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ال�ضيدات وال�ضادة، اأيها الح�ضور الكرام:
َمْنُح و�ساٍم لقامٍة وطنيٍة، هو منا�سبٌة وطنيٌة ل �سخ�سية، والحديث خاللها وعنها ياأتي في نف�س الإطار وال�سياق 
الوطنيي����ن، لك����ن الوطني����ة ك�سعوٍر وانتم����اٍء وفكر، ُتبنى على م�ساع����ر ومبادئ ومفاهيم المجتم����ع الذي يت�سكل من 

اأ�سخا�سه فرادى. 
ولأنن����ا ل يمك����ن اأن نتن����اول مفهوم الوطنية ب�سكٍل منف�سٍل عن الأفراد، فال يمكن اأن نف�سل بين الجانب الوطني 

والجانب ال�سخ�سي للقامة الوطنية، حيث يندمج فيها وفي نظرة النا�س اإليها الخا�س بالعام.
بنف�س هذا المنطق، عندما اأتحدث اليوم عن ال�سيدة الدكتورة نجاح العطار نائِب رئي�س الجمهورية، فاأنا اأنطلق 
من مزيٍج من روؤيٍة خا�سٍة بعيدٍة زمنياً قبل اأن اأكون ع�سواً في حقل ال�ساأن العام، ومن روؤيٍة عامٍة قريبٍة ن�سبياً بعد 
اأن ت�سلمُت �سدة الم�سوؤولية، وعملت معها ب�سكٍل وثيٍق لعقدين ونيف، منهما �ستة ع�سر عاماً في من�سبها الحالي.

ول اأنطل����ق م����ن ال�سبعيني����ات عن����د ت�سلمه����ا لمهامها كوزي����رٍة حينه����ا، واإنما م����ن الثمانينيات في �سن����وات الدرا�سة 
الجامعي����ة، وه����ي مرحل����ة تكّون الفكر، والوعي الوطن����ي، والنتماء القومي لدى ال�سباب، تل����ك المرحلة التي كانت 
ت�سغلن����ا فيه����ا العناوين الكب����رى، كال�سمود في مواجهة الح�سار، ح�سار الثمانيني����ات، وانطالق المقاومة في وجه 
الغ����زو ال�سهيون����ي للبن����ان، والت�سدي لبوادر النهي����ارات العربية ال�سيا�سي����ة اأمام اإ�سرائيل واأم����ام الغرب بعد كامب 
ديفيد، واتفاقية ال�سالم في لبنان و�سقوطها لحقاً، وانتفا�سات الجولن �سد المحتل، وغيرها من عناوين �سغلت 

تفكيرنا واأ�س�ست لحواراتنا وكّونت فكر جيلنا.
واإذا كان اهتمامن����ا بالو�س����ع الداخل����ي ه����و م����ن البداِئ����ِه، فاإن����ه كان مح�س����وراً بالعناوي����ن وتفا�سيله����ا دون اأ�سم����اء 
المعنيي����ن به����ا والقائمي����ن عليها، فلم يك����ن مثيراً للف�سول بالن�سبة لنا معرفة ا�سم م�س����وؤوٍل ما، اأو دوره، اأو مهامه، 
بالرغم من معرفتنا باأدوار الموؤ�س�سات وعالقتها بالق�سايا العامة ذات الهتمام ال�سعبي، لكننا كنا نعرف اأن هناك 
وزي����رًة للثقاف����ة ك�سب����ت احت����رام المجتمع ال�س����وري بعك�س ما هو �سائٌد ف����ي ذلك الوقت، وفي ه����ذا الوقت، وربما في 
كل وق����ت، م����ن حال����ة ال�س����ك والرتي����اب تج����اه اأي م�سوؤوٍل حت����ى يثبت العك�����س، ل الثقة ب����ه حتى يثب����ت العك�س، هذا 
يعن����ي اأن َك�ْس����َب الحت����رام ل ياأتي مجان����اً، ول ياأتي بمجرد تالف����ي الأخطاء على �سرورت����ه، اأو بال�سفات ال�سخ�سية 
الحمي����دة وحده����ا على اأهميتها، واإنما نتيجة جهوٍد كبيرٍة، واإنجازاٍت ملمو�س����ٍة، ومبادراٍت م�ستمرة، َك�ْسَب الحترام 

ئها انقطاع، وم�ساٍر مت�ساعٍد م�ستمٍر ل يتخلله هبوط. ياأتي كنتيجٍة تراكميٍة لأعماٍل مت�سلٍة ل ُيجزِّ
ه����ذا الم�س����ار ال����ذي ا�ستمر منذ منت�سف ال�سبعيني����ات حتى انتهاء مهام ال�سيدة نائب رئي�����س الجمهورية في �سهر 
اآذار م����ن الع����ام 2000 ل����م يب����دل اتجاهه، ول����م يتراجع زخمه، ول����م يْخُب وهجه، فخ����الل ال�سنوات الت����ي ف�سلت بين 
مهمتين وطنيتين كوزيرٍة للثقافِة وكنائب لرئي�س الجمهورية، كنا نلتقي ب�سكل م�ستمر ومتواتر، نتحاور ونت�ساور 
ونناق�����س العدي����د م����ن الموا�سيع والق�ساي����ا في مختلف المج����الت والقطاعات دونم����ا  ا�ستثناء، �س����ت �سنواٍت خارج 
المنا�سب لم تثِنها عن العمل، ولم ُت�سائل من غزارة اأفكارها، اأو تلجم اندفاعها لالإنجاز، وتكري�س وقتها وفكرها 

وجهدها للم�سلحة العامة الوطنية.
وف����ي ه����ذه المقارن����ة العاب����رة وغير المبا�س����رة بين مراحل مختلفة يكم����ن الفرق بين من ياأخذ م����ن المن�سب ومن 
ي�سيف اإليه، بين من يغيره المن�سب ومن يفر�س ُمثلَه وقيَمه عليه، بين من يكبر بالمن�سب ومن يكبر المن�سب به.

وهنا ُيطرح ال�سوؤال الذي قد يبدو خارج ال�سياق اأو في غير مكانه.
هل ا�ستحقت ال�سيدة نائب الرئي�س الو�سام لم�سيرتها المهنية والوطنية ولم�سارها الثقافي وال�سيا�سي؟

قد ينده�س البع�س من هذا ال�سوؤال الذي يبدو بديهياً، ويقول: اإن لم تكن كل تلك الأ�سباب والدوافع والمبررات، 
فماذا يكون اإذاً؟

عادًة ما ُيمنح الو�سام على خلفية اإنجازاٍت قام بها ال�سخ�س تجاه وطنه ومجتمعه، لكن الإنجازات هي بحد ذاتها 
اأو�سم����ة يحمله����ا �ساحبها، والو�سام ل ُيمنح لو�سام. والدكتورة نجاح العطار تحمل م�سبقاً الكثير من الأو�سمة التي 
تج�سده����ا اإنج����ازات كثيرة خالل م�سيرتها الوطنية، والأو�سمة التي ي�سنعها ال�سخ�س بنف�سه اأثمن واأعلى �ساأناً من 

اأّية اأو�سمٍة ُتمنح له.
فاإذاً بعد كل ذلك لماذا يمنح الو�سام اأ�سا�ساً؟

الو�س�����ام ل يمن����ح ل�ساح����ب الإنج����از زي����ادًة ف����ي مكانته، اأو مج����رد تقديرٍ لما ق����ام به، واإنم����ا لأهداٍف اأبع����د واأعمق، 
فاأهمي����ة الو�س����ام تاأت����ي من اأهمية من يحمل����ه اأوًل، وبالر�سائل الت����ي يحملها ثانياً، وكالهما مرتب����ٌط بالآخر، وهذا 

الو�سام بمنا�سبته وبحامله، يحمل ر�سائل عديدة، عميقًة بمعانيها وا�سعًة ب�سموليتها.
يحم����ل ر�سال����ة النتم����اء الوطني العميق والثاب����ت، والمتج�سد بالتفان����ي الالمحدود في العمل م����ن اأجل الوطن، 
والقناع����ة المتج����ذرة بالمب����ادئ الحافظ����ة ل����ه والجامع����ة لمكونات����ه، والتم�سك ال�سل����ب بم�سالح����ه، وال�سجاعة في 

مواجهة الملمات والنوائب حين ت�سيبه.
يحم����ل ر�سال����ة النتم����اء القوم����ي ال����ذي يبداأ م����ن اللغة العربي����ة الأ�سيل����ة و�سوًل اإل����ى الهوية العربي����ة الجامعة، 

مح�سناً بالفكر الغني والعميق، وُمَثبَّتاً بالمواقف ال�سيا�سية المبدئية.
يحم����ل ر�سال����ة الإ�ستراتيجي����ة ال�سيا�سية التي يولد م����ن رحمها التكتيك ال�سيا�سي، فتكون ل����ه المر�سد والبو�سلة 
والمرجع، ل التكتيك الذي يولد من رحم الفراغ ويتبخر في الفراغ وتتبخر معه اأوطاٌن وق�سايا وم�سالح �سعوب.
يحمل ر�سالة التحرر الفكري والجتماعي والنعتاق من المفاهيم البالية دون الن�سالخ عن الجذور بمفاهيمها 

ال�سالحة لمجتمعنا.
والنتم����اء لما�سين����ا كمن�س����ة انطالٍق للم�ستقب����ل بدًل من النف�سال عن����ه، ولتاريخنا كذاكرٍة نتعل����م من درو�سها 

ون�ستند اإليها في تحديث مجتمعنا بدًل من التنكر له.
واأن ل تقّدم لمجتمع اأو �سعب ل ت�ستند مفاهيمه وعاداته وتقاليده اإلى فكر ديناميكي حركي تقدمي انفتاحي اإبداعي.

واأخيراً يحمل جوهر الر�سائل ومركز مدارها، ر�سالة العائلة ال�سليمة، فالأم التي اأنتجت فكراً وعماًل، لم تن�َس واجبها 
الم�ست���رك م���ع �سريكها في الحياة في تقدي���م اأبناء ناجحين و�سالحين للوطن، ولم ُتلهها مهامها الج�سام عن الوقوف 
اإلى جانب زوجها د. ماجد العظمة خالل م�سيرته الغنية والمليئة اأي�ساً بالإنتاج الوطني المثمر، وكان لذلك التفاعل 
البّناء دوره في رفع حجم ونوعية الإنتاج في مجالت عملهما، فكان كٌل منهما انعكا�ساً لالآخر في اأدائه ونجاحه، وقّدما 

مثاًل اأنموذجياً للعالقة ال�سحيحة ال�سحية بين الرجل والمراأة، بين الأب والأم، وبين الزوج والزوجة.
وعندم����ا تك����ون ن����واة المجتمع قويمة، وم����دارات الفك����ر والنتماء حولها م�ستق����رة و�سليمة، يك����ون الوطن عندها 

عزيزاً منيعاً ح�سيناً.
اأختم كلمتي اأيها الح�سور الكرام بالقول: اإن الو�سام ل ُيقلد اليوم للدكتورة نجاح العطار نائب رئي�س الجمهورية 

ليمنحها مكانًة اأو احتراماً تمتلكهما �سلفاً، واإنما لي�ستمد الو�سام منها القيمة والمقام، والقدر والحترام.
و�سكراً لكم.
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ال�ضيد الرئي�س ــ اأيها الكبري فينا
ال�ضيدة الأوىل اأ�ضماء الأ�ضد

احل�ضور الكرمي

مع���زة الوط���ن تفر����س علين���ا اأن ن�سع���ى باإخال�س، مع قائ���د با�سل، ميتل���ك العزمية 
ال�سادق���ة، والإرادة النزيه���ة، لتحقي���ق التق���دم ال���ذي ن�سب���و اإليه، وكم���ا ميتلك احلزم 
فاإن���ه ميتل���ك توا�س���ع الكب���ار، وحمبة النا����س التي ه���ي الر�سيد الإن�س���اين الذي نكرب 

به جميعاً.
وح���ن يك���ون القائ���د مث���اًل اأعلى لل�سجاع���ة واحلكمة وتوّق���د الذهن وح���ب ال�سعب، 
والتف���اين م���ن اأجله، ي�سبح رق���ي هذا ال�سعب وازده���اره هدفاً من اأه���داف هذا القائد 
ال���ذي يب���ذل كل ما ميلك من طاق���ة البذل، وما ادخرت النف�س م���ن كربيائها والنبل، 
م���ن عنف���وان الرجول���ة، واأنفة التحدي ملا ه���و كائن، يف �سبيل ما �س���وف يكون، وي�سبح 

الن�سال املتوا�سل، يف النخوة املجتالة، اأمنية ارتفاع اإىل اأعلى فاأعلى.
لق���د جئ���ت اأيه���ا القائد الكبري، الع���ارف بال�سريرة وما تنطوي علي���ه، هبة �سماء اإىل 
اأر����س، ه���ي �سماوؤنا واأر�سنا، يف �سوري���ة والوطن العربي كله، لتك���ون املعت�سم اجلديد، 
تلبي���ة للنداء، وانتماًء للمروءات، وح�سداً للقوى واإيقاظاً، واأخذاً بنا اإىل �سدرة معركة 
كان���ت بذاته���ا و�سراوتها وا�ستطالته���ا هي املعركة املنتظ���رة وامل�ستم���رة وامل�ستعرة، ويف 
وه���ج اأ�سّنته���ا تالمح الغد فجراً، �سربت لنا عنده موعداً للن�سر، وما زلت تقودنا اإليه 

و�سط امل�ساعب، قيادة فيها احلكمة وال�سجاعة والباأ�س ال�سديد والراأي ال�سديد.
وجاءت دعوتك الأخرية الكرمية والرائعة التي جتاوزت بها ما مّر بنا من و�سع األيم 
حزي���ن غفران���اً وت�ساحماً، حن ناديت مب�ساحلة مع الذي���ن خرجوا عن �سّف الوطن، 
تغ�سل بع�س الدن�س عن مرتكبيه، وت�ستعيد املغرر بهم من اأبناء هذه الأمة، كي يثوبوا 
اإىل ر�سده���م، وت�ستفيق �سمائرهم، ويعودوا اإىل ج���ادة ال�سواب، اإىل ال�سراط ال�سوي، 

اأن ي�ستقيموا على الطريقة، كما جاء يف حمكم التنزيل.
وتل���ك لعم���ري اأنبل دع���وة يوجهها قائد، والأم���ل كبري اأن يهت���دي ال�سالون، بعد اأن 
اجنرف���وا وراء اأ�سالي���ل احلي���اة، ومل يعب���وؤوا مبا اأ�س���اب اأهلهم م���ن اأذى، ووطنهم من 

دمار، وما عاث فيه من اإرهابين تكفريين على ا�سم الدين.
نحن �سهود، اأيها القائد اجلليل، اأنك حملت الر�سالة، واأديت اأمانة الوطن والتاريخ، 

وما برحت لها حاماًل ومكافحاً!
واأن �سوري���ة ل ت���زال بقيادتك الوهج امل�سّع للقومي���ة العربية والق�سية الفل�سطينية، 

ولكل ما تعنيه وحدة الأمة العربية.
دمت اأيها الكبري فينا، ال�سائر يف طليعة ركبنا، والراعي لثقافتنا، والباين حل�سارتنا، 
وال�ساه���ر لل���ذود عن وطنن���ا واأمتنا، ذخراً هو الذخر، وغلباً ه���و الغلب، والإلهام امللهم 

الذي اأطل من �سفق املا�سي على اأفق امل�ستقبل، فكان وعداً، وكان عهداً.
دم���ت اأيه���ا الب�سار منارة للكفاح، واأنت حتمل، باإميان �سابر، ق�سايا الوطن وال�سعب، 

هماً وجهاداً وم�سابرة، ون�ساًل ي�سعنا، بعزميتك، على م�سارف الفجر املوعود.
املج���د كل املج���د ل���ك وال�س���وؤدد، وجلي�سن���ا البا�س���ل، وللمقاوم���ن مع���ه، وامل�ساندي���ن 
ل���ه، والرحم���ة ل�سهدائن���ا الأبطال واخلل���ود، واهلل يرعاك، وياأخذ بيمن���اك اإىل حتقيق 

الأماين الغالية لأمتنا العربية.
وا�سم���ح يل ختام���اً، يا �سي���ادة الرئي�س، اأن اأرفع لك ال�سك���ر العميق ال�سادق، والتحية 
املباركة، وجزيل العرفان، لقاء ال�سرف الذي منحتني، وما اأ�سبغت علّي، واأنت تقلدين 

هذا الو�سام العربي الأموي الذي اأعتز به على مدى الأيام.
ويف حفظ اهلل ورعايته، اأنت واآلك الكرام، ال�سيدة الفا�سلة عقيلتك اأ�سماء، واأجنالك 

الأعزاء الرائعون، �سحة و�سالماً وتقدماً، ورفعة بالنجوم مكّللة.

كلمة الدكتورة نجاح العطار 
نائِب رئيِس الجمهورية العربية السورية

ُول���دت الدكتورة جناح العط���ار يف دم�سق عام 1933، 
يف بي���ت عل���م عري���ق، وكان والده���ا �ساع���راً وم���ن رج���ال 
الق�س���اء والثقافة، ومن الذين �ساركوا يف الثورة العربية 

الأوىل.
�س���د  الوطن���ي  الن�س���ال  يف  الدرا�س���ة  اأي���ام  �سارك���ت 
الحتالل يف الوطن العربي، وانت�ساراً لق�سية فل�سطن.

در�ست الآداب يف جامعة دم�سق وتخرجت عام 1954 
ونال���ت دبل���وم الرتبية عام 1955، ث���م تزوجت الدكتور 
ماج���د العظم���ة )�س���ار فيم���ا بعد طبيب���اً جراح���اً �سهرياً 
الع�سكري���ة(،  الطبي���ة  للخدم���ات  عام���اً  مدي���راً  ول���واًء 

و�سافرت اإىل بريطانيا لإكمال الدرا�سة.
وهن���اك ح�سلت عل���ى دبلوم الدرا�س���ات الإ�سالمية عام 
الأدب، كم���ا  1958 يف  ع���ام  الدكت���وراه يف  ث���م   1956
ح�سل���ت على عدد من الدبلومات بع���د ذلك يف العالقات 

الدولية، ويف النقد الأدبي، والنقد الفني.
مار�س���ت التدري�س بعد العودة اإىل الوطن عام 1960 
ث���الث �سن���وات ث���م انتقل���ت اإىل وزارة الثقاف���ة لتعم���ل يف 
التاألي���ف والرتجم���ة ثم اأ�سبحت مدي���رة لهذه الإدارة يف 
وزارة الثقافة، وكانت اإىل ذلك ع�سواً يف املكتب التنفيذي 
لحتاد الكّت��اب العرب، وع�سواً يف املجل�س الأعلى لرعاية 
اأ�سبح���ت   1976 ع���ام  منت�س���ف  ويف  والآداب،  الفن���ون 
وزي���رة للثقافة وا�ستم���رت حتى الثالث ع�سر من اآذار عام 

.2000
وعل���ى م���دار �سن���وات طويل���ة تابع���ت كتاب���ة الدرا�س���ات 
النقدي���ة يف ال�سع���ر والرواي���ة وامل�س���رح، وكتاب���ة الزواي���ا 
الأدب  يف  حُت�س���ى  ل  ومق���الت  الأ�سبوعي���ة،  ال�سحفي���ة 
ال�سيا�س���ي والدفاع ع���ن الق�سية الفل�سطيني���ة، واأ�سدرت 
ع���دداً من الكت���ب يف الأدب والنق���د وال�سيا�سة والدرا�سات 

املختلفة، نذكر منها:
����� نك���ون اأو ل نك���ون يف جزاأين �� اأدب احل���رب �� من يذكر 
تل���ك الأيام؟ �� مفكرة الأيام �� اأ�سئلة احلياة �� كلمات ملونة 
����� الن�سيج الث���وري بن اآذار وت�سرين ����� اإ�سبانيا وهمنغواي 
والث���ريان ����� حاف���ظ الأ�سد: القائ���د الذي �سن���ع التاريخ �� 
م���ن حدي���ث ال�سعر )درا�س���ات ومقالت( ����� اأن�ستوا موكب 
التاري���خ ميّر، اآلف الأعوام م���ن ك�سوف التاريخ �� الثقافة 
قم���ر ل يغي���ب، اآن ا�ست���وى التاري���خ عل���ى قم���ة ال�سه���ب ����� 
لبن���ان: هذا الف�ساء املرتامي م���ن عنفوان املقاومة واألق 
الإب���داع �� هكذا بداأ النهي���ار: كلمات لوجه التاريخ �� املراأة 
قل���ب يخف���ق م���ع اأبعد جنم، �سرف���اً يف لوح املح���ن وجمداً 
يف ل���وح الزم���ن �� روؤى على اأ�سرع���ة الفجر: حن الكلمات 
التهب���ت وتوه���ج الكف���اح ����� ال�سينم���ا اأم الفن���ون ومعج���زة 
الع�س���ر ����� �سفح���ات م���ن الفن املجن���ح ب���روؤى املبدعن يف 
رح���اب امل�س���رح واملحب���ة والفرو�سي���ة ����� مالم���ح م���ن حياة 
من���ذورة للكف���اح ����� اأي���ام ع�سناه���ا وه���ي الآن للتاري���خ ج1 
ج2 ����� م���ن ذكريات الأي���ام املوا�سي وروؤى التغي���ري �� اأوراق 

