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عذير الحي من عدوان
كانوا حية األرض

هذا بيت م�شهور ب��د�أ به �صاحبه بكلمة «عذير» واملعنى
ح�سب �سياق البيت هات من يعذرك فال عذر لك ،وعدوان
قبيلة عربية وهي بطن من جديلة ،وقد روى الأ�صمعي �أن
عدوان نزلت على ماء ف�أح�صوا فيهم �سبعني �ألف غالم �أغرل
«الذي مل يخنت» �سوى من كان خمتونا لكرثة عددهم ،ثم وقع
ب�أ�سهم بينهم فتفانوا فقال ذو الأ�صبع العدواين:
عذير احلي من عدوان
كانوا حية الأر�ض
بغى بع�ضهم بع�ضا
فلم يبقوا على بع�ض
فقد �صاروا �أحاديث
برفع القول واخلف�ض
ومنهم كانوا ال�سادات
واملوفون بالقر�ض
ومنهم من يجيز النا�س
بال�سنة والفر�ض
ومنهم حكم يق�ضي
فال ينق�ض ما يق�ضي
واول هذه الق�صيدة:
ولي�س املرء يف �شيء
من الإبرام والنق�ض
�أما ذو الأ�صبع العدواين ،فهو حرثان بن احلارث بن حمرث
بن ثعلبة بن �سيار بن ربيعة بن هبرية ،من قدماء �شعراء
اجلاهلية ومن فر�سانها،له غارات كثرية يف العرب ووقائع
م�شهورة ،وقد عمر ذو الأ�صبع عمرا طويال حتى خرف،وملا
احت�رض دعا ابنه �أ�سيدا فقال له :يا بني� ،إن �أباك قد فني وهو
حي،وعا�ش حتى �سئم العي�ش ،و�إين مو�صيك مبا �إن حفظته
بلغت يف قومك ما بلغته ،فاحفظ عني� :ألن جانبك لقومك
يحبوك وتوا�ضع لهم يرفعوك ،واب�سط لهم وجهك يطيعوك،وال
ت�ست�أثر عليهم ب�شيء ي�سودوك ،و�أكرم �صغارهم كما تكرم
كبارهم يكرمك كبارهم،ويكرب على مودتك �صغارهم ،وا�سمح
مبالك ،واحم حرميك ،و�أعزز جارك و�أعن من ا�ستعان بك،
و�أكرم �ضيفك ،و�أ�رسع النه�ضة يف ال�رصيخ ،و�صن وجهك عن
م�س�ألة �أحد يتم �س�ؤددك ،ثم ان�ش�أ يقول:
�أ�أ�سيد�،إن ماال ملكت
ف�رس به �سريا جميال
�آخ الكرام �إن ا�ستطعت
�إلى �إخائهم �سبيال
وا�رشب بك�أ�سهم و�إن
�رشبوا به ال�سم الثميال
�أهن اللئام وال تكن
لإخائهم جمال ذلوال
�إن الكرام �إذا تواخيهم
وجدت لهم ف�ضوال
وفيها يقول �أي�ضا:
ودع التواين يف الأمور
وكن لها �سل�سا ذلوال
واب�سط ميينك بالندى
وامدد لها باعا طويال
واب�سط يديك مبا ملكت
و�شيد احل�سب الأثيال
�أما ا�سباب تفرق عدوان وقتال بع�ضهم بع�ضا حتى تفانوا فهو
اقتتالهم فيما بينهم.
والأبيات التي �أ�رشت �إليها يف البداية يرثي بها ذو الأ�صبع
قومه ،وقال ذو الأ�صبع يفخر بقبيلته:
وفيهم رباط الأعوجيات والقنا
و�أ�سيافهم فيها الق�ضاء املجرب
وهم جمرات احلرب مل يلف مثلهم
�إذا مل يكن للنا�س يف الأمر مذهب
وجوههم تندى وتندى �أكفهم
�إذا الح برق للمخيلني خلب
�سليم وعدوان وفهم تناولوا
مفاخر عز مل تنلهن يعرب
وقد تويف ذو اال�صبع قبل الهجرة بحوايل ع�رشين عاما،
دمتم �ساملني.

