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�إ�ضاءة

ال�ضوئي في مو�سكو
«�سورية �ستنت�صر» ...معر�ض ًا دولي ًا للت�صوير
ّ

خالد المعالي في ديوانه الجديد
أ�سى مطبق!
ي�أ�س مطلق و� ً

*

} د .محمود شريح

هو الشاعر الحائر .مسكنه المدينة ،أي بيروت .لكن قصيدَه واف ٌد من الصحراء العراقية ،أي
السماوة ،مسقطه .وبينهما اغتراب على مدى أربعة عقود .رحل عن بغداد إلى بيروت ،فباريس
ّ
أسس «دار الجمل» ،فكان صابرا ً في الجهد ،انتقائيا ً في المحتوى ،ثم
وحط في كولونيا حيث ّ
عاد بها فأقام خيمته الفكرية بين بغداد وبيروت.
إنه خالد المعالي في ديوانه الجديد «أعيش خارج ساعتي» (منشورات «دار الجمل»
 ،)2017حيث تتأرجح القصيدة بين أسى مالزم وه ّم قديم .وبين هذين القطبين وتر مشدود
من صبوة دائمة وحنين مالزم .نغمة الديوان المتك ّررة هي الذكرى ،ما يح ّول قصيدته أحيانا ً
إلى مرثاة:
تكدّرت حيا ُته حقاً ،مشواره ضاع
وليله الطويل انتهى
أضحى عاجزا ً يسير
إلى الذكريات بع ّكاز ،عسى
صور ُة الوهم ،تأتي إليه طائعة
وبمحاذاة نغمة الذكريات ،هناك محنة االنتظار في عالم خ ّرب ،حيث يسير الشاعر يلف ّه
الظالم فيما يشدّه اليأس بحبل وراءه .لكن تلك الذكريات هوت فكأنها قصور رمال .واألسوأ حين
يتح ّول اليأس إلى ظ ّل يقيه من الذكرى ،فيتعثر ليله ويمضى غريبا ً يرفع الراية المن ّكسة.
يأس مطلق وأسى مطبق يح ّومان في فضاء قصيدة المعالي ،فها هو يعود القهقرى من أجل
نخلة ،وكلب ينبح ،ووشلة ماء في نهر وزهور ربيع ،كان يسعد نفسه بها ،فإذا هي كلّها وهم
زائل ،وعليه:
كان البكاء سبيالً
لم أعد أجد ليالً ألغمض
العينين ،شاكياً ،الذكرى
لم َتعُ ْد
أُبعِد األحالم وأمضي!
يدرك المعالي تماما ً أن العودة انتهى أمرها ،فالليل ح ّل والنجم انطفأ ،وها هي أحالمه
تتكسر ،فلم يعد يبين في المرآة وجهه.
ّ
تتح ّول حياته إلى أرض خراب ،فيضيع بين التالل ويطارد ظلّه ،فالنهر ّ
جف ،وما بين يديه
حي من اليأس.
تبعثر ،ف ُنفي ّ
ديوان المعالي الجديد «أعيش خارج ساعتي» ،كتاب تيه وسفر ضياع في مدينة خربة ال
يتحسر على
معزيّ لها .وها هو المعالي فيها وقد سقط من نعيم الذكرى وفردوس الحنين،
ّ
أمس رغد ،فيما أدركه مطاردوه بين المضايق ووسط الشدائد ،فجاءت قصيدته مرثاة لزمن
هوى في ساحة المنفى.
* كاتب وباحث

