التوقف للموت
فقد توقف هو يل بلطف،
مل يكن يف العربة �سوانا...والأبدية
 ..حتركنا ببطء،فهو ال يعرف العجلة..
تركت ُجانبا� :شغلي و راحتي
ُ
وامتثلت لإرادته)2(”.
..
تقدم �إميلي ديكن�سون جتربة خا�صة يف �إطار عالقتها مع
الطبيعة ّ
بكل مكوناتها :من خملوقات وكائنات وحيوانات ومظاهر
خمتلفة ،والتي تختلط ومتتزج يف حالة من الرتابط والتداخل فيما
بينها ،حيث تت�سم بالغمو�ض والت�أمل العميق ..وكثري من الده�شة؛يف
طريقة ا�ستح�ضارها وو�صفها لتلك العوامل واملكنونات وحوارها
معها،وك�أنها تراها وتكت�شفها لأول مرة� ،أو تعيد اكت�شافها وتكوينها
م��ن جديد وف��ق ر�ؤي��ت��ه��ا ال�شخ�صية،ومنح تلك امل��ك��ون��ات الأب��ع��اد
امل�صادر:
وال��دالالت التي تراها هي –ال�شاعرة -من خاللها.فكثري ًا ما تقيم
– -1يا�سني طه حافظ،جملة الثقافة الأجنبية -العدد . 1996 – 3
ال�شاعرة عالئق مع خملوقات ومظاهر قد تبدو ب�سيطة ومتوا�ضعة
– -2ق�صائد �إم �ي �ل��ي دي�ك�ن���س��ون -ج�م��ع واخ�ت�ي��ار:ت��وم��ا���س.ج��ون���س��ون-
وم�ألوفة،بل وغ��ارق��ة يف –عاد ّيتها -لت�ستح�ضرها وت�صورها يف
ق�صائدها على نحو خمتلف و مفعم باملعاين وال��دالالت التي تنقل كمربيدج.-1955
حالة الده�شة تلك و(ال�صدمة) �إىل القارئ وت�ستدعي انتباهه
 – -3ت.موري�س:تطور �أ�سلوب �إميلي ديكن�سون-الأدب الأمريكي.-1988
بقوة.وعلى النقي�ض من ذلك نراها ال تهتم ب�أ�شياء ومعامل قد تبدو
يف نظر البع�ض على جانب كبري من الأهمية ...لكن ال�شاعرة متر
عليها هكذا –مرور الكرام� -أو ال تعريها �أي قدر من االهتمام.
فهي ت���ارة م��ا تتحدث �إىل النحلة �أو ال��ذب��اب��ة �أوال��ف��را���ش��ة
وال�ضفدع...وتارة ما تت�أمل الغ�سق وامل�ساء وتتحدث �إىل ال�شم�س
وال�ضوء والأخيلة...م�ضفية ًعليها الكثري من الت�ألق والغرابة:
“ �أيتها النحلة�..أنا بانتظارك
ُ
قلت هذا �أم�س ل�صديق تعرفينه،
ُ
وهو ما �آمل منك
..................
غنى اجلدجد
ً
وغابت ال�شم�س...مثلما غاب العمال واحدا بعد الآخر
تاركني �آثارهم يف �صفاء النهار.
امتلأت الأع�شاب بقطرات الندى
و ّمتهل الغ�سق مثل غريب:
رافعا قبعته بيده،
حائرا بني املكوث �أو االن�صراف”.
وحني تتحدث ال�شاعرة عن احلب جند �أنف�سنا �أمام �صورة من
�صور احلب ال�صويف،والت�سامي فوق �ش�ؤون احلياة العادية �أو ما يعرب
بالن�سبة لها عن حالة من الإمي��ان املطلق والتي حتمل روحها نحو
االرتقاء واخللود:
“ حلظات الروح ال�سامية
ت�أتي �إليها وحدها
عندما ينح�سر متام ًا كل الأ�صدقاء
وكل �ش�ؤون الأر�ض...
اتفقت معظم الدرا�سات التي تناولت �شعرها على �أنها �شاعرة
جمددة و�أبعد ما تكون عن النمطية والتقليد.ف�إذا كانت �أ�شعارها
مبثابة �صور و�أف��ك��ار؛�إال �أنها مل تقم بتقدمي هذه ال�صور والأفكار
�ضمن قوالب جامدة،بل كانت تعمل على ال��دوام على اخل��روج عن
بحور و�أمناط الكتابة ال�شعرية ال�سائدة ..وتطور �أ�سلوبها اخلا�ص
عند كل حمطة من حمطات جتربتها الإبداعية.فهي تغري يف الأوزان
والقوايف ح�سب ما يتالءم مع حالتها ال�شعرية ،وال –حتب�س-نف�سها
جب وج��دران اللغة..ولي�ست هذه احلالة نابعة من جمرد
�ضمن ُح ِ
الرغبة يف اخل��روج عما هو �سائد وم�ألوف بقدر ما هي الرغبة يف
حتقيق �أك�بر قدر من ال�صدق والعفوية.وكما يقول الناقد “توم
جون�سون”�”:إنها �شاعرة علمت نف�سها وتقنياتها ال�شعرية مما
اكت�شفته عرب خربتها.من هنا يبدو �سبب ا�ستعماالتها املختلفة
للبحور ال�شعرية وعدم خ�ضوعها املن�ضبط لل�صيغ ال�شعرية امل�ألوفة
يف زمانها)3(”.
لكن�،إ�ضافة �إىل ذلك،فاخلربة والتعلم ال تكفيان فقط لتف�سري
هذه احلالة،بل هناك “مهارة” و “ذوق غريزي” خا�ص ال بد من
توفرهما لهذا النوع من الكتابة�،أي �أن حلظة اخللق ال�شعرية هي
التي حتمل �شكلها و�سياقها؛ حتى لو اعرتاها يف بع�ض الأحيان �شيء
من االرتباك وعدم الرتتيب ..وك�أن ال�شاعرة اختارت يف النهاية �أن
تقوم بعملية(تقطري) �شاقة ومتقنة لتلك العزلة والوحدة،وتعيد
ن�سجها على هيئة ق�صائد ور�سائل هي �أ�شبه ما تكون ب(فال�شات)
ووم�ضات و�شذرات فكرية ،جتمع ما بينها وحدة الر�ؤية يف العالقة
بني الإن�سان وذاته من جهة،وبينه وبني الطبيعة من جهة �أخرى.
تبدو �إميلي ديكن�سون،كما ي�صنفها الكثريون�”،شاعرة غريبة”..
لكنها انطلقت من العزلة �إىل الكونية!.

الأ�سبوع الأدبي
حتتجب الأ�سبوع الأدبي عن ال�صدور اعتبار ًا من �/9أيار 2021/وذلك مبنا�سبة الأعياد،
لغاية �/ 23أيار.2021 /
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة الأ�سبوع الأدبي يتمنون لكم
�أعياد ًا مباركة.

وكل عام و�أنتم بخري
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قارور ٌة مت�أهبة
• جناح �إبراهيم
�أمني التحرير

ٌ
عطر ال ينا ُم ،وال يبهتُ
الكتاب
ُ
قارورة فريدة  ،وما بداخلها ٌ
يخفتُ
�شذاه.
مع الأيام ،وال
ميلُّ
ب�سال�سة دون ع�صا ،وال غ�ضب ؛ ال منك
يقدّ ُم املعلومة
ٍ
ً
يتجذّ
�شيء منه.
وال يختبئ ،وغالبا ما
ر فيك ٌ
ُ
يهتم به ع�شاقه يف
لهذا
خمتلف �أنحاءِ
ِ
حظي ٍ
بيوم عامليُّ ،
َ
مل وذلك يف الثالث والع�شرين من ني�سان.
العا ِ
َّ
لعل الهدف من �إقامته هو الت�شجيع على القراءة ،واكت�ساب
املعرفة واقتناء الكتب ،وتر�سيخ مفهوم امللكية الفكرية
غر�س �شجر ًة فينا
للم�ؤلفني  ،و�إحياء ذكرى الكاتب الذي
َ
جراء ما َ
ترك من ٍّ
وارف .
ظل ٍ
وال�س� ُ
ري من الكتب
الكم الكب ِ
ؤال الذي يتباد ُر �إىل الذّ هن بعد ِّ
التي �أم�سكت بها �أ�صابعنا وحملقت فيها �أعيننا :ما الذي تبقى
منه؟ ما الذي تر�سخ يف عقولنا ونفو�سنا؟ �أتراها الأفكار� ،أم
الأح��داث التي ُذكرت فيه؟ �أم بع�ض تفا�صيل كانت ت�شبهنا
فتم�سكنا بها؟
َّ
ال�شك �أنَّ الكتاب الذي مل يغادرنا هو الكتاب اجليد الذي
الفتة دغدغت
�ادة
أ�سلوب ،وم� ٍ
ان�ضوى على ج� ٍ
ٍ
�ودة و�أفكا ٍر و� ٍ
�أحا�سي�سنا وحياتنا وبيئتنا وثقافتنا ،وحالتنا النف�سية
�أثناء قراءته ،فقطف الدّ ه�شة واالنبهار منا  ،فت�ساقط ندى
تر�سب يف دواخلنا.
نتذكر منه فكر ًة وقفت كغزالة راحمة � ،أو �إح�سا�ساً
فظللنا
ُ
ً
ً
ما دون غريه � ،أو ربمّ ا خيطا معرفيا حوته طيات الكتاب.
ً
الكتاب قد �أحر َز جناحا يف
�إنَّ هذا ال�شعور �أو ذاك ي�ؤكدُ �أنَّ
َ
َ
داعب ما يف �أنف�سنا ،في�ستحق �أن نقول لقد
الت�أثري فينا ،لأنه
َ
جنح يف خماطبة ال وعينا والنفاذ �إليه .ف�أية كتابة هي تلك
التي �ض ّمتها دفتا الكتاب فكان لها هذا ال�ش�أن من الدميومة؟!
ُ
ومي�سك
الريب �إنها الكتابة العميقة التي ميت ُلكها الكاتب
ؤثر وفعال ل�سرب
أ�سلوب خا�ص وم� ٍ
بزما ِم القدرة على اخللق ب� ٍ
�أغ���وار الوعيه هو  ،وم��ن ثم تهيئة عنا�صر ه��ذا الالوعي
لتكون قادرة على التفاعل مع عنا�صر الوعي املتلقي كما قال
الكاتب الأردين �سعود قبيالت يف كتابه” بيت قدمي متعدد
الطوابق”.
ٌ
ملخاطبة الوعي املتلقي
الكاتب
ث ّمة تقنيات �أخرى ي�سلكها
ِ
ُ
مثل تقنية احللم والأ�سطورة والتقنية املذهلة اال�سقاطية
التي ت� ُ
ؤرث �صور ًا �أدبية ومفردات لغوية موحية ومت�أهبة
لتن�شيط عمل العقل الباطني.
ً
والآن :هل يحقُّ يل �أن �أذك��ر كتابا� ،أو كتابني بالأحرى
يتفاوح منذ
مل ينطفئا قط من ذاك��رت��ي ،م��ازال عطرهما
ُ
مراهقتي القرائية؟
��ر “ الأجنحة املتك�سرة جل�بران خليل ج�بران،
هل �أذك� ُ
َ
النف�س احلزينة املت�أملة جتدُ
وتلك العبارة ال�شاخمة� « :إنَّ
َ
ً
ُ
نف�س �أخرى متاثلها بال�شعو ِر وت�شاركها
راحة بان�ضمامها �إىل ٍ
بعيدة
أر�ض
الغريب
أن�س
ٍ
بالغريب يف � ٍ
ِ
ُ
بالإح�سا�س مثلما ي�ست� ُ
عن وطنهما ”..ورواية دكتور جيفاكو للكاتب الرو�سي بوري�س
الطب
جتمع بني
با�سرتناك ،التي
احلب وال�سر ِد اجلميلِ وفنِّ
ُ
ِّ
ِّ
حرب و�أوا ِر ثورة.
والعالقات االجتماعية ،وبني �أحداث ٍ
ت�صنع �إن�سان ًا كام ًال..
�إنها القراءة التي
ُ
ً
ً
ت�صنع �إن�سانا دقيقا..
�إنها الكتابة التي
ُ
ُ
العطر ،الذي يخلقُ
مي
�إنه
ِ
ُ
الكتاب  ،القارورة املت�أهبة لتقد ِ
ً
ً
منك كما قيل” .داهية حمنكا” و�شخ�صا مغايراً.
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قراءات