�سخ�سي���ة يف بريطاني���ا والوطن �� القائ���د الأ�سد: م�سرية 
م���ن البطول���ة والت�سحي���ات، حماي���ة للوط���ن واحلق���وق 

والوجود.
اأ�سهم���ت اإ�سهام���اً كبرياً يف تطوير عم���ل وزارة الثقافة، 
مم���ا اأح���دث نقلة نوعي���ة وتغيرياً جذري���اً يف اأمور كثرية، 
ن�س���ري اإىل بع�سه���ا، م���ن مث���ل بن���اء اأول دار اأوب���را )دار 
الأ�سد للثقافة والفن���ون(، واإحداث اأول فرقة �سيمفونية 
م���ع ف���رق متع���ددة ملو�سيق���ا احلج���رة واملو�سيق���ا العربية، 
عدده���ا  جت���اوز  الت���ي  الثقافي���ة  املراك���ز  بن���اء  ومتابع���ة 
الثالثمئ���ة، واملتاح���ف الت���ي قارب���ت اخلم�س���ن، والعم���ل 
التنقيب���ي الدوؤوب وكذلك العم���ل الرتميمي وزيادة عدد 
البعثات الأثرية النا�سطة زيادة كبرية )بلغ عددها قرابة 
ثمان���ن بعثة(، وبن���اء املكتبة الوطنية املتمي���زة و�سال�سل 
علي���ا  معاه���د  واإح���داث  الثقافي���ة،  املراك���ز  يف  املكتب���ات 
للمو�سيقا وللم�سرح، ومعاهد متو�سطة لالآثار والفنون، 
ومعاهد للفنون الت�سكيلية والتطبيقية، و�سالت عر�س 

يف املدن املختلفة.
جمل���ة  ه���ي:  متخ�س�س���ة  جم���الت  �سل�سل���ة  اأ�س���درت 
احلياة امل�سرحية �� جملة احلياة الت�سكيلية �� جملة احلياة 

ال�سينمائية �� جملة احلياة املو�سيقية.
اأولت اأهمية بالغة لعملية التاأليف والرتجمة وحتقيق 
ال���رتاث مم���ا اأعطى لإ�س���دارات الوزارة مكان���ة خا�سة يف 

املحيط العربي، ولدى املثقفن الطليعين.
اأحدث���ت مهرجان���ات دولي���ة ذات وزن مث���ل مهرج���ان 
ب�س���رى ال���دويل ومهرج���ان دم�س���ق ال�سينمائ���ي العرب���ي 
الآ�سي���وي الالتين���ي، ومعر����س الكت���اب ال�سن���وي العربي 
ث���م ال���دويل، ومعار����س الفن���ون الت�سكيلي���ة والتطبيقية 

ال�سنوية.
الثقاف���ة  وزراء  موؤمت���رات  يف  ب���ارز  ب�س���كل  اأ�سهم���ت 
الع���رب من���ذ املوؤمت���ر التاأ�سي�سي وكذلك بع���دد ل ُيح�سى 
م���ن املوؤمت���رات والن���دوات الثقافي���ة العربي���ة والدولي���ة 
وامل�سرتك���ة يف �ست���ى بل���دان الع���امل، وراأ�س���ت الكث���ري م���ن 

املوؤمترات والندوات الفكرية والعلمية الهامة.
الإمنائي���ة  والربام���ج  الأمي���ة  دعم���ت عملي���ات حم���و 
م���ع هيئ���ة الأمم ومنظم���ة اليوني�سك���و وبجه���ود حملي���ة 
كب���رية حتققت نتائ���ج متقدمة وانخف�س���ت ن�سبة الأمية 

انخفا�ساً كبرياً من %57 اإىل 14%.
عمل���ت كث���رياً يف �سبي���ل تو�سي���ع التب���ادل الثق���ايف ب���ن 
�سوري���ة والبالد العربية وبلدان الع���امل املختلفة، و�سعت 
اإىل تدعي���م العالق���ات وم���د ج�س���ور التوا�س���ل بتنظي���م 
وكذل���ك  وح�س���اري،  علم���ي  وزن  ذات  اأثري���ة  معار����س 
اأي���ام  اإىل  بالإ�ساف���ة  ت�سكيلي���ة وفني���ة،  اأخ���رى  معار����س 
ثقافي���ة �سوري���ة يف بلدان الع���امل، واأيام ثقافي���ة دولية يف 

�سورية.
ح�سلت على عديد من الأو�سمة الرفيعة منها: 

م���ن  املمن���وح  ال�سع���وب«  ب���ن  ال�سداق���ة  »و�س���ام   �����  1
اجلمهوري���ات  لحت���اد  الأعل���ى  ال�سوفيي���ت  جمل����س 
رئي�س���ه  بتوقي���ع  )�سابق���اً(،  ال�سرتاكي���ة  ال�سوفيتي���ة 
اجل���رال اأندري���ه غروميك���و، وه���و اأعلى و�س���ام كان مينح 

خارج الحتاد ال�سوفييتي.
�� »و�سام الثقافة البولونية« من حكومة اجلمهورية   2

ال�سعبية البولونية.
����� و�س���ام ال�ستحق���اق برتب���ة »ال�ساب���ط الكب���ري« من   3

الرئي�س الفرن�سي ميرتان عام 1983.
ال�س���رف برتب���ة »كومان���دور« م���ن  ����� و�س���ام جوق���ة   4
الرئي����س مي���رتان ع���ام 1992، وه���و اأعل���ى و�س���ام مُينح 

لغري الفرن�سين من هذه املرتبة.
����� و�س���ام »ال�سي���دة العظيم���ة« م���ن فر�س���ان مالطا،   5

وهي ال�سيدة اخلام�سة التي حت�سل عليه يف العامل.
����� و�س���ام »ال�سلي���ب املقد�س« من رئي����س جمهورية   6
بولوني���ا ع���ام 1999، وه���و اأعل���ى و�س���ام مُين���ح عادة يف 
بولوني���ا وخارجه���ا لبع����س روؤ�س���اء ال���وزارات ولقل���ة من 

الوزراء.
املقد�س ذو الو�ساح الكبري«، ويف اأرفع  »الكنز  و�سام   ��  7

درجاته، من اإمرباطور اليابان، يف ني�سان عام 2002.
����� ميدالي���ة ال�س���رف م���ن رئي�س جمهوري���ة ت�سيلي   8

عام 2004.
����� و�سام القي�سرة يكاترينا العظيمة، من اأكادميية   9
م���ع  الحتادي���ة،  رو�سي���ا  يف  والقان���ون  والدف���اع  الأم���ن 
اأي���ار ع���ام 2007، وه���و  ع�سوي���ة ه���ذه الأكادميي���ة، يف 
و�سام مين���ح لكبار ال�سخ�سيات الرو�سي���ة والأجنبية لقاء 
جهوده���م يف تعزي���ز اأوا�س���ر ال�سداقة وعالق���ات التعاون 

ال�ساملة بن رو�سيا والبلدان الأجنبية.
����� و�سام �سرف الحت���اد العربي لرابطة املحاربن   10
القدماء، يف كانون الثاين عام 2010، تقديراً لتاريخها 
الن�س���ايل عرب كلمة احلق واملوقف ال�سائب الذي ترافق 
عل���ى م���دى عقود م���ع ن�س���ال اأبن���اء الأم���ة يف الدفاع عن 

ق�سيتها و�سون هويتها وكيانها.
اأمية الوطن���ي ذو الر�سيعة، وهو الو�سام  ����� و�سام   11
الأرف���ع يف اجلمهوري���ة العربي���ة ال�سوري���ة، وق���د �سرفه���ا 
القائ���د الفذ والفريد الرئي�س ب�سار الأ�سد بتقليدها هذا 
الو�س���ام يف حف���ل به���ي متمي���ز، جم���ع نخبة م���ن املثقفن 
والأ�سدق���اء، ليك���ون تتويج���اً ملرحل���ة م���ن اأه���م مراح���ل 

حياتها نائباً لل�سيد رئي�س اجلمهورية.
ع�س���و يف احت���اد الكّت�����اب الع���رب، تتابع الكتاب���ة وتلقي 
امل�س���روع  اأن  وتوؤم���ن  �سوري���ة وخارجه���ا،  املحا�س���رات يف 
الثق���ايف ه���و م�س���روع ع�سرن���ا الأول م���ن اأجل بن���اء عامل 

امل�ستقبل.
لرئي����س  نائب���اً   2006  /3/ 23 بتاري���خ  �سمي���ت 

اجلمهورية العربية ال�سورية.

ال�ضيُد الرئي�س ب�ضار الأ�ضد.
ال�ضيدُة الأوىل اأ�ضماء الأ�ضد.

مة د. جناح العطار. ال�ضيدُة املكرَّ
ال�ضيداُت وال�ضادُة احل�ضور.

ا�سمح���وا يل بداي���ًة، اأْن اأُرح���َب بك���م جميع���اً يف قاع���ِة 
ال�سف���راِء، يف مرا�س���ِم تقلي���ِد ال�سيِد الرئي�ِس و�س���اَم اأُميََّة 
الوطن���ي ذا الر�سيع���ِة لل�سي���دِة الدكت���ورة جن���اح العطار 

نائِب رئي�ِس اجلمهورية.
لَ���ِت التجِرب���ُة وال�س���ريُة الأدبي���ُة واحلياتي���ُة  لق���د �سكَّ
للدكت���ورة العط���ار منوذج���اً ُيحت���ذى ب���ِه من���ُذ نعوم���ِة 
وثائ���رٍة  ج�س���ورٍة،  تلمي���ذٍة  فم���ن  الي���وم،  اإىل  اأظفاِره���ا 
يف  تخُط���ُب  بدم�س���ق،  الراهب���اِت  مدر�س���ِة  يف  تتظاه���ُر 

زميالِته���ا ال�سغ���رياِت ِلُتحر�َسه���نَّ عل���ى الإ�س���راِب رف�س���اً لالنت���داب الفرن�س���ي وانت�ساراً 
َن  لفل�سط���ن... اإىل طالب���ٍة جامعي���ٍة موهوب���ٍة تث���وُر عل���ى الأف���كاِر الرجعي���ِة، وترف����سُ َتلَقُّ
القناع���اِت واخلي���اراِت... اإىل الباحث���ِة ع���ن املعرف���ِة ت�سع���ى وراَء طموِحه���ا و�سغِفه���ا ِلَتنه���َل 
م���ن كِل منه���ٍل للعل���ِم والأدِب والثقاف���ِة يف كِل م���كاٍن ت�ساف���ُر اإلي���ِه، حيُث ج�ّس���َدْت قبَل وبعَد 
عودِته���ا م���ن بريطانيا حائزًة على الدكتوراه مبرتبِة ال�سرِف م���ن جامعة اإدنربة �� النموذَج 
الأجم���َل للتح���رِر الفك���ري املتاأ�س�ِس على عم���ٍق معريٍف بالآخ���ِر، ووعٍي واإملاٍم ثق���ايف �سرورٍي 
لأِي فع���ٍل اإبداع���ٍي ونق���دٍي ُمق���اَرن.. وم���ن اأوِل وزي���رٍة �سوريٍة وعربي���ٍة ي�سهُد له���ا القا�سي 
وال���داين بجدارِتها وريادِتها يف حم���ِل م�سوؤوليِة وزارِة الثقافِة يف �سورية بكِل جناٍح واقتداٍر 
عل���ى م���دى ُربِع قرن.. فاأحدَثْت نقلًة نوعيًة يف عمِل هذِه ال���وزارة، وتغيرياً جذرياً يف بناها 
وموؤ�س�ساِتها، وات�ساعاً يف مياديِن عمِلها، من فٍن واأدٍب وتراٍث واآثاٍر... اإىل اأوِل امراأٍة عربيٍة 
ترتق���ي اإىل من�س���ِب نائِب رئي�ِس اجلمهوري���ِة مفو�سًة باإدارِة ال�سيا�س���ِة الثقافيِة يف �سورية، 
ِلُت�س���ّكَل عالم���ًة فارقًة يف تاريِخ الثقافِة ال�سوريِة والعربي���ِة، وقامًة وقيمًة اإن�سانيًة ووطنيًة 

وقوميًة �ستبقى منوذجاً ملِهماً لأجياٍل قادمٍة مَن ال�سوريَن وال�سوريات.

ال�سيداُت وال�سادُة احل�سور
���َدْت د. جناح العط���ار كثرياً اأنَّ  لق���د اأكَّ
احلرَب عل���ى اللغِة العربيِة هي وجٌه من 
وج���وِه ال�س���راِع الطوي���ِل م���ع ال�ستعماِر 
باأ�سكاِل���ِه املختلف���ِة، ووجوِه���ِه املتبّدل���ِة.. 
ف�سغلَْت نف�َسها كثرياً يف موا�سيِع متكِن 
اللغ���ِة العربي���ِة.. وج���اَءْت �ِسعري���ُة اللغ���ِة 
العط���ار  د.  ن�سو����َس  لت�س���كل  وعمقه���ا 
وحت���ى  وكلماِته���ا،  وكتِبه���ا  يف مقالِته���ا 
يف ترجماِته���ا الت���ي ذخ���َرْت به���ا املكتب���ُة 
العربي���ُة م���ن موؤلف���اٍت وكت���ٍب ودرا�س���اٍت 
ها قلُمه���ا، والتي �ستبق���ى اإرثاً  قيم���ٍة خطَّ
نفتخ���ُر ويفتخ���ُر ب���ِه ال�سوري���وَن جميعاً، 

و�سعاَع نوٍر م�سدُرُه امراأٌة عظيمٌة من بلِدنا �سورية.
اإنَّ اأهمي���َة من���وذِج د. جن���اح العط���ار ه���و اأنَّها َط���واَل �س���ريِة حياِتها الناجح���ِة، مل تتحدْث 
ع���ن حق���وِق املراأِة، اأو ترفِع ال�سعاراِت حوَل امل�س���اواِة و»اجلندريِة« يف مواجهِة املجتمِع فقط، 
لكنَّه���ا قّدَم���ْت من خالِل اأدِبها، ولغِتها، وتربيِتها لأبناِئها، و�سراكِة عمِرها مَع زوِجها اللواِء 
الراح���ِل د. ماج���د العظم���ة، وعمِله���ا املخل����سِ واملثابِر يف احلقل���ِن الثقايف والوطن���ي املثاَل 
الأن�سَع، والنموذَج امللهَم ملا ميكُن اأْن تكوَن عليِه املراأُة العربيُة من ن�سوِج الوعي، وامتالِك 
نا�سي���ِة الق���راِر، والق���درِة على خو�ِس غماِر احلي���اِة، وترِك اأجمَل الأث���ِر يف كِل مكاٍن وموقٍع 

كاَنْت وتكوُن فيه.
واأخرياً ولأنَّها ال�سيدُة الدكتورة جناح العطار والتي ل ميكُن اخت�ساُر م�سريِتها امل�سّرفِة 
بكلمٍة اأو بكلمات مهما طاَلْت اأو ق�سرْت، فاإنَّ ال�سيَد الرئي�س ب�سار الأ�سد رئي�َس اجلمهوريِة 
العربي���ِة ال�سوريِة مينُحه���ا اليوَم ومبوجِب املر�سوِم رقم /291/ تاريخ 31/10/2022 
و�س���اَم اأُمّي���َة الوطن���ي ذا الر�سيع���ِة تقديراً مل�سريته���ا وعطاءاتها الكبرية يف مي���دان الثقافِة 

والأدِب والعلوِم الإن�سانية.
اأدعو ال�سيَد الرئي�س، وال�سيدة د. جناح العطار اإىل املن�سة.

نبذة عن حياة الدكتورة نجاح العطار
وزيرة الثقافة السابقة في الجمهورية العربية السورية

نائب رئيس الجمهورية العربية السورية

كلمة األستاذ منصور عزام
وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية

 كتب: األرقم الزعبي
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»اإنَّ الو�ساَم ل ُيقلَُّد اليوَم 
العّط���ار  جن���اح  للدكت���ورة 
نائ���ِب رئي����ِس اجُلمهورّي���ة 
اأو  مكان���ًة  ليمنَحه���ا 
َتِلُكهم���ا �سلَفاً،  مَتْ احرتاماً 
الو�س���اُم  لي�ستم���دَّ  واإمّن���ا 
واملق���اَم  القيم���َة  منه���ا 
والح���رتام«.  والَق���ْدَر 
عميق���ِة  الكلم���اِت  به���ذه 
الدلل���ة، بالغِة الأثر لدى 
���ُد  يِّ َم���ْن تلّقاه���ا، خت���َم ال�سَّ
الأ�س���د  ب�ّس���ار  الرئي����ُس 
تك���رمِي  حف���ِل  يف  كلمَت���ُه 

الدكت���ورة جناح العّط���ار نائِب رئي����ِس اجُلمهورّي���ة، وَمنَحها و�ساَم 
اأَُمّي���ة الوطنّي ذا الر�سيعة، بُح�س���ور ُوجوِه الثقافِة والأدب والفنِّ 
ْن َعِمُلوا مَع هذه القامِة الأدبّيِة والثقافّيِة الوطنّيِة  يف �سورية، مِمّ

الكبرية، اأو عَرُفوها عن ُقْرب. 
����س على رغبٍة  اإنَّه���ا �سّي���دٌة وطنّيٌة رائ���دٌة يف العمِل الثق���ايّف املُوؤ�سَّ
اإىل  ته���دُف  نه�سوّي���ة  ثقافّي���ٍة  اإ�سرتاتيجّي���ٍة  ���ِع  َو�سْ يف  حقيقّي���ٍة 
باِت والتَّكتُّالِت  اإ�سالِح املجتمع من جوانِبِه ُكلِّها، بعيداً عن التَّحزُّ
و�سيا�س���ِة التخوي���ن ل���ُكلِّ ُمتل���ٍف مَعه���ا يف ال���راأي والفك���ر، لتناَل 
���ِف �ساحِب الق�سّية، املُثّق���ِف الُع�سوّي،  ���ِف الفاعل، املُثقَّ �سف���َة املُثقَّ
حُماِوَل���ًة ُمعاجَلَة م���ا ُيعانيِه اجل�س���ُد الثقايفُّ من اأمرا����سٍ واأوهاٍم 

الت.  وُمْع�سِ
ولأّنها كانْت �ساحبَة ق�سّيٍة ورائدًة يف العمِل الوطنّي والن�سايّل 
َحْت يف اإ�سراِم جذوِة الوعي يف ُركاِم  من���ُذ بداياِتها الأوىل، فقد جَنَ
املجتم���ع، كما جنَحْت يف َرْفِع ُم�ستوى الوعي َعرْبَ ُمْنَجِزها الباهر 
َرْتها ب�سدِق انتماِئها  يف املواق���ِع اّلتي َتقلََّدْتها ويف الُكتِب التي �سطَّ
واأ�سالِته���ا، فا�ستطاَعْت حتقيَق تغيرٍي ثق���ايفٍّ كبرٍي يف ُعمِق امل�سهِد 
الثق���ايّف، تغيرٍي مل ينجِح الكثريوَن مّمْن اأَتوا اإىل وزارِة الثقافِة اأو 

�ساِت الثقافّية يف حتقيِقه. املُوؤ�سَّ
ف���ُة الوطنّي���ُة يف َرْف���ِع  نع���م، لق���د جنَح���ِت الأديب���ُة املُبدع���ُة واملُثقَّ
من�س���وِب الوع���ي ل���دى اجلمه���ور، وَمنَحْت���ُه مفاتي���َح التميي���ز بَن 
ّر، كم���ا جنَحْت يف  مِن واخل���رِي وال�سَّ احل���قِّ والباط���ل والَغ���ثِّ وال�سَّ
اإ�س���الِح امل�سهد الثق���ايفِّ يف جمتمعها ُدوَن اأن يتحّوَل هذا الإ�سالُح 
اإىل �س���راع، وا�ستطاَع���ْت بُنْبِله���ا واأخالِقها اأن جتع���َل منُه جُمتمعاً 
غِم من اختالِف  ُمتاآلفاً قائماً على الودِّ واملحّبِة والحرتام على الرَّ
ُوجه���اِت النظر بَن الأُدباِء واملُبدع���َن واملُثّقفَن فيه، وهي احلالُة 

الطبيعّيُة يف املُجتمعات، بل اإّنها �ُسنَُّة الكوِن ُمنُذ بدِء اخلليقة.
الوطنّي���ة  بق�سّيِت���ِه  املُرتب���ِط  للُمثّق���ِف  مث���اٌل  وه���ي  ل؟  كي���َف 
���ِك بثوابِت���ِه املبدئّية، وهي امل�ستقل���ُة، ل من حيُث النتماُء،  واملُتم�سِّ
واإمّن���ا م���ن حيُث النحي���اُز املُ�سَبق، وهو م���ا جعلَها تنج���ُح دائماً يف 
َزْرِع ُبذوِر الأمِل يف جمتمعها، على الرغم من واقِعِه املُوؤمل واملرير 
اأحيان���اً، وذلَك َعرْبَ طاقِة الوعي واملعرفِة احلقيقّيِة التي َو�َسَعْتها 
يف اأثناِء َم�ِسرَيِتها، يف ُعقوِل اأبناِء ال�سعب، فاأحدَثْت تغيرياً حقيقّياً 