افتتح الصندوق اإلقليمي االجتماعي لمنظمة
اإلرث ال��روح��ي للقدّيس ب��ول��س ف��ي موسكو،
المعرض ال��دول��ي للتصوير الضوئي بعنوان
«سورية التي ستنتصر» ،بمشاركة حشد كبير
من المواطنين ال��روس والسوريين واألجانب
المقيمين في موسكو.
رئ��ي��س��ة ال��ص��ن��دوق ال��م��ش��رف��ة ع��ل��ى تنظيم
المعرض ال��دول��ي فالنتينا النتسفا ق��ال��ت :إن
الصور المعروضة والتي شاهدناها في سورية
عند زيارتها ،تكشف حقيقتها وجمالها الداخلي
،وإرادة شعبها الصلبة وإصراره على الحياة.
وأض��اف��ت النتسفا :تلك ه��ي س��وري��ة التي
حب
ستنتصر ف��ي حربها ض�� ّد اإلره���اب ب��ق��در
ّ
السوريين الكبير ألرضهم المقدّسة.
من ناحيته ،أعرب سفير سورية في موسكو
الدكتور رياض حداد عن شكره العميق للقائمين
على ال��ص��ن��دوق اإلقليمي االجتماعي لدعمهم
سورية في حربها ض ّد اإلرهاب ،من خالل األعمال
الفنية والثقافية واإلنسانية ،ودعمهم الشعب
السوري في صموده ض ّد قوى الجهل والتخلّف.
وقال حداد :إن القائمين على الصندوق اإلقليمي
االجتماعي حرصوا خ�لال السنوات الماضية
على إقامة معارض فنية وثقافية عكست في
مضامينها حقيقة الحرب اإلرهابية الهمجية
الظالمية التي تع ّرضت لها سورية ،بهدف فضح
جرائم اإلرهابيين الذين ال يفهمون س��وى لغة
القتل والدمار.
ون�� ّوه ح��داد بدعوة القائمين على الصندوق
اإلق��ل��ي��م��ي االج��ت��م��اع��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة
«األخوة في القتال» الستقدام طالب من مدارس
أبناء الشهداء السوريين وبناتهم للمشاركة
في المعسكر التاريخي «النار الخالدة» في أيار
الماضي ،والتي تركت أثرا ً جميالً في نفوس هؤالء
الطالب ،فضالً عن المساعدات اإلنسانية التي
أرسلها الصندوق خالل السنوات الماضية.
وأكد حداد أنّ األعمال الفنية والخيرية كافة
التي ّ
ينظمها القائمون على الصندوق في مختلف
المدن الروسية ،ما هي إال تعبير عن المشاعر
الصادقة التي يك ّنها الشعب الروسي العظيم
للشعب السوري وقيادته.
بدوره ،أكد األب ليونيد كالياغين أنّ ك ّل صورة
في المعرض تخبّئ في ثناياها مصير إنسان.
إذ إنّ تأثير ما يجري في سورية لم يترك أحداً،
خصوصا ً في روسيا التي كانت على م ّر التاريخ

مرتبطة بسورية التي هي األرض المقدّسة ،حيث
كانت مم ّرا ً للرسل والقدّيسين.
وقال كالياغين :إن قوى الش ّر المستبدّة تحاول
تدمير ك ّل ما هو جميل ورائع ومزدهر ،وتحاول
ال��ق��ض��اء على بلد ع��اش��ت فيه جميع األدي���ان
والمعتقدات بسالم وأمان .مؤكدا ً وقوف الشعب
الروسي قلبا ً وروحا ً مع سورية ،ومعربا ً عن ثقته
بأن الحقيقة ستنتصر حتماً ،وهو ما أكد عليه
عنوان المعرض «سورية التي ستنتصر».
المخرج الفني للمعرض أرسين ميلوتنيان قال:
إن المعرض يص ّور حياة المواطنين السوريين
وتمازجهم الديني والعرقي ،وصوال ً إلى قرارهم
في أن يعيشوا بسالم على هذه األرض .كما يص ّور
المأساة التي اب ُتلي بها الشعب السوري نتيجة
اإلرهاب المدعوم ماليا ً وإعالميا ً من الخارج.