ب�صفتي ريا�ضي ًا �سابق ًا وحار�س
مرمى �أعرف مدى القلق الذي يعاين
منه ال�سيد مرزوق الغامن من عدم
توافر حار�س مرمى ملجل�س الأمة!!
حيث �إن حار�س املرمى يعترب �صمام
الأم��ان وموجه الفريق والكا�شف
لأخطاء خطوط الدفاع والهجوم
واملطلع على �ساحة امللعب ب�شكل
ع��ام وحت��رك��ات الالعبني م��ن كال
الطرفني.
ويتطلب �أن يتوفر بحار�س املرمى
اللياقة البدنية واحلرفية الفنية
والنظرة الثاقبة وح�سن الت�رصف
وا���س��ت��ق��راء امل��ع��ط��ي��ات والتنب�ؤ
بالأحداث قبل وقوعها.
ف�أخطاء حار�س املرمى ال تغتفر
وت�ؤدي �إلى �ضياع جهود الالعبني
ويخرج الفريق منهزم ًا وينقلب فرح
الالعبني وامل�شجعني حلزن و�أمل
ب�سبب خط�أ حار�س املرمى �أو عدم
كفاءته.
ولو �أ�سقطنا ذلك على ت�شكيلة جمل�س
الأمة ف�سنجد �أن املجل�س ال ينق�صه
حار�س مرمى فقط بل ينق�صه املدافع

األيــام المقبلة ...مظلمـة
عقد اجتماع ��سري للغاية يف تل �أبيب
ومت االتفاق على « »12بند ًا من العقوبات
التي �ستتخذ �ضد �إيران والتي �أر�سلت من
تل �أبيب لوا�شنطن للبدء بتطبيقها على
النحو املذكور بالوثيقة من خالل ال�ضغط
التدريجي على �إي���ران حتى يتم تغيري
نظامها من خالل فو�ضى خالقة من الداخل،
وبالتزامن مع العقوبات االقت�صادية التي
تتكون من  12بند ًا بد�أ العمل بها.
موجة تغيري مهمة مقبلة للمنطقة ,لي�س
يف �إيران فقط ,بل املنطقة ب�أكملها لتكون
حتت �سيطرة الواليات املتحدة الأمريكية
ابتداء من �إيران
من ال�صني �إل��ى م�رص،
ً
وال���ذي اتفق على العمل بها مبا�رشة
�أولها ...من خالل وقف � 50رشكة �أجنبية
مهمة يف جم��ال الطاقة وامل��اء وال��دواء
عن عملها يف طهران والتي متد �إي��ران
ب�أهم امل��واد الأ�سا�سية لها ،ومن خالل
وقف ت�صدير النفط الإيراين للعامل ،ومن
ثم حتالف  24دول��ة �ضد �إي���ران ،و�إلى
مراقبة البنك املركزي الإي��راين لتدمري
عملتها املحلية ،وخالل الأ�شهر الثالثة
املقبلة �سيحدث التغيري وتبد�أ الفو�ضى
يف املناطق النفطية حت��دي��د ًا يف غرب
�إي��ران ,ومتت املوافقة على هذه اخلطة
من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي يف
وا�شنطن.
ك�شفت �إ�رسائيل يف الأيام القليلة املا�ضية
عن اجلا�سو�س الإيراين لديها والذي تقلد
منا�صب مهمة �إل��ى �أن �أ�صبح ,وزي��ر ًا،
وتزامن مع القب�ض على هذا اجلا�سو�س
ت�رسيب تلك املعلومات واالجتماعات
التي عقدت يف �إ�رسائيل مع جمموعة من
امل�س�ؤولني اخلليجيني وال��ع��رب وعن
حمتوى الوثيقة واالجتماع ال�رسي الذي
دار بينهم حول �إيران.
حذر الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين ك ً
ال
من �أمريكا و�إ�رسائيل مبا�رشةً  ،وتلى هذا
التحذير ت�رصيح اجلرنال «قا�سم �سليماين»
قائد فيلق القد�س وهي فرقة تابعة للحر�س
الثوري الإي��راين وامل�س�ؤولة �أ�سا�سا عن
العمليات الع�سكرية والعمليات ال�رسية
خارج احلدود الإقليمية الذي �أعلن بدوره
ب�أننا م�ستعدون وجاهزون ل�شل �صادرات
النفط يف منطقة ال�رشق الأو�سط بالكامل.
لذا،من الوا�ضح وامل�ؤكد �أن ما يحدث يف
منطقة اخلليج حتديد ًا واال�ستعانة بالقوات
الربيطانية هي حلماية الدول ال�صغرية
من تهور وعبث الكبار ،ولت�صبح املنطقة
متوازنة ع�سكري ًا لبط�ش وج�شع البع�ض،
وهناك دول ا�ستعانت بالقوات الرتكية
والرو�سية �أي�ض ًا.
يبدو �أننا مل ن�ستوعب ,ما حل بالعراق
و�سورية ،ومل نع حتى هذه اللحظة خطورة
املجازفة وحماولة التدخل لتغيري الأنظمة
كما حل يف �سورية والعراق وليبيا واليمن،
حتى �أ�صبحنا نهدر �أموالنا لتدمري �أنف�سنا
ب�أنف�سنا ون�ستغيث باملحتل اليهودي،
بل ومن الوا�ضح �أننا ا�شتقنا لال�ستعمار
الأجنبي مرة �أخرى.
املقالة كتبتها العام املا�ضي ،ويبدو
�أننا على و�شك احللقة الأخرية منها لكن..
ن�سينا فقرة مهمة جد ًا وهي املال اخلليجي
ال��ذي �أ�صبح هو �أي�ض ًا هدف ًا ال يقل عن
الهدف الأ�سا�سي وهو حماية �إ�رسائيل من
�إيران �أو �أي بلد يحاول تهديده.
والله امل�ستعان.