ِف الفاعل. يف امل�سهِد الثقايّف، وكانت حّقاً الأمنوذَج الأبهى للُمثقَّ
ِفه���ا قيم���ًة  ه���َي الت���ي جنَح���ْت يف احلف���اظ عل���ى الثقاف���ِة بَو�سْ
اجتماعّي���ًة واأخالقّي���ًة اأ�سيلة، واأع���اَدِت القيمَة املُثل���ى اإىل الثقافة 
ِفه���ا ق���ادرًة عل���ى النُّهو����سِ املُجتمعّي، ومل يقت�س���ِر اهتماُمها  بَو�سْ
عل���ى جن����ٍس اأدب���يٍّ ُدوَن اآخ���ر، اإمّنا امتدَّ لي�سم���َل الأجنا����َس الأدبّيَة 
ُكلَّه���ا، ول �سّيم���ا الف���ّن الت�سكيل���ّي والرواي���ة والرتجم���ة والنق���د 
والدرا�س���ات الإ�سرتاتيجّية، ولهذا اأ�سدَرِت الوزارُة يف عهِدها ُكتباً 
ٍف اأو  َم���ًة ُفِتَحْت لها اأب���واُب العامل، وغَدْت َمْرِجعاً وزاداً لُكلِّ ُمثقَّ قيِّ
ُمهتمٍّ بالثقافة واملعرفة، وقد لعبْت اأ�سالُة الرتبية و�سعُة الثقافة 
والنفت���اُح على منظومِة القي���ِم الأخالقّية ال�ّساِمَية دوراً كبرياً يف 
���ْدَق التَّعاُمِل مع  تاأث���رِي الأديب���ة املُبدع���ِة يف جُمتمِعه���ا، كم���ا اأنَّ �سِ
ه  فَن والبتعاَد عن نرج�سّيِة املُثّقف واأنانيِتِه واأمرا�سِ �سريحِة املُثقَّ
���ِز وبهاِء  كان���ا من اأه���مِّ العوامل الت���ي اأّدْت اإىل ه���ذا النَّجاح والتَّميُّ

فَن وغرِيهم.  احُل�سوِر لدى الغالبّيِة الُعْظمى من املُثقَّ
مة بالكلم���ة، لأّنها ن�سيُج ُحل���ٍم و�سيحُة  لق���د اآمن���ْت اأديبُتن���ا املُكرَّ

الواج���ب  وِم���َن  احتج���اج، 
احلقيق���ّي  املُثّق���ِف  عل���ى 
اأن يك���وَن  واملُب���دِع اخل���اّلق 
وًل اأم���اَم احلياة واأماَم  َم�ْسوؤُ
امل�ستقب���ل، وعلي���ِه اأن ُي�ْسِهَم 
م���ا  مبق���داِر  ْنِعهم���ا  �سُ يف 
ِل���ُك م���ن طاق���ٍة ومعرفٍة  مَيْ
����ُس ملُجتمٍع قادٍر  ووعي ُيوؤ�سِّ
التَّحّدي���ات  ُمواجه���ِة  عل���ى 
ر�سين���ٍة  منيع���ٍة  بثقاف���ٍة 
جبه���َة  تك���وَن  اأن  مُيِكُنه���ا 
ُمقاَوَم���ة، دفاعاً عن الهوّيِة 
الت���ي  لالأُّم���ة  احل�سارّي���ِة 
اأديبَتن���ا  املُوؤام���راِت والعت���داءات، ولأّن  م���ن  كث���رٍي  اإىل  �َس���ْت  َتعرَّ
الكب���ريَة اآمَنْت واأيقَنْت باأنَّ الإن�س���اَن، ول �سيَء غريه، هو احلقيقُة 
الُكربى يف احلياة، وهو الذي يخلُع على اجلمادات ُروؤًى ُموؤَْن�َسَنًة، 
يُِّد الرئي�س. فاإّنها اأعَطْت هذا التكرمَي قيمًة ومكانة، كما قاَل ال�سَّ
مة لتكوَن جبهُة الثقافِة هَي الأكرَم  لقد ا�ستغلَ���ِت الدكتورة املُكرَّ
وَمْوُقوف���ًة  ف���ن،  املُثقَّ ِم���َن  مُبقاِتليه���ا  ���ًة  و�سَ �سُ َمْ اجلبه���اِت،  يف 
وُغ الوجدان���ات، وحتميها من  عل���ى الأقالِم الت���ي َتْعِرُف كي���َف َت�سُ
لِّلَ���ة، وله���ذا فاإّن جبه���َة الثقافة َبِقَي���ْت قوّيًة  �سياغ���اٍت اأُخ���رى ُم�سَ
���ًة على الأعداء يف اأثناِء احل���رِب الإرهابّية التي  يَّ وُمتما�ِسَك���ًة وَع�سِ
���ْت عل���ى �سوري���ة يف ع���ام 2011، ويعوُد الف�س���ُل الكبرُي يف هذا  �ُسنَّ
اإىل ما اأْوَجَدْتُه اأديبُتنا يف امل�سهِد الثقايفِّ من وعٍي وثقٍة ومَتا�ُسك، 
واإىل ُروؤيِته���ا الت���ي َتُخ����سُّ ق�سّي���َة الإن�س���ان، ول �سّيم���ا يف ع�سرنا 
���ِر  الراه���ن، وه���ي روؤي���ٌة حتت���اُج اإىل كف���اٍح يق���وُم عل���ى املب���داأ وَتفجُّ
البطول���ة، لأنَّ الكفاَح على جبهِة الفك���ِر والفنِّ والثقافة، هو اأكرُم 
م���ة، لياأُخَذ َدْوَرُه يف املعركِة  جبه���اِت الكف���اح، وفَق روؤيِة اأديبِتنا املُكرَّ
لأج���ِل غ���ٍد اأف�سل واأبه���ى واأزهى، تنتفي من���ُه احل���روُب الُعدوانّيُة 
روُر الجتماعية، ويتجّلى، كما املدينة الفا�سلة، منارًة يعي�ُس  وال�سُّ

فيها الإن�ساُن هانئاً بانياً وُمْنِتجاً �سعيداً.
اإنَّ الثقاف���َة العميقَة والرتبيَة الأ�سيلة واإعالَء م�سلحِة الوطن 
ف���وَق اأيِّ م�سلحٍة اأُخ���رى، جعَل الدكتورة العّطار ُتب���ِدُع يف العنايِة 
والهتم���ام بتاأ�سي����ِس البي���ِت الثق���ايفِّ ورعايِت���ه، فغ���دا الف�س���ُل يف 
جم���اِل هذا البيت وروعِت���ِه وُقّوِتِه عائداً اإىل تفانيها يف هذا العمل 
وخدمِته���ا ل���ُه، وه���ذا يفر����سُ علين���ا جميع���اً اأن نك���وَن يف خدمِتها 
ورعايته���ا، ورح���َم اهلُل �سديَقه���ا ال�ساع���َر العراق���يَّ الكب���رَي حُمّمد 

مهدي اجلواهرّي ملّا قاَل:
اأ�سيِّدتي جناح اإليِك اأُْهدي

حتّياِت الأديِب اإىل الأديِب
اإىل ريحانِة الأدِب املُ�سفَّى

هِن اخل�سيِب َتِرفُّ بواحِة الذِّ
اأ�سّيدتي جناح، واأنِت اأدرى

مبا ُتنِبي القلوُب عِن الُقلوِب
ِلِك ِمن بعيٍد َعَرْفُت عميَم َف�سْ

وُزْرُت كرمَي ُنْبِلِك ِمْن قريِب
ماَع على عياٍن وطاَبْقُت ال�سَّ

وجال�سُت الإهابَة باملهيِب
جايا فُكنِت بحيُث تلتحُم ال�سَّ

بًة مُبحَت�سٍم َمِهيِب ُمهذَّ
ٍد �َسِلْمِت، ول َبِرْحِت َمناَر جَمْ

وُبْرَج ُهًدى، ومفخرَة احُلقوِب

له���ذا ُكلِّ���ه، واأكرث، ا�ستحّق���ِت الأديب���ُة املُبدعُة واملُثّقف���ُة الأ�سيلُة 
الر�سين���ُة الدكت���ورة جن���اح العط���ار ه���ذا التك���رمَي وه���ذا الو�س���اَم 
يُِّد الرئي�س ب�ّسار الأ�سد، وهو تكرمٌي ل�سدِق  ال���ذي َمَنَحها اإّياُه ال�سَّ
ِف ووطنّيِتِه وانحياِزِه اإىل الق�سايا الإن�سانّية العادلة، كما اأّنُه  املُثقَّ
تك���رمٌي ل���ُكلِّ َمْن ُي�ْسِه���ُم يف بناِء الُعق���وِل وُيْح�ِس���ُن ا�ستثماَرها، لأنَّ 
اأ�سا�َس املعركِة التي َنِعي�ُسها هو العقُل والإن�ساُن والثقافُة الوطنّيُة 

النابعُة ِمن ُتراِث اأُّمِتنا وَح�سارِتها الإن�سانيَِّة الراقية.

أصالةُ الفكر وصفوةُ األدبِ الُمصّفى

اإّن و�س���ام اأمي���ة الوطني ذا الر�سيعة الذي قّلده ال�سّيد الرئي�س ب�سار الأ�سد لالأ�ستاذة 

الدكت���ورة جناح العطار هو و�سام رفيع جداً، تقديراً من �سيادته لإجنازاتها وم�سريتها 

الثقافي���ة والوطني���ة والقومي���ة والإن�ساني���ة اإن يف وزارة الثقاف���ة اأو يف من�سبها احلايل 

نائباً لل�سّيد الرئي�س، وهي جديرة اأمّيا جدارة به، وقمينة له.

لق���د عرفته���ا متاألق���ة يف مبادراته���ا وعطاءاتها ب���وزارة الثقافة يف ثمانيني���ات القرن 

املا�س���ي وت�سعينيات���ه، وعرفتها عن قرب يف العقدين املا�سين يف م�سروع التمكن للغة 

العربي���ة حي���ث عملت فيه برعايته���ا، فاألفيت يف �سخ�سها الكرمي الهم���ة العالية، وقوة 

الإرادة، و�سم���و القي���م، وروع���ة البيان، ونب���ل امل�ساع���ر، اإذ اإنها تعلقت بوطنه���ا يف اأعماق 

وجدانه���ا، وج�سدت���ه يف �سلوكه���ا اإخال�ساً يف العمل، وتفاني���اً يف الأداء، وحر�ساً على كل 

القي���م الوطني���ة النبيل���ة، واملث���ل العليا الرفيع���ة، وق���دوة يف النتماء الوطن���ي العميق، 

والقوم���ي الأ�سي���ل، والنزع���ة الإن�سانية ال�سامي���ة، والإميان بر�سال���ة اأمتها احل�سارية، 

وتفاوؤلها مب�ستقبلها امل�سرق.

تت�س���م بالن�سج���ام مع مبادئها، والوف���اء لقيمها، وال�سدق يف مودته���ا، وال�سراحة يف 

قوله���ا وفعله���ا، يزين ذلك كل���ه �سغفها بلغته���ا الأم العربية الف�سيح���ة، وحر�سها على 

�سالمته���ا، اإىل جان���ب الر�سانة والرزانة والتزان، وح�ساف���ة الراأي، فهي بحق اأمنوذج 

راٍق يف توجهه���ا الرائ���د، ومث���اٌل ح���يٌّ يف تعامله���ا املاج���د ال���ذي ا�سته���رت به م���ع زوجها 

الراحل النطا�سي البارع ماجد العظمة رحمه اهلل.

مب���ارٌك لهذه القام���ة الوطنية ال�سامة هذا الو�سام الكب���ري، وال�سكر اجلزيل لقائد 

الوط���ن ال�سّي���د الرئي����س ب�س���ار الأ�سد على ه���ذا ال�سني���ع احل�ساري ال���ّدال واملعرّب عن 

تقديره الكبري ملن يخدم وطنه بكل اإخال�س ونزاهة ووفاء.

الدكتورة نجاح العطار
مبارٌك هذا الوسام الكبير

 كتب: د. محمود السّيد
 رئيس مجمع اللغة العربية

 كتبها: د. محمد الحوراني
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 كتب: د. فايز عز الدين 
م���ن احلي���اة يف النموذج، اإىل النموذج يف احلياة تكون اأ�سرار 
الذين عا�سوا وحملوا العقل �سبياًل والعاطفَة نباًل، وال�سدَق 
مع الوطن والنا�س عقيدًة، والتم�سَك بالوطنية كفكٍر منهجاً، 
نع���م ه���وؤلء هم منارات الأوطان يف زمنه���م البيولوجي، ومن 
ث���م يف الزم���ن التاريخ���ي ليكونوا ه���داة يف ن�س���ال الب�سر من 

اأجل اأن�سنة احلياة، واحلياة يف الإن�سانية.
ووفق���اً ملقت�س���اه ل يدخل التاريخ ف���رٌد، اأو جماعة، اأو وطن 
م���ا مل يك���ن لديه من ر�سالته يف الزمان م���ا يتحّول معها اإىل 
�سف���وف البن���اة، وت�سعُّ من روحه اأن���وار احلداثة، والتحديث، 
والتطل���ع اإىل اآفاق امل�ستقبل... وهن���ا يتمايز املبدعون فمنهم 
م���ن ينخ���رط يف حا�س���ره اأك���رث م���ن اأن يكون لدي���ه قلٌق على 
امل�ستقب���ل؛ ومنهم من يجعل م���ن يومه املعا�س �سًوى ترت�سم 

عالمات هادية اإىل امل�ستقبل املن�سود.
ولطامل���ا كن���ت حمظوظ���اً اأن اأك���ون ممث���اًل لحت���اد �سبيب���ة 
الث���ورة يف �سوري���ة يف اللجن���ة الثقافية ملجل�س ال���وزراء وكانت 
وزي���رة الثقاف���ة جن���اح العّط���ار ع�سواً ب���ارزاً فيه���ا حيث كانت 
اأعم���ال اللجنة ت�ستدع���ي ح�سور عدٍد من الوزراء يف الق�سايا 
املهم���ة الت���ي ين���اط بحثها يف اللجن���ة قبل اأن ينظ���ر فيها اإىل 

اجتماع املجل�س.
ثقاف���ة  ق�ساي���ا  يف  الت���داول  يب���داأ  ح���ن  الطبيع���ي  وم���ن 
الوط���ن اأن تظه���ر الثقاف���ة العميق���ة والقدرة عل���ى التحليل 
يدف���ع  ال���ذي  املنا�س���ب  الق���رار  وا�ستخال����س  والرتكي���ب، 
بامل�سري الوطني اإىل املزيد من التقدم، والتطور واحلداثة، 
ويف كل م�ساأل���ة تبح���ث كن���ُت اأَْن�َس���دُّ اإىل طريق���ة الأيقون���ة يف 
التن���اول، وفتح املج���ال ملزيد من التحاور؛ حت���ى يتم ات�ساح 
م���ن نح���ن ب�س���دده، وم���ا ي�ستدع���ي من���ا اإح���كام العق���ل فيه، 
فه���ي مل تك���ن تك�س���ف عن خ���ربة علمي���ة وعملي���ة ر�سينة يف 
التن���اول، والت���داول مبق���دار م���ا كان���ت تك�س���ف ع���ن وطني���ة 
املثق���ف الع�س���وي املنخ���رط يف هم���وم جمتمع���ه، وتطلعاته، 
واأهداف���ه جري���اً على مبداأ اأن املثق���ف اإن مل يحّول العلم اإىل 
معرف���ة منتجة لك���ي ي�ساهم يف مفاهيم الرتاكم التي ت�سنع 
اخل�سو�سي���ة، وهوي���ة الوط���ن املن�س���ود فل���ن يك���ون �ساح���ب 

ر�سال���ة، ول���ن يح�س���ب م���ن جمه���رة بن���اة الوط���ن. 
نعم كذلك كانت ال�سيدة الدكتورة نائب رئي�س اجلمهورية 
العربي���ة ال�سوري���ة الي���وم؛ وح���ن يكّرمه���ا ال�سي���د الرئي����س 
بو�س���اح اأمّي���ة ذي الر�سيع���ة اإمنا يقدم للوط���ن ق�سية وطنية 
كم���ا تف�س���ل بالق���ول اأثن���اء التك���رمي؛ فالق���ادة الكب���ار كلم���ا 
�سع���دوا عل���ى م���دارج بن���اء التاري���خ يتعّم���ق لديه���م اليق���ن 
مب���ن يبن���ون معهم، وبقيمة م���ا ي�سطلعون به م���ن تكليف... 
وبن���اء عل���ى و�س���ول �ساح���ب امل�سوؤولي���ة اإىل النم���وذج ال���ذي 
ُيقت���دى به ياأتي التكرمي، والرمزي���ة يف التكرمي مثلما تكون 
منطلق���ة من الع���رتاف ب�سناع���ة املثقف لدور كب���ري يف بناء 
الوط���ن وحمايته؛ تك���ون كذلك دللًة �سادقًة ع���ن املكِرم لأن 
الروؤ�س���اء التاريخي���ن ه���م اأ�سحاب القمم العالي���ة من القيم 
وم���ن الع���رتاف النبي���ل بجه���د الآخ���ر ال���ذي يبن���ي معه���م، 
وبرعايته���م، وب���كل تاأكي���د ح���ن ُيق���ّرر ال�سي���د الرئي����س ه���ذا 
التك���رمي يتوج���ه ب���ه اإىل حا�س���ر الوطن، والوطني���ن فيه اأن 
التقدي���ر مل���ن ُينتج ه���و الهدف واملب���داأ يف التعامل م���ع الُبناة، 
واأن الوط���ن للجمي���ع فه���و ما زال ُينج���ز حرَب���ُه املقّد�سة �سد 
الإره���اب ال���دويل وق���د م�سى عليه���ا عقد ونّي���ف ويحتاج اإىل 

تكاتف اجلميع يف الوطن الواحد.
وعلي���ه اأتى ه���ذا التكرمي بقيم���ِه الوطني���ة، وباأ�سالة املكِرم 
ال���ذي يبني، ويدافع عن الوطن، ويقود مواطنيه بحكمة َمْن 
ي�سته���دف الن�س���ر عرب التالحم مع �سعب���ه يف معركة الكل يف 

امل�سري الواحد.
العط���ار  جن���اح  الدكت���ورة  لل�سي���دة  بالتهنئ���ة  نتق���ّدم  واإْذ 
نائ���ب رئي����س اجلمهورية ُنعلي مع���اً راية الر�سال���ة الوطنية 
والقومي���ة مل���ن يق�س���ون �سحابة العم���ر يف الكف���اح الإن�ساين 
لعل���ّو �س���اأن الوط���ن وحتقيق �سيادت���ه، ونعلي مع���اً الراية ملن 
يوّط���د يف الوط���ن قيم التك���رمي، والكرامة؛ فوطن الأجماد 
ل���ن يك���ون اإل اإذا قّدمنا املزيد من التك���رمي للماجدين فيه، 

وللماج���دات.

