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ثقافة
«بالد ال�شم�س» عر�ض ًا دم�شق ّي ًا لفرقة «جلنار»

�أفكار متقاطعة

ً
ورق�صا ومو�سيقى
تعاقب الح�ضارات �شعر ًا

حما�سة الروح المت�أ ّلقة والجنون الرائع 2

نح ّول حياتنا بر ّمتها عم ًال ف ّني ًا بح�سب نيت�شه
} جورج كعدي
كان أمرا ً مثيرا ً على الدوام أالّ تتض ّمن لغة الفيلسوف
الناري فريدريك نيتشه ومفرداته مصطلح «العبقر ّية»،
ّ
علما ً أن��ه انشغل ط���وال حياته بالمف ّكرين والفنّانين
العباقرة ،بدءا ً بكبير الفالسفة شوبنهاور الذي اعتبره
الموسيقي العمالق فاغنر الذي
نيتشه معلّماً ،بلوغا ً إلى
ّ
عشق نيتشه أعماله قبل أن ينقلب ضدّه ويناصبه العداء
المرير .ويتو ّقع المرء أن ترد كلمة «العبقر ّية» في كتابات
المرجح أنّ لألمر صلة
نيتشه على نحو متك ّرر .لك ّن
ّ
بسيرة نيتشه الذاتيّة من ناحية ،وبالمفاهيم والتص ّورات
لديه من ناحية ثانية.
مهما قيل ع��ن فاغنر ،ليس ممكنا ً لمن ك�� ّرس نفسه
لهجاء المعتقدات التقليد ّية في غل ّو وإسراف مثل نيتشه،
عبقري ،فهو نموذج للعبقر ّية مثل
أن ينكر عليه لقب
ّ
العبقري الوحيد الذي
ميكيالنجلو وبيتهوفن .كان فاغنر
ّ
عرفه نيتشه أو التقاه ،بل كان بالنسبة إليه األعظم على
اإلط�لاق .واستبدّت الحيرة بفاغنر حول الدوافع التي
صب هجومه عليه .المسألة من وجهة
دفعت نيتشه إلى ّ
نظر نيتشه ُتختزل في أنّ فاغنر هُزم على جبهتين في
آن واح��د ،فبعدما ك��ان مقاتالً ط��وال حياته ب��ات مهادنا ً
الخاصة على ال��س��واء ،ففي
ف��ي حياته العا ّمة وحياته
ّ
الموحدة)
العامة أضحى مؤ ّيدا ً للرايخ (الدولة األلمانيّة
ّ
ومن المعجبين ببسمارك ،و«رجعيّا ً معاديا ً للساميّة».
الخاصة ح ّول نفسه على نحو ال يطاق إلى
وفي حياته
ّ
مسيحي .لم يكن في تص ّور نيتشه أنّ العمل
رب أسرة
ّ
ّ
الفنّي الجميل ال يصدر إالّ عن نفس جميلة ،ولم ّ
يكف
اإلنساني الجدير
عن اعتبار الف ّن نموذجا ً أ ّول للنشاط
ّ
باالهتمام ،بسبب ذاك النوع من الشمول ال��ذي يمكن
أن تنطوي عليه األعمال الفنّية ،رادم��ا ً الفجوة الواسعة
بين الف ّن والفنّان ،مردّدا ً بإصرار ثم بحدّة أننا ينبغي أن
نصبح أعماالً فنّية!
في وصف نيتشه للمثل العليا تقليل من شأنها على
نحو خطير ،حتى أننا نتساءل عن صورة اإلنسان األعلى