واملهاجم و�صانع الألعابل �أكاد
�أج��زم �أن بع�ض العبي املجل�س قد
و�صل للمجل�س بطرق غري د�ستورية
وب��روح غري ريا�ضية!!مثلهم مثل
قيادات اجلهاز احلكومي التي جاءت
عن طريق «البارا�شوت» واملعرفة
ال�شخ�صية والقبلية والطائفية
واحلزبية واملناطقية.
امل�صيبة �أننا نبحث عن حار�س
م��رم��ى ملجل�س الأم���ة يف ت�سارع
الأح���داث وزخ��م التحركات التي
ت�شهدها املنطقة بدال من البحث
عن كيفية مواجهة ه��ذه الأح��داث
والتحركات الع�سكرية باملنطقة
وحماولة التقليل من �آثارها على
الوطن واملواطنني.
�أمتنى �أن يجد رئي�س جمل�س الأمة
حار�س املرمى املنا�سب وب�أ�رسع
وقت ممكن حتى يتفرغ هو و�أع�ضاء
جمل�س الأم��ة وال�سلطة التنفيذية
ليجدوا مت�سعا من الوقت لدرا�سة
كيفية اال�ستعداد ملواجهة الأحداث
التي متر بها املنطقة.
ودمتم �ساملني.

تنهيدة

رغد فائز طارق

ٌ
أمة ...بال شباب

لل�شباب م��ك��ان��ة متميزة عند
ال�شعوب ،لي�س ك��ل ال�شعوب
بالطبع ،وامن��ا ال�شعوب التي
حت�ترم تاريخها ،وتعمل لأجل
حا�رضها،وتخطط مل�ستقبلها.
هذه ال�شعوب املتح�رضة تهيئ
لل�شباب كل �سبل الإبداع والإنتاج
وال��ع��ط��اء ،وتفتح لهم �أب���واب
االبتكار ،وتزيل من طريقهم كل
املعوقات ،لأنها تعلم علم اليقني
ان قوتها ومنعتها وازدهارها
يف �سواعد ال�شباب ويف عقولهم
و�ضمائرهم.
ه�ؤالء ال�شباب هم القوة ال�سحرية
التي تزدهر بها الأم��م وتتطور
ال���ب�ل�اد ،وت��ت��ح��ق��ق املنجزات
العلمية.
�إنهم اليد التي تبني ،وتبدع،
وتزرع وت�صنع ،وهي التي حتمل
ال�سالح لتواجه ب��ه الطامعني
واحل��اق��دي��ن ،ه��م الغيمة التي
متطر خري ًا وع�شق ًا وحمبة ،وهم
النهر ال��ذي يجري مانح ًا �أر�ض
بالده احلياة.