درا�سة نقد ّية في المجموعة الق�ص�صية " جمرة ال ّروح"
لل�شاعر والقا�ص محمود علي ال�سعيد
• حممد �إبراهيم العبداهلل
�صدر عن دار النهج بحلب املجموعة
الق�ص�صية « جمرة الروح « لل�شاعر والقا�ص
الفل�سطيني املعروف حممود علي ال�سعيد.
وهذا العنوان لإحدى الق�ص�ص التي وردت
يف املجموعة.
ل��و ن��ظ��رن��ا ن��ظ��رة م��ت��أن��ي��ة �إىل ه��ذه
املجموعة من الق�ص�ص الق�صرية جد ًا جند
�أنّها على اختالفها وتنوعها حتمل مو�ضوع ًا
واح�����د ًا ق��ل��م��ا خ���رج ع��ن��ه ال��ك��ات��ب؛ فقد
�شغل الهم الفل�سطيني وما يكابده العرب
الفل�سطينيون يف الداخل ويف ال�شتات احليز
الأكرب من الق�ص�ص ،وتناولت ق�ص�ص �أخرى
املكابدات وامل�آ�سي التي �شهدتها مدينة حلب
يف �أثناء احل�صار ،وثمة جمموعة �أخ��رى
م��ن الق�ص�ص تناولت ق�ضايا اجتماعية
و�إن�سانية ال تختلف كثري ًا عن �سابقاتها.
فهذه الق�ص�ص كانت نب�ضات قلب وخلجات
روح �أفا�ض بها الكاتب مما يحمل من قدرة
�إبداعية ممتزجة بروح عروبية مت�أ�صلة
يف قلبه ووجدانه لتكون �شاهد ًا على اجلور
والظلم واحل�صار والتجويع الذي يتعر�ض
له ال�شعب ال�سوري والفل�سطيني يف هذه
الآونة.
البناء الق�ص�صي يف هذه املجموعة غلب
عليه اللغة ال�شاعرية املت�أنقة ،فحني تقر�أ
الق�صة وما حتتويه من �صور بالغية يخال
�إل��ي��ك �أن��ك �أم���ام ن�ثر �شعري ي��أخ��ذ م�سلك ًا
ج��دي��د ًا يف جدلية ال��ع�لاق��ة ب�ين ال�سرد
وال�شعر ،ومل تكن هذه وليدة ال�صدفة حني
نعرف �أن الكاتب حممود علي ال�سعيد هو
�شاعر بالأ�سا�س ويعد رائد الق�صة الق�صرية
جد ًا ب�إجماع معظم النقاد .نقر�أ يف ق�صة
بعنوان « ال�سجن امل�ضرج بالظلمة»
يف حلظة ح��وار ح��ادة ال ميلك الطرفان
فيها زم��ام الع�صب /يطلق املحاور �صرخة
ب��ح��ج��م ���س��ج��ن ال��ن��ق��ب الفل�سطيني :من
امل�س�ؤول عن هذا اجلحيم من القتل؟....
هذه الق�ص�ص تظهر ق��درة الكاتب على
الإم�����س��اك مب��ع��م��اري��ة ال��ن�����ص وا���س��ت��خ��دام
الكلمة الفريدة التي ي�صعب ا�ستبدالها
مب��ف��ردة �أخ�����رى ،فعلى ال��رغ��م م��ن ط��ول
العبارة التي حتيلك للوهلة الأوىل �إىل ن�ص
ق�ص�صي طويل لكن �سرعان ما جتد نف�سك
�أم���ام ن�ص مل يتجاوز ال�صفحة ال��واح��دة
وقد ا�ستكملت كل مقومات ال�سرد الق�ص�صي
فيه .فطول العبارة التي توحي يف الغالب

ن�شاهد بع�ض ال�صور
الت�شكيلية التي جاءت لتكمل
امل�شهد الفني للمجموعة
الق�ص�صية ،فقد تنوعت هذه
ال�صور وتفردت بها �صفحات
معينة يف املجموعة
�إىل ال��ه��دوء وال�سكينة وع��دم التوتر يف
ال�شخ�صية الق�ص�صية توظف هنا لتحمل
�أبعاد ًا ودالالت خمتلفة ،فرمبا حتيلنا هذه
العبارات الطويلة التي ي�صعب تقبلها يف ن�ص
تعاين �شخ�صياته من توتر وقلق وا�ضطراب
�إىل حالة من اليقني والإميان الرا�سخ لديها
�أنّ الظلم الذي تتعر�ض له �سيزول حتم ًا،
و�أنّ احل�صار والتجويع لن يطول ،و�أنّ احلق
�سينت�صر يف نهاية املطاف .نقر�أ ،على �سبيل
املثال ،يف الق�صة التي حتمل عنوان هذه
املجموعة (جمرة الروح):
(م��ا �إن ط��رق �أب���واب م�سامعها م��ا حل
ببقية العائلة املت�أبطة حل��اف ال�سماء
غ��ط��اء ،و�أدمي الأر�����ض العجفاء فرا�ش ًا
م��ن ف��رط احل��اج��ة �شظف العي�ش ،حتى
ا�ستجمعت كل طاقات تفكريها املعطوب)...
فاملعاناة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني
داخ���ل الأر����ض املحتلة ،ويف ال�شتات هي
املو�ضوع الأب���رز يف ه��ذه املجموعة (كما
�أ�سلفنا) .نقر�أ يف ق�صة « مرارة حلم « على
�سبيل املثال عن « ذلك اجلندي الإ�سرائيلي
الذي ُكلّف بحرا�سة �شيخ فل�سطيني �ضلت
به ال�سبيل فوقع �أ�سري كمني وطفق يو�سمه
ب�أق�سى العذابات ،فكلما غط جفن عينيه
كان يوخزه بحربة بندقيته العوزي ».مبثل
هذه العبارات التي اعتمد فيها الكاتب على
التكثيف (دون الإيجاز) ي�صور لنا همجية
جنود االحتالل الإ�سرائيلي جتاه ال�شيوخ
والأطفال الفل�سطينيني ،هذه امل�شاهد تتكرر
مرات عديدة يف املجموعة الق�ص�صية ،نقر�أ
ذلك �أي�ض ًا يف ق�صة « يف �أنفا�س القبالت»
وقارعة اجلثة» و» نظرة �صقرية» وغريها،
�أم��ا يف الق�ص�ص التي ت�صف ح��ال مدينة
حلب يف �أثناء التجويع واحل�صار ،فن�شاهد

اللغة املحلقة ال�سامية على الرغم من �أنها
ت�صف يف بع�ض الأحيان مواقف و�سجاالت
حادة حتدث بني �أنا�س عاديني ،فالكاتب مل
يذكر يف كلمة واحدة امل�شاحنات وال�سباب
وال�شتائم التي حتدث يف مثل هذه املواقف،
ب��ل ظ��ل م��ل��ت��زم� ًا بتلك ال��ل��غ��ة ال�شاعرية
املت�سامية ،واملفردة التي تتجاوز يف داللتها
ح���دود وق��ي��ود امل��ع��ن��ى ،فتجد و�أن���ت تقر�أ
املجموعة الق�ص�صية �أن ثمة لغة �شاعرية
تالزمك يف كل الق�ص�ص مهما عال احلدث
فيها �أو انخف�ض ،فالبناء املعماري لهذه
الق�ص�ص يكاد يكون موحد ًا من حيث وحدة
احلدث ،و�أ�سلوب التعاطي معه ،وال�شخ�صيات
التي حتركه ،تلك ال�شخ�صيات التي خلت من
الأ�سماء يف معظم الأحيان ،وهذا له داللة
كبرية من وجهة نظري ،فالكاتب ال يريد �أن
يجعل من هذه الق�ص�ص حدث ًا فردي ًا منعز ًال
ح��دث يف زم��ان ومكان معينني ،فما ق��ام به
ال�شقيق املعافى من م�ؤازرة ل�شقيقه اجلريح
ون��ق��ل��ه �إىل م�ست�شفى فل�سطني يف ق�صة
(الوطن �أو ًال) تن�سحب على جميع جرحى
املقاومة الذين ما �إن يتماثلوا لل�شفاء حتى
يعودوا �إىل �أر�ض املعركة مرة �أخ��رى ،لكن
هذه املرة جاءت على ل�سان الأم التي قالت
البنها ..الوطن �أو ًال يا بني.
يف املجموعة الق�ص�صية ن�شاهد بع�ض
ال�صور الت�شكيلية التي جاءت لتكمل امل�شهد
الفني للمجموعة الق�ص�صية ،فقد تنوعت
ه��ذه ال�صور وت��ف��ردت بها �صفحات معينة
يف املجموعة الق�ص�صية ،فجاءت ال�صورة
التي حملت عنوان « وكان ال�صيف موعدنا»
لتظهر لنا ذل��ك الرجل الفل�سطيني الذي
يلب�س ال��زي الفل�سطيني وبجانبه زوجته
وقد حمال باقة من �سنابل القمح بخلفية

ت�ت�راءى ل��ك ك�أنها كتابة قدمية والطري
يحلق فوق حقول القمح يف �أعلى ال�صورة
لت�شري جميعها �إىل ع�لاق��ة الفل�سطيني
ب�أر�ضه؛ ه��ذا الع�شق الأب��دي ال��ذي يربط
الإن�سان الفل�سطيني ب�أر�ضه على الرغم من
كل امل�آ�سي وامل�صاعب التي يفر�ضها عليه
جي�ش االحتالل ال�صهيوين.
�أما يف الق�ص�ص التي تفي�ض مبا تعانيه
مدينة حلب من ح�صار ونق�ص يف الغذاء
وال��دواء واملاء وغريها مل تخرج �أي�ض ًا عن
ال�سياق الفني ال��ع��ام ال��ذي ا�شتغل عليه
الكاتب يف ه��ذه املجموعة ،فاملو�ضوعات
خمتلفة لكن بقي امل�ضمون واح���داً .نقر�أ
يف ق�صة « هدية عا�شق» (�ص )53 .جارت
الأي���ام على املدينة التاريخية بعراقة
هند�ستها وا�سرتاتيجية موقعها ...ف�شرع
اخللق يد ّبون على �أدميها املدمر كاملوا�شي
ال�ضالة ي��ط��اردون احل��اج��ات ال�ضرورية
�ضرورة الأوك�سجني...
ويف ق�صة �أخ��رى بعنوان « دم ال�سماء»
يتحدث �أب��و جمال الفل�سطيني ع��ن �سوء
احل����ال وم���ا حل��ق ب��ع��ائ��ل��ت��ه م��ن ع��ط�����ش« ،
ف�أقام �صالة اال�ست�سقاء على قمة ه�ضبة
جم����اورة...وم����ا ه��ي �إال دق��ائ��ق م��ن عمر
ال��ت��ق��ومي ال��ده��ري ح��ت��ى فتحت ال�سماء
مغالق ال�شفتني فاغتبطت الأفواه ،و�صفّقت
الأوعية ابتهاج ًا باالمتالء.
كان ب�إمكان الكاتب حممود على ال�سعيد
�أن ي�صنف الق�ص�ص يف جمموعته �ضمن
ر�ؤى معينة حت��دده��ا البنية ال�شكلية �أو
الأ�سلوبية للق�ص ،لكن ج��اءت من وجهة
نظري على نحو تداخلت فيه مو�ضوعات
وبنى خمتلفة ،وال �أظ��ن �أن ه��ذا الرتتيب
جاء مبح�ض امل�صادفة و�إمنا �أراد الكاتب �أن
ينقل ر�سالة �إىل القارئ احل�صيف مفادها
�أنّ هذه الق�ص�ص الق�صرية جد ًا على الرغم
من تنوع احلدث فيها واختالف ال�شخو�ص
وتباعد املكان الذي حدثت فيه �إال �أن ثمة
جامع ًا يجمع بينها يجعلها �أك�ثر تناغم ًا
وجتان�س ًا� ،إنه تيار �سفلي يجري حتت هذه
ال ُبنى الفنية وي�ضع لها عنوان ًا واحدة هو
«مكابدات �سورية فل�سطينية « وقلي ًال ما
خرج الكاتب عن هذه املكابدات ،لهذا ال�سبب
جاء العنوان «جمرة الروح» كعتبة ن�ص ّية «
حتيلنا �إىل الف�ضاءات الداللية التي تزخر
بها هذه الق�ص�ص.

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1727" :الأحد2021/5/2م20 -رم�ضان 1442

حوار

7

على �ضفاف الإبداع
مع الأديب ح�سن م يو�سف
القا�صة نور ندمي عمران
•�إعداد وحوار:
ّ
ع��ل��ى ت��خ��وم ال��ت�لازي��ق امل���ج���اورة لقريته
الدال ّية ،مي�ضي الأديب وال�سيناري�ست ال�سوري
ح�سن م يو�سف جلّ وقتهِ  ،فعالقتهُ باجلبل
ومكوناته �أ�شبه بعالقة اجل��ن�ين ب ��أم��ه� ،أو
رمبا كما و�صفها يوم ًا بعالقة �سمك ال�سلمون
بالبحريات ،فهو يعود �إىل موطنه الأ�صلي مهما
�سافر وابتعد .مل تتمكن ال�شهرة من العبث
يف روح القا�ص املحلّقة واملتوا�ضعة يف �آن مع ًا،
بل جعلته �أك�ثر �شعب ّية وب�ساطة والت�صاق ًا
ب��أر���ض��ه ونا�سها ،يعي�ش �أوج��اع��ه��م ،وير�سم
طموحاتهم ...حول رحلة الأديب الإبداع ّية
وبداياته ،دار حمور حديثنا معه فكان الآتي:
ـ حبذا لو نعود بالذاكرة �إىل ال��وراء� ،إىل بداياتك
لنتحدث ع��ن البيئة ال�ت��ي احت�ضنت ب��ذور الإب ��داع
عندك:
يف قرانا كان الفقر رفيق الأم ّية ،ووجود
الكتب كان ن��ادراً ،مل نكن نعرف �سوى القر�آن
الكرمي ،وبع�ض كتب الأدب ال�شعبي ،بالإ�ضافة
�إىل الأدب امل�سموع ،كان النا�س يرددون ملحمة
ع��ن (حم��م��د امل��ل��ح��م) وه���و ب��ط��ل �شعبي من
وق�صة (بو علي �شاهني) املتمرد الثائر
حم�صّ ،
على العقل ّية الإقطاع ّية.
ت��ل��ك ه��ي الق�ص�ص امل��ت��اح��ة يف ال��ذاك��رة
اجلمعية وع��ل��ى ال���ورق �أي�����ض � ًا ،غ���ادرت هذه
الأج��واء ونزلت �إىل مدينة جبلة يف ظروف
قا�سية مل ت�سمح يل ب�شراء كتاب واحد ،لذا
حني �أتيحت يل الفر�صة ا�ستعرت كتاب ًا بعنوان
(هكذا تكلّم زراد�شت) ،ومبجرد قراءتي له
دخلت يف متاهة ،كان معقد ًا وفل�سفي ًا يحتاج
ل�شخ�ص ميتلك خلف ّية ثقاف ّية ،و�أنا كنت ابن
قرية ،وحتى قراءاتي ل�ل�أدب ال�شعبي كانت
�سريعة ولي�ست متعمقة.
عندما انتقلت لدرا�سة الأدب الإنكليزي يف
جامعة دم�شق ،تغيرّ عاملي �إىل النّقي�ض متام ًا،
با�ستثناء الو�ضع امل���ادي ال�سيئ ،ا�ضطررت
ُ
ون�شرت ترجمات لق�صا�صني
للعمل يف الرتجمة
و�شعراء يف جملة (جيل الثورة) ،و�صرت �أكتب
مقدّ مة لكل عملٍ �أترجمه تت�ضمن تعريف ًا
ب�صاحبهِ  ،اكت�سبت ه��ذه التجربة �أهمية
خا�صة عندما اكت�شفت �سل�سلة �أدب ّية بعنوان
(ق�ص�ص ق�صرية حديثة من العامل) �صادرة
عن دار بنجوين الربيطان ّية ،فا�شرتيت �أول
ُ
و�صرت �أتابعه .وقد
ن�سخة من هذا الكتاب
�أثّر بي جداً ،لأنني اطّ لع من خالله على �أحدث
الق�صة الق�صرية لكتّاب
التقنيات يف ع��امل
ّ
خمتلفني من مدار�س �أدب ّية خمتلفة ،وهكذا
�أ�ضفت لثقافتي ال�شعبية املحلية �صفة العاملية،
مما فتح �أمامي �أفق ًا جديداً .يف تلك املرحلة
اكت�شفت فكرة مهمة جداً� :إنّ الفن هو �أرقى
�أ�شكال االقت�صاد.
ـــ ماذا تق�صد بقولك؟
بكل ب�ساطة � ّأي �شيء ال يدفعك �إىل الأعلى
ي�شدّ ك �إىل الأ�سفل ،لذلك �أي �شيء ب�إمكانك