أيقونة الشام 
المباركة

في تكريم الدكتورة نجاح العطار

 كتبت: د. ناديا خوست

رمب���ا خي���ل اإلين���ا يف حلظ���ة اأ�س���ى 
اأن احل���رب حقق���ت بع����س اأهدافها، 
لل�سع���ر  ت�سغ���ي  �سوري���ة  تع���د  فل���م 
وتقراأ الكتب وتتاأمل اللوحة، ورمبا 
اأوهمن���ا �سخ���ب النحط���اط العاملي 
اأن الثقاف���ة انح�سرت، وان�سغل عنها 
ال�سيا�س���ي الوطن���ي مب�س���ري اخلط 
احل�سا����س ب���ن الدف���اع ع���ن احلي���اة 
على الأر�س، واإتالفها بحرب عاملية 
ذري���ة، ورمب���ا توهمن���ا اأن ال�سريحة 
يف  �سوري���ة  ربته���ا  الت���ي  الثقافي���ة 
العق���ود املا�سي���ة، تب���ّددت يف خ�س���ّم 
الأح���داث العا�سف���ة، كاأنن���ا تنا�سينا 
اأن بط���ولت ال�سورين كانت الوجه 

ال���رّباق يف اإح���دى ع�سرة �سنة مظلم���ة! واأن احت�سان ال�سع���ب ال�سوري اجلي�س، 
ماأث���رة جتم���ع الوع���ي الرفيع واحل���ب! واأن الأَنَف���ة ال�سورية كان���ت ع�سية على 

الكا�سر الغربي! 
يف جم���رى ه���ذا الربيق، كان الحتف���ال بتقليد الدكتورة جن���اح العطار و�سام 
اأمية ذا الر�سيعة، فاملحتفي رئي�س �سورية الذي ك�سر ب�سجاعته وَب�سريته قرار 
الغرب اإلغاء �سورية من اخلريطة، واملحتفى بها قامة ثقافية وطنية، والو�سام 
و�س���ام الدول���ة ال�سوري���ة ال���ذي ثبت���ه الد�ست���ور ال�سوري من���ذ مئة �سن���ة تقريباً، 
واملحتفون هم املثقفون املنتجون الذين رّبتهم �سورية يف عقود وثبتوا يف اأيامها 
القا�سي���ة، والزم���ن حلظ���ة خ���روج الكون اإىل ع���امل متنوع الأقط���اب، فيا له من 

احتفال!
هك���ذا جم���ع ي���وٌم من اأي���ام ذهبي���ات خريف ال�س���ام، يف ق�س���ر ال�سع���ب، مثقفي 
مرحل���ة تاريخي���ة �سيدت فيه���ا املوؤ�س�س���ات الثقافية حتت جن���اح الدكتورة جناح 
العط���ار، عمل���ت فيه���ا بعث���ات التنقيب ع���ن الآثار ال�سوري���ة، واكت�س���ف فيها اأول 
اأر�سي���ف اإن�س���اين م���ن رق���م ايب���ال، وافتتح���ت فيه���ا املتاح���ف واملراك���ز الثقافية، 
واملعه���د العايل للمو�سيق���ا، ومعهد الفنون امل�سرحية، ودار الوبرا، وحتقق حلم 
فخري البارودي فولدت من العازفن الأطفال الذين عّلمهم املعهد املو�سيقي، 
فرقة مو�سيقية �سورية، وولد اأي�ساً جمهور مو�سيقي ثقايف متلف عن جمتمع 
املالهي، وجمعت فيها كنوز اللوحات الت�سكيلية ال�سورية، واحتفينا فيها باإنتاج 
اأف���الم �سوري���ة، و�ساهدن���ا اأف�سل اأفالم الع���امل يف مهرجان���ات ال�سينما وامل�سرح، 
وا�ستقبلن���ا نخب���ة من الفنان���ن العرب والغربين، مثل فرانك���و نريو وفردو�س 
عب���د احلمي���د، ومار�سن���ا املناق�س���ات يف الن���دوات، واغتن���ت مكتباتن���ا باملوؤلف���ات 
الرخي�سة واملرتجمات، كانت الدكتورة جناح العطار �سند ذلك الإبداع والعمل 
الفن���ي والأدب���ي، وكان �سوته���ا املتمي���ز الوا�س���ح، وح�سوره���ا الأني����س، يفتت���ح 

الأم�سيات يف الوقت املحدد بدقة.
هل كانت تلك امل�ساحة امل�سيئة الرخّية يف حلظة من التاريخ غفت عنها عيون 
ال�س���ر ن�سف اإغف���اءة؟ ذّكرت كلمة ال�سيد رئي�س اجلمهوري���ة يف الحتفال، التي 
عر�س���ت الأح���داث الت���ي عربناها، ب���اأن احلرب عل���ى �سورية مل تتوق���ف، فكانت 
�سوري���ة �سن���د حترير اجلنوب اللبناين، وكان���ت حا�سرة يف مواجهة حرب متوز، 

وماذا نعّد؟ 
ط���وال تل���ك املرحلة، مل تكن الدكتورة جناح العطار مثقفة م�ساركة يف العمل 
الثق���ايف فق���ط، مل تكن فق���ط رجل دولة ل ترجت���ف يدها يف الأوق���ات ال�سعبة، 
ول يتل���كاأ فكرها، بل كانت الإن�س���ان املرهف وال�سديق املحب، عرف الكتاب اأنها 
تتاب���ع م���ا يكتب���ون، والفنانون اأنه���ا تهتم مبا ير�سم���ون، حاورته���م، ا�ستقبلتهم، 
وا�ستمع���ت اإليه���م، ات�سع���ت جلموح ال�سع���راء، وفل�سفة احلكم���اء، �ساألت عنهم يف 
مر�سه���م، واأوف���دت الأخت ُذكاء اجلاب���ي لتطمئن عليهم »معاين���ًة«، وجل�ست يف 
ا�ستقب���ال املعزي���ن كاأهل املتوف���ن! ول بد اأن كاًل من املحتف���ن بتكرميها تذّكر 
حدث���اً �سخ�سي���اً مت�س���اًل بها، لأن م�ساره���ا تداخل يف حياتنا، وم���ن تلك القطع 
م���ن الف�سيف�س���اء جت���اوزت �سورتها �س���ورة اأول وزيرة للثقاف���ة يف �سورية، واأول 
نائ���ب رئي����س للجمهوري���ة يف املنطق���ة، وع�سو الوف���د ال�س���وري اإىل فرن�سا التي 
قب���ل يده���ا رئي����س جمهوري���ة فرن�س���ا جاك �س���رياك، وع�س���و جلن���ة الدفاع عن 
ال�سع���ب الفل�سطيني التي م�ست يف تظاهرة الت�سامن من حمطة احلجاز حتى 
جمل����س ال�سع���ب، وح�سرت الندوات الفكرية من اأوله���ا اإىل اآخرها، منتبهة اإىل 
املداخالت، واأدارت اجتماعات املفكرين العرب وال�سورين خالل �سياغة الكتب 
الت���ي اأ�سدرتها الرئا�سة عن احلرب عل���ى �سورية، وكّرمت ال�سيوف ال�سورين، 

ون�سرت يف كتبها درا�سات ومقالت توؤرخ فرتة من ال�سيا�سة والثقافة.
يف قطعة املوزاييك القريبة مني، لمتني لأين مل اأخربها باأننا �سنودع جثمان 
زوج���ي يف مدخ���ل دم�س���ق، لأنه���ا وّدت اأن تك���ون حا�س���رة م���ع زمالئ���ه الأ�ساتذة 
اجلامعي���ن، م���ع اأن الع�ساب���ات امل�سلح���ة كانت حتت���ل جوبر يوم���ذاك وتق�سف 
اأوتو�سرتاد العدوي، ومب�ساركة الدكتورة جناح جعلنا العزاء به اجتماعاً ثقافياً 

يف مواجهة احلرب.
ل �س���ك يف اأن مر����س زوجه���ا زاد 
�سعوب���ة اأي���ام احل���رب، لكنه���ا وهي 
رعت���ه  والق���دوة  املَث���ل  لن���ا  تو�ّس���ع 
وحر�ست���ه، ومل تغ���ري احل���رب وقت 
م�ساره���ا،  ول  مكتبه���ا،  يف  عمله���ا 
ب�سجاعته���ا  يفت���ن  زائره���ا  وكان 
وابت�سامته���ا وثقته���ا بالن�سر، وهو 
ي�سم���ع معه���ا م���ن مكتبه���ا اأ�س���وات 
الق�س���ف، ث���م تودعه، عل���ى عادتها، 
حت���ى الباب، وكثرياً ما كنت اأتذّكر، 
واأنا اأ�سارك غ���ريي يف رمي الهموم 
ب���ك  »مت���ر  املتنب���ي  �سع���ر  اأمامه���ا، 
ووجه���ك  هزمي���ة  كلم���ى  الأبط���ال 
و�س���اح وثغ���رك با�سم«، وهي تهب تلك الكلمات تف�سرياً جديداً، مبا تعطينا من 
لطفه���ا وعنايته���ا، لذلك يبدو يل اأنن���ا ل نعي�س وحدنا حياتنا، فقد كانت دائماً 
معنا، ت�سندنا اإذا ِملنا، وتر�سدنا اإذا هجنا، وتت�سع لنا اإذا جمحنا، اأمل نكن ن�سطح 
يف الندوات، كمن يتدرب على اخلم�س اأو يتباهى باجلراأة، فتالقينا بابت�سامتها 

موؤكدة معياراً: حتت �سقف الوطن النقد مباح، والغرية على الوطن �سراكة؟ 
يخط���ر يل اأن املحظ���وظ م���ن الب�س���ر م���ن ت���وؤرخ حيات���ه مبرحل���ة تاريخي���ة، 
واملحظوظ من يح�سد حب من يعمل معهم، من يرافقونه، من يعرفونه، من 
يواكبون���ه، ه���ذا احل���ب ل ي�س���رتى ول يباع، ب���ل يك�سبه �ساحبه بع���رق اجلبن، 
باأخالق���ه الرفيع���ة، بتحقيقه حاجة النا�س اإىل مَثل، وم���ع اأن هذا احلب م�سبٌع 
بالتقدي���ر، فه���و ل ي�سعرن���ا ب���اأن الق���دوة بعي���دة عنا، بل باأنه���ا منا، فه���ل اأن�ستنا 
دماثته���ا، ولطفها، واإن�سانيتها وابت�سامتها، اأنها حتمل اأعباء رجل دولة يف زمن 
ح�س���ار وح���رب، واأنها مل تطّل على بطولت اأ�سطوري���ة �سورية فقط، بل عرَبت 
مثقف���ن فتح���ت له���م م�ساح���ات العم���ل، لكنه���م خانوا الثق���ة وطمع���وا بالع�سل 

الغريب؟ 
عل���ى الرغ���م م���ن م�سارك���ة مثقفن يف احل���رب الإعالمي���ة على الوط���ن، ذّكر 
اللق���اء يف تكرميه���ا، باأن اجل�سم الثق���ايف ال�سوري الذي رعته، �سلي���م، وباأنه كما 
كان يف الن���دوات الت���ي تنظمه���ا وحت�سره���ا م���ن اأوله���ا اإىل اآخره���ا، ل يزال بعد 
اإح���دى ع�س���رة �سنة من احلرب، يع���رّب عن الوجدان ال�س���وري، ويقّدر ما وهبته 
�سوري���ة م���ن اأم���ان يف اأيامه���ا الذهبية، واإن���ه ل�سرف وحظ اأن متّث���ل تلك الباقة 
م���ن الكت���اب والفنانن واملثقفن، ال���روح ال�سورية التي جرح���ت وتاأملت وثكلت، 
لكنها مل تهن ول تهون، واأن تكون يف هذا التكرمي رداً على النحطاط ال�سامل، 
العرب���ي والغرب���ي، لي�س بن تلك الباقة اأثري���اء، لكنهم جميعاً اأغنياء الوجدان 
باملُثل، موهوبون بالتما�سك الروحي الفكري، دون �سك كربنا جميعاً، وخطفت 
من���ا احل���رب اإح���دى ع�س���رة �سن���ة ثمين���ة، لك���ن غلغامي����س اكت�س���ف من���ذ اآلف 
ال�سنوات اأن اخللود لذكر الإن�سان ل جل�سده، و�ساأ�ستعيد لغة طفلة مل تف�سدها 
امل�سطلح���ات، قال���ت يل: »العم���ر هو القلب«، ل تزال قلوبن���ا تنب�س بحرارة! ل 

نزال اإذاً يف ال�سباب! 
تتج���اوز اللق���اءات الك���ربى مو�سوعه���ا اإىل مداه���ا، وتبي���ح التاأم���الت، يوحي 
لق���اء التك���رمي اأوًل با�ستمرار التقالي���د ال�سورية التي كانت فيه���ا الثقافة �سمة 
ال�سيا�سي���ن، ومنه���م �سه���داء اأيار ورج���ال ال�ستق���الل، قبل احلرب نب���ه ال�سيد 
الرئي����س اإىل �س���رورة »ثقاف���ة املقاومة«، وي���وم �ساد الذه���ول يف اأول احلرب نبه 
اإىل »الف���راغ الفك���ري«، وخ���الل احل���رب الإعالمي���ة نب���ه اإىل �س���رورة مواجهة 
»الفك���ر التكف���ريي« بفكر يقابله، ثانياً، اأن الإن�س���ان يهب املن�سب قيمته، ولي�س 
ه���ذا الدر����س حم���دوداً، فه���و لنا جميعاً ك���ي نو�سع امل���كان الذي نقف في���ه اأينما 
كن���ا، ونهب���ه امل���دى املهن���ي والقيم���ة الأخالقي���ة، لنكون بذل���ك جزءاً م���ن �سياق 
يف الوط���ن، ثالث���اً، اأن جم���د الإن�س���ان اأن يكون م���ن مرحلة تاريخي���ة، وبوؤ�سه اأن 
يك���ون خارجها، رابع���اً، ف�سيلة الحرتام هي غرية على الوطن، احرتام اجتماع 
الثقاف���ة بالب�سرية ال�سيا�سية وامل�سار ال���ذي �سرفت فيه الدكتورة عقوداً، يغني 

�سورية برموزه.
وبع���ُد، �سهد الحتف���ال بتكرمي الدكتورة جناح العط���ار يف ق�سر ال�سعب، على 
اأناق���ة اأخالقي���ة �سيا�سية رفيع���ة، بتنظيمه الدقي���ق، وو�سام اأمي���ة ذي الر�سيعة 
ال���ذي ر�سم���ه الد�ست���ور ال�س���وري �سن���ة 1930، ا�ستقب���ل الدكت���ور ب�س���ار الأ�سد 
وال�سي���دة اأ�سم���اء املدعوي���ن برتحي���ب حم���ب، وبعد تقلي���د الو�س���ام، جتول بن 
املدعوي���ن وحتدثا اإليهم، وكان���ا يف وداعهم بلطفهما ودماثتهم���ا، ون�ستطيع اأن 
نهم����س للنف����س: كم ت�ستطيع ال�سيا�سة اأن تكون اأنيق���ة واإن�سانية عندما توؤ�س�س 
على الأخالق والثقافة، وتعرّب عن دولة �سورية تعتد بتاريخها، وترى التكرمي 

من الدفاع الوطني.

 اأديبة وروائية �ضورية ــ ع�ضو احتاد الكّتــاب العرب
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ي���ا لعن���اء ميك���ن اأن تتكب���ده، واأن���ت تقف 
وجه���اً لوج���ه اأمام ك���م هائل م���ن الكلمات، 
والأحا�سي����س، وال�سور وامل�ساعر، تالحقك 
اأ�سراب احلروف تطري بك، وحتط تراتيل 
�سل���وات اأمام عينيك، تكبلك قيود التعبري 
الكتاب���ة،  ت���ود  الإف�س���اح،  دروب  وتدوخ���ك 
فيخونك الإف�ساح اأمام ما جتي�س به ذاتك 
وتذهب اإليه �سطورك امل�سرئبة نحو ف�ساء 
وع���امل مهي���ب، وا�س���ع يختطف���ك وم�س���ة 
نقطة حمط���ة يف رحلته، ده�سة ت�ستوقفك 

وته���زك كم���ا الري���ح، تخت���رب كن���زك اللغ���وي الدف���ن 
وت�ستث���ري خيوط توه���ج بالغي يلقي يف وجهك طيف 
التق���اط  اإعج���ازه فتفك���ر تفت����س تبح���ث، جتته���د يف 
م���ا وراء ُموؤََل���ف في���ه م���ن بالغ���ة �ساحبه م���ا يخطف 
لّب���ك، وم���ن �س���وغ �س���وره ما ي�سع���رك بعظم���ة لغتك، 
لغ���ة ال�س���اد، ُموؤََل���ف طاف���ح بت���وازن الفك���ر، ور�ساق���ة 
الدف���ق  وان�سيابي���ة  ال�سط���ور،  وو�سام���ة  الف�سح���ى، 
برتاتبي���ة متنا�سقة، متناغمة، من�سابة الإيقاع، �سل�سة 
الن�س���كاب م�سكلة بالغة البالغ���ة، وتوازناً هريمونياً 
ب���ن املر�س���ل واملر�س���ل اإلي���ه، ليت���ّوج خط���اب الوف���اء، 
الوطن���ي  الروح���ي،  الفك���ري،  والتالق���ي  وامل�س���رية، 
القوم���ي الإبداع���ي بو�س���اح اجلزالة من غ���ري ابتذال، 
والقوة من غري ق�ساوة، والعمق من غري �سف�سطائية، 
والتك���رمي والإك���رام م���ن غ���ري مديح مفتع���ل م�سطح 
ه���و املكمن الرابط، الوا�سل الفا�س���ل، املوفق املتوافق 
م���ا ب���ن الظاه���ر وامل�سم���ون، وال�سخ�سي���ة واملوق���ف، 

واختزال التاريخ وامتداد تراتبياته نقول: 
ما من �سعوبة تفوق يف جهدها وحتديها لتلك التي 
جتعل���ك مكباًل واأنت حتاول اإماط���ة اللثام عن بالغة 
ت�سع���رك ب�سع���ف وع���دم القدرة عل���ى الإم�س���اك بذات 
اللغ���ة وبع���ن الرفعة يف الت�س���كل والهط���ول واملوالفة 
واملقاربة واملحاكاة فطبيعي كلما كانت اللوحة معقدة 
كان احلدي���ث عنها �سعباً، ب���ل من ال�سعوبة مبكان اأن 
���ر املوؤطر، وتوجز املوجز، فكيف ونحن  تخت�سر وتوؤطِّ
اأم���ام �سخ�سيت���ن عمالقتن انطوى عل���ى بالغتهما 
وح�سورهم���ا موؤل���ف »الرئي����س الأ�س���د م�س���رية م���ن 
البطول���ة والت�سحي���ات، وم�س���ى قلم بالغ���ي عرفناه 

واأُعجبنا مبداده »قلم الدكتورة جناح العطار«؟
ل �س���ك ب���اأن املهم���ة لي�س���ت ب�سهل���ة اأب���داأ، واخلو����س 
يف اأعم���دة امل�سم���ون يرتكز اإىل وج���ود وتواجد فّعال؛ 
�سخ�سي���ة قائ���د، �سيد وط���ن، راعي اأم���ة، مفكر ع�سر، 
تر�س���م  اأن  اأرادت  �سخ�سي���ة  تقابل���ه  ح�سي���ف،  حكي���م 
بفكرها، ونب�سها، بقلبها، واأحا�سي�سها، بزادها الثقايف 
الفكري الأدبي، الوطني، الأهرام الدم�سقي الدكتورة 
جن���اح العط���ار، فرُتاه���ا كي���ف تك���ون اللوح���ة يف ه���ذا 

املُوؤََلف؟ 
ومب���اذا متاي���ز وتباه���ى؟ واأ�س���ار واخت�س���ر؟ وق���ال 
ث فاأوج���ز، وا�ستنب���ط فاأ�س���اء جوان���ب  وتكل���م، وح���دَّ
كثرية من �سخ�سية القائد التاريخي، ال�سيد الرئي�س 

الدكتور ب�سار الأ�سد.
والوطني���ة  والإخال����س  العط���اء  م���ن  م�س���رية  اإن 
والقوم���ي  الفك���ري  والرع���ي  والح���رتام  والتقدي���ر 
جمع���ت ب���ن �سخ�سيت���ن رائدتن، متاي���زت اإحداهما 
واأم���ة،  �سع���ب  ورعاي���ة  وط���ن،  �سي���ادة  الأخ���رى  ع���ن 
وحماي���ة اأر����س ومواط���ن على حن متاي���زت الأخرى 
ل َلِبَن���ة يف مدماكه  بكونه���ا نقط���ة عالم يف وط���ن ت�سكِّ
الثق���ايف، احلقيق���ي، واإح���دى اأجنم���ه الزه���ر النبيل���ة 
والباذخ���ة، ذات امل�س���رية ال�سادق���ة، الثقافية، الواعية، 
وقد ا�ستحقت بالفعل والقول، ثقة مفّكر الأمة، ورمز 

�سمودها.
م���ن  )م�س���رية  الأ�س���د�  »الرئي����س  موؤل���ف  ه���و  ه���ا 
البطول���ة والت�سحي���ات(« ميي���ط اللث���ام ع���ن م�س���رية 
م���ن البطولة والت�سحيات �سمن اإطار لغوي، بالغي، 
راٍق، و�س���اٍم، و�س���ادق، متوث���ب نحو ر�س���د نقاط توّهج 
ب���ارزة يف م�سرية مفكر، ورئي�س دولة، وقومي عروبي، 
غي���ور على تاريخ���ه، واٍع وموؤمن بج���ذور اأمته ونب�س 
وجدانها، منفتح على ثقافات الأر�س وتراث ال�سعوب، 

املح���ارب الذي �سمد يف وقت انهارت 
قب���ل  م���ا  اإىل  وتقهق���رت  دول،  في���ه 
التاري���خ، كتبت الدكت���ور جناح حتت 

عنوان« من بابا عمرو اإىل جوبر.
اإىل ال�سيد الرئي�س:

لق���د اتخذت م���ن البطولة تعبرياً 
ع���ن رجولة ه���ي بع����س ال�سمائل يف 
جب���ة النوائ���ب وبذل���ك ارتفع���ت عن 
الآخري���ن  كل  �س���واك،  كل  �س���واك 
املتخاذل���ن، فاإميان���ك اأن الت�سحي���ة يف وقتها ت�سبيح، 
واأن الثب���ات يف وقته يق���ن، واأن النقع يف ر�سوخ القدم، 
وال�سي���ف يف بري���ق الأل���ق، والت�سعيد جبه���اً للت�سعيد 
كف���اء ع���زم عرف���ت ب���ه، و�س���ار الذي���ن يق���درون في���ك 
ه���ذه ال�سّي���م، وم���ا اأكرثه���م، يف �سوري���ة ويف الوط���ن 
العرب���ي الكب���ري، يزدادون م���ع الأيام وثوق���اً بقدراتك 
القيادي���ة الف���ّذة، وب�سريتك الناف���ذة، يف روؤية الأمور 
روؤي���ًة ت�ستبق الأمور ذاته���ا، وتعّد العّدة لها، وهذا من 
�سف���ات القائ���د الزعيم الذي له دور كبري، يف الراهن، 