هم العني التي حتر�س ،والفكر
الذي يبدع ،وال�سور الذي يحمي
الوطن من �رشور املعتدين.
وامل�ؤ�سف ،واملحزن ،ان ال�شباب
يف �أمة العرب ال يجدون الرعاية
الكافية وااله��ت��م��ام املطلوب،
لكي يقدموا ما عندهم ،وليثبتوا
جدارتهم وكفاءتهم ،ب��ل رمبا
كانوا حمرومني مما ي�ستحقون،
وهو حق �رشعي لهم ،فال مراكز
خا�صة حتت�ضن ال�شباب وتنمي
مواهبهم وت�ستثمر �إبداعاتهم،
وال ميزانيات تخ�ص�ص لهم وتدعم
م�شاريعهم ،وال يف�سح لهم املجال
لتويل منا�صب قيادية يثبتون من
خاللها جدارتهم.
وميكن القول ان الأم��ة العربية
حترم نف�سها من ق��درات �شبابها
وتهم�ش دورهم يف
و�إمكانياتهم،
ّ
احلياة ،وتكتفي ب�إلقاء اخلطب
يف املنا�سبات الوطنية للإ�شادة
بال�شباب ودوره����م يف حتقيق
الإجن���ازات العظيمة �إنها الأمة
التي �ضحكت من جهلها الأمم.

مالحظة

حياة

فراس الحمداني

حماد
كنان فواز َّ

همسات فنية

حني تهتز �شجرة الروح بثمارها،
يت�ساقط الفن بجاذبية الإح�سا�س
نحو ف�ضاء الحم��دود من اخليال
املو�شح بواقعية احلياة وتفا�صيل
الزمن.
الفنون عامةً  ،تكمن يف مالم�سة
البعد الإن�ساين ل�صانعها مو�سيقي ًا
كان� ،أو نحات ًا �أو ر�ساماً ،كاتب ًا
�أو ممثالً،كلهم ي�صهرون امل�شاعر
وال��ه��واج�����س يف ب��وت��ق��ة اخللق
لي�صيوا �إنتاج ًا جمالي ًا
املتجدد
ِرّ
يغدق الوجود بح َل ٍّة مثالية تقرتب
�إل��ى الكمال ،ينقلوا خواطرهم
وجتاربهم من �شارع الواقع �إلى
م�رسح التج�سيد وي��ع�بروا نحو
ِ
املنتظر ل�صورة
الآخر ،ذلك الإن�سان
فنية ،ل��وح��ة ،ق�صيدة،ن�ص،
مو�سيقى تبوح به لي�ستطيع من
ج�سم اخليال والتفكري
خاللها �أن ُي ِّ
ب�شيء مادي �رصف هو مر�آة ذاتنا
التي نرغب ،ن�صفنا املفقود يف
عامل �آخر.

Firashamdani57@yahoo.com

لصوص المقاالت
ي�أتي الفنان ليجمع �شظاياه ويكمل
ال�صورة كي ن�صبح �أف�ضل مما �سبق ،
يلملم انك�سارات جتاربنا� ،أنقا�ض
�أح�لام��ن��ا ،ذل��ك اخل���راب اجلميل
ويعيد ترتيبه بهيئة ت�شكيلية
بحتة م�صبوغة ب�ألوان الأمل وفرح
القادم.
ُي ِ
حد ُث الفن زلزا ً
ال بداخلنا ،يهز
عر�ش خمولنا وك�سلنا ،ويعيدنا
�إل��ى �صحوتنا الإن�سانية برع�شة
�إلهية تتغلغل يف �أرواحنا ،توقظ
امل��ارد الغافل فينا لتبعث فيه
الرغبة وال�شغف يف الو�صول �إلى
ذروة ال�شعور.
ه��و رق�صة الفال�س والتانغو
بالنهاية رغم التعب ،دراما الوقت
بوح �شاعرٍ
امل�ش َّذبة بن�صل الكلماتُ ،
بهموم الريح ملحبوبته�،أناقةُ
ر�سامٍ بهدوء مفتعل ي�رضب ري�شته
،عزف على �أوتار قلب
ٌ
بخفة وزُ هد
حت �أنامله �سهواً،
مو�سيقي
جتر ْ
َّ
حكاية ح�ضارة نتلوها للقدر.