وأضاف ميلوتنيان :إن وجوه األناس البسطاء
ونظراتهم ومصائرهم وحياتهم في ك ّل مأساة
وح��دث دراماتيكي مثل ما يجري على األرض
السورية ،هو أه ّم ما يمكن التقاطه بالنسبة إلى
ك ّل فنان .وأعتقد أن هناك إص��رارا ً حازما ً على
ّ
تخطي المصائب الوحشية التي حلّت على األرض
السورية ،وعلى االستمتاع بالحياة والسعادة
وممارسة األعمال اليومية.
وأشار ميلوتنيان إلى أن الوجوه المعروضة
في ال��ص��وَر التقطها فنانون محترفون وه��واة
بشكل غير مباشر ،وهي نظرات فجائية ال ُتقِطت
ِ
صدف ًة ،وتعكس جوهر األرض السورية وجوهر
اإليمان اإلنساني واألمل في أن سورية ستنتصر.
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت الناشطة ال��روس��ي��ة نتاليا
ميزنتسفا :إن هذا المعرض العظيم يكشف للعالم
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م��أس��اة ط��اع��ون اإلره���اب األس���ود ال��ذي أص��اب
سورية حيث نرى أطفالها وفي عيونهم الحائرة
أسئلة عن الحرب والقتل والدمار.
وأضافت ميزنتسفا :ليس هناك اآلن بلد في
العالم نجا من طاعون اإلرهاب ،لذلك فإننا جميعا ً
نعيش هذه المأساة ،ولكن هناك أمالً يشرق من
خالل هذا المعرض وهو سورية التي ستنتصر.
وق��لّ��دت ميزنتسفا السفير ال��س��وري وس��ام
التف ّوق الروسي في العمل تكريما ً له وتقديرا ً
للجهود التي يبذلها في دعم نشاط المنظمات
الثقافية واالجتماعية ال��روس��ي��ة وف��ي تعزيز
العالقات الروسية ـ السورية وتوطيدها.
ويض ّم المعرض ستة آالف ص��ورة ضوئية
ال ُتقطت في الفترة ما بين آذار  2011وآذار ،2017
و ُتع َرض أجزاء منها في باقي المدن الروسية.