حذفه ،احذفِهِ  ،فهذا �شيء مهم ي�س ّهل �صعودك
وانتقال عملك �إىل وجدان النّا�س.
ق�صة (العريف غ�ضبان) عندما انتقلتَ
ـــ �أ كما يف ّ
من الإفادة الأوىل �إىل الرابعة �إىل...؟
نعم متام ًا...اجلميع ّ
يتوقع �أن تكون ثمة
�إف��ادة ثان ّية ثم ثالثة ث��م ...لكنّي تعمدت
وجود فروقات ،لأو�صل ر�سالة �أنّ ثمة �أ�شياء
غري مهمة مت �إهمالها.
ـــ لكنّ الب�شر مولعون بالتفا�صيل� ،أمل تتعر�ض
النتقاداتهم ب�سبب ذلك؟
ن��ع��م ....تعر�ضتُ للنقد ،وامل��رح��وم عبد
الق�صة؟  ...ما
اهلل �أبو هيف قال يل :ما هذه ّ
تلك الإف��ادات؟ ف�أجبته� :أنا ر�أيتها هكذا...
الإف�����ادات ع��ب��ارة ع��ن ف�لا���ش��ات ع��ن ما�ضي
البطل ،ال �أري��د �أن �أحت��دث عن ما�ضيهِ كله،
�إمنا �إ�ضاءات �سريعة عليهِ  .فقاطعني :لكن مل
ي�سبق �أن فعل �أحد هذا .جاوبته� :س�أفعل ذلك
�إذاً ....قال :من �أنت لتفعل؟ �أجبته� :أنا ح�سن
علي :جنيب حمفوظ مل يفعل هذا....
 ....ر ّد ّ
فقلتُ  :جنيب حمفوظ هو جنيب حمفوظ...
و�أنا ح�سن بن �سكينة �س�أفعل ما �أراه منا�سب ًا يل.
الق�صة
ـــ يبدو �أنّ نظرتك كانت يف حملهاّ ...
فتحت لك الآف��اق فح�صدت اجلوائز ودخلت
عامل الأدب من �أو�سع �أبوابه� ،ألي�س كذلك؟
ق�صة (العريف غ�ضبان)
نعم ...ح�صلت ّ
على اجل��ائ��زة الأوىل يف م�سابقة جريدة
للق�صة الق�صريةُ ،
وكتِب عنها العديد من
الثورة ّ
املقاالت والدرا�سات.
ق�صة تكت ُبها؟
ـــ هل كانت �أ ّول ّ
بالق�صة جاءت على
ال ....بداية عالقتي
ّ
طاولة يف مق�صف الأرزوين ،حيث كنت �أحكي
الق�ص�ص لزمالئي ،وطلبت مني �صديقة �أن
ق�صة رويتها لرنى من �أ�سلوبه
نتناف�س يف كتابة ّ
�أجمل ،ويف اليوم التايل ُ
عدت بعدما بذلتُ كل
ق�صتي لأثبت ذاتي ،فجاءت زميلتي
جهدي يف ّ
ومل تكتب �شيئ ًا ،وظ��ه��ر تالي ًا �أن��ه��ا حت��اول
حتري�ضي على الكتابة ،بعد �شهر عادت حتمل
ق�صتي
جملة (جيل الثورة) وفاج�أتني بن�شر ّ
فيها ،واملفاج�أة الأكرب �أنهم دفعوا يل خم�س ًا
وثالثني لرية وهو مبلغ كبري جد ًا حينها....

كنتُ �شبح ًا ال يراين �أحد �سوى زمالئي الذين
ُ
�صرت معروف ًا.
�أجل�س معهم ....وفج�أ ًة
ـــ �أمل تكن هناك حم��اوالت �أدب� ّي��ة �سابقة� ،أم �أنك
الق�صة؟
بد�أت من هنا يف ّ
الق�صة
جاءت
ثم
ال�شعر...
ب��د� ُأت بكتابة
ّ
وليدة حلظتها ،...وكنتُ قد �أر�سلتُ ق�صيدة
لكن ال�شعر لي�س هو
ملجلة (�صوت فل�سطني)ّ ،
ُ
�شعرت �أ ّن��ه كذلك يف
ال�صوت الأق��وى عندي،
الق�صة ،ف�شاركتُ يف م�سابقة اجلامعة وح�صلتُ
ّ
على امل��رك��ز الأول ،ورب��ح��تُ بطاقة طائرة
�إىل م�صر �ضحكتُ يف نف�سي و�أن��ا بالكاد �أدفع
�أج��رة ال�سكن اجلامعي ،فكيف ���س��أ�ؤ ّم��ن ما ًال
لأنفقهُ يف م�صر ،لذا حملتُ تذكرة الطائرة
املفتوحة قا�صد ًا الدكتور زيد الع�ساف رئي�س
مكتب العالقات اخلارج ّية يف احتاد الطلبة،
قدّ متُ له البطاقة لي�ستفيد منها �أحد ما لأن
ال �إمكان ّية لدي لل�سفر ،فم�ضى بي �إىل رئي�س
االحت��اد مقرتح ًا عليه مرا�سلة احت��اد طلبة
جمهور ّية م�صر العرب ّية ال�ست�ضافتي ،بعد
يومني و�صلت امل��واف��ق��ة ،ويف م�صر رح��ب بي
وفد كبري رافقني يف كل خطوة وحر�ص على
راح��ت��ي كممثل ع��ن طلبة �سورية .م��ا حدث
معي ك��ان �شيئ ًا ال ي�صدق بالفعل ،يف هذه
الرحلة اكت�شفت �أهم ّية الكلمة وحر�صتُ على
ا�ستمرار ّية ذلك.
ـــ ما هي �أهم جائزة ح�صلت عليها؟
لكل جائزة �أهميتها وخ�صو�ص ّيتها ،لكن يف
يوم ما �سمعت �شهادة كانت وما زالت �أهم جائزة
تلقيتها� ...أق��ام��ت ج��ري��دة البعث م�سابقة
للق�صة� ،شارك فيها معظم كتّاب �سورية ،وكان
ّ
من �شروطها �أال يك�شف عن �أ�سماء امل�شاركني
حتى يوم �إعالن النتائج.
وقبل �إعالنها ب�أيام ،التقيت بالأ�ستاذ �سعيد
ق�صتك ممتازة،
حوران ّية رحمه اهلل ،فقال يلّ :
تفاج�أت وقلتُ له� :ألي�س من �شروط امل�سابقة
�أال تفتح مغلفّات الأ�سماء �إال يف يوم �إعالن
النتائج؟! �ضحك وقال :ال ..مل نفتح �شيئ ًا...
لكن مبجرد �أن قر�أت �سطرين عرفتك.
وعلى الرغم من فوزي باجلائزة الأوىل يف
امل�سابقة �إال �أنّ فرحتي بكلمات الأ�ستاذ �سعيد

حوران ّية كانت �أكرب بكثري.
ـ�ـ�ـ ه��ل ت��و� ّ��ض�ح��ت م �ع��امل امل���س�ت�ق�ب��ل ل��ك يف تلك
اللحظات ،وعرفت ماذا تريد �أن تكون؟
يف لقاءٍ �أجرتهُ جريدة البعث معي حينها،
ُ�سئلتُ  :ماذا تريد �أن تكون يف امل�ستقبل؟ ...
ف�أجبتُ � :أريد �أن �أكون مواطن ًا ...وباعتقادي
�أنيّ مل �أخن هذه الكلمة يوم ًا ،لأنيّ يف حياتي
ما كنت م�س�ؤو ًال عن � ّأي �شيء �إال الكلمة التي
�أكتبها.
الق�صة؟
ـــ هل لديك طقو�س مع ّينة يف كتابة ّ
الق�صة الق�صرية هي ملكتي املدللة فع ًال،
ّ
�أحرتمها� ...أخ��اف منها ،يل �أ�سلوب خا�ص
يف كتابتها ...يبد�أ قبل الكتابة ...عندما
تخطر يف بايل فكرة �أتركها� ،إن ن�سيتها فهي
غ�ير ج��دي��رة بقلمي� ،أم��ا �إذا ظلّت حتفر يف
داخلي ،وتلتقط عنا�صرها من الواقع املحيط
ب���ي ،ع��ن��ده��ا ت�صبح ع�لاق��ت��ي فيها كعالقة
اجلنني يف بطن �أم��ه ،يف حلظة مع ّينة يجب
�أن يولد اجلنني ،و�إال ف�إنه قد ميوت وقد يقتل
�أم��ه .قبل حلظة الكتابة يجب �أرى و�أح�س
ب�أ�شخا�ص الق�صة وتفا�صيلها بو�ضوح تام...
وحني ال �أمتكن من ر�ؤيتهم والإح�سا�س بهم
فهذا يعني �أنّ هنالك م�شكلة ما يجب حلّها.
ق�صة ما
ـــ �أمي�ك��ن �أن ت�شاركنا تفا�صيل خما�ض ّ
كتبتها؟
ق�صة بقيت فكرة ملدة طويلة ،من دون
ثمة ّ
�أن �أالق��ي املعادل الفنّي لها ا�سمها (�أي��ن �أنت
الآن �أ ّيها ال�ضابط) ،عن �صحفي يطلب �إليه
ق�صة عن
الكتابة عن عيد اجل�لاء ،فيكتب ّ
�ضابط ق��دمي متقاعد ويتذكر موقفاً حدث
بينهما يف مظاهرة �ضد الفرن�سيني ...املهم
بقي �شيء بالن�سبة �إ ّ
يل غري مكتمل يف �شخ�ص ّية
ُ
�شعرت بوجود م�سافة بيننا ،و�أنا ال
ال�ضابط،
ميكنني �أن �أترك �شخ�ص ّياتي من دون �أن �أعرف
كل التفا�صيل عنها .ف�س�ألت عن املكان الذي
يقب�ض منه ال�ضباط املتقاعدون ،و�أخربوين
ُ
ق�صدت املكان يف
�أنه قريب من اجل�سر الأبي�ض،
ال�سابعة والن�صف �صباح ًا ،وبالفعل وجدتهم
بانتظار املحا�سب ،تفح�صتهم جيداً� ....إىل
�أن وقع نظري عليه ،لقد ظهر بطلي يف ال�ساعة
�شخ�ص طويل نحيل
الثامنة �إال خم�س دقائق،
ٌ
يلب�س القبعة الزورقية.
ُفت َِح الباب فدخل اجلميع وظ��لّ هو واقف ًا
بعنفوان مل يدخل �إال بعد انتهائهم ،دخلتُ
وراء ُه ،اقرتبتُ منهُ � ،شممتُ رائحتهُ  ....رجعتُ
�إىل البيت وكتبتُ
الق�صة.
ّ
وللحوار بقية.....
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عنوان
مجدنا
•جميب ال�سو�سي

(راعف الحزن )
• م�صطفى ال�صمودي

هديتي لأ�ستاذي
(عبد الرزاق الأ�صفر)
الذي ع ّلمني كيف �أحاول
�إلغاء �أ ّم ّيتي الثقافية