تعد ظاهرة انتحال ال�صفة و�رسقة املوا�ضيع الأدبية
وال�صحافية ظاهرة لي�ست باجلديدة ،ولكن اجلديد
فيها الآن ات�ساع هذه الظاهرة وعدم �شعور �أبطالها
باحلياء واخلجل عند افت�ضاح �أمرهم ،والأنكى من
ذلك ان اجلهات التي تتبنى ه�ؤالء هي الأخرى ال ت�شعر
بالعار والذل لأنهم فتحوا الأبواب و�صفحات جرائدهم
وجمالتهم ل��ه���ؤالء الل�صو�ص يف و�ضح النهار دون
االعتذار للأ�صحاب ال�رشعيني واجلمهور على ارتكاب
هذه اخلطيئة.
ففي كل يوم ويف �أغلب �صحفنا املعتمدة نطالع مقاال
�أو حتقيق ًا �صحافي ًا يت�سنى لنا بعد مراجعة ب�سيطة
�إن��ه ن�رش قبل �سنوات ب�أ�سماء �أ�صحابها الأ�صليني،
وعند البحث والتحري نكت�شف هذه احلقيقة وت�صبح
التهمة جرمية مقرونة بالأدلة وامل�بررات اجلرمية،
وحني جتابه ه�ؤالء الل�صو�ص املختل�سني يدافعون عن
�أنف�سهم ويكذبون �أ�صحاب احلقوق ويتمادون يف الدفاع
عن �أنف�سهم و�ضمائرهم امللوثة ب�رسقة جهود و�أفكار
الآخرين الأحياء منهم والأموات ،مدعني قدرتهم على
الكتابة مبواهبهم املزيفة.
وللأ�سف يجدون من يروج لهم ويجاملهم وال نعرف هل
م�صدر هذا التعاطف يف�رس ب�أن الطيور تقع على �أ�شكالها
�أو ان تربيتهم و�أخالقهم عودتهم على خيانة الأمانة �أو

ان �سريتهم ت�شابه �سرية ه�ؤالء الل�صو�ص التافهني،
ويعتقدون �أن هذه العملية هي تفاعل ثقايف ولي�ست
�رسقة فكرية و�أدبية يحا�سب عليها القانون وي�ستنكرها
العرف الأدبي وال�صحايف� ،أو ان الأمر يف�رس على انه
عدم اك�تراث لهذه الظاهرة املنحرفة غايتها تدمري
الثقافة والتهاون مع هذا ال�سلوك املنحرف� ،أم ان يف
الأمر �صفقات مريبة لتمرير بع�ض املقاالت امل�رسوقة
لهذه الأ�سماء النكرة لي�رشعنها �أمام الر�أي العام و�أمام
امل�س�ؤولني ليفتح لها الطريق لتحقيق بع�ض الرغبات
والك�سب غري امل�رشوع  ،ورمبا �سينال من �سهل عملية
الن�رش بع�ض ًا من تلك احل�صة التي انتزعها ل�صو�ص
املقاالت ،بل �إن هناك من يعلم وي�ؤكد �أن هذه املقاالت
امل�رسوقة تن�رش مقابل مبالغ وامتيازات و�صفقات
م�شبوهة ت�صب يف م�صلحة خائن املوقع الذي ا�ؤمتن
عليه.
ندعو كل اجلهات املهنية وال�صحف الر�صينة لإعالن
احلرب على هذه الظاهرة من خالل تنظيم قائمة �سوداء
ب�أ�سماء ه�ؤالء الل�صو�ص وحترم التعامل معهم ،وندعو
�أي�ضا كل املت�رضرين �إلى رفع دعاوى ق�ضائية و�شكاوى
�أ�صولية �إل��ى اجلهات املهتمة واملعنية يف حمكمة
الن�رش والإعالم للمطالبة بحقوقهم ولردع ه�ؤالء اجلهلة
عن القيام بهذه القر�صنة املخزية.