التاريخي
«باب الحارة» ...اغتال دم�شق و�أعدم الإرث
ّ
} آمنة بدر الدين الحلبي
الدمشقي على وجه الحِ سان ،وتتالعب
حين يكون الحديث عن دمشق ،تنث ُر الرياح أوراق الورد
ّ
الحب من شفاههم ،وير ّتل
بزهر الياسمين لتنقل عطره على محيّاهم ليفوح عبق العشق ،ويزغرد
ّ
الدوري سمفونيته على أرواحهم.
لتقص حكايات الياسمين المترامية على
حين يكون الحديث عن دمشق ،تنتفض الحارات العتيقة
ّ
يعج بالموروث الثقافي ،والروحي والصوفي ،وال تقتصر
حروف اللغة العربية ،وهدب التاريخ الذي ّ
تلك الحكايات على باب حارة واحدة أو تقف عنده وتز ّور التاريخ.
حين يكون الحديث عن دمشق ،تأخذني الذاكرة إلى خمرة قهوتها ،حين تسرقها الريح من جنبات
الشرفات ،لتنام في حضن الياسمين ،على صدر فستقية يترنح الماء من شفاهها ،ويتغ ّزل الشعراء
رسم حولها ،أو ُتحاك المؤامرات مع زوجات
حب من كركرات صوتها ،ال نميمة نساء ُت َ
بأجمل كلمات ّ
زعيمها.
دمشق ملكة سريانية حيّرت العلماء والمف ّكرين في لفظها ـ دمشق ـ «األرض المسقية» ،ظهر اسمها
«دمشقو» للم ّرة األولى في التاريخ حوالى  1450قبل الميالد ،وذلك في سجلاّ ت الفرعون تحوتمس
الثالث الحربية ،وبعد هذا التاريخ بحوالى ثالثة قرون ظهر اآلراميون .كيف نختزلها في باب حارة
واحدة مغلقة على الحالق والسايس والعنتري؟
دمشق ملكة آرامية اختزلت ك ّل النساء في جمالها ،حين تعقد مجالس الثقافة يقبل العشاق ليلت ّفوا
حول وسطها ،ويطرحوا قصائدهم في حضرتها .وحين ُتدار حلقات العلم واألدب تصبح مهوى
األفئدة ،وقوت القلوب ،حيث تنام اللغة العربية بين جذورها والضاربة بعمق األرض.
دمشق أقدم العواصم وأجملها ،مهد الياسمين وحضن المثقفين ،نطق الجمال من عينيها ،وانحنى
األدباء إجالال ً في سهولها الخصيبة يرويها نهر بردى وفروعه الجميلة راسما ً ومزركشا ً غوطة غناء
تحلّق حولها الفنانون لرسم لوحة تشكيلية تخليدا ً لها .وتحت شموخ قاسيون انحنوا إجالال ً لبهاء
قامتها ،فكيف نشطر منها حارة تنجب النساء الجاهالت القابعات المغلوبات على أمرهن ،والعنتريات
والمعتوهين متسلّحين بكافة أنواع السكاكين؟
دمشق هي أيقونة العواصم حين نش ّم من ساستها وزعمائها في تلك الفترة رائحة العطاء والنضال
والفطنة والكياسة واللباقة أمثال الرئيس السياسي المح ّنك محمد علي العابد .كان ذا معرفة ثاقبة
بتاريخ أمته ،ويحمل ذاكرة قوية ،عاد إلى دمشق عام  1919وانخرط في العمل السياسي وصار عام
 1923وزيرا ً للمالية .وفي عام ُ 1932ر ّشح لرئاسة الجمهورية على قائمة الكتلة الوطنية ففاز بها
ض ّد مرشح الفرنسيين صبحي بركات ،متسلّحا ً بشهاداته وناطقا ً بعدّة لغات أجنبية ،ومحدّثا ً لبقا ً
وسياسيا ً مح ّنكاً ،ولم يكن حامالً شبري َة الزعران أو سكينة الذبح في «باب الحارة».
دمشق أسطورة الزعماء واألدباء منهم من دافع بشراسة ض ّد المستعمر الفرنسي من أجل أمته،