*

لو التقيناه ،وع ّما إذا ك��ان نيتشه نفسه ال يملك سوى
األف��ك��ار األش�� ّد غموضا ً عنه .الصيغتان المشهورتان
له عن «سقراط الذي يعزف الموسيقى» و«القيصر ذو
قلب المسيح» تجمعان بين متناقضين ،إذ يصف نيتشه
س��ق��راط ف��ي كتابه «والدة التراجيديا» ب��أ ّن��ه ل��م يعزف
الموسيقى أل ّنه لم يستطع ذلك ،والقيصر با ّنه ما كان
ليستطيع البتّة خوض حمالته الناجحة لو كان يحمل
قلب المسيح .ولع ّل نيتشه بتقديمه هاتين الصيغتين
الصاخبتين المثيرتين كان يحاول تقديم وصف لعمل لم
يولد بعد يسعنا التع ّرف إليه حين يت ّم إبداعه.
إنّ معضلة التح ّقق مما ينبغي أن ينجزه اإلنسان
ل��ص��وغ حياته أو ص��وغ نفسه ف��ي عمل ف��نّ��ي ستبقى
معضلة كبيرة .لع ّل الصعوبة األكبر هي في عدم قدرتنا
على فعل شيء لتغيير ماضينا ،بينما يستطيع الفنّان
االستمرار في مواجهة عمله حتّى يرضى عنه فيقدّمه
إلى الناس ك�لاًّ متكامالً .بالنسبة إلى نيتشه ،يجب أن
ض ِ
نح ّول حياتنا بر ّمتها إلى عمل فنّي .ألم ُي ْ
ف بروست
على كينونته معنى وأسلوبا ً بتحويلها إلى عمل فنّي بلغ
ح ّد الكمال؟ لكن ،هل يستطيع سائر البشر أن يفعلوا مثل
بروست؟ وه��ل هم ق��ادرون على ذل��ك؟! أنفق بروست
أدبي للجزء األ ّول
الجزء األخير من حياته في خلق معنى ّ
منها .بيد أنه مسلك تصعب تزكيته لجميع البشر .حياة
بروست وإبداعه يالئمان تص ّور نيتشه قلبا ً وقالباً ،لكن
ماذا عن العاد ّيين منّا؟
يلح نيتشه على ضرورة أن نكون تلقائيّين ،وأن ندرك
ّ
أيضا ً أن ال شيء م ّما نفعله جديد ،بل إنّ كل شيء يتك ّرر
نحب
في َع ْو ٍد ّ
أبدي ،وأ ّننا ينبغي أن نكون مبدعين ،وأن ّ
النساك ذوي
أقدارنا ،وأالّ نأسف على شيء ،مثل بعض ّ
النزعات الميتافيزيقيّة ،وأن نظ ّل نسعى دوما ً إلى السم ّو
فوق ذواتنا.
لع ّل هجاء نيتشه للعبقر ّية في معانيها القديمة مردّه
خيبة أمله من أح��د نماذجها ،فاغنر ،فأضحى اإلبداع
(والعبقر ّية) في عرفه هو الحياة نفسها ،رادم��ا ً اله ّوة
بينها وبين الف ّن حتى أمسيا واحداً( ...يتبع).