وامل�ستقبل، وكذلك يف �سفات التاريخ«.
وتتماه���ي البالغة مع امل�سم���ون، وتالقى احلروف 
م���ع امل�ساعر املتق���دة الوثابة فتنك�سف م���ا يف النفو�س، 
وتتم���ازج األوان طي���وف ال�سوء والأل���وان وقو�س قزح، 
التوه���ج  م���ن  وم�ساك���ب  اأروع،  ول  جمالي���ة  لتن���ربي 
ال���رباق الأخاذ، فيعاد ر�سم احل���روف، وت�سافر املعاين 
اإىل م���ا ل نهاي���ة م���ن ك���ون زاخ���ر بنه���ارات �سي���اء من 
دون انط���واء وانك�س���ارات حت���ت عن���وان »طم���وح كب���ري 
عل���ى م�ست���وى الوطن وخطاب فكري جت���ددي« كنبت 

الدكتورة جناح العطار تقول:
»اأيها الكبري فينا، اأيها الرئي�س الب�سار 

�سعب���ه،  يف  البطول���ة  جوه���ر  عل���ى  القاب����س  اأيه���ا 
واملت�س���دي بوعي���ه الكب���ري، و�سجاعت���ه املبدئي���ة، لكل 
ما دّب���ر ويدّبر من موؤامرات عا�سفة ت�ستهدف وطنه، 
و�سي�ستم���ر يف الت�سدي لها، مهما تخّفى فيها الباطل 

مب�سوح احلق..
كان تقديرنا كبرياً، ومنذ البداية، ملا ميتلكه رئي�سنا 
وقائدن���ا م���ن مزاي���ا قيادي���ة بالغ���ة، جتّل���ت يف ثقافته 
ال�سيا�سي���ة الواعي���ة، ويف روؤيت���ه الوطني���ة والقومي���ة 
ال�ساملة، ومبدئيته الواثقة املنا�سلة، وذكائه املتوّقد، 
وطموح���ه الكب���ري عل���ى م�ست���وى الوط���ن، م���ن اأج���ل 
الرتق���اء به اإىل اأبع���د احلدود املمكنة وال�سعي لتوفري 

امل�ستلزمات التي يفرت�سها هذا الرتقاء«
ه���و غي����س م���ن في����س، وبع�س م���ن كل، ون���وع من 
الذك���رى الت���ي قد تنفع الن�سيان وه���و �سوء من �سعاع 
ق���وي اأخ���اذ لكتاب طويت في���ه البالغة طي���اً ومتاهت 
حتم���ل  وامت���الء،  ارت���واء  ان�سكاب���ات  ب���ن  عناوين���ه 
اإ�س���ارات ودللت، لتبق���ى يف النهاي���ة مع���امل احتف���اء 
واإحاط���ة ب�سخ�سية قائد فذ، جم���ع ال�سوؤدد وال�سيادة، 
والزعامة والتفرد والتمايز والفكر واحل�سور واملجد 
من اأطراف���ه، يوؤيده، ويعا�سده، ويوؤازره، ويقويه اإنها 
ال�سي���دة الأوىل الت���ي اأهدتها ال�سي���دة الدكتورة جناح 

العطار »ال�سطور الأوىل« تقول فيها:
اإىل الأم املنا�سلة ال�سيدة الأوىل 
عقيلة ال�سيد رئي�س اجلمهورية 

كفاح���ك  نتاب���ع  والتقدي���ر  الإعج���اب  م���ن  بكث���ري 
املحتاج���ن،  ول���كل  للطفول���ة،  ودعم���ك  الإن�س���اين، 
واهتمام���ك البالغ ب�سهداء الوط���ن واأ�سرهم، وتقدمي 
م���ا ي�ستح���ق اأبناوؤه���م م���ن ع���ون، ور�سم���ك للم�ساريع 
الرائع���ة، يف التنمي���ة وال�سح���ة والعل���وم، وبن���اء القيم 
للوط���ن  وا�ستنها�س���اً  نهو�س���اً  احلي���اة،  يف  الرفيع���ة 
احلبي���ب، اإىل جان���ب القائ���د الأمثولة، ب���اين الوطن، 

الفريد واملتفرد، الرئي�س ب�سار الأ�سد«.

بالغة الوفاء

ي�������س���ن���ع الأف������������راد 
ت������اري������خ الأوط��������������ان، 
حم�سنن ب�سعب اآَمَن 
بقدراتهم واإمكاناتهم 
�����َرْت م��ن  �����خِّ ال����ت����ي ������سُ
ف��وق��ف معهم،  اأج��ل��ه، 
داع�����م�����اً ل����ه����م، ق���وي���اً 
ليعود  بهم،  م�ستنرياً 
ال����ت����اري����خ وي�����س��ع��ه��م 
اأو���س��م��ة ع��ل��ى ���س��دره، 
ال����ذي ل ي�����س��ل اإل��ي��ه 
ج���دي���ر  ه�����و  م�����ن  اإل 
ب��ه، وق��د حتولت هذه 
جدلية  اإىل  ال��ع��الق��ة 
تكرَبُ  ومقولِة:  اأبدية 

الأوطاُن باأبنائها، ويكرَبُ اأبناوؤها بها...
�سورية  �َسِهدْته  ت��ك��رمٍي  ح�سرة  يف  اأك��ت��ب  م��ا  اأك��ت��ب 
��ٍة ع��ا���س��ت اأك����رث م��ن ن�����س��ف ق���رن ب��ع��ق��د ولٍء  ِل�����س��وريَّ
وال��ت�����س��اٍق م��ع وط��ن��ه��ا وب���ه ع��رب اأو����س���ع اأب���واب���ه، ب��اب 
ثروة  �سه  يكرِّ لها،  رم��زاً  َمُة  املكرَّ �سارت  التي  الثقافة 
من الكتب التي اغتنت بها املكتبة ال�سورية والعربية، 
وج��م��ع��ت ع��ن��اوي��ن الأدب وال��ف��ك��ر ال�����س��وري وال��ع��رب��ي 
والعاملي الر�سن، امللتزم بق�سايا الإن�سانية والوطنية 

املتعددة...
الأ���س��د  ب�سار  ال��دك��ت��ور  ال��رئ��ي�����س،  ال�سيد  يقلِّد  واإذ 
فاإنه  الر�سيعة  ذا  اأمية  و�سام  العطار  الدكتورة جناح 
الت�ساقاً  الأك���رث  ك��ان  اإن�سانياً  و�ساماً  اأي�ساً  يقلدها 
ودلل��ت��ه،  بخ�سو�سيته،  متميٍز  حل��ف��ٍل  ح�����س��وراً  بنا 
األقاها، معترباً ما  وحميميته من خالل كلمته التي 
يحدث اأمامنا حالة وطنية لمراأٍة ا�ستثنائيٍة عاي�ست 
ِنِه، لكنها ظلَّت �سائرًة يف  وطنها يف اأق�سى مراحِل حِمَ
ووطنيتها،  وعيها  بو�سلُة  تخطْئُه  مل  �سحيٍح  درٍب 
اً، وزوجًة، ومواطنًة، وم�سوؤولًة ثقافيًة - �سيا�سيًة،  اأمَّ
يف  دتها  وج�سَّ اأب��ع��اده��ا،  بكل  احل��ي��اَة  ِت  َخ���رِبَ واإن�سانة 

�سلوكياتها ال�سورية الدم�سقية احل�سارية.
قاله  م��ا  اإىل  وج��زئ��ي��ات��ه  احل��ف��ل  تفا�سيل  تعيدين 
ال�سيدة  م��ع  بيننا  ��ِل��ِه  ت��َن��قُّ ع��رب  ل��ن��ا،  الرئي�س  ال�سيد 
اإل��ق��اء  اأ���س��م��اء الأ���س��د، وال��دك��ت��ورة جن��اح العطار بعد 
ف من ر�سمية الحتفال، عن �سفاِت  الكلمات، ما خفَّ
اأعطتها  التي  املبدئية  ومواقفها  وتاريخها  م��ِة  املُ��َك��رَّ
والعربي  املحلي  امل�ستوى  على  ��ز  املُ��َم��يَّ احل�سور  ه��ذا 
والعاملي، ما يعيدين اأي�ساً اإىل تفا�سيل ل اأن�ساها، يف 
ت�سكو  حيث  الآن،  �سورية  تاريخ  من  ع�سيبة  مرحلة 
املثمر،  احلقيقي  الثقايف  الفعل  افتقاَد  ثقافتنا  فيه 
وخ��ل��وِّ ج���زء ك��ب��ري م��ن ه���ذه ال�����س��اح��ة م��ن منا�سلن 
مل�سن يعرفون بغناهم الثقايف، ونقائهم الوطني، 
يف  يعملون  وكيف  يفعلون؟  م��اذا  ال�سيا�سي  ووعيهم 
و�سخبها،  امل��ه��رج��ان��ات،  ب��ه��رج��ات  ع��ن  ب��ع��ي��داً  العمق 

وُغثائها؟
ت �سورية يف الثمانينيات من القرن املا�سي  لقد مرَّ
ب�سكل  لكن  الآن،  به  منر  مبا  ج��داً  �سبيهة  مبرحلة 
ح�سار  مع  واملكان،  الزمان  يف  امتداداً  واأق��ل  ر  م�سغَّ
وموؤ�س�ساتها،  ال�����س��وري��ة،  ال��دول��ة  اأره����ق  اق��ت�����س��ادي 
املتميز،  ال�����س��وري  ال��ك��ت��اب  ك��ان  ه��ذا  ك��ل  م��ع  حينها، 
احل��دود،  يعرب  ال�سورية  الثقافة  وزارة  عن  ال�سادر 
الثقافية  ومراكزها  ال�سورية  ال�ساحة  غطى  اأن  بعد 
الأ�سد  مكتبة  معر�س  اأهمها  ك��ان  التي  وامل��ع��ار���س، 
الدويل للكتاب، اإىل ال�ساحة العربية وغري العربية، 
ل ب���ل اأغ���ن���ت ال���دك���ت���ورة جن���اح ب��ق��رارات��ه��ا ك���وزي���رٍة 
النا�سرين،  املوؤلفن  بكتب  الثقافية  املراكز  مكتبات 
بعدد  امل��وؤل��ف  ك��ت��اب  م��ن  ن�سخاً  ت�سرتي  ك��ان��ت  حيث 
مكتبات املراكز الثقافية يف �سورية، وب�سعر الغالف، 
موؤلفه  ودع��م  الكتاب،  ن�سر  يف  ت�ساعد  كانت  وب��ه��ذا 
الثقافية  امل��راك��ز  مكتبات  واإغ��ن��اء  وم��ادي��اً،  معنوياً 

بالكتاب املطبوع من ِقَبل املوؤلفن...

كما �ساعدت كثرياً يف 
ال�سورين  م�����س��اه��م��ات 
الإب�����������داع�����������ي�����������ة ع����رب 
امل�������س���اب���ق���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
امل����ح����ل����ي����ة وال����ع����رب����ي����ة 
وال��������دول��������ي��������ة، وع�����رب 
م���ت���اب���ع���ت���ه���ا ال���دق���ي���ق���ة 
ل���ل���ح���رك���ة الإب����داع����ي����ة 
ال�������س���وري���ة، وع��الق��ت��ه��ا 
الطيبة وامل�سجعة لهم.
الدكتورة  متابعة  اإن 
جن���اح ل��ث��ق��اف��ة واإب�����داع 
ال���وط���ن ع���رب الأف������راد 
وامل��وؤ���س�����س��ات ه��و ال��ذي 
م�ستمرة  ثقافتنا  جعل 
يف نهو�سها، واحتاللها مرتبة متقدمة على امل�ستوى 
الذي  وه��و  ال�سعبة،  ال��ظ��روف  رغ��م  والعاملي  العربي 
جعل مكتبات الأُ�سر، ومكتبات املراكز الثقافية متتلئ 
جعل  ال��ذي  وه��و  الثمن،  والرخي�سة  القيِّمة  بالكتب 
تاأثري حرب تلك الأيام يف الثقافة تزول ب�سرعة، لأنها 
مل تتغلغل يف العمق، �سواء للكتَّاب والكتاب اأم املو�سيقا 

والآثار وامل�سارح، وجميع عنا�سر الثقافة.
لقد اأْرَخِت الدكتورة جناح العطار بظالل �سخ�سيتها 
اأكرث من  ال�سورية على مدى  الثقافية  ال�ساحة  على 
وممار�سة  وطنيتها،  يف  ال��ق��دوة  فكانت  ق���رن،  ن�سف 
الذي  وتوا�سعها  وال�سيا�سية،  الثقافية  م�سوؤولياتها 
جم��الت  يف  واملبدعن  والأدب����اء  املثقفن  م��ن  بها  قرَّ
جعلها  ال���ذي  ال�سيا�سي  وذك��ائ��ه��ا  ووع��ي��ه��ا  ال��ث��ق��اف��ة، 
اأطياف املثقفن على ال�ساحة ال�سورية  اجلامعة لكل 
تعاملها عن مزاجية  والدولية، مبتعدة يف  والعربية 
ال���ه���وى ح���ي���ال الن���ت���م���اء ب��ك��ل اأ����س���ك���ال���ه، ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
والجتماعية والثقافية لتعمل بعمِق وعي امل�سوؤولية 
ْت فيه �سروخ املجتمعات  َك��رُثَ الوطنية يف زمٍن �سعٍب 

وتنوعت.
واإذ اأقول ما اأقول فهذا لي�س لأين عرفتها عن قرب 
عنهم،  وق��راأت��ه  الكثريين  من  �سمعته  لأين  بل  فقط 
م��ن يعطي كر�سي  ه��و  النهاية  الإن�����س��ان يف  اأنَّ  لأج��د 
الثقافة  يغني  واأن��ه من  العك�س،  الرفعة ل  امل�سوؤولية 
وقلبه،  وروح��ه  عقله  يف  يتمثلهما  عندما  وال�سيا�سة 
التي  الأوط���ان تكون مع )احل��ال��ة(  اأروع حلظات  واأنَّ 
ومنه،  عنه  انبثقت  جلمهور  وم��ن��ارة  مدر�سة  ت�سبح 

وارتبطت به، فاآمن بها واأحبها.
اإىل  يدعو  وم��ا  الآن،  اإليه  نفتقر  ما  ه��ذا  ولالأ�سف 
م���لء ���س��واغ��ر ال�����س��اح��ات ب��احل��ال��ة ال��ب��ان��ي��ة ل��الأوط��ان 
ال��َع��م��اء يف عامل  ُي��ح��ِدث��ه  م��ا  والإن�����س��ان ليتم ترميم 

الإن�سان من تدمري وتخريب للمجتمعات والدول...
وهنا اأقتب�س بع�س ما جاء يف مقالة للدكتورة �سناء 
ال�سامي بعنوان )جناح العطار يف ذاكرة مفكر عربي(: 

قال املفكر العربي الدكتور عبد احل�سن �سعبان:
)ميكن اعتبار الدكتورة العطار جزءاً مهماً واأ�سياًل 
من ذاكرة الثقافة ال�سورية املعا�سرة، واجلزء الأكرب 
ال��ذاك��رة  ي�ستعيدون  ح��ن  ال�����س��وري��ن  املثقفن  م��ن 
يجدون   ،2000 العام  اإىل  و�سوًل  ال�سبعينيات  جليل 

هذه الذاكرة م�سحوبة بالدكتورة العطار..
وعلى الرغم من توليها من�سب وزيرة للثقافة نحو 
نائب  ق��رن، وك��اأول مثقفة عربية حتتل من�سب  رب��ع 
�سلوكها  وعلى  عليها  يغلب  ك��ان  م��ا  اأنَّ  اإل  الرئي�س، 
وتعاملها هو �سفة )املثقف( و)الأديب(، وهي ال�سفة 
التي  وه��ي  ب��ه��ا،  وتعتز  ال��ت��ي ظلت حتملها،  ال��دائ��م��ة 
نقدية  كوظيفة  الثقافة  ظلت  فقد  �سيماءها،  طبعت 
وقد  تفكريها،  على  وت�ستحوذ  فكرها،  جوهر  متثل 
الإبداعية  اجلمالية  الوظيفة  لتلك  مل�سة  كانت 

الإن�سانية، بل ت�سعر اأنها منذورة لها...(.
حميميته  بكل  التكرمي،  حفل  ح�سر  من  اإن  نعم.. 

وبعده الثقايف، مل�س ما قاله الدكتور �سعبان بو�سوح.

الدكتورة نجاح العطار رمز لوطن
 كتبت: مريم خيربك

في تكريم الدكتورة نجاح العطار



واأديباً  يف مطل���ع �سي���ف ع���ام 2004، كن���ا ب�سع���ة ع�س���ر �سحفي���اً 
واأ�ست���اذاً جامعي���اً يف زي���ارة دول���ة عربي���ة ثري���ة نتجول م���ع م�سيفينا 
الفخوري���ن يف اأق�س���ام موؤ�س�سته���م الثقافية الباذخة، فلم���ا و�سلنا اإىل 
ق�س���م ترميم املخطوطات قال حمدثنا بتباٍه: »اإن هذا الق�سم هو اأهم 
ق�سم من نوعه يف املنطقة، بعد ق�سم الرتميم يف.... مكتبة الأ�سد..«. 
يف تل���ك اللحظة حتول ال�سعور بالفخر اإلينا نحن، واإن كانت لياقة 
اللحظ���ة ق���د منعتنا م���ن التعبري عن���ه، لكن���ه كان روح احلديث الذي 
دار بينن���ا بع���د ذل���ك، ويف وق���ت لحق حن حدث���ت ال�سي���دة الدكتورة 
جن���اح العطار باحلكاية متوقع���اً ردة فعل �سعيدة، فوجئت بابت�سامتها 
الوقورة توافق على ما قلت، م�سيفة عليه معلومة جتاهلها الأ�سقاء:  

- »لقد قمنا بتدريبهم يف مكتبتنا«.   
التقي���ت بال�سيدة الدكتورة جناح العطار للم���رة الأوىل اأوا�سط عام 
1991 اإث���ر انتق���ايل اىل الق�س���م الثق���ايف يف �سحيف���ة )الثورة(، كنا 
يوم���ذاك عل���ى عتب���ات املوؤمت���ر الأول لحت���اد ال�سحفي���ن، واخرتن���ا 
عنوان���اً رئي�س���اً ملواكبة احلدث ع���ن العالقة بن ال�سحاف���ة والثقافة، 
كان���ت درة الن�سو����س الذي اأملنا الظفر به���ا، ذاك الذي يحمل توقيع 
الدكت���ورة جن���اح العط���ار، اأن�ست���ت بعم���ق لأمنيتنا، واأعطتن���ي موعداً 
قريب���اً لتلبيته���ا، ويف املوع���د الدقي���ق ق���راأت يل م���ا كتبت���ه، ب�سوته���ا 
الرخي���م ولغتها ال�ساح���رة، )من اأجل �سماع مالحظات���ي، كما قالت(، 
وكن���ت عل���ى يقن اأن ذلك مل يكن اإل تربي���راً لبقاً لغاية األ يقع خطاأ 
عند الطباعة. كان الن�س الذي منحته الدكتورة العطار ل�سفحتنا - 
كح���ال ن�سو�سها جميعاً - على درجة �سامية من التناغم بن فخامة 
اللغ���ة وعم���ق املعنى، ومما ل اأن�ساه من���ه تاأكيدها على منهٍج للعمل يف 
ال�سحاف���ة الثقافي���ة يقوم على روؤية �ساملة مل���ا يجب الكتابة عنه، ول 

يكتفي مبا يرد عرب �سندوق الربيد.
كت���ب الكث���ري الكث���ري ع���ن الدكت���ورة جناح العط���ار- وه���و بع�س ما 
ت�ستحّق���ه - �س���واء ع���ن �سخ�سها كاأديب���ة مثقفة ثابت���ة القيم الوطنية 
والإن�ساني���ة، اأم ك�ساحبة م�سروع ثقايف طموح ت�سمخ �سواهده مبكتبة 
وطني���ة، ودار للثقاف���ة والفن���ون، ومعاهد للمو�سيق���ا وامل�سرح، وفرقة 
�سيمفوني���ة وطني���ة، ومراك���ز ثقافي���ة ومتاح���ف تنت�س���ر يف كل م���كان، 
و�س���الت عر�س ومعار����س، ومهرجانات لل�سينما وامل�س���رح واملو�سيقا 
بالغ���ة  اإ�س���دارات ثقافي���ة  ذل���ك  واإىل  الت�سكيلي���ة،  للفن���ون  وبين���ايل 
الأهمي���ة، ودوري���ات ف�سلية متخ�س�س���ة حظيت دائم���اً بتقدير وا�سع، 
وهن���اك م�سروع���ان بقي���ا رهن���اً بامل�ستقب���ل: متح���ف الف���ن احلدي���ث، 