ُ
والف�صول
املناديل ل ّوحت،
ُ
�سهول
وازدهت �شامنا وغنّت
كم من الو ّد قد حملنا وكنا
اهلل-خ ّل�ص ًا -ال ُ
ُ
منيل
ي�شهد�إن �أعمامنا ،وقد تركونا
ُ
والنخيل
منهم
تخجل ال�ضاد ُ
ٌ
قري�ش تفرقت ،فهي لوال
ذي
ُ
وذليل
مار ُد ال�شام ،هاربٌ
�آن�س الأنبياء يف ال�شام نار ًا
ف�سعوا نحوها ،وتا َه ال�ضليل
ف�صبح
ي�ستدير النهار ع�شق ًا،
ٌ
دائم وخ�ضيل
وجهُ ب�شار ٌ
ٌ
�شغف يف دم اجلماهري �أو ُقل:
كل نب�ض بهم لب�شار ُ
جيل
ُ
أبجديات ع ّزنا حني باهت
هو �
�أممٌ  ..وهو يف جمدنا �أ�صيلُ � ..
أ�صيل
�سيفُهُ نبعة الت�ص ّوف ِع ّز ًا
ُ
�صقيل
و�إذا ميكرون -حزمٌقد ركبنا خيل ال�سالم ..وهذا
فار�س ال�ساح لل�سالم ر�سول
ف�شعب
ال حدود الردى خ�شينا
ٌ
يلب�س احلق ُح ّل ًة ..ال يزول
�إن ت�شرين ُ�ش ٌ
رفة ّ
ن�ضدَ تها
�أجنم املجد ..مننمتها اخلميل
ُ
ال�سماوات زغردت حني ّ
حطت
�ضوء َذ ُ
هول
فوقها ،والنهار ٌ
والعناقيد � ُ
جمد تد ّلت
ألف ِ
ظل ُ
ظليل
يفء ِ
والعطاءات ُ
قد �أتينا بال�شم�س ..فهي لدينا
نرتك ال�ضياء ي�سيلُ
�إن ن�ش�أ ِ
�أو ن�ش�أْ فالغيوم ُ
قب�ض يدينا
ُ
حول ،ب�شار ،ينبتُ
امل�ستحيل
اخلطوب ..و ُر ّدت
ندبتْ نف�سها
ُ
ُ
ت�ستقيل؟!
فلماذا اخلطوب ال
نحن ال مننع الردى غري �أ ّنا
ُ
مكحول
بني
جفنيه مِرودٌ
ِ
....... ......
مير ..بحر ًا فبحر ًا
ن�صف قرن ُّ
قد عربنا ..و�آن� ..آن الو�صول
نحن مل نحرق ال�سفائن خوف ًا
ُ
التهويل
مثلنا ال يخيفه
�أنت ب�شار لو جت ّر�أ ِع ٌّز
َ
ي�ساويك ..ينق�ص الع َّز ُ
طول
�أن
َ
َ
باق
عينيك �أن
ح�سب
جمدك ِ
ُ
كوكب ًا ال مير فيه ال ُ
أفول

راع ُف ا ُ
حلزن
ِ
لمِ َن ي�شكو اختالج النف�س ؟ .
كم ّ
مل اغرتابهْ ؟!
َم َّ�سهُ ُّ
ال�ض ُُّر
َو َل ّفَّتهُ م�ساءات الك�آبهْ
َل ْولب الي�أ�س عَ ِت ُّي
نا ُبهُ َ�ص َّحر غابَهْ
�صو ُته ّ
مل �صداه
بلغ احلزنُ بدنياه مداه
َ�ص َل َبا ُه
حائط الوقت
و�إيقاع ال ّرتابهْ
خاتمِ ُ
ات البَدْ ء
اخلامتات
بدء
ِ
النور وال ّالنور ..
حتى ِمف َْ�ص ُل الوقت ب َع ْي َن ْي ِه
َت َواىل و َت�شابَهْ
بني �أ ّوا ٍه  ..و�آ ِه
و�س�ؤال ٍل�صالة ال ّروح
ما ر ّدت جوابهْ
قام يدعو باقة الغيم
وي�ستجدي
َجواريها

با�س ِتجابهْ
ليحظى ْ
�آ ِم ًال �أن ُت�شرق الأحالم
�أن ت�ضحك يف َ�ص ْحرا �أمانيه
�سحابهْ
حللم ٌ
ف�إذا ا ُ
راب
نعيق ِل ُغ ْ
يباب
ُ
و�سراديب ْ
ّ
�سراب
كل �شيء ٍ َح ْو َلهُ محَ ْ ُ�ض
ْ
ّ
كل �شيء ٍ �ضاع من بني يديه
عليه
يبكي
ه
ع
دم
ِ
ُ
حلمهُ امل�شنوق يف ر ْيعانه
ُ
َحتَّ �شبابهْ
بعدما رانَ الأ�سى
ّ
واهي ًا
ان�سل وحيد ًا ِ
�أغلق بابهْ
موغ ًال يف حزنه املَ ْح ُموم ..
ِ
ي َْج ُّ
رت عذابه
َف َه َوى من �شـُ ْرفة احللم
ح�سري ًا ّ
يتلظى
لياليه
�ضم يف َك ْه ِف
ِ
ّ
أمانيه ال َيتامى
� ِ
وكتابَهْ

بورتريه رم�ضاني
•علي جمعة الكعود
رم�ضانُ ذاكر ُة الزمانْ
رم�ضانُ ٌ
راح يح�ضنُ ذكرياتي
طفل َ
م�ساءات ُّ
الرتق ِب
يف
ِ
و
ينتظر الأذانْ
وهْ
َ
ُ
رم�ضانُ ٌ
احلب ...
�شيخ طاعنٌ يف ِّ
ُ
حليتُهُ
ني
بيا�ض اليا�سم ِ
و�س ْب ٌ
�سوداء يف يد ِه
حة
ُ
ويف
عينيه و ْم ٌ�ض من حنانْ
ِ
العفاف
ثوب
رم�ضانُ �أ ٌّم ترتدي َ
ِ
وال ُّ
تكف عن الدُّ عاءِ
لكي يدو َم لنا الأمانْ
املوائد
يغيب عن
و�أبٌ
ِ
ُ
ُ
أعوام
منذ � ٍ
يعاين اليت َْم
ٌ
وال ُ
�شفتيه
آيات عالقة على
ِ
تتب ُعها بحزنٍ نقطتانْ
ٌ
رم�ضانُ
قنديل
دة
ي
�س
قلب
ين ّو ُر َ ّ ٍ
دقات ...
ال�ص ِ
با�سمها ّ
تو ّز ُع ْ
ُ
ال�صغار اجلائع َ
ني
تبحث يف ا ْب
ِ
ت�سامات ّ
جلنانْ
عن ا ِ
رم�ضانُ طبلٌ
يف �أتونِ الفج ِر
يقرعهُ
امل�سح ُر
ُ
ِّ

للعيانْ
ق�صةٌ
ْ
بل ّ
حكواتي املقهى
ي�ش ّو ُقنا ب�سر ِد ف�صو ِلها
بعد الفطو ِر
ُ
ف ُت ُ
َ
�شعل الأحداث ذاكرة املكانْ
ٌ
رم�ضانُ
عا�شقة
ت�صو ُم ال�شه َر ناطر ًة
عيدين
لي�صبح عيدُ ها
َ
ِ
يف عق ِْد القِرانْ
رم�ضانُ �صومٌ ٌ
كامل
هلل
ِ
عليه
يجزينا ِ
إله املُ�س َتعانْ
وبال ِ

شعر

َم ْ�ش َه ُـد ال ّر ؤ�يـا
• �أمين ابراهيم معروف
�أرى ُ�ص َور ًا تب ُ
ني وتختفي.
َ
�أرى امر�أ ًة على ط َر ِف ال ُبحري ِة تنحني
للماءِ ،
ُ
قطيفة َن ْر ِج ٍ�س وعلى �أ�صاب ِعها
يدها
يف ِ
بقايا منْ ق�شو ِر ال ّلو ِز.
ُّ
عندَ
ويحط غما ِم وجن ِتها
طائر
يع ُ
رب ٌ
و�س ْربٌ منْ َقط ًا يلهو على
ِ
أدواح ِر َّق ِتها
ال�س ْر ِد منْ
ُ
ويلعب دائخ ًا يف َّ
� ِ
�ألطا ِفها..
بهاء
و�أرى ً
البهاء.
قد تلألأ منْ مفات ِن ِه
ُ
ك�أنَّ في�ض ًا منْ �ضياءٍ قد َتوَهَّ َج � ُ
أجنم ًا..
ماء
�أو �أنَّ ً
لي�س يل ِع ْل ٌم ب ُكن ِْه �صفا ِت ِه تمَ َّ تْ ف�ضائ ُلهُ
َ
ا ّلتي يف املاءِ .
َ
ال�شذا َط َّي َّ
فا�شتعل َّ
ال�شذا
ينداح منْ
ُ
وجنا ِتها.
�أرى ما كانَ منْ َرن ٍْد
ّ
توقدَ يف املرايا وهْ َو يعقدُ َ
بع�ض �أ�سرا ِر
البنف�سج،
ِ
ُث َّم ُ
أنفا�س
ّاب منْ � ِ
يفتق ُع ْر َو َة ال ُعن ِ
�ضحك ِتها وين�سى حو َلها.
ك� َأ�س ّ
ال�شذا َتنْدى،..
فتندى يف التفات ِتها َيدٌ منْ َن ْع َن ٍع
َ
اختزل احلما ُم منَ
أويل ما
ينْوي على ت� ِ
امل�شيئة
ِ
َ
لجَ
َ
ْ
خلف ل َج ِة البدائ ِع وال ّروائ ِع منْ بدي ِع
النّو ِر يف �آيا ِتها.
�أرى امر�أ ًة ُّ
أريج..
يخف بها ال ُ
ُ
وات �شق َوتها..
َت َف َّت َقتْ منْ
ال�ص َب ِ
ِ
نفحة َّ
ً
عل
الر�ؤيا
متوج
وتنفر بغتة يف َو ِ
ُ
ُ
ِ
مبوكب ُّ
رغب ِتها
َ
لي�شهق منْ �أ�صاب ِعها النّدى َّ
ويفك �أزرا َر
القمي�ص..
ِ

أنع�س يف
باب هذا ال ّل ِ
ُث َّم ُت ْ�ض ِر ُم َ
يل �أبهى،ل َ
ُ
�ضفائ ِرها و�أقطف
الكناية
الو�صف ُر ّمان ًا و�أ ْل ُه َو يف
بهيج
ِ
ِ
منْ ِ
منْ حدو ِد
ني مكلَّ ًال بال ّرم ِز،..
اليا�سم ِ
حيق ا َ
� ُ
جل ِّم
أرفل يف ال َّر ِ
ُ
ينثال منْ �ألطا ِفها
يبدو ُمترْ َ ف ًا
ويحك َ
ُّ
ليلكة ُّ
فتات
ال�ضحى
وي�ضج يف ال ّل ِ
ُّ
أحلاظها
منْ � ِ
الو�صف منْ َل َف َتا ِتها.
وك�أنَّ ما يف
ِ
َ
بالغة ُّ
ال�شعراءِ
ا�س َت َع ْر ُت
�إنيّ ْ
ً
َ
َ
َ
كي �أ�صف اجلمال ُمت َّوجا بالور ِد.
ْ
وا�ستدعَ ْيتُ منْ ِق َر ِب ال َّت َذ ُّك ِر
َ
الكواكب ،وانتخبتُ
مل�شهد
بع�ض �أ�سماءِ
ِ
ِ
الر�ؤيا
ُّ
منَ ال َّن َه َون ِْد هنْد ًا..
ْ
مل �أ ُكنْ يف وار ِد الأ�سماءِ ،
َ
َ
ُّ
في�ضها اللغويِّ
لكنَّ الق�صيدة تقت�ضي يف ِ
�أنْ �أَ ِل َج الأ�سامي..
َ
كيف �أُخْ لي م�شهدَ ال ّر�ؤيا
َ
ونو ُر جما ِلها يف ناظ َريَّ  .وكيف �أن�أى
اقرتب البيانُ منَ
احلديقة..
ك ّلما
َ
ِ
َ
كيف ال �أم�ضي..
ً
ُ
ف�أعرى ..ث َّم �أظمى كامال يف املاءِ
رط ما تركتْ على
َي ْل َف ُح َ�ص ْب َوتي منْ َف ِ
�إيوا ِنها
ُ
ْ
م�سكوب ُ�شق َر ِتها،
ال�س
�
ؤ
ل
�
ؤ
يف ال ُّل
منْ
ريِّ
ِ
ِّ
ِ
َ
ُ
َ
ثم �أدخل منزل ال ّر�ؤيا
ل َ
أمتدح الق�صيدة ّ
بهيج جها ِتها:
و�أبد�أُ منْ ِ

بهاء ي�شبهُ الدُّ ّر َ
ت�صريف
اق يف
ِ
�أرى ً
بهج ِت ِه،
َ
َ
ْ
ا�س ي�صعدُ للق�صيد ِة
ن�أى عنْ غفل ِة احل ّر ِ
الوجد،
يف مقا ِم
ِ
م�شغو ًال مبا َ
جنائن
ال�سها ُد على
ِ
ترك ُّ
ببابل.
وق ِت ِه ،ومبا �أ�ضا َع
ِ
ال ُّن ْعمى منَ ال ُّن ْعمى على �شرفا ِتها.