الحب عيد ًا
ّ

} روالن رياض مشوح

ف��ي زم��ن ال�لاح��ب وتنامي المصالح وك��ث��رة ال��غ��در ،نرى
فسحة أمل تسمى عيد الحب أو عيد فاالنتاين ،ففي هذا اليوم
يتبادل المحبّون الهدايا وال��ورود وبعض العبارات المنمقة،
ويسعى المحتفلون ب��ه إل��ى إظ��ه��ار المشاعر الرومانسية،
واللفتات الرقيقة ،والتعبير عن الحب وعن العواطف الحميمية،
ويتم خالله ارتداء األبسة ذات اللون األحمر ،ولهذه المناسبة
أيضا ً تصنع محالت الحلويات حلوى حمراء ويكثر رسم
القلوب الحمراء وبيع الدببة ناعسة العيون والمعبرة عن الحب
والعشق.
فهل وصلنا إلى زمن نحتاج فيه إلى يوم خاص بالحب ،إلى
يوم نعبر فيه لمن نحب عن مقدار حبنا له.
من أين أتى عيد الحب وكيف وصل إلينا؟
يصادف عيد الحب في الرابع عشر من شباط من كل سنة.
عيد الفالنتاين نسبة إلى فاالنتين القسيس الذي كان يعيش
أيام حكم اإلمبراطور الروماني كالوديس الثاني أواخر القرن
الثالث ميالدي ،وفي شباط عام  ،270أعدم القسيس فاالنتين
الذي عارض أوامر اإلمبراطور الداعية إلى منع عقد أي قران
إذ الح��ظ أن العزاب أش�� ّد صبرا ً في الحرب من المتزوجين
الذين غالبا ًما يرفضون الذهاب إلى المعارك ،إال أنّ فاالنتين
كان يعقد الزيجات في كنيسته سرا ً احتراما ً لمشاعر العشاق
والمتحابين ،حتى افتضح أم��ره واقتيد إلى السجن وهناك
تعرف إلى ابنة أحد ح��راس السجن وكانت مريضة ،وطلب
منه والدها أن يعالجها ،ووقع في حبها ،وقبل أن يعدم أرسل
إليها بطاقة كتب عليها «من المخلص فاالنتين» .وبعد دخول
الرومان عهد النصرانية بنيت كنيسة في روم��ا في المكان
الذي أعدم فيه تخليدا ً لذكراه.
أسطورة ثانية تقول أن فاالنتين كان من دعاة النصرانية،
وكان اإلمبراطور السابق ذكره وثنياً ،وحاول جاهدا ً إخراجه
من النصرانية ،لكنه ثبت على دينه وأعدم في سبيل ذلك في 14
شباط عام 270م .وصادف هذا اليوم العيد الوثني الروماني
(لوبركيليا) ،ولما دخل الرومان في النصرانية أبقوا على هذا
العيد لكنهم ربطوه بيوم إعدام فاالنتين إحياء لذكراه إذ مات
ثابتا ً على النصرانية أو رعاية للمحبّين وتزويجهم ،على ما
تروي األسطورة األولى.
وفقا ًلتقرير نشرته مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» هو ثاني
أضخم احتفالية اجتماعية في العالم بعد الكريسماس ،وعيد
الحب أو مهرجان الحب في العالم يتم في هذا اليوم تبادل
البطاقات التي تحمل شكل مالك الحب أو ما يسمى «كيوبيد»،
ويكون على شكل قلب ،أو على شكل طائر حمام ،لذا انتشر
ت��ب��ادل البطاقات ف��ي بريطانيا على نحو واس���ع ف��ي القرن
التاسع ،كذلك في أميركا.
كما أن اإلح��ص��ائ��ي��ات ال��ت��ي ق��ام��ت بها ال��راب��ط��ة التجارية
لناشري بطاقات المعايدة في الواليات المتحدة األميركية
تشير إلى أن مليار بطاقة يتم تداولها في يوم عيد الحب في
أنحاء العالم كافة ،ما يجعل عيد الحب مصنّفا ً في المرتبة
الثانية قياسا ً بعدد البطاقات التي يتم تداولها في العالم بعد
بطاقات عيد الميالد.
ما ينبغي اإلشارة إليه أن طرائق التعبير عن الحب تختلف
من شخص إلى آخر ،ومن دولة إلى أخرى ،فتتميّز كل مدينة
أو منطقة بعادات وتقاليد مختلفة ومرتبطة بكل مناسبة من
المناسبات حيث يعتاد أفرادها على ممارستها ،ويعتبرونها
ج���زءا ً ال يتجزأ م��ن حضارتهم ومعتقداتهم القديمة التي
يفخرون بوجودها ويتميّزون بها عن سواهم من الثقافات
والدول.
مثلما هناك اختالف في العادات والتقاليد ،ثمة أيضا ً تفاوت
في الطرائق المتبعة لالحتفال بالعديد من المناسبات مثل عيد
الحب الذي يختلف في طرائق تعبيره عبر مختلف الحضارات،
ومن بعض الدول وطرائقها الطريفة في إحياء عيد الحب.
البرازيل تحتفل بهذا اليوم الرومنسي في الثاني عشر
من حزيران ،وتطلق عليه اسم «االفتتان» يتم خالله تبادل
الشوكوال والهدايا بين األزواج ،كما أنهم ال يحتفلون به في
اليوم الثالث عشر لكونه يوما ً مهماً ،وهو يوم القديس أنتوني
تزاول النساء العازبات خالله طقوسا ً معينة لجذب الجنس
اآلخر ،ومن الغريب أيضا ً عدم احتفالهم بعيد الحب في شهر
شباط لقرب موعده من موعد كرنفال يهتم البرازيليون له ،إذ
يعبر عن نوع من الفسق.