واملدينة ال�سينمائية.
قب���ل خم����س وع�سرين �سنة كان جمل�س اإدارة نقابة الفنون اجلميلة 
احلي���اة  واق���ع  لعر����س  الدول���ة  يف  كب���ري  مل�س���وؤول  ر�سمي���ة  زي���ارة  يف 
الت�سكيلي���ة، وال�سعوب���ات الت���ي تعرت����س عم���ل النقاب���ة، وتك���رر اأثناء 
الزي���ارة الإ�س���ادة مبا قدمته الدكتورة جناح العط���ار للفن الت�سكيلي، 
وكان���ت ق���د غ���ادرت وزارة الثقاف���ة ح���ن ذاك، فعلق م�سيفن���ا بدفء: 
»اأنت���م منح���ازون للدكتورة جناح«، و�سرعان ما اأج���اب اأحدنا: »بل هي 
املنح���ازة لنا«، لرتت�س���م ابت�سامة ودودة على وجهه، قالت الكثري، دون 

كلمات. 
م���ا قاله الت�سكيليون ع���ن انحياز الدكتورة العطار لهم، يقول مثله 
الكّت���اب والأدب���اء والباحث���ون والآثاري���ون واملو�سيقي���ون وامل�سرحيون 
وال�سينمائي���ون.. وال�سواه���د عل���ى �س���دق حديثهم اأكرث م���ن اأن ُتَعّد، 
اإل اأن الق���ول الأك���رث بالغ���ة، وال�سكر الأعظم قدراً، ع���رّب عنه ال�سيد 
الرئي�س ب�سار الأ�سد بتقليدها و�سام اأمية ذا الر�سيعة، الو�سام الأرفع 

يف اجلمهورية العربية ال�سورية، وبكلمته اإثر ذلك.
بحديث الذكريات، اأتابع والعودة هذه املرة اإىل اأواخر ال�سبعينيات، 
وكنت قد لبيت رغبة اأمي، اأ�سعد اهلل روحها، مبرافقتها حل�سور ندوة 
اأدبي���ة عن اجلواهري يف )النادي العربي( بدم�سق، حتدثت الدكتورة 
العط���ار بداي���ًة عن �سريته الأدبية والإن�ساني���ة بعمق و�سال�سة، ودفٍء 
اأرخ���ى روح���ه عل���ى امل���كان، فلم���ا اعتل���ى ال�ساع���ر الكبري املن���رب اأهدى 
ل�»ريحان���ة الأدب امل�سف���ى.. حتي���ة الأدي���ب لالأدي���ب«، متحدث���اً ع���ن 
ق�سيدة له رغب اأن ُتن�سر يف ديوانه الذي اأ�سدرته وزارة الثقافة، ومل 
تواف���ق )الوزي���رة( على ذلك، ثم توج���ه بحديثه لها مرفق���اً ابت�سامة 
وديع���ة بدعابة اأدبية، والقول: »لكن���ك اليوم لن ت�ستطيعي منعي من 
اإلقائها«، ليتلو اأمام احل�سور رائعة من روائع �سعره عنونها ب�»دم�سق 
العط���رة والوزي���رة العط���ار«.. فتخطت كونها حتي���ة الأديب لالأديب، 
لتك���ون حتي���ة الأدي���ب لدم�س���ق العط���رة وم�سروعه���ا الثق���ايف ال���ذي 
تتجل���ى �سواه���ده كج���زء م���ن �سرية ذاتي���ة ل�سي���دة ا�ستثنائي���ة، واأديبة 
ذات اأف���ق ثق���ايف ح�ساري رح���ب، قادت العمل الثق���ايف يف مرحلة ثرية 

باإجنازاتها، واأ�سرفت ب�سكل �سخ�سي على كل تف�سيل فيه. 

دمشق العطرة 
والوزيرة العطار

  كتب: سعد القاسم

  كتبت:  د. رغداء مارديني

  كتب: د. إبراهيم علوش

للغ���ة  حما�سرت���ي  ترجم���ة  اإىل  ي�ستم���ع  كان 
الإيطالي���ة باهتم���ام يلف���ت النظ���ر، رج���ل وق���ور يف 
 ال�سبع���ن م���ن عم���ره، وعندم���ا انتهي���ت م���ن اإلق���اء 
املحا�س���رة، كان اأول املتقدمن نحوي،  �ساألني �سوؤال 
الع���ارف- بع���د اأن اأثن���ى باقت�س���اب عل���ى م���ا األقيت���ه 
م���ن معلوم���ات-: من اأي���ن اأنت؟  قلت: م���ن �سورية، 
فبادرين القول دون تفكري، من بلد جناح العطار.. 

اجلن���وب  يف  عام���اً  ع�سري���ن  قب���ل  ه���ذا  ح���دث 
كونفر�سان���و،  مدين���ة  ب���اري،  مقاطع���ة  الإيط���ايل، 

 مهرجان دول البحر الأبي�س املتو�سط. 
احلقيق���ة �سعرت بالفخر الكب���ري، وخا�سة عندما 
عرفت اأن هذا الرجل مبرتبة بروف�سور  يف اجلامعة 
متخ�س�س بعلم الآثار، ويقطن اإىل جوار ثاين اأقدم 
مدين���ة غ���ري ماأهول���ة يف  التاري���خ تدع���ى )مات���ريا( 
الت���ي ا�ستمع���ت عن تراثه���ا الغني بال�س���ري العربية، 
الت���ي حمله���ا  الفاحت���ون الع���رب اأثن���اء الفتوح���ات، 
حت���ى اأن���ك ت�سعر وكاأن���ك يف �سوري���ة لت�سابه الرتاث 
 املعم���اري والأبنية واحلارات والأزقة يف حواري تلك 

املدينة القدمية. 
م���ا وددت الو�س���ول اإلي���ه م���ن ه���ذه املقدم���ة، ه���و 
توقف���ي عن���د املبدع عندم���ا يعنون الوط���ن به،  واأين 
يف اأقا�سي الدنيا مب�سرقها ومغربها؟ وهذا مل يكن 
بامل�ستغ���رب عل���ى الدكتورة العط���ار  ب�سفتها املبدعة 
اأن تذك���ر ب���ه، فم���ا قدمت���ه من حال���ة ت�س���كل الوعي 
الثق���ايف وال�سيا�س���ي  والوطني والرتب���وي يف �سورية 
يعطيه���ا ه���ذه الأحقي���ة بعنون���ة الإب���داع ال�س���وري 
با�سمها يف  م�سرية تطور احل�سارة يف �سورية و�سجل 

مبدعيها اخلالدين.. 
الألق���اب،  ف���اق  الكب���ري،  با�سمه���ا  العط���ار،  جن���اح 
وتخط���ى بريق الأو�سمة؛ فما ذك���ره ال�سيد  الرئي�س 
يف خت���ام كلم���ة �سيادته بعد تقلي���د الدكتورة العطار 
و�س���ام اأمي���ة الوطن���ي ذا الر�سيع���ة،   «اأن الو�س���ام ل 
يقّل���د الي���وم للدكت���ورة جن���اح العط���ار نائ���ب رئي�س 
اجلمهوري���ة ليمنحه���ا مكانة اأو  احرتام���اً متتلكهما 
�سلف���اً، واإمن���ا لي�ستم���د الو�س���ام منها القيم���ة واملقام 

والقدر والحرتام«. 
حق���اً، اإن الدكت���ورة العطار بت���وايل ال�سنوات التي 
ال�سامل���ة  يف  امل�سوؤولي���ة  �س���دة  عل���ى  فيه���ا  جل�س���ت 

�سورية، تركت يف اأذهاننا ب�سمة امل�سوؤول الذي يبني 
اأ�س�س دولة لي�ستحق لقب رجل  دولة، بالقوة والفكر 
والعنف���وان وال�سجاع���ة والق���درة عل���ى ال�ستيع���اب، 
وجم���ع امل�س���ارب  والتوفي���ق بينه���ا ورعايته���ا ورعاية 
اإبداعها، ومل ل وهي �سليلة الن�سب والفكر والعائلة 
والأخ���الق  والأدب  بالفك���ر  واملجندل���ة   املوؤ�سل���ة 
وتوا�سع العلماء الذي بدا جلياً يف  �سخ�سية ال�سيدة 

العطار، عطرة الذكر وال�سرية؟
رمب���ا يح���ق يل اأك���رث م���ن غ���ريي احلدي���ث ع���ن 
العط���ار وعائلته���ا النموذجي���ة وقد بنت فيه���ا اأ�سرة 
 م���ع زوجها الراحل الل���واء الطبيب ماج���د العظمة 
ملعرفتي بالنم���وذج الرتبوي الذي يجب  اأن يحتذى 
يف تربي���ة امل�س���وؤول لأولده وتكوي���ن اأ�سرت���ه، ولع���ل 
الأولد ه���م عناوي���ن لالآب���اء  والأمه���ات يف ال�س���ورة 

التي يجب اأن يكونوا عليها.. 
وائ���ل واأروى، دكت���وران يف اخت�سا�سن ُمتلفن، 
و�سخ�سيت���ان ي�سّع���ان معرف���ة وعلماً  واأدب���اً واأخالقاً 
وب�سا�س���ة.. فيهم���ا اأعط���ت العطار وزوجه���ا العظمة 
الأ�س���رة  وتكوي���ن  ال�سراك���ة  الأ�سري���ة  يف  درو�س���اً 

النموذجي.. 
لعلي اأحتدث يف هذا اجلانب لأن املجتمع ال�سوري 
والعرب���ي يع���رف قيمة م���ا قدمت���ه العط���ار  امتداداً 

م���ن منت�س���ف ال�سبعينيات حتى الي���وم، من ح�سور 
مع���ريف يحتذى، �س���كل يف  حماوره املتع���ددة مدر�سة 
خا�سة بفكر العطار وح�سن اإدارتها لالأمور �سعبت 
املهم���ة عل���ى  كل م���ن خلفه���ا، او ابتع���د ع���ن م�س���ار 

الطريق. 
للعط���ار ب�سمة لن متحى لأنها خلدت يف متحف 
التاري���خ ال�سوري، �س���واء يف حياتها الأ�سرية وتالياً 
 يف حياته���ا املهنية التي ن�ساأنا كاأجيال واأجيال على 
�سغفنا بها وهي تهتم بالأخذ بيد  املبدعن ال�سباب 
اأقط���اب الفك���ر وت�سع���ى لرتجم���ة روائ���ع  وترع���ى 
الفك���ر يف الع���امل لت�سعه���ا  ب���ن اأي���دي ق���راء كت���ب 
وزارة الثقاف���ة باأ�سع���ار ل ت���كاد تذك���ر، حتى �سارت 
هدايان���ا جمموعات  الأدب الروائي يف العامل، التي 
���ت مكتباتن���ا بها، وحمدنا ربن���ا اأننا �سايرنا عز  غ�سّ
تاأل���ق  الثقاف���ة معها، وذخ���رت مكتباتنا باأمات كتب 

كن���ا مل نحل���م باقتنائه���ا يوم���اً.  
واأختم قويل مبا قراأته يوماً يف حلقات اأدب وفكر 
ن�سره���ا اأديب �سورية الراح���ل حنا مينه  يف �سحيفة 
»ت�سري���ن« على حلق���ات يف ت�سعينيات القرن املا�سي، 
خامت���اً اإحدى حلق���ات  مقالته بقول م���ا زال يحفر 

ذاكرتي: )يا اهلل كم اأبدعت حن اأبدعتها(.. 
لعل هذا يكفي.. 

يلي���ق من�س���ب نائ���ب رئي����س اجلمهوري���ة العربي���ة 
ال�سوري���ة وو�س���ام اأمي���ة ذو الر�سيع���ة بالدكتورة جناح 
العط���ار، لك���ّن الو�س���ام واملن�سب لي�سا م���ا �سنع ا�سمها 
اإمن���ا جاءا تتويج���اً مل�سرية حافلة بالإجن���ازات والعمل 
واملواقف، فقد لب�ساها قبل اأن تلب�سهما، وهما عالمتا 
تقديٍر ملن ي�ستحق التقدير عالياً من قبُل ومن بعُد.

القوم���ي  العرب���ي  امل���د  عا�س���رت  ها�سمي���ٌة  عربي���ٌة 
الع�سري���ن،  الق���رن  خم�سيني���ات  من���ذ  التح���رري 
واأ�سبح���ت بال افتع���اٍل من رموز ال�ساح���ة ال�سورية يف 
�سحوته���ا الغّراء �س���د امل�ستعمر وروا�سب الع�سور من 

قبل اأن ت�سبح وزيرًة للثقافة. 
تتلم���ذت عل���ى اأٍب قوم���ٍي عروبٍي عري���ق، ونهلت من 
ينابي���ع املعرف���ة والأدب م�سرق���اً ومغرب���اً، لكنها بقيت 
اأ�سيلًة وفيًة لعروبته���ا و�سوريتها، وظلت اأنقى واأعلى 
واأرق���ى من �سق���ط املتاع و�سغائ���ر احلي���اة الدنيا، فلم 
تتل���وث ومل تِزغ، اإمنا قب�ست على اجلمر و�سارت على 

ال�سراط امل�ستقيم.
ول���و �ساألني ياف���ٌع اليوم: من هي د. جن���اح العطار؟ 

�ساأقول:
اإنه���ا م���ن يتملكه���ا احل����س القوم���ي، بع���د اأن فق���ده 

كثريون.
اإنها من مت�سكت ب�سورية وطناً و�سعباً ودولًة وجي�ساً 

واأ�سوداً، بعد اأن غدرها كثريون.
اإنه���ا م���ن حتت���ل فل�سط���ُن قلَبه���ا، بع���د اأن تنّكر لها 

كثريون.

اإنه���ا من ت���داأب على ن�سر الفك���رة واملوقف واملعرفة، 
بعد اأن ارتد عن الكلمة املكتوبة كثريون.

اإنه���ا من تعرف كيف توازن ب���ن الأ�سيل واملعا�سر، 
بعد اأن انحرف نحو التكفري والتغريب كثريون؟

للم���راأة العربي���ة  اإنه���ا م���ن متث���ل منوذج���اً عملي���اً 
ا�ستعرا����س، وم���ن  التقدمي���ة، م���ن دون �سجي���ٍج ول 
دون تنك���ٍر لل���رتاث اأو تخٍل عن الهوية، اإمنا مع تنقية 
جمتمعنا من اأ�سواأ ما فيه، من اأجل الرتقاء به رجاًل 
وام���راأة، وه���ي املعادل���ة الدقيق���ة الت���ي مل يلتقطه���ا 

كثرياٌت وكثريون.
اإنه���ا من حتّمل امل�سوؤولية وت�سّلم املنا�سب، فنه�ست 
بها خري قيام، وُعرفت عنها نظافة اليد ورقة التعامل 
ودق���ة الإدارة، وكان همها اأن تعطي، ل اأن تاأخذ، لأنها 
تعامل���ت م���ع املن�سب كموق���ٍع وطن���ي، ومل تتعامل مع 
املوق���ع الوطن���ي كمن�س���ٍب، وه���و م���ا يتمن���ى النا�س يف 

وطننا العربي اأن يحاكيه كثريون.
اإنه���ا د. جناح العطار التي �سكلت حا�سنة للمثقفن 
والكتاب العرب املعنين بالدفاع عن �سورية وفل�سطن 

واملقاومة يف اأ�سعب اللحظات.
والكت���اب،  للمثقف���ن  مفتوح���اً  بابه���ا  كان  لطامل���ا 
ولطاملا كان وجهها ب�سو�ساً يف ا�ستقبالهم، حتى حينما 
اأح�س���رت ابن���ي ال�سغري معي ذات م���رة، ولطاملا بَعَثت 
�سع���وراً دافئ���اً فيم���ن يقابله���ا لأنها متث���ل اأجمل ما يف 

�سورية. 
مل تتوق���ف حلظ���ة ع���ن تعمي���ق ثقافته���ا ومعرفتها 

واإع���ادة اإنتاجه���ا مقالًة وكتاباً، وع���ن متابعة الأحداث 
والتفاع���ل معها، فهي من بقيت يقظ���ًة متيقظًة حادَة 
الب�سرية والبو�سلة والذاك���رة واحلوا�س التي ازدادت 

م�ساًء مع مرور الزمن.
لطاملا �سمعت عنها من اأبي ناجي علو�س رحمه اهلل، 
لكنني بعد اأن عرفتها اأدركت ملاذا كان يكّن لها كل تلك 

املودة وكل ذلك الحرتام؟
ففاجاأتن���ي   ،2011 ع���ام  الأوىل  للم���رة  زرته���ا 
بقوله���ا اإنه���ا تتابع م���ا اأكتبه يف الف�س���اء الفرتا�سي، 
يف مواجهة هجمة »الربيع« العربي، وبعد اأن عرفتها 
مل اأع���د اأتفاجاأ، فقد تبن يل اأنها تتابع كّتاباً وملفاٍت 
كث���رية، وما ت���زال، ع�سى اأن ميد اهلل بعمرها كي تقدم 

اأكرث فاأكرث. 
قدم���ت له���ا كتاباً يف اإحدى امل���رات، فات�سلت بي بعد 
يوم���ن لتقدم راأيها فيه ومالحظاتها عليه م�سكورًة. 
وتوال���ت اللق���اءات. ث���م ت�سرف���ت بامل�سارك���ة م���ع كت���اٍب 
اآخري���ن يف اإع���داد جمل���د »�سوري���ة يف مواجهة احلرب 
الكوني���ة: حقائ���ق ووثائ���ق«، باإ�س���راف �سيادته���ا، ع���رب 
جل�س���اٍت عديدة، حت���ى �سدر ع���ام 2018. وتال ذلك 

اإ�سداراٌت لكتٍب عدة. 
رمب���ا ل اأك���ون قد اأوفيت د. جن���اح العطار كل حقها، 
اإمن���ا ه���ي كلمة وفاٍء �سغ���رية للدكتورة جن���اح العطار 

بفعلها و�سجلها وتعاملها وثقافتها وا�سمها.

ظاهرة د. نجاح العطار

عندما تعنون األوطان بمبدعيها  
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 كتب: صقر عليشي

مداها طويٌل.. والكالُم ق�سرُي 

ُي�سرُي اإليها العطُر حَن ُي�سرُي  

يِب والّندى  م�سى زمٌن.. وامتدَّ يف الطِّ

وظّلْت ي�سرُي املجُد حيُث ت�سرُي  

وقلٌب �سفا.. مل ُيلَف غرُي الّر�سا بِه 

ياِء قديُر ووجٌه على ن�سر ال�سّ  

وما حّولتها عن �َسداد عوا�سٌف 

ول اغربَّ فكٌر عندها و�سعوُر  

ح���ن مت�س���ي اإليها زائراً، ل يخاجلك �سع���ور يف اأنك ذاهب لتقابل 
م�س���وؤوًل كبرياً، فاأن���ت ل حت�سب ح�ساباً للمجامل���ة، ول ترى حرجاً 
يف ط���رح اأي مو�س���وع للح���وار، ول جت���د نف�س���ك م�سط���راً لنتق���اء 
عبارات���ك، وجت���د نف�سك وجهاً لوج���ه يف ح�سرة الثقاف���ة متج�سدًة، 
جت���د نف�س���ك اأمام رحابة الفكر واخللق الرفي���ع، وهذا اأقل ما ميكن 
اأن يق���ال يف ه���ذه ال�سي���دة اجلليل���ة، الت���ي نعم���ت الثقاف���ة برعايته���ا 

واهتمامها، وزيرة ونائباً لل�سيد الرئي�س.
لك���م اأّث���ر ب���ي م���ا فعلت���ه ح���ن اأرادت اأن تكت���ب �سيئ���اً ع���ن ال�ساع���ر 
»ب���دوي اجلبل«، ركبت �سيارتها وتوجه���ت اإىل م�سقط راأ�سه يف قرية 
»ال�سالط���ة«، وترجلت وم�ست على التالل ب���ن ال�سخور والأ�سجار، 
حيث مالعب طفولته، وحيث كان مهبط الوحي والق�سائد الأوىل.
متّل���ى نظره���ا م���ن جالل���ة امل���كان و�سح���ره، وم���الأت �سدره���ا من 
هوائه وعبقه، وهو فعل يدل على جوهر هذه ال�سيدة، الذي ل يقوم 

به اإل ممتلئ الروح، ن�سري النف�س وغ�سريها.
انط���ون مقد�سي، �سعد اهلل ونو�س، حنا مينه، فواز ال�ساجر، �سعيد 

مراد، حممد عمران وغريهم وغريهم.
وت�ساف���رت  معه���ا  عمل���وا  الذي���ن  ثقافته���ا  اأركان  بع����س  ه���وؤلء 
جهوده���م وتوا�سج���ت الأوا�س���ر نح���و تطلع���ات ح�ساري���ة واإن�سانية، 

وو�سعوا اأ�س�ساً را�سخة للجمال، ورفعوا للثقافة �سماء بغري عمٍد.
اأيامه���ا كن���ا نقتن���ي كت���ب وزارة الثقاف���ة دون متحي����س وتدقي���ق، 
فنحن نعرف اأن خرية الأدب كان ُيطبع وي�سلنا: عاملياً وعربياً، هذا 
اإذا مل نذك���ر الثمن الزهيد للكتب، ومل يكن وقتها للف�ساد يف الذوق 

َغار مطرٌح. والنف�س اأن يرتحرح ويرفع راأ�سه، ومل يكن لل�سّ
هن���ا ميك���ن اأن ت���رتك للغت���ك العن���ان، وت���رتك لبيان���ك اأن ياأخ���ذ 
طريق���ه وينطل���ق، م���ا و�سع���ه النط���الق، وه���و �سيظ���ل مق�س���راً عن 
اللح���اق باحل���رِف متاأّلق���اً، واملعن���ى �سامقاً، هي كلم���ات قليلة يف بهاء 

كثري.