ِجن ُّّي ِ�سح ِر ِكَ ،
كيف فاج�أين و َد َّو َخني،
َ
وكيف �إذا هطلْتُ على جنا ِئ ِن ِه انت�شى
و� َ
أهال
َ
فوق �سواحلي مطر ًا لأ�صعدَ يف خ َباءِ
جما ِل ِه
أجوب غبط َتهُ و� َ
أهبط يف غيابي.
و� َ

�أرى �شم�س ًا ُّ
ببارق ال ّر�ؤيا،
حتف
ِ
ال�س ْم ِح..
ز
املجا
يف
هواء
ِ
ُيداع ُبها ٌ
َّ
َ
ُ
هُ
يخطف منْ خمائ ِلها خمائل  ،وما قد
هاء منْ
َ
و�ضوح ِه يف املاءِ ..
َخ َف ِر العذارى يف متا ِم
ِ
الحتْ
فالح الور ُد منْ وجنا ِتها.
مباهجهُ َ
َ
ُ

ِجن ُّّي ِ�سح ِر ِكَ ،
كيف �أَ َّو َلني
و�ش ّك َلني على ياقو ِت ِه ف� َأ�ضعتُ عندَ فتو ِن ِه
لغتي
الكناية واملجا ِز وت ْهتُ ب َ
ني
أقوا�س
ِ
و� َ
حدائق املعنى
ِ
والكتاب.
ة
الق�صيد
ر
أ�سرا
و�
ِ
َ
ِ

�أرى امر�أ ًة
املاء � ً
ُ
أغنية،
تخيط َ
وتتبع نو َر رع�ش ِتها على َمه ٍَل،
ُ
مت �أحجيةً،
ُ
وتغزل منْ
ال�ص ِ
ِ
رحيق َّ
ال�ص َ
وت � َ
فتنهب يف ّ
أبي�ض،
الط ِ
ُ
ريق ّ
قد َجال ُه ّ
ني،
ناع�س َت ِ
وء منْ عي َنينْ ِ َ
ال�ض ُ
ُ
الل و ِد ِّل ِه..
ينه�ض منهما َوعدُ الدّ ِ
عد ما يف ذا ِتها.
وك�أنَّ ما يف ال َو ِ

وم�ضيتُ ،
داع َبني هوا�ؤُ ِكُ ،ث َّم َ
عن النّجوى
�شاغ َلني ِ
باحلب فانتبهتْ عيوين ح َ
ني
وبلَّ َل ياقتي
ِّ
�ش ّردين
رب
َغمرين ..ويع ُ
مح ي ُ
غزا ُل ِك يف البهاءِ ّ
ال�س ِ
يف ِ�شعابي.

و�أرى �أرى.
قائق َ
�أرى امر�أ ًة ُت�ض ّر ُج يف ّ
لوعة
ال�ش ِ
ال�ش ْع ِر الن َ
ِّ
ّحيلة،

ِجن ُِّّي ِ�سح ِر ِكَ ،
كيف فاج�أين
َ
و َد َّو َخني و�أ�سلمني �إىل النُّعمى ف�أ َّرقني
ذهب
و�ض ّي َعني و�أوقفني على باب ِ
ني منْ ِ
الكال ِم..
ُ
دونَ
باب.
رب
�أ�س ُري � ..أم�ضي ..ث َّم �أع ُ
ِ
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• ن�صره ابراهيم
غـالبـ ًا ما يتـرد ُد �صـدى عـلبةِ الألوان يف منت�صف اللـوحة
ال عـلى حـوافـها ،وغالب ًا نـرى اللونَ املف�ضل دون وجـوده حق ًا
أنف�سنا ،ون�صمت.
لكننا نُقـن ُِع � َ
َ
حـدث ،وكان القـد ُر حليـفَـنا نـذ ُم ما ا�ستهـوانا مـنذ
�إن
َ
ُ
حـادثٍ عـابـر و�إن حـدث احلدث الذي ي�صي ُبـنا يف �صـمـيم
ُ
نــقــول:
توقعاتِـنا نلـو ُذ بالقهر
ليتنا كنا حينَها بكامل جتربتِنا احلالية نخلقُ الأمنيات
حب ًا بالبقاء.
ُ
املدر�سة ببابها
البـدَّ �سنعو ُد يوم ًا ما �إىل هنا ،لكنها
العري�ض الذي يتزامـنُ �إغـالقه مع ا�شتـداد حـرارة الـر�أ�س.
لهذا حـمـلتُ
دفـتـر التح�ضري ،وحتى ال تخو َنـني عـيـناي،
َ
وتنهمر دمـوعي كما يف نهاية كلّ عام مل �أنتبه ل�سيارة البيك �آب حـني
َ
ُ
فـتـذكرت:
�صـدمتني
َ
�صـراخ �أحـد التالميذ
التـفـتـتْ املعلمة حني �سمعتْ
تقدمتْ ب�ض َع خطواتٍ جالـتْ بعينيها تـحـدقُ يف وجوههم
مالمح الوجوه ،ولدي عـ ٌ
ني ثالثة ،و�أ�شارت ب�إ�صبعها �إىل
�أنــا �أقـر�أَ
ر�أ�سهِـا من اخلـلف.
أعـلم من �أ�صد َر ال�صوت ال �أريـدُ �أن �أعاقـ َبه لـي�س لدي الوقتَ لأ�ضي َعه
� ُ
يف اجلـدال.
من َ
طاب مل�شاغـبته.
�صرخ فليتف�ضل
ْ
خـارج الـ�صف وي�صـرخ خارج ًا ما َ
َ
ً
ونظرتْ
مرة ثانية نحـو الطالب.
اجتهتْ نحـو الباب فتحتْـه،
دُه�شتْ املعلمة حـني مـ َّر �أما َمها ٌ
رتـل من الطالب مغادرين.
الباب خـلفَهم بع�صبيةٍ قـالـت:
�أغـلقـتْ
َ
نُكـمـل الـدر�س.
الـبـحـر ،وقبل �أن ُت َ
كمل جمـل َتها �سـمعتْ �أحدَ الطالب يقول :املـتـو�سـط
ُ
ا�ستـدارتّ  ،ثم ارتـفـ َع �صو ُتها:
مــن هـذا العبقـري الذي � َ
أكـمل اجلملة؟
ْ
وت�سبـب ب�صـراخه قـبل قليل وهـو
قـر�ص زمـي َله،
الطالب الـذي
�صاح
َ
َ
ُ
َ
يرفع �إ�صب َعه �أنـــا.
ُ
دنـتْ املعلمة مـنه بابت�سامة تعـلـو حمياها:
�أنـت عبقـري بني ،نعم نعم كما قال زمي ُلكم

البحر املتو�سط ،تخـيلوا :كـنـتُ �س�أخطئ ،و� ُ
أقـول:
بـحــر الظلمات ،لكن زمي َلـكم �أنقـذين من الوقـوع يف
ُ
اخلط�أ.
وقـفـتْ نهاية غرفـة ال�صف ،و�أ�سندتْ ظهرها عـلى
احلائط.
قلـتَ
البحـر املتو�سط ،تف�ضلْ �إىل ال�سبـورة،
:
مـراد
ُ
واكـتـب لنا تفعيالتِه.
ْ
�أما من بقي من الطالب بـد�ؤوا ينظرون يف كتبهم ،ثم
�صوب املعلمة ومراد ,ليت�أكدوا من �صحة عنوان الـدر�س،
ويتهام�سون فيما بينهم.
� َ
وكـتب:
قلـم الطبا�شري بني �أ�صابعه،
أمـ�سـك مـراد َ
َ
البـحـر املتو�سط تفعيال ُته:
�سـمـك مقلي ،مـ�شـوي ،مـ�سلـوق،
ُ
�سمـك القـر�ش.
جـوازا ُته:
ح�ض َ
�ص ّفقِوا ملراد �أيــها الطـالب�.أنــت عـبقري ،هل ّرت الدر�س يف
َ
البيت؟
�أجاب مراد بالنفي.
�إذ ًا كيف �أكـملتَ اجلملة ،وعرفتَ اجلواب؟ُ
يتحـدث مع �صديقه عـن البحر
�سمعتُ �أبي البارحةأخـبـره عن ال�سمك الــذي ا�صطاده.
املتو�سط و� َ
�أبــوك �صــياد؟ �أمل ت�سمعي به يـا �آن�سة ! كلُّ �أهـل املدينة يعرفـونهتقدمـتْ املعلمة �صـوب مـراد وقـالـت:
طالب مثلك يا مـراد
علي
ٌ
�أنــت عبقـري طيلة ممار�ستي ملهنتي مل مير ّ
�أبـلغْ �سالمي لـوالـدك.
الطالب جـميعـ ًا من الـ�صف �أرتا ًال متتابعة ،واملعلمة ت�صفـق له.
خـرج
ُ
الطالب �أرتـا ًال خـلف جنازتي بينما مـراد
يف امل�ست�شفى كـنـتُ �أرى
َ
يــ�شـرح الــدر�س.

روح تحلق في ال�سماء..
• ماجدة البدر
جل�س القرف�صاء ،و�أ�سدل جفنيه على عينني تناغم فيهما
اللون الأخ�ضر والأ�سود فامتزجا لوحة جميلة تتوق الروح
�إىل النظر �إليها ،وا�ستغرق يف تفكري عميق� ،أيقظه عواء كلب
جائع يقرتب منه� ،شعر ب�أمل يف ركبتيه ،وتنميل يف �أ�صابع
قدميه ،فاعتدل يف جل�سته ،لي�سمح للدم الت�سكع يف عروق
قدميه بكل حرية ،و�س�أل نف�سه ،مل ال يجل�س جل�سة الت�أمل
التي ميار�سها �أتباع بوذا ،فرمبا ي�شعر مبا ي�شعرون ،فت�صعد
روحه �إىل عامل �آخر ،عامل جميل ،ميتلئ باحلب وال�سعادة،
فتبادر �إىل ذهنه �أن يجرب هذه احلالة ،ويبد�أ بالتفكري يف
الأمور ال�سعيدة التي مرت به يف حياته ،بحث يف ذاكرته،
فلم يجد �أي ًا منها ،رمبا ن�سيها ورماها يف �سلة القمامة ،وهو
يرمي قمامة منزله الوهمية ،فهو يعرف �أن منزله �صديق للبيئة ،لأنه
ال ينتج القمامة ،وال ف�ضالت الطعام غري املوجود �أ�ص ًال� ،إذاً؛ فليت�أمل
ويتفكر يف �أمور هذه الدنيا� ،أح�س بربودة الأر�ض حتت قدميه ولكنه
�أقنع نف�سه ب�أن هذا ال�شعور �سيزول مع الوقت ولن ي�شعر به ،لأن روحه
ح�سب قوانني بوذا حني ي�ستغرق يف التفكري بعمق� ،ست�صعد �إىل عامل
�آخر ،عامل جميل ي�سوده الوئام وال�سعادة ،وال��ورود املتنوعة الألوان
والطيور املغردة ،ورمبا ان�شغال روحه بت�أمالت �سعيدة ،ين�سيه برودة
هذه الأر�ض املعطاء ،اتخذت يداه و�ضعية الت�أمل فوق فخذيه ورفع ر�أ�سه
�إىل الأعلى ،وا�ستن�شق الهواء ملء رئتيه� ،شعر ب�أن الهواء الذي يتن�شقه
مايزال ملوث ًا ،حاول حم��اوالت يائ�سة ا�ستن�شاق هواء نظيف برئتني
ظامئتني ،ينقي روح��ه وج�سده ،ومينحه ال�صحة العافية ،ومن بعيد
ينبعث �صوت عواء كلب ،رمبا جائع ،رمبا �سعيد ،رمبا يندب حظه بعد �أن
هجرته حبيبته ،وتزوجت من كلب ثري مرتف ،يتبارى اخلدم يف تقدمي
اخلدمات الأف�ضل له ،فذاك يقدم له قطع اللحم ال�شهي ،وهو يتذوقها،
بقرف ،ويقول عو عو ..تعبري ًا عن �سخطه لأن هذا الطعام غري مطهو
ب�شكل جيد� ،أو عو �أخرى تعني �أنه �شعر بامللل والقرف من هذا الق�صر
املنيف ،وهو بحاجة للنزهة� ،أح�س �أن عواء الكلب يرتفع ويرتفع ،ف�إذا
ب�صوت قطة خافت ينبعث يف الأرجاء ،و�شعر بها متر �أمامه وقد هزت

م�ؤخرتها بغنج ودالل ،ف ��إذا ب�صوت العواء يخفت �شيئ ًا
ف�شيئ ًا ويتحول �إىل �أنني خافت ،هد�أت ثائرة هذا الكلب
ال�شر�س( ،يا عمي) للأنثى ت�أثري بالغ على �أي ذكر كان،
حتى لو كانت قطة ،والذكر كلب �شر�س� ،سمع �صوت �سرب
ع�صافري ملونة تقرتب منه ،وتطوف حوله ،وك�أنها حتاول
�أن حتمله �إىل الأعلى ،بع�ضها �أ�صفر ،وبع�ضها ملون ب�ألوان
متناغمة مع بع�ضها ،وبع�ضها الآخر يخفق بجناحيه �أمام
وجهه ،وك�أنها حتاول �أن تربد الهواء ال�ساخن الذي يتدفق
�إىل وجهه� ،أما ذاك الببغاء اجلميل ذو املنقار امللون ،ارتدى
حلة من الري�ش ،وقد ر�سم اخلالق �صورة جميلة من الألوان
املتداخلة واملن�سجمة مع بع�ضها يف �صدر هذا الببغاء حيث
تداخل اللون الأ�صفر مع اللون الليلكي تاله اللون الأخ�ضر الفاحت..
لقد حمل الببغاء باقة من الورود املتفتحة و�ألقاها عليه ،فتدلت وردة
�صفراء على وجهه تفوح منها رائحة املوز الفاخر ،الذي يزين موائد
الأثرياء� ،شعر بكلب يقرتب منه بكل هدوء ،ويع�ض يده ،ف�صفعه �صفعة
قوية ،ولكن الكلب عاود الكرة ،وبد�أ يع�ض يده مرة �أخرى ،ف�صفعه هذه
املرة �صفعة �أقوى ..قذفته �إىل م�سافة بعيدة ،ف�إذا بهذا الكلب ينه�ض من
كبوته ،ويهجم على وجهه غارز ًا خمالبه يف خده الغ�ض� ،شعر ب�أمل �شديد،
وتدفق الدم غزير ًا وغطى فمه و�أنفه ،فلم يعد ي�ستطيع التنف�س ..و�إذا
بيدٍ اخلالق احلنون ،متتدُّ من ال�سماء ،وتبعد هذا الكلب عنه ،و�صوته
يهم�س من عليائه :ا�ستيقظ ...ا�ستيقظ ..ا�ستيقظ..
و�شعر ب ��أن املالئكة ذات الأجنحة حتيط ب��ه ،من كل مكان ،و�إذا
ب�أحدها يقول:
 دع��ه رمب��ا فارقت احلياة  ،ج�سده الفقري ال�ضئيل ال��ذي �أ�ضناهاجلوع...
فتح عينيه لريى �أمامه عامل النظافة ،كان �أبو عبيد مي�سك به ويهزه
بعنف ،وي�صفعه وهو قلق ،حماو ًال �إيقاظه ،وقد تدلت ق�شرة موز عفنة
�أم��ام وجهه ،بينما تكومت �أمامه �أكيا�س القمامة ال�سوداء املتنوعة
الروائح واملحتويات ،تفوح منها روائح الطعام املتعفن والقمامة النتنة...
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• عبد املجيد عرفة