وحاول المستحيل أن يح ّقق ّ
خطا ً قوميا ً سوريا ً مقاوما ً يسير عليه الرفاق إلى اآلن ،الزعيم أنطون
ً
ً
ً
سعاده الذي أعدمته السلطات اللبنانية بتاريخ  8ت ّموز  ،1949لكنه ترك إرثا مقاوما ونضاال ال ينتهي
حين قال جملته الشهيرة «كلّنا نموت ،ولكنّ قليلين م ّنا من يظفرون بشرف الموت من أجل عقيدة».
ّ
الحق حين قال« :يجب أن
كان يسعى إلى مجد أمة ،وقومية لم يتخ ّل عنها قيد أنملة ،وإلعالء كلمة
أنسى جراح نفسي النازفة ألض ّمد جراح أمتي البالغة».
كان صاحب مشروع نهضوي حضاري ،لكن بعض الساسة المس ّوسة لم تعجبهم أفكار الزعيم،
فاتفقوا على إعدامه .وال تزال إلى اآلن أصابع الخيانة تعمل في الخفاء ،تثيرها حربا ً بسوسا ً تأكل
البالد ،ومسلسالً يز ّور التاريخ ويدخل في أدمغة الناس ليغ ّرر بها في سبيل شهوة السلطة.
دمشق حضن المفكرين والمناضلين ،إذ َّ
حط رحاله المناضل غسان كنفاني في قلبها وعمل بها
ً
وعشق ابنتها حتى كتب «دونك أنا في عبث ،أعترف لك مثلما يعترف المحكوم أخيرا بجريمة لم
يرتكبها».
قالها لملهمته ليظهر جانبه الذي ال يعرفه الكثيرون في عالميه السياسي واألدبي ،جانبه العاشق
ذو القلب المرهف ،لقد قالها لزهرته الدمشقية الكاتبة غادة الس ّمان.
عرفه العالم صلبا ً جامدا ً قوياً ،منتصرا ً بقلمه ،مواجها ً أعداءه ومغتصبي وطنه ،الذين اغتالوه
في صيف  8تموز  1972على يد «الموساد اإلسرائيلي» خشية كلماته ،عرفه العالم مناضالً قومياً،
الحب
ال يعرف للضعف والعاطفة طريقاً ،لكن لم يعرفه العالم عاشقا ً متذلالً خاضعا ً تحت إرادة
ّ
وسطوته ،لم يعرفه العالم مغرما ً ينسج قلمه كلمات تفوح حبا ً برائحة تمتزج فيها رائحة زهر دمشق
وبارود يافا ،لم تحتضنه حارة وتقفل بابها عليه وإال لما نما فكره النضالي المقاوم ضد االحتالل
«االسرائيلي».
ّ
وتحط أرواحنا في الشوارع
دمشق حل ٌم جميل تتكئ بقلبها على زند الريح لتحملنا على جناحيها
ٌ
دمشقي عريق ،ونخبة من المثقفين
تاريخ
الجميلة حيث المقاهي التي كانت تضم بين جنباتها
ٌ
والمفكرين واألدباء والشعراء السوريين والعرب في مقهى «هافانا» من أربعينات القرن الماضي
وخمسيناته ،الذي كان شاهدا ً على العصر ،وكان ر ّواده من مصر يشبّهونه بمقهى «الفيشاوي»
القاهري ،ولم يكن حينذاك مقهى «هافانا» يقبع في حارة من حارات الشام المقفلة بباب كبير التي
اغتالت دمشق وأعدمت اإلرث التاريخي.
دمشق الفاردة أجنحتها على العالم ترفض مسلسل «باب الحارة» الذي ز ّور التاريخ الجميل،
واختزل تاريخ األطباء والمهندسين على مدى قرن ونصف قرن ،وأخفى إرث الشعراء واألدباء وقتل
أسست لقتل دمشق،
مالمح قصائدهم حين تغ ّزلوا في دمشق هل يسامح نزار قباني أعمالهم التي ّ
وهل ينسى الجواهري أفعالهم ،والماغوط يرفض بابهم ألنه كان محلقا ً في سماء الح ّرية ومدركا ً أن
للشام سبعة أبواب وليس بابا ً واحد يُغلق كل مساء ف ُتقتل معه الح ّرية.