نجاح العطار.. كالم 
قليل في بهاء كثير   كتب: ديب علي حسن 

�سي���دة م���ن عبق اليا�سم���ن الدم�سقي، وكاتبة م���ن اأ�سالة 
البي���ان ال���ذي ي���زداد اتق���اداً كل ي���وم ويف اخلطاب���ة ه���ي التي 
حتتل ق�سب ال�سبق، ويف التنوير الثقايف والفكري، ال�سواهد 
عل���ى امت���داد ن�س���ف ق���رن وني���ف، وامل�ساح���ة كل بي���ت عربي 
وكل مب���دع عرفت���ه اللغة العربية، والن���ور �ساهد ودليل على 
مرحل���ة م���ن اأخ�س���ب مراح���ل وزارة الثقاف���ة ال�سوري���ة، وما 
زال���ت و�ستبقى، الدكت���ورة جناح العطار يف بي���ان البيان، ويف 
حمراب اللغة هي الأمينة املوؤمتنة، من النقد اإىل اللغة اإىل 

ميادين �ستى، جلتها العطاء الذي ل حدود له.
اللغة هي احل�ضارة والثقافة 

يف ه���ذه العجالة ن�سيء على ما تراه يف اللغة العربية من 
اأ�سالة وقدرة على التجدد ومواكبة الع�سر 

موؤمتره���م  يف  العربي���ة  اللغ���ة  جمم���ع  اأع�س���اء  خاطب���ت 
ال�ّسنوي عام بدم�سق، 2019م قائلة:

نح���ن اأبن���اء اأّم���ة حتم���ل اإرثه���ا يف دمه���ا، ويف ذاكرته���ا، ويف 
لغتها امل�سحونة بهذا املوروث العظيم، ولغتنا هي هويتنا، ونحن املوؤمتنون عليها، 
واّللغ���ة عندم���ا ت�سبح هوّية ت�سب���ح هي احل�سارة والّثقاف���ة والفكر والأدب،.. بل 
تغ���دو املعط���ى الوج���ودّي الأ�س���ّد اأهمّي���ة يف حي���اة الأّم���ة، واحللقة املركزّي���ة التي 
تعك�س خ�سائ�سها، وتربط بن اأجيالها، فهي لي�ست لغة فح�سب، واإمّنا هي تراث 
و�سمري وتكوين نف�سي وعقلي ووطني، وانتماء اإىل تاريخ كان بع�ساً من ر�سالتنا 

اإىل الّدنيا ومن اإ�سهامنا يف بنيان العامل.
واإذا كان���ت الّلغ���ة ه���ي الوح���دة الكيانّي���ة يف �سمي���م ّكل اأّم���ة، وه���ي ال�سم���ري 
اجلماع���ي له���ا، اّلّناظ���م لتما�سكه���ا، ولن�سي���ج حياته���ا الإن�ساني���ة وج���وداً وتنامياً 
ولإرادتها الكلّية فاإّن اللغة العربّية، كما الثقافة العربّية، هي فوق ذلك الّرابطة 
القومّي���ة الأ�سيلة بل الوحدة والآ�سرة والع���روة الوثقى التي �سمدت وا�ستعلت، 
وحققت انت�سارها يف وجه كّل املحاولت التي ا�ستهدفتها حن ا�ستهدفت تغييب 

الّثقافة العربية بعاّمة وا�ستالبها اأهم مقوماتها: اللغة العرّبية.
وّظل���ت اللغ���ة العربّية التي تّنزل به���ا الوحي العظيم، و�سيغ���ت الآيات البّينات 
الّرائع���ات، والت���ي ت�س���كل اأهم مكونات قوميتن���ا العربية ظل���ت اجلامع واحلافظ 
للرتاث العربي، ما�سياً وحا�سراً، والل�سان الذي يوّحد اأبناء اأمتنا جميعاً، وي�ّسد 
بع�سه���م اإىل بع����س كالبنيان املر�سو����س، وي�سمن لهم وحدته���م الثقافية، على 
م���دار الق���رون وي�سف���ر عزائمهم يف طري���ق الكفاح ويف مواجه���ة احلقب املظلمة 

من التاريخ.
وينبغ���ي األ نن�س���ى اأّن لغتن���ا العربي���ة مل ت�سق���ط يوم���اً يف اجلم���ود والنغ���الق، 
وا�ستطاع���ت اأن تواك���ب فع���اًل الع�س���ور كّله���ا التي ّم���رت عليها واأن تك���ون لغة كّل 
ع�سر بكّل معطياته،، ومبا يف ذلك مراحل الوهن من تاريخها لتحقق انت�سارها 
الرائ���ع وقدرته���ا الفائق���ة على نق���ل كّل األوان احلداث���ة وعلومه���ا وفل�سفاتها، يف 
اأ�سكاله���ا الأكرث ثوروية، وم�سطلحاتها املرتبط���ة بجديد مفاهيمها، وما ترجم 

من كتب وا�ستخدم من تقنيات املعلوماتّية ي�سلح �ساهداً على ذلك..
...اأتوّج���ه اإىل كّل الذي���ن ان�ساق���وا وراء مفاهي���م خاطئ���ة، هي نت���اج غزو فكري 
اأجنب���ي مك�س���وف اأو مقن���ع اجت���ه بن���ا حتت ا�س���م احلداث���ة اأو الع�سرن���ة اإىل طرح 
الأمور طرحاً خاطئاً، قد ي�سّهل ال�سقوط على اأعتاب منطيات )كل�سيهات( معادة 
اأو م�ستع���ادة تتنّك���ر للرتاث، واللغة من اأه���م مكوناته.. يف �سخرية مارقة مدعية 
اأّن اللغ���ة ت�سّكل عائقاً اأم���ام التقدم مبا ل ي�سمح ببناء م�ستقبل اأكرث تطوراً وهنا 
املفارقة.. ومن هنا ياأتي الإ�سغاء احلامل اإىل تو�سيات دوائر اأجنبية وموؤ�س�سات، 
متل���ي علين���ا �س���رورة التخل���ي ع���ن لغتن���ا يف التعلي���م اإذ ل �سبي���ل اإىل الدخول يف 
الع�س���ر اإل با�ستخ���دام لغ���ات ال���دول العظمى، ب���ل الدولة الأق���وى ومنذ املراحل 

الأوىل حتى ين�ساأ اأبناوؤنا يف اإطار معارف الع�سر.
اإّن م���ا ه���و مطل���وب مّن���ا يف وج���ه هذه الأطروح���ات اأن نك���ون اأ�سّد وعي���اً وحذراً 
م���ن اجتثاث جذورنا احل�سارية الباهرة واإ�ساعة كنزنا الثقايف، واإحداث قطيعة 
معرفّي���ة بن تراثنا وراهننا، وتغريب تذوب مع���ه ال�سخ�سّية الوطنّية العربّية.. 
ويحك���م عل���ى اأوطاننا باغ���رتاب الفئة املتعلمة فيها ع���ن مواطنيهم، وبالتعرث يف 
الإب���داع وال�سق���وط يف حال من ال�سياع، اإذا هم اأغفلوا لغتهم وتّعلموا بلغة الغري 
وحده���ا... مم���ا مينع عليهم الندماج الجتماع���ي وال�سيا�سي والثقايف، اأو اإمكان 
الإ�سه���ام يف خل���ق منوذج عربي للتحديث الفك���ري والعلمي، يف جمتمعاتهم التي 

ت�سعى اإىل حتقيق نه�ستها غري املنبتة اأو املنقطعة عن اجلذور.
اأوراق �ضخ�ضية

واإذا كن���ا ق���د اأ�سرنا اإىل م���ا اأولته اللغة من عناية واهتمام فم���ن اجلدير بنا اأن 
ن�س���ري اإىل كت���اب مهم جداً اأ�سدرته الدكتورة العطار عن الهيئة العامة ال�سورية 

للكتاب هذا العام وحمل عنوان: اأوراق �سخ�سية يف بريطانيا والوطن.
وه���ذا الكت���اب على الرغ���م من اأنه معنون ب���اأوراق �سخ�سية لكن���ه �سفحات من 

تاريخ العمل والهّم الوطني والقومي.
تاري���خ م���ن تاأ�سي����س الأ�س���رة الت���ي هي ركن م���ن اأركان ثب���ات املجتم���ع وتطوره 

ووعيه وقدرته على املواجهة.
ال���دفء الإن�س���اين والوطني ال���ذي يطالعك منذ الإه���داء اإىل اآخر �سفحة من 
الكت���اب يختزل قارورة عط���ر الإجناز.. الدرب مل يكن معبداً طويل طويل ولكن 

الهمة كبرية واملدى وا�سع بال حدود..
والوط���ن ينتظ���ر من ينج���ز ومل يطل النتظار.. من دم�س���ق اإىل بريطانيا اإىل 
الولي���ات املتح���دة وعودة اإىل الوطن يف الكت���اب يفوح عطر العمل.. يطل الوطن 

تق���دمي  يف  العط���ار  تق���ول  الن�س���ر..  اإرادة  �سام���اً..  بهي���اً 
الكتاب:

م���ا اأحببت يوم���اً اأن اأكت���ب �سيئاً عن حيات���ي اخلا�سة، ول 
اأن�س���ر م���ن ذكري���ات ما�سي، ولك���ن اإحلاح ابن���ي وابنتي علي، 
وبعد اأن عرثا على بع�س اأوراقي كان �سبه ملزم يل كي اأن�سر 

بع�سها.
ابنتي تقول يل: اأعتقد اأنه ينبغي اأن يعرف تالميذ اليوم 
اأنك مل ت�سلي اإىل اأعلى ال�سلم دون اأن تكوين موؤهلة لذلك 
مب���ا حتملينه من اأفكار ومن اإمكاني���ات ومن عقائد يرت�سم 
فيها حب الوطن والإميان به واحلر�س على ال�سعي لكل ما 

يرتقي به وي�سمو.
لق���د بذلت الكثري من اجله���د ومن غري ما كلل يف العمل 
ال���دوؤوب اأداء ملا اآمن���ت اأنه الر�سالة، وحن بلغت هذا الو�سع 
ال���ذي اأنت في���ه، فقد كان ذلك عن ج���دارة وا�ستحقاق.. كان 
بالطب���ع اأم���راً رائعاً اأن يدعمك الرئي����س الراحل الكبري ويعّين���ك وزيرة للثقافة 
اأوًل، واأن يتاب���ع دعم���ك الرئي����س الفريد واملتف���رد ب�سار الأ�سد فيعين���ك نائباً له، 

ويحيطك اأي�ساً بالرعاية وتكملن الدرب معه بالعمل املنتج والنهج ال�سليم.
وا�ستجب���ت وباحلدود الدنيا وتوقفت كذلك عند اأوراق لزوجي �سبق اأن قراأتها 
ح���ن تعرف���ت علي���ه، ووجدت اأنه���ا يف رحاب البالغة جدي���رة اأي�س���اً اأن تن�سر ذات 
ي���وم، ووج���دت فيها م�سداقية ما كان يقول���ه له اأ�ستاذه ال�ساعر املغفور له حممد 
الب���زم م���ن اأنه يباهي به كل اأ�سح���اب امل�ستوى يف اللغة والأدب م���ن اأ�ساتذة اليوم 

يف ذلك احلن.
اأذك���ر اأين قراأته���ا باإعج���اب، وده�س���ت اأن يك���ون كتبها يف ذلك العم���ر املبكر وهو 
عل���ى م�س���ارف درا�سة الطب، وح���ن انتقل اإىل جوار ربه رجع���ت اإىل هذه الأوراق 

ووجدت اأنها جديرة بالهتمام احلقيقي واأل تظل يف غياهب الن�سيان.
وم���ن اأج���واء الكت���اب: املنا�س���ل اجلاد اأو املواط���ن الواعي هو ذل���ك الذي يحمل 
اإميان���اً باأمته يجعله جديراً بالنتماء اإليه���ا، واإمياناً بعدالة ق�سيته يجعله قادراً 
عل���ى الت�سحي���ة بحيات���ه يف �سبيله���ا، وعل���ى الن�س���ال الطويل دومنا تع���ب اأو ملل 

لأجلها.
و�س���ّد م���ا يبئ�سن���ي اأن اأج���د اأق���ل النا�س عم���اًل لق�سي���ة الأمة اأكرثه���م و�ساو�س 
واأ�سده���م �سوداوي���ة يف تقدي���ر املعطي���ات اجلدي���دة لواقعه���ا، واأن�سطه���م يف ر�سد 

الأوهام وتقبلها.
م���ن داخل���ه قد يوؤتى الإن�سان، ومن اأجهزة الدعاي���ة امل�سادة اأحياناً، واإل فلماذا 
– كم���ا ق���ال م�س���وؤول كبري – تذيع علينا اإ�سرائيل بالعربية؟ ومن اأين ل�سوت 
اأمري���كا ولندن هذا الهتم���ام “بتتبع” اأنبائنا، و”التعليق” عليها، ب�سيغة الد�س 

اأحياناً و�سيغ التخويف اأو التهديد ال�سريح اأحياناً اأخرى؟
اأنا اأعتقد اأن جزءاً اأ�سا�سياً من ن�سالنا الفكري، يف هذه الأيام، يح�سن توجيهه 
اإىل حمارب���ة ه���ذه العقليات اجلزعة الت���ي حت�سب اأن الن�سر ثم���رة خوخ نا�سجة 
ل حتت���اج اإل اإىل ي���د ك�سول متتد لقطافها، كما يح�سن توجيهه للتوعية، وخللق 

املناعة الذاتية �سد كل هذه ال�سموم التي تو�سو�س بها الإذاعات.
روؤان���ا يج���ب اأن تبق���ى م�ستقبلي���ة، م�ستم���دة م���ن اإن�سانن���ا العربي ال���ذي نوؤمن 
باإمكاناته وطاقاته وعظمته، وم�ستمدة من �سباب على خط النار يتحدون العدو 
والطبيع���ة القا�سي���ة، ويواجهون احلديد والنار وامل���وت، ول ميار�سون ما ميار�سه 
بع�سن���ا اأحيان���اً م���ن وراء مكاتبهم املدّفاأة، م���ن ثرثرة وجزع وعطال���ة من العمل 

املفيد املنتج.
غري اأنه من العالمات الطيبة اأن اجلزعن – ولو عن رغبة يف الت�سريع – هم 
اأنف�سه���م غ���ري قانعن بجزعهم، واأنهم ل ي�سكل���ون يف حياتنا �سوى ظاهرة عابرة 

ل يخلو منها جمتمع من املجتمعات اأو اأمة من الأمم…
)اأن���ا ل اأدينه���م، ولكنن���ي اأعاتبه���م، وم���ا اأمتناه ه���و اأن يفتحوا قلوبه���م للحياة 
ولل�سم����س( يق���ع الكت���اب يف 2٣٦ �سفح���ة م���ن القط���ع الكب���ري وه���و حقيق���ة �سفر 
اإبداع���ي قب���ل اأن يك���ون اأوراق���اً �سخ�سية وحكاي���ة ن�سال من اأجل الوط���ن قبل اأن 
يك���ون ذا �سبغ���ة �سخ�سية.. لكت���اب وثيقة عمل مبدع تتخذ م���ن اأ�سلوب املذكرات 
الكث���ري واللغ���ة ال�ساعري���ة جتعل���ك حتلق بعي���داً.. وت���رى الوطن عالي���اً بهياً… 
توؤم���ن بالق���ادم وما ي�سحي به �سبابنا.. اإنه���م يقهرون املوت باملوت ليبقى الوطن 
ولتبق���ى الر�سال���ة اأن نفت���ح بيوتن���ا لل�سم����س واحلي���اة ل نري���د املوت للم���وت اإمنا 

لتوهب لنا احلياة.
وح���ن تخاط���ب الأجي���ال املثقفة ال�ساع���دة يف الكتاب نف�سه ����س 179 تقول: 
الثق���ة كب���رية بك���م، اأنتم الأجي���ال الراهن���ة املثقفة الواعي���ة والقادرة عل���ى اإيجاد 
اأنب���ل �سب���ل الكف���اح بعيداً ع���ن اخل���وف اأو اجلزع، حت���ى ل اأقول اجل���ن، من اأجل 
حتقي���ق الن�سر املطل���وب، واأداء الر�سالة التي هي الآن اأمانة يف اأعناقكم اأنتم بناة 

امل�ستقبل. 
قب����س م���ن �سعل���ة الثقافة والعط���اء وما اأحوجن���ا اإىل املزيد منه���ا لتكون �سمام 
الأمان.. اأمل تقل الدكتورة العطار: من داخله قد يوؤتى الإن�سان.. اإننا نريد بناء 

الوعي واملعرفة وحت�سن الأوطان.

قبسات من شعاع الفكر والنضال
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 كتب: محمد حديفي

اأن تتح���دث ع���ن قام���ة عالي���ة من قام���ات هذا الوط���ن املدّمى اجلري���ح، ويف هذا 
الوق���ت بال���ذات، جت���د نف�س���ك اأمام حتدي���ن اثن���ن، الأول: الرهبُة الت���ي تتملكك 
لأن���ك تت�س���دى لو�س���ف ه���رٍم حتي���ط ب���ه القدا�س���ة ويجلل���ه الن���ور كون���ه متجذراً 
يف م�س���ام الأر����س، و�سامق���اً حت���ى مع���ارج الغي���م وم���دارج النجوم، والث���اين: حجم 
امل�سوؤولي���ة الت���ي حت�سه���ا حينم���ا تفر�س نف�سها واأن���ت تت�سدى لت�س���َف هالة �سوٍء 
يطف���ح منه���ا ندى ال�سام العاب���ق برائحة اليا�سمن الدم�سق���ي، ويطل من �سوئها 
�س���وت ان�سي���اب بردى وروافده ال�سبعة اأيام كانت دم�سق ال�سام ت�سيء ظالم الكون 

وترفده باملو�سيقا وال�سعر .. 
ن�ستذك���ر ه���ذا الآن لنقب�س من نور املحتفى بها �سوءاً ينري ظلمات اأيامنا ال�سود 
الت���ي تلق���ي بظالله���ا وظلماته���ا يف زم���ٍن يلوب به الوط���ن وهو ينا�س���ل ليدراأ عن 
نف�س���ه ح���راب احلاقدي���ن والقتلة التي ل تنف���ك حتاول نه�س ج�س���ده الطاهر من 

اجلهات اخلم�س!!...
لن اأحتدث عن املنا�سب التي �سغلتها الدكتورة جناح العطار، و�ساأترك احلديث 
ع���ن ذل���ك لالآخري���ن، ولكنني �ساأحتدث ع���ن اأول لق���اء يل بها، وعم���ق الأثر الذي 
ترك���ه يف اأعماق���ي ذلك اللق���اء، لأ�سيء اجلانب الوطني والإن�س���اين يف اأعماق هذه 
ال�سيدة التي ما توانت يوماً عن ت�سجيع املواهب ال�ساعدة يف هذا الوطن، ومد يد 

العون لكل من يتلم�س طريقه نحو النور وك�سب املعرفة...
كان اأول لق���اء يل بالدكت���ورة جن���اح العط���ار ح���ن كنت موظف���اً يف وزارة الإعالم 
)مدي���راً لرقاب���ة املطبوعات(، وكان وزير الإعالم اآن���ذاك املرحوم )اأحمد اإ�سكندر( 
ال���ذي كان الإن�س���ان املنا�سب يف امل���كان املنا�سب، وكان مدر�سًة ب���كل ما تعنيه الكلمة 
م���ن معن���ى، اأذكر اأنه ذات يوٍم هاتفن���ي وطلب مني اأن اأح�سر اإىل مكتبه م�سطحباً 
�سحيف���ة النه���ار الت���ي كان �ساحبها املرح���وم غ�سان تويني، وكان���ت توفيت والدته 

قبل يوم واحد ورثاها يف افتتاحية �سحيفة النهار...
دخل���ت غرفة الوزير املرحوم اأحمد اإ�سكن���در وب�سحبتي اجلريدة لأجدين وجهاً 
لوج���ه اأم���ام ال�سيدة جناح العط���ار التي كانت وزي���رًة للثقافة اآن���ذاك وقد قابلتني 
بابت�سام���ة ودودة م���ا زلت اأذكرها حتى الآن، دعاين املرحوم اأحمد اإ�سكندر فجل�ست 
وبادرته���ا بالق���ول: من ل ميلك بوَح �ساعٍر فليتنحَّ وكانت اجلملة تلك عنواناً ملقال 
كتبت���ه الدكتورة جن���اح ون�سرته �سحيفة ت�سرين اأو الث���ورة مل اأعد اأذكر فابت�سمت 
وابت�س���م املرح���وم اأحم���د اإ�سكن���در وراح ي�سي���د بكتاباته���ا الر�سين���ة وعباراتها التي 
اأ�سب���ه م���ا تكون بال�سعر الر�سن، حي���ث اجلمل الآ�سرة والأ�سل���وب الذي يدلُّ على 
ثقاف���ة عالية، وامت���الك نا�سية اللغة، ومو�سيقا حروفها الآ�سرة حن تتحدث بها 
اأو تلقيه���ا الدكت���ورة جن���اح فتاأ�س���ر املتلق���ي وتظهر حما�س���ن اللغ���ة العربية وعمق 

معانيها وجمال حروفها...
بداأت وبطلب من املرحوم اإ�سكندر بقراءة افتتاحية غ�سان يف رثاء والدته، وحن 
انتهي���ت ابت�سم���ت الدكت���ورة جن���اح وقال���ت: لغتك �سليم���ة واإلقاوؤك جي���د اأح�سنت، 
فاأجبتها: اأعتز ب�سهادتك، عندها قال لها املرحوم اإ�سكندر: اإنه �ساعر وله ديوانان 
مطبوع���ان، قال���ت: ي�سع���دين اأن اأّطل���ع عليهم���ا، قل���ت: ي�سرفن���ي ذل���ك وي�سعدين 
�سي�سالن���ك قريباً، بعد اأ�سبوعن قدم���ت لها الديوانن وقلت: ي�سعدين اأن اأ�سمع 
راأي���ك بعد قراءتهما، وبعد اأكرث من ع�سرين يوماً هاتفتني مديرة مكتبها وقالت 
يل: ال�سي���دة الوزي���رة تقرئك ال�سالم وتقول ل���ك: اأنت �ساعر جميد ورقيق، قلت: 
ه���ل م���ن �سيء اآخ���ر قالته؟ قالت: ل، من ذلك التاريخ وحت���ى الآن مل اأكتب جملة 
�سعري���ًة واح���دة اإل وقفزت اأمامي عبارتها، ويف قرارة نف�سي رغبة باأل اأخّيب ظنها 

بي...
ومرت الأيام وت�سرفت بلقائها مرات عديدة حن كنا نقوم بزيارتها نحن اأع�ساء 
املكت���ب التنفي���ذي باحت���اد كت���اب العرب، لتقدم لن���ا الن�سح وتبن لن���ا راأيها يف اأداء 
املكت���ب، والالف���ت ل بل املده�س اأنها كانت تقراأ كل عبارة نكتبها، وتتابع كل ن�ساط 
نق���وم ب���ه يف احت���اد الكتاب، م���ا جعلنا ندق���ق كل خطوٍة نخطوها ط���وال وجودنا يف 

قيادة الحتاد... 
ق���راأت باإمع���ان كل م���ا اأ�سدرت���ه من كت���ب فوجدت الوط���ن حا�س���راً يف كل حرٍف 
خطته، كيف ل وهي واحدٌة من الركائز الأ�سا�سية يف هذا الوطن وعا�سقة له؟...