دم�شق اليا�سمين وطائر الزيتون وقد�س اهلل
• حممود حامد
كي �أ�سرتيح؛ فخافقاك مهادي
ً
�صبابة
�أ�شعلت هذي الروح فيك
�أوهمت قلبي �أن يتوب عن الهوى
�أنا موغل باليا�سمني؛ فهل درى

ُم�صابي َ
عظيم
فيك يا وطني
ُ
ئيم
أعظم منهُ ما َف َع َل ال ّل ُ
و� ُ
تناهَ َب َك الأَ ُ
راذل وال َغيارى
واخل�صيم؟
ف�أ ُّي ُه ُم املُخاد ُع
ُ
بقتل
يحا ُر ال َف ْه ُم يا وطني ٍ
ُ
ُي ُ
الرحيم
القتل
قال ب�أنه
ُ
ُق ِت َ
رجيم
لت
ب�سيف �شيطانٍ
ِ
ٍ
تظاه َر �أ ّنه ا ِّ
احلميم
خل ُّل
ُ
َ
رحيم
قتل
مينُّ
عليك يف ٍ
ٍ
كما لو �أنّهُ الأُ ُّم الر�ؤو ُم
�شهيدُ
احلب يا وطني ف�أ ّنى
ِّ
قيم
ن ِع ْ�ش من بعد مو ِت َك �أو ُن ُ
وطن �سيحيا
فال ٌ
�شعب بال ٍ
�شعب يدو ُم
وال وطنٌ بال ٍ
و�أين �س ُيدفنُ ُّ
هداء �إ ّما
ال�ش ُ
َ
فداك ا�س ُت�شهدوا� ،أو فيك �ضيموا
ْ
فق حريى
أرواح ُهم يف الأُ ِ
�سرت � ُ
وطن حتو ُم
وما زالتْ على ٍ

شعر

ح�سها
حتى ترابات البالد� ..أُ ُّ

و�صباك جنوى كل ثغر� ..صاد

�أوالدنا� ..أكبادنا؛ ف�إذا بهم،

حتى غدوت على ال�صبابة زادي

ً
وقفة
تعبت �سياجات التمني

**

هي ما تبقّى من نزيف ح�صادي
ً
حلظة
يا طائر الريموك ع ّرج
واحمل �سالم الأهل نحو بالدي

�أ ّنات �آه الناي ..ثغر احلادي

فاجلرح مل يربح لهيب ق�صائدي
يف جمرها؛ و�أنا جنون رمادي
�سبعون عام ًا؛ كيف مرت؛ واخلطا

من نكهة الزيتون ..والكباد

ي�ستلهم الأحفاد فينا ..ما �سرى
ومبا حفرنا ..من �صبابات الهوى

ما بني ِّ
غل ال�صمت؛ والأ�صفاد

جن الزمان ..برائع الأجماد

يا �شام ،والتفتت على ما ن�شتهي
منها ..طريق الث�أر ..يف امليعاد

من نعميات الدهر ..يف الأجداد

ف�سلي خيام الريح؛ يف �صبواتها

نرث املنايا ،واملنى؛ يف ع�شقنا

عفو ال�صهيل؛ اجلن فوق جياد

ف�سلي ظباء البيد ..حال ف�ؤادي

ما بني م�شرق �شم�سنا؛ وغروبها

قي�س؛ مر يف توبادها
كم �ألف ٍ

دع �ساح عر�س املجد ..للأوالد

**

كم بي �إليك من احلنني �صبابة
�أحيا بها ..يف ن�شوة الزهاد

بني الرمال ..و�شاهق التوباد

لكن �ساحات املنايا ..واملنى
تبغي عبور املوت ..يف امليالد

كيف ا�ستثار الآه؛ يف الأوتاد

�إين �أمد لك اجلناح؛ فكم على
ذاك اجلناح ..م�شى رفاق جهادي

وال�ساح؟! كم به :طارق بن زياد!؟
ّ

كانوا رفاق ال�شم�س؛ فوق �أ�سرة
�صاغت دويّ دمائهم� ..إن�شادي

كم ن�ستلذ ..تزاحم الأ�ضداد

أدنيك حتى ال تزاحم بيننا؛
� ِ

و�أقول :لو فت�شت بي عن خافقي
�ستجيب عنه الغيد ،فوق و�سادي
**
أندل�س �صدى
كم خ ّلفت بي ريح � ٍ
جرح العروبة؛ من �أ�ساه ينادي
�صاح؛ مبوتى �أمة؛
من يا ترى ٍ
ومن ا�سرت ّد ال�صحو؛ بعد رقاد؟
ف�إذا ب�صوت الدهر؛ يوجع عاتب ًا

مذ ذابت الأرواح ،يف الأج�ساد
حتى �صحونا؛ كنت �سابقتي..
ل�صدري؛ تلهمني النب�ض درب ف�ؤادي
ها �أنت بدء اخلطو؛ يف معراجه
فلنبد�أِ املعراج فيك �إىل ذرا الآباد
يا قد�س ،وانهمز لن�شيد ب�ساحه
ها �أنت بني اهلل :تنهرين بي وال�ضاد!!

تغ َّر َب َ
َ
هجروك ق�سر ًا
عنك مَنْ
ُ
ُ
تفر�ضهُ ال ُهمو ُم
وبع�ض الهج ِر
َ
وما
هجروك عن ك ْر ٍه ولكنْ
ُ
مي
�شاء ُه
العي�ش الكر ُ
ل ٍ
أمر َ
يتامى بعد مو ِت َك �أو ثكاىل
يتيم
وطن ُ
ومَنْ يحيا بال ٍ
ف َمنْ ْ
يتيم
مل ت ْرعَ هُ الفيحا ٌ
ومَنْ ْ
فطيم
قه بردى
مل ي َْ�س ِ
ُ
على وطني بكيتُ ويف دموعي
دماء ،فاجلفونُ بها ُكلو ُم
ٌ
� ُأخ ُّط لهُ ب�آهاتي املراثي
ال�سقيم؟
وهل بالآ ِه ي�ست�شفي
ُ
�س�أ�سقي ُت ْرب ََك امليمون دمع ًا
يخ�ضو�ضر البلدُ
الكليم
فقد
ُ
ُ
وربتما �س ُي ُ
جديد
بعث من
ٍ

�ألي�س ُ
اهلل ُ
يفعل ما يرو ُم ؟

برو�ض �أهلي
إخاء
ِ
ُ
ويزدهر ال ُ
ُ
النعيم
يكتمل
إيالف
فبال ِ
ُ
ببع�ض ي�أ�سي
أبوح
ف ُعذر ًا �إ ْذ � ُ
ِ
احلليم
و�أرجو �أن ُي�ساحمني
ُ
�سماح
ويا وطني عرف ُت َك ذا ٍ
مي
و�أنك رغم ز ّلتنا كر ُ

ني�سان و�صدق االنتماء
•جميل عزيز حداد
�شهر ني�سان فيه ثروة عمري
وهو يدري ويدري �أ ّنني �أدري
احلب � ٌ
إرث
بيننا من و�شائج ّ
طال عمر ًا ح ّتى �أواريَ قربي
�شهر �أق�سمتُ فيه ميين ًا
هو ٌ
والتزمتُ الوالء طيلة عمري
بعمر
مات �صحبي بعد الوالء ٍ
كان فيه النّ�ضال بالعزم ي�سري
ت ّيموين وو ّدعوين ُفرادى
ّ
فرد منهم يعي�ش ب�صدري
كل ٍ
كيف �أن�سى من ا�صطفاين رفيق ًا
كيف �أن�سى من كان يدفع ُع�سري
كنّا جمع ًا وكان جمعنا مي�ضي
يف طريق الن�ضال فجر ًا بفجر
كنّا يف وجنة ال ّزمان ورود ًا
ودم البعث يف عروقنا يجري
ال�سنون �س ّر مناها
�أودعتنا ّ
َ
فالتزمنا ب�س ّرها دون �أ ْ�س ِر
ثم ع ّلمنا جي ًال
وتع ّلمنا ّ
ً
رب
عا�ش فخر ًا مك ّلال ّ
بال�ص ِ

و�سيوف ال�سنني ت�شتدّ عزم ًا
وتالقي ّ
ال�ضحى بب�سمة ثغ ِر
هكذا عا�ش جيلنا يف كفاح
كان مي�ضي ويف ظالله فخري
ؤو�س
أم�س فكر ًة يف ر� ٍ
زرع ال ُ
ال�صباح واهلل يدري
فيها حلم ّ
مات من مات بيد �أنّ قبور ًا
بني تلك القبور �أودعتُ �س ّري
حلم بنيها
�أودعتنا ال�سنون َ
ثم قمنا �إيداعها دون ع�س ِر
ّ
فكرنا عا�ش يف احلياة غنيا
ومع الفقر كان باجلاه ُيرثي
جالء
�شهر ني�سان كان فيه ٌ
جاء رمز الكفاح �صدر ًا ب�صدر
جمد
كان باب اجلهاد �شعلة ٍ
بيوم �أغ ّر
جاء وي ًال لهم ٍ
فتنحى عن �أر�ضنا ّ
كل غا ٍز
ّ
وبد�أنا البناء �شرب ًا ب�شرب
رحمة اهلل للأُىل �أودعونا
ّ
رب
جل ما عندهم بفارغ �ص ِ
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قصة

ال جديد

في المكتبة

• نزهة ال�سيد

• يون�س حممود يون�س
()1
منذ �أن قر�أ ر�سالتها (انتظرين وحدك خارج
املعهد .الأم��ر هام) حتى �أخذ ُيح�صي الدقائق..
ماذا بقي من الدوام؟ وماذا بقي من النهار؟ �إذ كان
ال�شتاء قد قلّ�ص النهار كثرياُ ،وامت�ص دفء ال�شم�س
رغم ظهورها يف �سماء خالية من الغيوم .لكن كل
ذلك بدا رائع ًا ومربك ًا يف �آن عندما �أعلمته بعد �أن
التقيا �أنّ والدها وافق على ر�ؤيته ،و�أ�ضافت وهي
تر�سم على وجهها ابت�سامة ي�صعب ا�صطيادها.
 كما طلب مني ا�صطحابك �إىل بيتنا.ف�س�ألها:
 متى؟ الآن. الآن يف نهاية الدوام؟قالت وهي تبت�سم رغم ارتباكها:
 اللقاء لن يكون طوي ًال كما �أظ� ّ�ن .ليتنا ال ن�ضيع
الوقت .لأنّ �أبي م�شغول دائم ًا ،وهو ينتظرك الآن.
فنظر مينة وي�سرة قبل �أن ي�شري بيده �إىل �سيارة
تبحث عن راك��ب ،وما هي �إال حلظات وكانا يف التاك�سي
قا�صدين ح�ضرة ال��وال��د ،وبعد التاك�سي دخ�لا املنزل
لي�ستقبلهما الوالد يف مكتبته ،وفع ً
ال ا�ستقبلهما برتحاب
ال ب�أ�س به .كما طلب القهوة لي�شربوها مع ًا ،وخالل هذا
الوقت قال جملتني فقط..
حب .ال لن�ؤلف ق�صة
ق�صة
يف
أمر
 نحن هنا لنبتّ الّ
حب.
ّ
فقال ال�شاب ب�شيء من االرتباك:
 نعم� ..أنت حمق متام ًا يا �س ّيدي.�أما الفتاة فقد التزمت ال�صمت مع ابت�سامة قلقة
ال تعرف الثبات .ا�ستمرت معها حتى بعد ان�صرافها من
املكتبة� .إذ غادرت املكتبة بناء على طلب والدها رغم �أنها
لكن ذلك
كانت تو ّد البقاء لتعرف �أي حوار �سيدور بينهماّ .
مل يكن ممكن ًا� .أما الوالد فقال لل�شاب بعد ان�صراف ابنته.
أظن �أنّ كل ما فكرت به ميكن اخت�صاره ب�أين طلبتك
� ّلأوافق على تزويجك من ابنتي يف حال ر�أيتك م�ؤه ً
ال لهذا
الزواج.
 فقال ال�شاب: متاما يا �س ّيدي.قال الوالد:
 ال �ألومك طبع ًا ،ولو كنت مكانك لفكرت مثلك متام ًا.لذلك واخت�صار ًا للوقت� .أريد �أن �أقول لك� :أنا م�ستعد
لتزويجك م��ن ابنتي حبيبتي يف ح��ال ق���ر�أت ك��ل هذه
الكتب.
قال ذلك و�أ�شار بيده �إىل رفوف الكتب يف مكتبته.
فكاد ال�شاب �أن يعلن موافقته فوراً .لكنه ول�سبب ال يدركه
تريث وهو يخطو نحو رفوف الكتب ليقر�أ عناوين الأغلفة،
و�إذ ا�ستغرق الأمر منه بع�ض الوقت .بدا كل �شيء له غري
قابل للت�صديق .فعاد �إىل ح�ضرة الوالد ليقول له:
 احلب يا �س ّيدي جوهر الكتب ،وجوهر الديانات،وجوهر اهلل .فلماذا ت�ضع كتبك يف طريقي !؟ لعلك تعلم
�أين ال �أق��ر�أ الكتب القدمية ..فكيف �س�أقر�أ �أرد�أه���ا !؟
كيف؟
ف�أجابه الرجل دون �أن يفقد هدوءه:
 كتبي هي �أنا ،وهي عائلتي ،وهي بيئتي �أي�ض ًا .فهلجئت لت�شتمنا كلنا �أيها املحب يف بيتي؟
�صمت ال�شاب حلظات قبل �أن يجيب .فقال الوالد:
 م��اذا لديك لتقوله �أي�ض ًا .وقتي �ضيق ،و�أعمايلكثرية كما تعلم.
قال ال�شاب:
حمب فع ً
أهم من
 �أناال ،ومت�أكد �أنّ مكتبتي �أغنى و� ّ
ّ