أم��ا في كوريا الجنوبية ،فيطلق على اليوم الرابع عشر
من شباط إسم «اليوم األبيض» و ُتقدّم خالله إعطاء الهدايا
والحلوى إلى النساء من الرجال ،ويطلق على اليوم الرابع
عشر م��ن نيسان «ال��ي��وم األس����ود» فتذهب النساء اللواتي
ل��م يحصلن على أي ش��يء ف��ي «ال��ي��وم األب��ي��ض» إل��ى مطعم
للمأكوالت الصينية ويتناولن صحن من المعكرونة السوداء
حدادا ً على «كارثة الحب» في حياتهن .كما تحتفل هذه المدينة
في ال��راب��ع عشر من كل شهر بمناسبات مختلفة وغريبة،
فلديهم «ي��وم العناق» و«ال��ي��وم األخ��ض��ر» ،و«ي��وم األف�لام»،
وغيرها من الطرائف العجيبة.
سلوفينيا تحتفل باليوم الرابع عشر من شباط بعيد الحب
م��ن منطلق تمثلها بمثل شعبي يقول إن ي��وم الحب يجلب
مفاتيح ال��ج��ذور ،فهو في اعتقادهم ي��وم تنمو فيه الزهور
والنباتات ،ل��ذا يبذر المزارعون ال��ب��ذور خالله ،ويعتقدون
اليوم الذي تتزاوج فيه الطيور ،ويضع األطفال بصنع قوارب
من الورق أو الخشب تحمل شموعاً ،ويرسلونها عبر النهر
معبرين في ذلك عن اكتفائهم من األن��وار ،وفي الوقت نفسه
يحتفل السلوفينيون باليوم الثاني عشر من آذار وهو يوم
القديس غريغوريوس عيدا ً للحب بحسب التقاليد ،وباليوم
األول من فصل الربيع.
عن بريطانيا يتميز عيد الحب في مدينة نورفولك البريطانية
بوجود شخص يدعى جاك فاالنتاين يجلب الهدايا والحلوى
لألطفال والبالغين طارقا ً األب��واب ومختفيا ً بطريقة ترعب
األطفال ،إذ يترك الهدايا ويختفي بال أث��ر ،وتلك من األمور
التي قد تثير سانتا كلوز لدى علمه بوجود جاك موزع الهدايا
الخفي.
في إيطاليا كان االحتفال بعيد الحب قديما ً عن طريق خروج
الناس إلى الحدائق لالستماع إلى الموسيقى أو قراءة الشعر
أو إع�لان خطوبة كل ثنائي ،وك��ان ثمة تقليد آخر غريب هو
نزول الفتيات العازبات إلى الشارع وقبول أول رجل يقابلنه
زوج��ا ً مستقبلياً .أما حديثا ً فتحتفل إيطاليا مثل باقي الدول
بشراء الهدايا وال��ورد والشوكوال والعطور ،وأكثر الهدايا
شعبية في إيطاليا هي الشوكوال.
ف��ى اسكتلندا يفضلون ال��ل��ق��اءات ال��ص��غ��ي��رة أو العشاء
الرومانسي وت��ب��ادل البطاقات وال��ه��داي��ا أو ممارسة بعض
األلعاب مثل اجتماع مجموعة من الرجال والنساء ،ويد ّونون
أسماء النساء والرجال ثم تختار كل سيدة اسم الرجل الذي
سوف يرافقها لالحتفال بعيد الحب.
تحتفل الدنمارك بطريقة تقليدية عبر شراء الورد ،خاصة
الورد األبيض ،والهدايا والبطاقات ،أو إرسال كلمة أو قصيدة
إلى محبوبته ،وال يكتب االس��م على القصيدة ،وعلى الفتاة
توقع اس��م المرسل ف��إذا نجحت يرسل إليها بيضة في عيد
الفصح.
في فرنسا يتم االحتفال بإرسال الهدايا والورود وبطاقات
التهنئة ،وثمة تقليد قديم بمناداة مجموعة من الرجال على
الفتاة في المنزل المجاور وإن لم تستجب ُت��ت��رك ،وتحرق
النساء صور الرجال الذين لم تنجح عالقتها بهم ،ولم تبق هذه
الطقوس شائعة اآلن.
تختلف الصين فى يوم االحتفال بعيد الحب إذ تحتفل فى
اليوم السابع من شهر القمر ويسمى «ليلة السبعات» ويتبادل
الصينيونالزهوروالهداياوالشوكوالكرموزللحب،ويصلّون
ألجل الحب والسعادة في معبد صانع عيدان الثقاب.
مثل معظم ب�لاد العالم ،يحتفل األستراليون بعيد الحب
مرسلين الهدايا والحلوى والورود والرسائل القصيرة.
أما في اليابان فتقدم النساء الهدايا إلى الرجال ،ومن أشهر
الهدايا الشوكوال وثمة نوعان منه أحدهما لألصدقاء في العمل،
واالخر لألزواج .وتصنع الفتاة بنفسها الشوكوال ،وباإلضافة
إلى هدايا أخرى مثل ربطات العنق والمالبس.
ف��ي ك��ن��دا يحتفل الكنديون بعيد ال��ح��ب ب��إق��ام��ة الحفالت
وتمضية الوقت مع ال��زوج��ات ،ويتبادل األطفال الهدايا مع
أصدقائهم.
في الدول العربية غالبا ً ما ُيحتفل بعيد الحب يوم  14شباط
بشراء الهدايا وال���ورود الحمراء والدببة وبطاقات المعايدة
للمحبوبين.
طاقة الحب إيجابية ،جزء ال يتجزأ من تحقيق جودة حياتنا.
إنه يبعدنا عن الضغوط واإلرهاق ويجعلنا نفكر بطريقة إيجابية
في ك ّل عمل نقوم به .أتمنى لكم جميعا ً عيد حب سعيد.