�سوزان نجم الدين ُمك َّر ً
مة لت�أ ّلقها في «�شوق»

��ؤس��س��ة «ألج��ل��ك س��وري��ة
ك�� ّرم��ت م ّ
للتنمية» و«البرلمان الدولي لعلماء
التنمية البشرية» النجمة السورية
سوزان نجم الدين على مسيرتها الفنية
المتميزة ،ولتأ ّلقها في عملها األخير
«ش��وق» عبر أدائها شخصية «روز»،
كمثال للمرأة ال��س��وري��ة ف��ي تحدّيها
اإلرهاب .وذلك خالل مأدبة غداء أقيمت
في مطعم «إيليت» في المنطقة الح ّرة
في دمشق.
مؤسسة
كما قدّم مجلس األمناء في
ّ
«ألج��ل��ك س��وري��ة» للنجمة السورية
شهادة وبطاقة انتساب إل��ى مجلس
إدارة الجمعية.
واعتبرت نجم ال��دي��ن ف��ي تصريح
للصحافيين ،أنّ التكريم بمثابة رسالة
تشجيع لها كي تستمر في تقديم أعمال
يرضى عنها الجمهور ،وتح ّقق مستوى

عالياً .مشير ًة إلى أنّ مسلسل «شوق»
عبّر عن ال��م��رأة السورية ومعاناتها
وما لحق بها من ألم على يد اإلره��اب
التكفيري ،وه��و ن��داء إل��ى العالم كلّه
ليلتفت إليها.
كما استعرضت نجم الدين صعوبات
إنجاز العمل والتصوير ،والمخاطر
التي تعرض لها الطاقم حتى يُخرج
«ش��وق» بهذه ال��ص��ورة ويكون ج��زءا ً
مه ّما ً من رسالتها الفنية القائمة على
تقديم رموز للناس يقتدون بها ،وترك
بصمة إيجابية لديهم ،مع التأكيد على
االهتمام بالمرأة ك��أ ّم وزوج��ة وابنة
وحبيبة.
مؤسسة «ألجلك
رئيس مجلس أمناء
ّ
سورية للتنمية» الدكتور ماجد الركبي
ص��ح��اف��ي :أطلقت
ق���ال ف��ي ت��ص��ري��ح
ّ
ال��م��ؤس��س��ة ح��م��ل�� ًة ب��ع��ن��وان «تكريم

الشخصيات العامة وال��ق��ي��ادات في
س��وري��ة» ،ب��ه��دف تكريم ك��ل م��ن ق��دّم
للوطن عمالً إيجابياً ،وصمد في وجه
الحرب اإلرهابية التي طاولت القطاعات
كافة بما فيها الفنّ .
وأض��اف الركبي :واجبنا دعم الفنّ
الوطني والفنانين الذين صمدوا في
ّ
وطنهم وأص���� ّروا أن يبقوا ج���زءا ً من
ال��م��س��ي��رة ال��وط��ن��ي��ة ،راف��ع��ي��ن العلم
ال��س��وري ف��ي المحافل ك��لّ��ه��ا ،وعلى
رأس��ه��م الفنانة س���وزان نجم الدين
التي م ّثلت سورية دوليا ً وعبر الدراما،
إضافة إلى تنسيبها كعض ٍو في مجلس
إدارة المؤسسة لتكون صوتا ً لنا في
العالم العربي أجمع .مبيّنا ً أن تكريم
الفنانة نجم الدين جاء من قبل «هيئة
دعم المرأة وتمكينها» في المؤسسة،
سست مؤخرا ً بهدف مساعدة
والتي أ ُ ّ

المرأة في محاربة التعنيف ،ودعمها
في قطاعات التنمية.
من ناحيته ،ق��ال سفير «البرلمان
الدولي لعلماء التنمية البشرية» في
لبنان باسل عبد الخالق في تصريح
مماثل :يسلّط البرلمان الضوء على
الفنانين ألنهم سفراء لبلدهم ،ويم ّثلون
هويته الحضارية في الخارج .والفنان
يلعب دورا ً ف��ي التنمية البشرية.
خصوصا ً الفنانة نجم ال��دي��ن التي
كانت خير سفيرة للفنّ والعطاء .مؤكدا ً
أن سورية ظلّت على ال��دوام صانع ًة
للحضارة واإلب��داع منذ آالف السنين
ولغاية اآلن.
منسق
وقال اإلعالمي باسل حاجولي ّ
الحفل ،إنّ تكريم نجم الدين جاء لما
ووطني فعّ ال،
أثبتته من حضور ف ّني
ّ
ومواقفها خ�لال الحرب على سورية

وقدرتها المتميزة على تمثيل سورية
بأفضل صورة في محافل دولية وعلى
صعد مختلفة.
م��ؤس��س��ة «ألج��ل��ك
ي��ش��ار إل���ى أن
ّ
سورية للتنمية» تمارس أنشطة وطنية
وتنموية ،وتعمل على المساهمة في
إع����ادة ب��ن��اء اإلن���س���ان ال���س���وري من
خالل إع��ادة تدريبه وتأهيله وتأهيل
المؤسسات وإصالح المجتمع واألفراد،
ّ
ونشر العلم والمعرفة وتقديم الخدمات
التنموية ألبناء المجتمع ،من خالل
الهيئات واللجان التابعة لها.
أ ّما «البرلمان الدولي لعلماء التنمية
ّ
منظمة دول��ي��ة غير
ال��ب��ش��ري��ة» ،فهو
حكومية تسعى إلى حماية اإلنسان،
والتنمية ،باالعتماد على التدريب ركنا ً
أساسيا ً في التنمية البشرية المستدامة
المختلفة لبناء اإلنسان واألوطان.