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

مكتبتك ،وق��د تعلمت منها �أن �أك��ون
حمب ًا و�صادق ًا ومنفتح ًا .فلماذا ت�ص ّعب
علي الأمور مادامت ابنتك غري مكرتثة
ّ
بكل كتبك هذه .لأنها لو كانت مكرتثة
بها حلدثتني عنها م��رة واح��دة على
الأقل.
أهم نا�شر وبائع
�
أنا
�
ال�شاب.
أيها
�
ّ
للكتب يف هذه املدينة .بل ويف البالد
كلها ،وكتبك التي تفتخر بها مل ت�صل
�إل��ي��ك ل��وال ج��ه��دي� ..أم��ا ه��ذه الكتب
القدمية ال��ت��ي ال تعجبك فهي التي
�أعطتني النجاح على ال�صعيدين ..الفكري والعملي .فال
تبالغ يف �أهميتك ،والآن �أن��ا ال �أبحث معك �صفقة بيع
كتاب .بل نحن نتحدث عن ابنتي حبيبتي التي �سرتثني
هي و�أبنا�ؤها ذات يوم ،وباملنا�سبة �أنا ال �أطلب منك �سوى
�أن تكون عاق ً
ال وواقعي ًا� .إذ ال ميكن �أن �أ�ضع بني يديك كل
تاريخي ،وكل ثروتي دون �ضمان.
قال ال�شاب:
 لكنك تعلم ي��ا �سيدي �أنّ الثبات على الأف��ك��ارم�ستحيل ،واحلياة يف تغيرّ وتطور دائمني.
قال الوالد:
 �أع��رف ذل��ك ،وه��ذا هو نهجي يف احلياة .فابنتيمتعلمة مثلك ،وه��ي مد ّر�سة مثلك ،ورمب��ا تعرف �أك�ثر
منك �أنّ التطور ال يعني التقدم .بل االنتقال من طور
�إىل �آخر ،ولعلها تعرف �أكرث منك �أنّ الثبات على املنهج
يجنبها ،ويجنب عائلتها االنزالق �إىل الفو�ضى ،وال�ضياع
يف جماهل التطور الذي تراه يف �أفق تفكريك.
متو�س ً
ال:
فقال ال�شاب
ّ
 يا �س ّيدي .لطاملا �آمنت ب�ضرورة القفز فوق هذهالكتب القتناعي بعدم اجلدوى منها .لي�س لأنها بال �أفق
التم�سك بها يعني �إنتاج امل�آ�سي التي ح�صلت
فقط .بل لأنّ
ّ
ب�سببها مرة بعد مرة ،وحتى عندما تطلب مني ا�ستبدال
كتبي بن�سخ من كتبك هذه ،يغيب عنك �أنّ كتبي �أ�صبحت يف
وعيي ،وبالتايل ف�إنّ قراءة كتبك م�ضيعة لوقتي وجهدي.
عندئذ قال الوالد ب�شيء من الغ�ضب:
 ما دمت تتحدث عن امل�آ�سي .ملاذا تتهم كتبي ،وتربئكتبك؟ �أم �أنّ كتبك ال تنتمي �إىل �أي فكر؟ رمبا تكون ال
منتمي ًا!؟ �إذا كنت كذلك� .أخربين لأعرف مبا �أجيبك.
�صمت ال�شاب وطال �صمته ،وبعد دقيقتني �أو �أكرث.
قال الوالد .ما خطبك ..ملاذا �سكتّ ؟
�إال �أنّ ال�شاب مل ينظر �إليه ،ومل ينطق بكلمة .فقط
غادر املكان دون ا�ستئذان� ،أو وداع.
()2
بعد �أيام من غياب ال�شاب والفتاة عن املعهد دون عذر.
�سرت يف �أو�ساط زمالئهما بع�ض الأخبار .منها �أنّ ال�شاب
اختنق بدخان مكتبته التي اح�ترق��ت ،ومنها �أنّ �أحد
معارفه �أنقذه يف الوقت املنا�سب .فقام ال�شاب مبغادرة
املدينة لرييح ذهنه من تبعات هذا احل��ادث� .أما الفتاة
فقيل ب�ش�أنها �أنّ والدها وجد لها وظيفة �أخ��رى بعد �أن
وجد مكتبته حمرتقة حتى �آخرها ،وقيل �أي�ض ًا �أنه ز ّوجها
من ابن �صديق له.
ومع �أنّ كل الأخبار عن م�صري ال�شابني بقيت يف �إطار
التخمينات� .إال �أنّ حرق املكتبتني ظل ثابت ًا .لكن دون �أي
اكرتاث .لأنّ ثلثي املدينة كان حمرتق ًا ومد ّمر ًا وخالي ًا من
�أي دبيب� ،أو �أ�صوات .ال دبيب منل ،وال نعيق بوم .رمبا لأنّ
النمل مل يجد يف تلك اخلرائب ما يقتات به ،ولعل طيور
البوم كرهت كل تلك اخلرائب وهاجرت هي �أي�ض ًا.

�شم�س ربيعية تلملم �أ�شعتها بتكا�سل يبعث يف الروح اليقظة والرغبة بالراحة يف ذات
الوقت ،ها هي راحلة لترتك لليل �أن يقوم بدوره ب�ضع �ساعات قبل �أن ت�ستعيد مكانها وترتبع
على عر�شها....
والنا�س يتتابعون جماعات جماعات ليمل�ؤوا احلدائق واملقاهي بهدوء �أول الأمر ثم �شيئ ًا
ف�شيئ ًا تتعاىل �أ�صوات مرحهم ،حتى ليخيل للناظر �أنهم ما خلقوا �إال ليمل�ؤوا هذه الأماكن،
ولعلنا ن�ستثني من ذلك مقهى جانبي ًا رمبا هو الأق��دم يف املنطقة ،ب�أثاثه القدمي وجدرانه
الباهتة ،ومالكه احلايل جال�س على طاولة خ�شبية قرب املدخل الرئي�سي ،ببطن كبري ووجه
بارد ك�أن �صقيع ال�شتاء مكت�سب من ق�سماته.
كان هذا املقهى مق�صد اجلميع قبل �أن ت�صيبه ال�شيخوخة ويختطف املوت �أغلب زواره....
وال�شباب �آه من ال�شباب ب�أرواحهم املبتهجة املخدوعة بزخرف احلياة ال يجذبهم �إال كل
جديد وبراق ،هو يدرك ذلك وكان ينوي بالفعل �إحداث تغيريات جذرية بعد �أن انتقلت امللكية
�إليه منذ فرتة قريبة عندما ا�شتد مر�ض �أبيه فقرر توزيع ثروته.
�أغلب الطاوالت تعاين الوحدة ،اثنتان �أو ثالث فقط ي�شغلها زوار جا�ؤوا منفردين ين�شدون
العزلة...
ومن النوافذ املفتوحة كيفما اتفق ،تت�سلل ن�سمات الهواء بحياء خ�شية �أن تخد�ش هذا
ال�سكون الرهيب.
ثم خطوات م�سرعة حمدثة زلزلة عظيمة ،هابطة من �سلم الطابق العلوي ،يرافقها �صوت
مبحوح ال يعلم �أهو ينتحب �أم يخفي فرح ًا عارم ًا لي�س هذا هو الوقت املنا�سب للتعبري عنه،
تعلن �إليه زوجه« :يبدو �أنه يلفظ �أنفا�سه الأخرية».
مل يبد عليه �أي ت�أثر ،رمبا هي املرة الثالثة �أو الرابعة التي يزف فيها �إليه هذا اخلرب اليوم.
بقي �ساكنا يف مكانه مل يتحرك منه �سوى عينيه اللتني رمقتا الزوجة ب�شيء من الريبة،
ويداه مرتاخيتان على الطاولة ،يعالج يف ر�أ�سه منذ ال�صباح �أفكار ًا مت�صارعة متعاركة ،ملاذا
�سمع كالم �أخيه املقيم خارج البالد و�أجرى لوالدهما تلك العملية امل�ش�ؤومة ،يدعي الأطباء
الإن�سانية ،فيعلنون الق�سم قبل ممار�ستهم ملهنة جمع الأموال ،جزء كبري مما ادخره لتجديد
املكان ا�ضطر لدفعه لتلك الأي��دي املهوو�سة باللعب باللحوم والأوج��ه املت�صنعة للحكمة
والذكاء� « :ستكون �صحته ممتازة ،جراحة ب�سيطة ويعود قلبه كقلب �شاب».
�أكان لزام ًا �أن يفتح قلبه ليعالج فيتعطل بذلك �سائر بدنه ويغدو طريح الفرا�ش يف غيبوبة،
ال حياة فيه �إال نف�سه ال�صاعد النازل.
وحتى لو رحل والده الآن فعليه �أن ينتظر لأ�سابيع على الأقل خوف ًا من كالم النا�س وبذلك
يكون ال�صيف قد �شارف على االنتهاء ،ال بد �أن �أباه قد عقد العزم على �أن يتقا�ضى منه ثمن
املقهى قبل رحيله ح�سرة و�ضيق ًا وقلق ًا....
ملاذا �إذ ًا ال يبد�أ الآن ببع�ض التعديالت� ،أيقظت هذه الفكرة روحه فعمد �إىل �أوراق وقلم
�أمامه وانكب ميل�ؤها ح�سابات و�أرقام ًا...
وزوجه واقفة بجانبه غارقة بتعجبها من هذا الرجل الذي ت�شعر �أنها ما فهمت �أ�سباب
ت�صرفاته يوم ًا ،حتى �أنه بانبعاثه املفاجئ ذاك نبه املعتزلني الغارقني ب�أحالمهم حلاله ،ذلك
الذي ما عرفوه �إال �ساكن ًا جامد ًا منذ �ساعات
و�إذ بفتى مراهق يخرتق امل�شهد « :جدي فارق احلياة».
م�ضى على الوفاة �أيام وانتهت مرا�سم العزاء ،الأب غارق يف ح�ساباته ،ما مت �صرفه وما بقي
وما اخلطوات الواجب اتخاذها ،والأم يزعجها التفكري ب�أغرا�ض املرحوم وك�أنها جبل فوق
�صدرها ،ال بد من التخل�ص منها جميع ًا ،بعدها ميكن ت�أجري الغرفة خ�صو�ص ًا �أنها منعزلة بع�ض
ال�شيء بحيث ال ي�ضايقهم امل�ست�أجر...
واملراهق ينقل نظره بني جده الذي يف ال�صورة على اجلدار ووالده الذي �أمامه ،ثم فج�أة
تندفع من فمه عبارة� « :أبي لقد �أ�صبحت ت�شبه جدي كثري ًا».