*محامية

كتبت شذى حمود ـ دمشق (سانا) :في العرض
المسرحي الراقص «بالد الشمس» لمخرجه الفنان
علي حمدان توليفة رفيعة المستوى من العناصر
المسرحية التي قدمت على خشبة مسرح األوبرا
في دار األس��د للثقافة والفنون ،وتضمنت هذه
االحتفالية ال��ذي قدمتها فرقة «جلنار للمسرح
الراقص» عرضا ً بصريا ً من عدة مستويات ذات
عالقة بالصورة واألزي��اء والديكور والموسيقى
واألناشيد والرقص والشعر ،إضافة إلى المادة
ال��درام��ي��ة ال��ت��ي أداه���ا الممثلون على خشبة
المسرح.
تمكن المخرج حمدان خالل خمسة وخمسين
دقيقة من االنتقال بنا عبر عدة عصور مرت بها
سورية ،ب��دءا ً باختراع األبجدية على الساحل
السوري في أوغ��اري��ت ،وإل��ى الحضارات التي
توالت عليها ،سواء الفينيقية أو اآلرامية ،وغيرها
من الحضارات .وبرزت قدرة وموهبة عالية لدى
المخرج في قيادته الجموع الراقصة على صعيد
الرقص والتمثيل ،دامجا ً بين الشعر والموسيقى
والمادة الحركية التي اعتمد فيها على إبراز الجسد
الراقص المتحرك في الفضاء واألزياء ،إضافة إلى
حرفية التعامل مع الديكور في مسرح مثل دار
األوبرا.
تميّز أداء الراقصين وال��راق��ص��ات بالخفة
والرشاقة والتناغم مع الموسيقى ،وتميزت كل
لوحة راقصة بمشهدية بصرية خاصة عبرت عن
جزء من تراث الحضارة السورية.
مخرج العرض وم��درب الرقص علي حمدان
يختصر رسالة ه��ذا العمل بالقول إنّ سورية
ستبقى بلد المحبة والسالم رغم ما تعرضت له
عبر التاريخ من الطامعين بحكم دورها وموقعها
المه ّمين ،فبقوة شعبها وإرادت����ه وتصميمه
تجاوزت جميع المحن وكانت مثل طائر الفينيق،
تنهض من قلب الرماد لتعطي العالم من جديد
قمحا ً وعلما ً ومحبة ورساالت سماوية ،فهذا قدر

سورية أن تكون شمسا ً تضيء على العالم.
يوضح حمدان إن هذا النوع من العروض الذي
شارك فيه أكثر من ستين راقصا ً وراقصة وفنانا ً
نادر ،في سورية خاصة وفي البالد العربية عامة،
فأسلوب العرض مختلف عما قدمه سابقا ً لناحية
الفكرة وال��رؤي��ة البصرية واإلض���اءة والديكور
واألكسسوار والتمثيل.
م��ن ناحيته ،يقول سامر اسماعيل ،مبتكر
النص ،إن «ب�لاد الشمس»
فكرة العمل وكاتب
ّ
استطاعت أن تبقى وتستمر رغ��م م��ح��اوالت
طيور العتمة إطفاء ضوء هذه البالد ،معتبرا ً أن
هذه التجربة كانت جيدة للمخرج حمدان الذي
نجح في جمع لغة الجسد مع عناصر الضوء
والزي والدراما والمادة المرئية ،جنبا ً إلى جنب
مع موسيقى الفنان نزيه أسعد ،مستكمالً بذلك
مشروعه الفني الذي بدأه عام  1997مع فرقته
«جلنار» .وفي العرض محاولة إلعادة هذا النوع
من المسرح إلى الحياة الثقافية الفنية السورية،
علما ً أن ثمة فرقا ً تركت البلد في هذه المحنة ،إال أن
فرقة جلنار وأمية وبعض الفرق األخرى الراقصة
ظلت متمسكة بتقديم فن مسرحي راقص رفيع
المستوى ،بعيد عن الحس السياحي ،وهذا النوع
من المسرح يزاوج بين الجسد والمادة الدرامية.
أنشئت فرقة «جلنار» عام  1997ويتجاوز عدد
أفرادها أربعين راقصا ً وراقصة من األكاديميين،
وه��ي تقدم ال��م��وروث الشعبي ال��ذي يعبر عن
ال��ع��ادات والتقاليد العربية عامة والسورية
خاصة ،وإيمانا ً منها بأن التراث ملك للجميع
تسعى إلى الحفاظ على جوهره.
علي ح��م��دان ،م��دي��ر ف��رق��ة «جلنار للمسرح
الراقص والكريوغراف» ش��ارك في العديد من
األعمال والمهرجانات مثل جرش وبصرى الدولي
ودب��ي والقرين الثقافي والدوحة الثقافي ،وهو
مد ّرس مادة الفنون الشعبية في المعهد العالي
للفنون المسرحية.

أرجنتيني كابارو�س :في �أميركا الأغنى
الكاتب ال
ّ
 50مليون فقير و 90مليون بدين!
من بلد إلى بلد ،تج ّول الكاتب األرجنتيني مارتين
كاباروس ،من النيجر إلى الهند ،ومن مدغشقر إلى
الواليات المتحدة ،ليكتشف أن الجوع ال يعرف
حدوداً.
يجمع ك��ت��اب «م��ت��اه��ة ال��ج��وع» ط��وف��ان��ا ً من
المعلومات االقتصادية ،من الحكايات الخاصة ،من
الظلم االجتماعي ،من التحركات السكانية ،ليتحول
متاهي .إنه تاريخ التاريخ ودراسة
بذلك إلى كتاب
ّ
الدراسة .تقرير يضم معلومات ديموغرافية وموارد
غذائية وخططا ً اقتصادية ،باإلضافة إلى صور
جغرافيات الجوع ،والتأمل حول عدم المساواة
والفقر الذي يمثل مشكلة اليوم بال حل.
يحمل الكتاب كذلك اع��ت��راف��ا ً أخ�لاق��ي��ا ً بأننا
متو ّرطون ويطالبنا بإجابة .يلقي علينا مسؤولية
الظلم الفادح ،ويدفعنا إلى تغيير عاداتنا الغذائية
وإعادة النظر في نظرتنا إلى اآلخرين ،غير المرئيين
بالنسبة إلينا ،لذا يعتبر هذا الكتاب مجموعة من
الحكايات ،الوجه األكثر تحديدا ً لماليين الحيوات
الجائعة.
يرسم كتاب مارتين كاباروس طريقا ً واضحا ً
يضيء على القارات ويتجاوز الحدود ،بعيدا ً عن
األدي��ان واأليديولوجيات والتكنولوجيا ،إلظهار

الواقع السري لهؤالء الذين يعيشون تحت خط
الجوع ،وهكذا يتسلل إلى أوردة أفريقيا.
بحث المؤلف المضني يبرز تعرض  250ألف
قرية في أفريقيا والبرازيل للبؤس ،ومليون و200
ألف فرد يعاني من الجوع ،وفي بنغالدش أكبر
مجاعة لألطفال في العالم 46% :من األطفال
يعانون س��وء التغذية .وشملت أماكن البحث
الواليات المتحدة ،وداخلها شيكاغو ،مدينة التشرد
والغليان الشعبي .البلد األكثر ثرا ًء في العالم يضم
 50مليون فقير و 90مليون بدين.
بحسب كاباروس ،ثالثة مليارات دوالر كافية
للقضاء على الجوع في العالم ،وهي النسبة نفسها
التي ينفقها األميركيون إلطعام حيواناتهم األليفة،
وأقل من نسب اإلنفاق ألجل التخسيس.
ينتقل المؤلف إل��ى ال��س��ودان ،حيث ينصهر
الجوع مع الحرب ،مشيرا ً إلى أن العالم الشبعان ال
يريد مواجهة الواقع المؤلم :الموت جوعاً.
يقول كاباروس« :أنشأنا عالما ً سعيداً ،وفيما
كانت الحضارة تقوم ،كانت قيامها يت ّم على جثث
ضحايا الجوع» ،مذكرا ً هذهب الحقيقة المرعبة:
«نصف األك��ل ال��ذي يصنع في العالم ينتهي في
صناديق القمامة».
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ن�صراهلل والمقاومة و«...الطحالب»
*