وفاة الأديب زاهد المالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يتقدمون
ب�أحر التعازي واملوا�ساة من ذوي الأدي��ب زاه��د املالح ع�ضو احتاد
الكتاب العرب  .راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

«�إن�أ هلل و�أنا �إليه راجعون»

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.
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www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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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• توفيق �أحمد

كلمة �أخرية

رئي�س التحرير

كمال فوزي ال�شرابي
عا�شق الرتجمة وال�شعر واحلياة
ُ
�شاعرٌ من بالدي
هو من جيل ال�شاعر الكبري ال��راح��ل ن��زار قباين
و�صدي ُق ُه ..وهو مواليد مدينة دم�شق عام .1923
ٌ
عالقة طيبة عندما التقي ُت ُه مرات
َن َ�ش َ�أ ْت بيني وبينه
عدة يف مكتب الأ�ستاذ ال�شاعر والأديب مفيد خن�سه
الذي كان م�شرف ًا على ملحق جريدة الثورة الثقايف
ورئي�س ًا للق�سم الثقايف يف اجلريدة نف�سها ،وكان ذلك
يف عام  ..1998ثم �أَ
ُ
جريت معه جمموعة حوارات يف
�ش�ؤون ال�شعر والرتجمة ل�صالح �إذاعة دم�شق والفنون
�أي�ض ًا ،وخ�صو�ص ًا املو�سيقا والرق�ص ،الذي كان يُحبهما
ويعرف عنهما الكث َري من املعلومات والدرا�سات.
مر ًة حتدث لنا �أنه توفر لديه ٌ
مبلغ جيد وكان يف
يذهب �إىل
أو
�
ذل��ك بني خيارين� :أن ي�شرتي �سيار ًة
َ
�أوروب��ا ملدة ثالثة �أ�شهر يق�ضي َف ْ�ص َل ال�صيف فيها..
ّ
فف�ضل خيار �أوروبا وال �سيما فرن�سا لأنه كان م�سكون ًا
الرتجمة من الفرن�سية �إىل العربية ..وا�شتغل
مبحبة
ِ
كلمات
عليها ك��ث�ير ًا .ول�ل�أ���س��ت��اذ ال�شرابي ع��د ٌد م��ن
ِ
الأغ��اين َك َت َبها وغ ّناها عد ٌد من املطربني املعروفني،
وهي موجودة يف �أر�شيف �إذاع��ة دم�شق ،و�أذك��ر ممن
حلنوا كلمات �أغانيه :جنيب ال�سراج ـ زك��ي حممد ـ
عبد الفتاح �سكر ..ويف �آخر �أيامه ّ
حلن له املاي�سرتو
�أمني اخلياط ق�صيدة بعنوان (يا مرحبا).
ً
�شهرية يف جملة املعرفة ال�سورية
كان يكتب ماد ًة
عنوانها (نافذ ٌة على العامل) يَن�شر فيها �شروحات عن
�أهم الكتب ال�صادرة ..ويُرتجم عن جريدة لوفيغارو
أدبيةً ،
علمية؛ � ً
ً
الفرن�سية موا ّد من َّو ً
فنية ،تحُ ْ ِد ُث
عة،
ً
الثقافة ب�شكل عام.
إطاللة ح َّي ًة على
�
ِ
وك��ان امل��رح��وم ال�شرابي ق��ارئ� ًا خ��ب�ير ًا للن�صو�ص
وال��ك��ت��ب يف وزارة الثقافة وخ�صو�ص ًا املخطوطات
ال�شعرية .وين�شر يف الدوريات ال�سورية با�ستمرار.
مكتبة ٌ
ٌ
غنية جد ًا.
ولديه
ـ تلقى درو�سه يف املعاهد الوطنية والأجنبية.
ـ �أ���ص��در يف مدر�سته «الكلية العلمية الوطنية»
ثالثة َ
َ
ع�ش َر
بدم�شق جملة «ال�صرخة» وك��ان عُ � ُم� ُ�ر ُه
عام ًا .
ـ جم��از يف احل��ق��وق م��ن اجلامعة ال�����س��وري��ة .عمل
يف تدري�س الأدب العربي والأدب الفرن�سي ،و�شغل
منا�صب كبرية يف وزارة االقت�صاد ويف امل�ؤ�س�سة العامة
للتبغ.
َ
الرابعة عَ ْ�ش َرة من عُ ُمره َن َ�ش َر � َ
أول ق�صيد ٍة له
ـ يف
مبجلة «املك�شوف» التي كانت ت�صدر يف بريوت.
ـ يف �أوائل الأربعينيات بد�أ بن�شر ق�صائده يف جملة
«ال�صباح» الدم�شقية.
ـ �أ�صدر مع لفيف من ال�شباب املثقف يف عامي 1946
َ
جملة «القيثارة» بالالذقية.
و1947
ـ َ
عمل يف جم��ال الرتجمة ل�صالح وزارة الثقافة

ا أل�سبوع ا ألدبي

احتاد الكتاب العرب  -دم�شق

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

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:

د.حممد احلوراين

رئي�س احتاد الكتاب العرب

�أع��وام كثرية ك��ان �أو ُل��ه��ا يف ع��ام  1958و�آخ� ُ�ره��ا مما
ودور الن�شر الكربى.
ـ ع�ضو يف احتاد الكتاب العرب وكان رئي�س ًا لعدة ورد يف املجموعة يف العام  1992وما بينهما ق�صائدُ
مفتوحة.
جمعيات ثقافية وفنية.
ـ لديه ثالثة دواوي��ن �شعرية مطبوعةُ :
ال�ضخمة ال�ثر ّي��ة ���ش�� ٌ
ؤون
مكتبته
وللحديث ع��ن
«ق َب ٌل ال
ِ
ِ
ُ
«احلرية والبنادق  ،»1972و�شجون..
تنتهي �صدر عام ،»1961
ُ
دواوينَ
�شاعرنا الراحل يف احلب والغزل باملر�أة ثم
كتب
مل
أخرى
�
ثالثة
وله
«ق�صائدُ احلب والورد».
ُ
وح ِّبه الكب ِري لها ُ
وله جتاربُ عديد ٌة يف جممل
ُتط َب ْع حتى الآن بح�سب حديثي مع ابنته ال�سيدة ببال ِد ِه ُ
يطرحها ِّ
ال�شعر..
الق�ضايا والأفكار التي
�شهرزاد املقيمة يف بريوت.
ُ
ً
ّ
جئت» وهي الق�صيدة
ك
ن
ل
أ
ا
«�شكر
ة
ق�صيد
يف
يقول
الكثرية:
ـ من ترجماته
ِ
ِ
ِ
 1ـ دي��وانُ ال�شاعر الإ�سباين الرومان�سي �أدولفو الأوىل يف ديوا ِن ِه ُ
(ق َب ٌل ال تنتهي) يقول:
وحني جتيئ َ
ني يا حلوتي
غو�ستابو بيكر.
يجيء الربي ُع �إىل غرفتي
ل�شك�سبري.
وجولييت
 2ـ روميو
ُ
ُ
روحي يف فرحتي
وتغزل
لغوته.
«فاو�ست»
م�سرحية
3ـ
َ
ُ
أ�شواقي احل ْم ِر �أغن َّيتي
ب�
 4ـ «االقرتاب» لل�شاعر والفيل�سوف ال�سوري عزمي
َ
لهفة حلو ٍة �صادية
املوره يل.
ويف ٍ
� ُ
أ�ضحك بني حنايا ال�ضلوع
 5ـ «ر�ؤى» لعزمي املوره يل.
الت ِع ْ
 6ـ «فيينا �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر» للكاتب
ماق
و َن ْن َهدُ يف ُق ُب ٍ
كلمات ا�شتياقْ
الأمريكي كارل �إي �شور�سكه.
ون�س َب ُح يف
ِ
 7ـ «منتخبات �شعرية» لكل من ل��ورك��ا� ،إي��ل��وار،
أ�شياء بيتيُ ..ت َت ْم ِت ُم
وثغري وقلبي و� ُ
جئت».
�أراغ���ون ،ف�يرل�ين ،ب��ودل�ير ،م��االرم��ي��ه ،رام��ب��و ،ريلكه،
«�شكر ًا لأ َّن ِك ِ
و َق���د َح� َ
���د َث �أَنْ ك � َّر َم� ُ�ه امللتقى الأدب����ي يف منزل
�أوكتافيوباث و�سواهم.
ـ وهو يحمل �شهادة الدكتوراه يف الآداب الفرن�سية ال�شاعرة �إن�صاف الأع���ور مع�ضاد يف لبنان بح�ضور
ال�شاعر ال��راح��ل �سعيد ع��ق��ل ..وق��د �أل��ق��ى ال�شاعر
والرتجمة.
ً
جمموعة من ق�صائده منها:
�رج� َ�ل ك��م��ال ف���وزي ال�����ش��راب��ي ع��ن َج���� َواده وك��ان ال�شرابي يف ذلك امللتقى
ت� َّ
َت ْ�س ُك ُب ال�شع َر لها
م��ت��وا���ض��ع� ًا و�أم��ي��ن � ًا ل��ر���س��ال � ِت� ِ�ه الأدب���ي���ة وال��ف��ك��ري� ِ�ة
معطاء حا�ضر ًا
وال�صحفية ،وكان جمتهد ًا ج َّد ًا د�ؤوب ًا
ما َل ُه من َ�ش َب ِه
		
ً
ِ
�أ ُتراها َو ِل َهتْ
على املنابر الثقافية رغم َت َقدُّ ِم ِه يف العمر..
من كثري ال َّد َل ِه
		
ال�سابعة م��ن م�ساء ي��وم الأرب��ع��اء
ويف ال�����س��اع� ِ�ة
ِ
بالأعايل و ِل َعتْ
2010/4/21م �أقامت مديرية الثقافة بدم�شق ـ
بنجو ٍم تلتهي
		
املركز الثقايف يف املزة بالتعاون مع �أ�صدقاء الفقيد
ً
تكرميية للمرحوم
وجمعية البيت الدم�شقي ن��دو ًة
نار ٌةُ ..ج ْلنا َر ٌة
		�أَيُّ َث ْغ ٍر َ�ش ِر ِه
ال�شاعر الدكتور كمال فوزي ال�شرابي ،وقد �أدار تلك
�شرابي الهوى
يا
الندو َة الأ�ستاذ حممد رجب رجب.
َّ
بهي ال َب َد ِه
		
ويف ت��ق��دمي� ِ�ه مل��ج��م��وع� ِ�ة ك��م��ال ف���وزي ال�����ش��راب��ي
يا َّ
(ق�صائدُ
احلب كما
احلب والورد) يقول الدكتور �شاكر م�صطفى
فار�س ِّ
ِّ
ُ
فار�س يف املَ ْه َمه
		
خفي من العذاب
نهر
ـ
�شاعرنا
أي
�
ـ
إنه
�
اهلل:
رحمه
ٌ
ٌ
ٌّ
ٌ
كما �أُلقيت يف امللتقى تكرمي ًا لل�شاعر ال�شرابي
ب�سمة يا ح�سرة الور ِد
َي ْهدُ ُر يف ال�ضلوع ،وعلى املح ّيا
ٌ
كلمات للدكتور نبيل اللو وعي�سى ف ّتوح وال�شاعر جبور
ني والبنف�سج وزهر ِة ال ّرمان،
عليها ،ويا ح�سر َة اليا�سم ِ
ُ
ي�ضحك للقمر �ش ّكور وعدد من �شعراء وك ّتاب لبنان..
ال��ل��ي� ُ�ل ُي� ْ�ط � ِب� ُ�ق على ح��ن��اي��ا ُه يف ح�ين
َ
َ
ُ
معجم البابطني يف املجلد الرابع منه
كما �أَ ْر َ�ش َف
الالمعة بجواره.
النجمة
ويغازل
الأخ�ضر
ُ
ً
جمموعة من ق�صائد �شاعرنا الراحل ال�شرابي.
ويف جمموعته ال�شعرية (ق�صائدُ احل� ِّ�ب وال��ورد)
بعد ُ
ُ
تويف ال�شاعر كمال فوزي ال�شرابي يف 2009/1/4
(ق َبل
ال�صادر ِة عن وزار ِة الثقافة وهي
الثالثة ِ
َ
ال�ساد�سة والثمان َ
ني عام ًا َق�ضاها يف
مر ناهَ َز
عن
ال�شاعر
�ا
�
�ذن
�
أخ
�
�
ي
�ادق)
ال تنتهي) و(احل��ري��ة وال��ب��ن�
عُ ٍ
ت�سع وثالثني ق�صيد ًة �إىل عوا َ
مل َت ِ�ش ُّف �إن�سان َّي ًة كتابة ال�شعر والرتجمة وال�صحافة واعتالء املنابر
عَ برْ َ ٍ
وتذوبُ حنين ًا ووجد ًا ،وهي ق�صائدُ خمتار ٌة على مدى ليقول ر�سا َل َت ُه الإن�سان ّي َة والأخالق َّي َة واحل�ضارية..

رئيـــ�س التحريــر:

�أ .توفيق �أحمد

مديـــر التحريــر:

د.عبد اهلل ال�شاهر
�أمينا التحرير:

جناح �إبراهيم ،داود �أبو�شقرة

هيئـة التحريـر:
فائزة دا�ؤد ،حممد ح�سن العلي،
جهاد الأحمدية ،د .غ�سان غنيم،
حممد احلفري ،علو�ش ع�ساف،
عبا�س حريوقة

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

بيان احتاد الكتاب العرب يف �سورية

هبّةُ القد�س انت�صار لكرامة ال�شعوب املظلومة

مرة �أخرى ي�ؤكد ال�شعب العربي الفل�سطيني رف�ضه لكل الإجراءات
وامل��ح��اوالت ال�صهيونية بتدني�س املقد�سات وتغيري املعامل املقد�سة
امل�سيحية والإ�سالمية ،وذلك من خالل الهبة املقد�سية والفل�سطينية
املت�صاعدة يف وجه القوة ال�صهيونية الغا�شمة والإجراءات التع�سفية
بحق ال�شعب العربي الفل�سطيني.
�إن��ن��ا يف احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب يف ���س��وري��ة ن��دي��ن ك��ل الإج����راءات
ال�صهيونية بحق ال�شعب الفل�سطيني ،ونطالب جميع االحت��ادات
والنقابات والروابط والأ�سر العربية ب�إقامة وقفات احتجاج على
الإجراءات ال�صهيونية ،وعقد ندوات فكرية و�أدبية ت�ضامنية للت�أكيد

تعم هذه اله ّبة
على حقوق ال�شعب العربي الفل�سطيني ،وكلنا �أمل ب�أن ّ
جميع الأرا���ض��ي العربية املحتلة ،و�أن يكون الت�ضامن العربي معها
�شام ًال ،كما �أننا ن�ؤكد على واجب املثقفني والأدباء والكتاب الوقوف
�إىل جانب �إخوتهم املنا�ضلني يف فل�سطني وقوى املقاومة ،فالكلمة هي
ال�سالح الأم�ضى يف وجه املحتل.
دم�شق يف 2021/4/27
املكتب التنفيذي
الحتاد الكتاب العرب