} جورج كرم

فعل المقاومة هو فعل خوض الموت بال وجل للحفاظ على الحرية
والكرامة القومية أو نيلهما .والحرية والكرامة اللتان أتكلم عنهما ليستا
الحرية والكرامة ذاتهما اللتين تبجحت بهما «إذاعة صوت لبنان» الكتائبية
أيام الحرب اللبنانية وكانتا لإلذاعة المذكورة شعاراً ،وكانت الحرية على
ما يبدو في مقاربة اإلذاعة هذه ومنتهجي نهجها تعني التح ّرر من االنتماء
السوري والمحيط العربي كله ،أما الكرامة فعنت لهم «كرامة» لعب دور
األداة للعدو الصهيوني وإطاعة أوامره ،بما في ذلك التنكيل بأبناء بلدهم
وحتى قراهم على الطريقة «الداعشية» وكانت كرامتهم تشبه كرامة
عبيد البيوت إبان زمن العبودية في أميركا ،وكان العبد األمين يحظى
بـ»حرية» مسح أحذية سيده األبيض و»كرامة» إضطهاد العبيد اآلخرين
الذين يعملون في الحقول وخارج البيت ،وهكذا طمح الكتائب والقوات
إلى أن يكونوا ،ولم يتس ّن لهم تحقيق «وعد يا لبنان» في الثمانينات ،رغم
صراخ مغنية األغنية بفعل المقاومة السورية القومية اإلجتماعية ،هذا
إذا كانت للمقاومة أصناف وجماعات ،علما ً أن كل مقاوم وجهة نضاله
فلسطين هو أخ ورفيق لكل مقاوم آخر يتحلى بهذه الصفة.
ثمة مثل حي عن الدولة التي طمحت إليها الكتائب والقوات وفشلتا،
وهي دولة األردن الراهنة التي يرقص ملكها على خشبة المسرح الغربية
مثل راقصة في ملهى الليدو في باريس ،فهو يرسل آالف «الداعشيين»
إلينا والجبهة على حدوده الوهمية مع الشام مفتوحة بإيعاز من سيده
األميركي ،لكنه عصر كل يوم ،حين يكون سيده متمتعا ً بقيلولة ،يخرج
خلسة ويعدم «داعشية» إرض��اء لجمهور غاضب وتثبيتا ً لـ»جبروته»
الممنوح ،فيما مقابل كل «داعشية» يعدمها يرسل إلينا كتيبة من ألف
«مجاهدة نكاح» ،ومقابل كل «داعشي» يعدمه طنا ً من اللحى البرتقالية
التي لن تكون إالّ صيدا ً ثمينا ً لبنادق مقاومينا وألغامهم .ومثلما فشلت
الكتائب والقوات وأضحتا اليوم من حملة حقائب «السامسونايت» آلل
الحريري وأعوانهم ،ومن أتباع النائب الحريري الجزار من عكار الذي
صرح باألمس أنه يريد إزالة تماثيل المسيحيين المقدسة التي ما برحت
صورهم ملصقة على بنادق الكتائبيين «اإلسرائيلية» منذ الحرب اللبنانية،
والكتائب والقوات ال يجرأون على الرد على النائب المذكور خوفا ً من أن
يصل الشيك السعودي في نهاية الشهر ناقصا ً «لسوء سلوكهم» ،وبما
أن معظم ه��ؤالء المتعاملين يواجهون المصير السيئ نفسه سيؤول
األمر بالملك اإلردني أيضا ً إلى حمل حقيبة «السامسونايت» في شوارع
المنفى لمسؤول دولة ما تعرض عليه اللجوء السياسي ،وال أعني بذلك
المملكة العربية السعودية ،ألن حكامها أيضا ً سيؤولون إلى شققهم
الصغيرة في لندن يحصون األيام ويبكون على أطالل بالد أعطيت لهم
فباعوها قبل بترولها .ومن منا ال يتذكر طموح «إسرائيل» إبان حرب
تموز بعيد وق��ف النار وقبيل فك الحصار الجوي والبحري أن تحط
جميع الطائرات المغادرة لبنان في األردن للتفتيش من قبل الموساد
«اإلسرائيلي»! لم ال والملك وأولمرت واحد؟
ُسحقت شروط الصهاينة آنذاك ،تماما ً مثلما سحق جيشهم المهزوم
تحت أقدام مقاومين شرفاء زاهدين بالمناصب والشهرة ال نعرف حتى
أسماءهم ووجوههم ،على عكس معرفتنا بالوجوه القبيحة التي نراها
على التلفزيون لسياسيي العمالة الذين التصقوا مثل الطحالب في أسفل
أحذية جيش الصهاينة المهزوم المنسحب ،علهم بذلك يكملون مسيرة
«الحرية والكرامة» على طريقتهم المعهودة ،وكم أتصور األمر صعبا ً
على أولئك السياسيين في المقابالت التلفزيونية عندما يص ّرون على
الهواء على أن «إسرائيل» عدو رغم عمالتهم لها ،وأنا واثق من أنهم عندما
يذكرون «إسرائيل» كعد ّو ،أو بأي نوع من السلبية في اإلعالم ،يهرولون
بعد انتهاء مقابلتهم إلى منازلهم لقول فعل ندامة سياسي واالتصال
بمشغليهم ،باكين األيام التي أضطروا فيها إلى إنتقاد أسيادهم ،وفي
«ويكيليكس» اليوم الكثير من الوثائق التي تكشف للمأل درج��ة عمالة
هؤالء وسماكة أقنعتهم السياسية .ألم تتسرب وثيقة من «ويكيليكس»
ألح على األميركيين أال يوقفوا الهجوم
مفادها أن النائب وليد حنبالط ّ
على المقاومة إب��ان حرب تموز ،ثم أع��اد النظر مثل الحرباء وعلنا ً في
موقفه وسأل المقاومة حاسداً« :لمن سوف تجيّرون نصر تموز؟».
مؤسف أنهم ،رغم هزيمة مشروعهم العسكري ،ما زال إرث رفيق
الحريري السياسي مسيطرا ً على مفاصل البلد االقتصادية ويمارس
«حرية الطحالب» في االرتهان لصندوق النقد الدولي وإغراق البالد في
الديون .ومن مفاهيم جماعة «حرية الطحالب» السياسية واالقتصادية
عدم جرأتهم على تقبل السالح الفاعل للجيش اللبناني الذي تبرعت به
إيران ،خشية إغضاب أسيادهمّ ،
مفضلين تسلّم أسلحة فرنسية برعاية
سعودية ال ندري ماهيتها تبدأ بالوصول إلينا في أول نيسان بحسب
الوزير الفرنسي المختص (فلنسمها أسلحة كذبة أول نيسان) ألنها بال
فاعلية أو كرامة إذ كان للصهاينة حق الفيتو في تحديدها ،تماما ً مثلما
هي أسلحة األميركيين الصدئة التي وصلت إل��ى بيروت ألي��ام خلت،
ويبدو عليها القدم وستك ّون بال شك تعزيزا ً لترسانة «داعش» حين تقع
غنيمة في أيديهم في مواجهة الجيش اللبناني األعزل العاري من أي دعم
سياسي أو سالح.
فيما تنمو ه��ذه «ال��ط��ح��ال��ب» المزعجة ف��ي جسد ب�لادن��ا اقتصاديا ً
وسياسيا ً وعسكر ّياً ،يسهر مقاومون في جميع كيانات سورية يتحدون
العوامل والتعامل مع العدو ،يستشهدون بالعشرات جندا ً لتحيا سورية،
أ ّي��ا ً يكن اسم تنظيمهم أو حتى إيديولوجيته ،فالمقاوم الذي وقف في
وج��ه اإلجتياح الصهيوني للبنان مثال وح��ارب تحت راي��ة علمانية قد
يكون هو نفسه أو أوالده يحاربون تحت راية المقاومة اإلسالمية التي
تمثل اليوم مع حلفائها في الحزب السوري القومي اإلجتماعي كرامة
الوطن الحقيقية النظيفة .يريدون لبنان مثل فرنسا أولئك «الطحالب»
اإلنعزاليون؟ فليروا منتجعات التزلج في بالدنا وه��ي تعج بالرواد
والفضل كله يعود إلى الحماية التي توفرها لنا المقاومة ،فيما يخشى
المغتصبون التزلج في منتجعاتنا المحتلة .واألمثلة المشابهة كثيرة.
إنما ال يخلو وسط الكرامة المقاوم من «العشبيات» ،ولن أقول «الطحالب»
مثل فنان شيوعي محبوب «قرف» من البلد ألن حزب الله ال يذكر الحزب
الشيوعي اللبناني في خطبه وق��رر الهجرة ،وحتى من بعض الرفقاء
في الحزب السوري القومي االحتماعي الذين يعترضون على مسلسل
«الغالبون» ألنه لم يف أبطال «الهرب الكبير» من الرفقاء في معتقل أنصار
إبان االجتياح الصهيوني لبالدنا حقهم ،ويدخلون في سجال مع أعضاء
في المقاومة اإلسالمية بسبب ذلك على «فيسبوك».
تعرفت إلى السيد حسن نصرالله في صيف العام  1999في زيارة
ل��ي إل��ى لبنان ،وك��ان صيف ذل وطني بامتياز قصفت فيه الطائرات
المعادية الصهيونية محطات تحويل الكهرباء في الجمهور وبصاليم
ما أفسد الموسم السياحي ،وهذا ما عانينا منه لسنين قبل ذلك ،وكانت
إطاللة للسيد نصرالله في تلك الظلمة قال فيها ما معناه أن على الصهاينة
أن يتذكروا أن لديهم موسما ً سياحيا ً هم أيضاً ،وكان في إمكان صواريخ
المقاومة آنذاك أن تصل إلى حيفا ومنتجعاتها ،فما الحال اليوم وصواريخ
المقاومة قادرة على إصابة نملة سارحة على ترابنا المحتل؟ لم أربط
بين تصريح السيد ومجريات األمور آنذاك ،أما اليوم ومن منظار شامل،
أرى أن ذاك التصريح كان نقطة تح ّول وستاتيكو كرامة جديد نتمتع به
اليوم وحاول الصهاينة اختباره في حرب تموز ولقنتهم خالله المقاومة
درسا ً لن ينسوه .المقاوم شريف ويرفع كرامتنا بمعزل عن الراية التي
يحملها ،وفي نهاية األمر أرى المقاومين جميعا ً جنودا ً في نهضة أطلقها
الزعيم أنطون سعاده ،بما في ذلك الجيش العربي السوري األجدر بأن
يع ّرف من اآلن فصاعدا ً بالجيش السوري العربي بعدما خذله العرب،
وإن يكن المقاومون جميعا ً جند النهضة ،فما السيد حسن نصرالله إالّ
هنيبعل الثاني ،أبرع استراتيجي عسكري في تاريخ األزمنة ،ومثلما
أذل هنيبعل إمبراطورية روم��ا في أوج مجدها حتى طعنه في الظهر
«حرير ّيو» قرطاجة من التجار ،كذلك فعل السيد حسن نصرالله بإذالل
«إسرائيل» وحليفتها أميركا ومه ّرجتها كونداليزا رايس ،وهو يقودنا إلى
قلب القدس فيما يحاول مجتمع رجال األعمال التابع للحريري خيانة
الوطن وبيع المقاومة للعدو ،لكن خيانة هنيبعل لن تتحقق هذه المرة،
فالتاريخ كان لنا ،نحن القوميين ،أفضل معلّم.
*أبو أليسار ،كاتب سوري من جبل لبنان،
موقعه على اإلنترنت www.gkaram.com