ح���ن قلده���ا ال�سي���د الرئي�س ب�س���ار الأ�سد و�س���ام الوطن ذا الر�سيع���ة وهو اأعلى 
الأو�سمة يف الوطن ع�سُت فرحاً داخلياً لأمرين اثنن الأول: اأن هذا الوطن يقدر 
الذي���ن كّر�س���وا عمرهم  خلدمته والتفاين من اأجل���ه، والثاين: اأن الو�سام ُمنح ملن 

ي�ستحّقه بجدارة، والدكتورة جناح العطار خري من ي�ستحّق اأو�سمة الوطن...
كلم���ة اأخ���رية اأقوله���ا يف ه���ذا املقام: لق���د اأثبت���ت �سورية ب���اأن امل���راأة يف وطني نٌد 
للرج���ل وله���ا املقام العايل وخا�سًة اإذ كانت بثق���ل ور�سانة الدكتورة جناح العطار، 

فتحية لها.

 كتب: د. غسان الفي طعمة

جّن���اح  الأديب���ة  الدكت���ورة  اأّن  اأزع���م  اأكاد 
العّط���ار م���ن اأه���ّم كاتب���ات املقال���ة الأدبي���ة يف 
وطنن���ا العرب���ي، املقال���ة الأدبية الت���ي تداعب 
املجتم���ع وتالم�س ال�ّسيا�س���ة وتوغل يف الفّن، 
فه���ي �ساءل���ت احلي���اة، وقلب���ت الأحج���ار م���ن 
وى على جوانب  بع����س اأطرافها وعاينت ال�سّ
الّطري���ق، وحاولت بالفك���ر اأن تنه�س ببع�س 
م���ا ينه�س به ال�ّسع���ر، فكتبت املقال���ة الأدبية 
راغب���ًة رغب���ًة �سادقًة يف اأن تك���ون هذه املقالة 
جميع���اً،  �سورن���ا  فيه���ا  ن���رى  جمل���وة  م���راآًة 
فالكلم���ات –كم���ا ت���رى- مراي���ا ننظ���ر فيه���ا 
عد  اأنف�سن���ا، وله���ذه املرايا �س���وت كاندياح الرَّ
���ة، وتن�س���ّق  تخف���ت اأمامه���ا الأب���واق الّنحا�سيَّ
حج���ب الهياكل وت���رجّت القبب ال���ّزرق املعّلقة 

باأمرا�ٍس ل مرئية.
والناظ���ر يف مراي���ا الّدكتورة جّن���اح العّطار 
بعم���ق وامل�سغ���ي اإىل اأ�سواته���ا برهاف���ٍة ي���رى 

م�سهدين:
م�سه���د الوط���ن وم�سه���د الإن�س���ان وي�سم���ع 
و�س���وت  الوط���ن  �س���وت  اأي�س���اً:  �سوت���ن 

الإن�سان.
وع�س���ق الوط���ن يب���داأ لديه���ا م���ن فلذات���ه 
املتقطع���ة من القل���ب الكب���ري، واملو�سوعة يف 
الأ�س���ر، يبداأ م���ن اجلولن الأ�س���ري، فالأديبة 
كان���ت يف جم���دل �سم����س و�سمع���ت احلج���ارة 
تتكّل���م، ووق���ع اخلطا يتكّل���م، الغ�س���ب يتكّلم 
فاأدرك���ت اأّن البح���ر ل ُي�س���رب بك���وب، واجلبل 
ل يقطع ب�سك���ن، والّتاريخ ل مُيحى باإ�سبع، 

واجلولن لن يبقى اأ�سرياً.
ودم�س���ق متّث���ل املرك���ز يف ع�س���ق الوط���ن – 

والأديبة دم�سقيٌة حّتى نقي عظامها-.
فدم�س���ق ه���ي دم�سق وكفى، »ه���ي يف اأ�سالة 
الّتاري���خ اأ�سالة تاريٍخ، وهي يف العروبة جمٌد 
���ت  ب���اٍق للعروب���ة له���ا هت���ف �سعي���د عق���ل وغنَّ

فريوز:
قراأُت جمدِك يف قلبي ويف الكتِب

�ساآم ما املجد؟ اأنت املجد مل يغِب
وه���ي يف الكف���اح الوقف���ة الت���ي م���ن حت���ت 

اأخم�سها احل�سر ول تتزعزع«.
والوط���ن املع�س���وق ع�سق���اً �سوفي���اً يتج�ّس���د 
ما�سي���اً  العط���ار  جن���اح  الأديب���ة  مق���الت  يف 
ي���زول  �س���يء  »ف���كلُّ  وم�ستقب���اًل،  وحا�س���راً 
ويتناق����س ويفنى اإّل احل�سارة، �ساهدة تبقى 
م���ن ع�سٍر لع�سٍر وبو�سلة هداية للبحر على 
مركب التاريخ يف رحلٍة تعانق الوجود الأّول، 
حي���ث امل�سدر ال���ذي جئنا من���ه، والغاية التي 
ميمناها، وامل�سرية التي قطعناها، وامل�ستقبل 

الذي هو غدنا واأملنا معاً«.
ويف اإطاللته���ا على املا�سي البعيد ووقوفها 
عن���ده تط���لُّ على م�س���رح ب�س���رى وتقف عند 
»ال���زورق  باأّن���ه  فت�سف���ه  ال�ّسام���خ  �سرح���ه 
ل  احل�س���اري ميخر عباب الّتاريخ، فال هو �سّ
���ة البك���ر، ول نح���ن البح���ارة  ال�سبي���ل يف اّللجَّ
امل���ردة اأ�سلمن���ا ال�سراع اإىل ه���وج الّرياح، فظّل 
طوداً �ساماً، علماً فرداً، يرّتل اخللود اآيًة يف 

الباقيات«.
عن���د  وتق���ف  اإيب���ال  اآث���ار  عل���ى  تط���لُّ  كم���ا 
تخومه���ا فتطلُّ على الّدنيا من اأبهى �سرفات 

الّتاريخ.
هذه ال�ّسرفات التي حتت�سن مئًة وخم�سن 
���رق الأو�س���ط الق���دمي  عام���اً م���ن تاري���خ ال�سَّ
�سوري���ة  دور  تثب���ت  الت���ي  العظيم���ة  بقيم���ه 

الكبري خالل الألف الّثالث قبل امليالد.
ويف اإطاللته���ا عل���ى املا�س���ي القري���ب تقف 

خا�سعًة اأمام ذك���رى اجلالء، فني�سان مل يكن 
ربيع���اً يف الطبيع���ة فق���ط، كان اأي�س���اً ربيع���اً 
يف الّن�س���ال، في���ه تفّتح���ت زه���ور ال���ّدم ال���ذي 
�سف���ك طوي���اًل يف حلب والالذقي���ة والقلمون 
وغوط���ة دم�س���ق وجب���ل الع���رب، وكّل اأنح���اء 
البالد التي ا�ستعل���ت فيها الّثورة منذ وطئت 
اأقدام املحتّلن الفرن�سين الأرا�سي ال�ّسورية 
حّت���ى جلوا عنه���ا يف ال�سابع ع�س���ر من ني�سان 

1946م.
ويتوه���جَّ ع�س���ق الوط���ن اإىل اأق�س���ى ح���دود 
الّتوّه���ج يف احلا�س���ر، احلا�س���ر امل�س���رق الذي 
تع���ود في���ه فل���ذٌة اإىل القلب، تع���ود القنيطرة 
اإىل �سوري���ة ف���رى كلم���ات الأديب���ة العّط���ار 
غي���اب  بع���د  )كالعائ���د  و�سع���راً  حّب���اً  تتّوه���ج 
طويل، وكاملري�س الذي ي�سفى من داٍء ع�سال 
كذل���ك هي املدن بع���د الّتحرير عزيزًة حبيبًة 
غالي���ة تك���ون، وعزي���زًة حبيب���ًة غالي���ًة تبقى؛ 
تها، ومن  لأّنه���ا من عذاباتها دفعت ثمن معزَّ
املحن���ة كالذه���ب يف الّن���ار خرج���ت متوّهج���ًة 
وذراعاه���ا امل�سرعت���ان جناح���ا ن�س���ٍر، و�سراع���ا 

�سوٍق مفتوحتان للقاء الأحّبة(.
ومل يكن ع�سق الوطن لدى الأديبة العّطار 
ع�سق���اً قطري���اً يخ����سُّ �سوري���ة وحده���ا واإمّنا 
كان ع�سق���اً قومي���اً ميتدُّ من لبن���ان اإىل ليبيا 
فاجلزائ���ر... وتظ���لُّ فل�سط���ن مرك���ز دائ���رة 
القو����س ق���زح يف ه���ذا الع�س���ق، تق���ول يف وداع 

ال�ّساعر الفل�سطيني اأبي �سلمى:
)في���ا اأّيها الإخ���وة الفل�سطينيون! جرحكم 
جرحن���ا، وقدرك���م قدرنا، وكفاحك���م كفاحنا، 
�سهيدن���ا،  و�سهيدك���م  �سربن���ا،  و�سربك���م 

و�ساعركم �ساعر اأمّتنا(.
والأديب���ة عا�سقٌة الإن�س���ان يف كّل مكان لكن 
ب�سرٍط واحٍد اأن يكون اإن�ساناً �سواء اأكان فّناناً 
اأم اأديب���اً اأم ثائ���راً اأم اإن�سان���اً عادي���اً، ومقالتها 
تف�س���ح عن ه���ذا الع�سق، بب���وٍح �سعري �سفيٍف 
ي���رقُّ ع���ن م���اٍء ع���ذٍب اأو جن���اح فرا�س���ٍة، فف���ي 
الف���ريوزي تق���ول وقوله���ا  ���وت  ع�سقه���ا لل�سّ

ر حّباً لهذه الفّنانة الّنادرة: يتقطَّ
لأّنه���ا  عظيم���ة  ف���ريوز،  ه���ي  )عظيم���ٌة 
فّنان���ة، فالف���ّن يخل���ع عظمته عل���ى اأ�سحابه، 
ويعطيه���م تيجان���اً، وتاجها ه���و الغناء، ثمن 
كاجلوه���رة الت���ي مل ُيعرث عليها بع���د... كان 
عمله���ا كب���رياً مثله���ا والكبري يف العم���ل نادر، 

فلذلك كانت نادرة(.
ويف مقالته���ا ع���ن موك���ب عبق���ر وال�ّساع���ر 
�سفيق معلوف، ت�س���وغ حّبها لل�ّسعر وال�ّساعر 
���ور واأملا����س الكلمات  �سال�س���ل م���ن ذه���ب ال�سّ

حن تقول:
»لق���د قط���ف �سفيق معلوف جنوم���اً كثرية، 
�س���ار غنّي���اً واأمواله جنوٌم ل ح�س���ر لها، لقد 
امتط���ى م���ن �سيطان���ه ال�ّسع���ري اإىل عبق���ر، 
وهن���اك طّوف بن البلدان املر�سودة واأبال�سة 
���رق امل�سح���ورة واأكل م���ن  الأب���راج، وم���رَّ بالطَّ
�سج���ر الّنبوءات، وحينم���ا يف وادي العبقرين 

�ساهد رفاته���م و�سمع هم�س جماجمهم ظّلت 
اأحالم���ه كب���ريًة اإىل غ���ري ح���دٍّ لأّنه���ا اأح���الم 

هوى هو يف ال�ّسعر روح ال�ّسعر«.
ويف مقالها ع���ن �سنديانة اجلبل التي هوت 
–�سلط���ان با�س���ا الأطر�س- ت�سم���و باأ�سلوبها 
لأنَّ الع�س���ق �ساٍم فتن�سح كلماتها حّباً لإن�ساٍن 
���د الإن�ساني���ة والوطني���ة يف حيات���ه ف���كان  ج�سَّ

�سلطاناً:
اأعط���ى ال�ّسلطن���ة   »نع���رتف، كان �سلطان���اً 
املعن���ى  اأعطاه���ا يف معن���ى  نبال���ًة،  الث���ورة  يف 
�سموخ���اً، �سار ال�سم عزيزاً كنور العن، �سار 

وهجاً ينري وينري وينري... ».
ه���واري  اجلزائ���ري  للقائ���د  رثائه���ا  ويف 
للّث���ورة  للجزائ���ر،  حّبه���ا  ���ر  تفجَّ مدي���ن  ب���و 
اجلزائري���ة، للن�س���ر ال���ذي حّققت���ه، وكان بو 
مدي���ن من اأبرز رجالت���ه، ففا�ست م�ساعرها 
مراي���ا  كالكلم���ات،  لي�س���ت  كلم���اٍت  ادق���ة  ال�سّ
جمل���وة ننظ���ر فيه���ا ال���ّروح باأن�س���ع �سورها، 

تقول:
تك���رب  اأبط���اًل،  يول���دون  ل  »الأبط���ال 
البطولة بالعم���ل وبالثورة، ت�سري ذروة، اإمّنا 
بعده���ا ي�سب���ح ال�ستم���رار الّث���وري ذروة غري 

حمدودة«.
ويف ع�س���ق الأديب���ة العّط���ار الإن�س���ان جتتاز 
احل���دود كّلها، احل���دود اجلغرافي���ة واحلدود 
ال�ّسيا�سية لأّن الإن�سان الإن�سان يلغي احلدود 
ة ويف عامل الفكر، عامل  كّله���ا باإن�سانيته الف���ذَّ
م���ا  وه���ذا  حل���دوٍد،  وج���ود  ل  والف���ن  الأدب 
يو�سل الأديبة اإىل الأديب الّرو�سي تول�ستوي 
بالإن�س���ان  فالإمي���ان  اإن�سانيت���ه،  يف  الفائ���ق 
ه���و ركي���زة كّل اإمي���ان وق���د كان تول�ست���وي يف 
اأدب���ه وتعاليم���ه و�سلوكه اإن�سان���اً يعطي الّثقة 
بالإن�سان، يثبّتها، ينمّيها، ويلهمها لالآخرين 

ولذلك قال عنه مك�سيم غوركي:
»اإن���ه فائ���ٌق يف اإن�سانيت���ه واإّن امل���رء ليغتب���ط 
عند روؤيته لأّنه يح�سُّ بنف�سه اأّنه اأي�ساً اإن�سان 
ولأّن���ه يدرك اأّن بو�سع الإن�سان اأن يكون ليون 

تول�ستوي«.
واأن���ا اغتبط���ت مبعرف���ة الأديب���ة الّدكت���ورة 
جّن���اح العّط���ار وقراءة اأدبه���ا لأنن���ي اأح�س�سُت 
الأنث���ى يف  بو�س���ع  اأنَّ  واأدرك���ت  اإن�س���ان،  اأّنن���ي 
ب���الدي اأن تك���ون جناح العّط���ار اإذا عملت كما 

اقية. عملت هذه الأديبة الرَّ

ماسة في قالدة الوطنعاشقة الوطن واإلنسان..
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ُحّيِيِت �سّيدَة الّثقافِة ُدّرًة
مكنونًة �سّنْت بها الأزماُن

كّنا نظنُّ الفْكَر �سّوَح ذاوياً
حّتى برْزِت ففي القلوِب اأماُن

اأ�سعْلِتِه من ناِر عبقَر جّنًة
ّماُن يختاُل فيها الّنخُل والرُّ

من كّل فاكهٍة َهَمْت زوجِن بْل
ياقوَت وحٍي يفتديِه ُجماُن

حّرْكِت ري�سَتِك الَولوَد، عطاوؤها
كُتٌب لنا بيقيِنها اإمياُن

هي �ِسْعُب َبّواٍن وغوطُة جّلٍق
بل غاُب بولوٍن، هَي الإدماُن

فيها ا�ستعْدنا من ح�سارِتنا �سًذى 
ها الأثماُن فُكنوُزنا مل حُت�سِ

فغدْت لنا ِخاّلً وفّياً مل تِغْب
عّنا وكم ُعِقَدْت بها الأمياُن!

�سْت قل لالأُىل ظّنوا الّثقافَة ُقوِّ
ظهراً وهم من جهِلهْم ِخّماُن

ٌر اإبداُع نائبِة الّرئي�ِس مب�سِّ
ّماُن  با ال�سُّ اأّنا لَينبوِع ال�سِّ

رو�ُس الّثقافِة �سوف يبقى نا�سراً
بنجاِحنا هَي قلُبُه الَهيماُن

هي حَلُنُه املن�ساُب نْبعاً �سْرَمداً
ي�سدو فيوِرُق ِمْزَهٌر وَكماُن

 كتب: د. أحمد زياد محبك

كي���ف ميك���ن ملثق���ف عرب���ي اأن ُيلقَي كلم���ًة عربية 
ثقافي���ة يف اأعرِق جامع���ة يف قلب اأوروبا كيف ميكن 
اأن يواجه بها املثقفن يف ال�سوربون بباري�س؟ وكيف 
ميك���ن اأن يو�س���ل اإليه���م ر�سال���ة اأمت���ه احل�سارية؟ 
وكيف ميكن اأن يدعوهم اإىل لقاء ثقايف ح�ساري؟  
يف الع���دد 394 ل�سه���ر مت���وز م���ن ع���ام 1996 
ن�س���رت جمل���ة املعرفة ال�سوري���ة كلمة كان���ت وزيرة 
األقته���ا يف  ق���د  العط���ار  الدكت���ورة جن���اح  الثقاف���ة 
جامع���ة ال�سورب���ون بباري����س، والكلم���ة متاألق���ة يف 
لغته���ا واأ�سلوبه���ا، عميق���ة يف فكره���ا، حتم���ل روؤي���ة 

ثقافية ح�سارية جديرة بالهتمام. 
واأول م���ا تق���وم عليه الكلمة ه���و ال�سعور بالندية، 
عل���ى اأ�سا����س م���ن الثقاف���ة واحل�س���ارة، يوؤك���د ذلك 
عنوان الكلمة:« التقابل والتبادل الثقايف«، والنديَّة 
ه���ي الإيقاع ال���ذي تعزف عليه الكلم���ة من بدايتها 
اإىل نهايته���ا، بدقة متناهي���ة، من غري تكرار، لأنها 
تعال���ج النديَّة ما�سي���اً وحا�س���راً وم�ستقباًل، وتقوم 
الندي���ة عل���ى الح���رتام املتب���ادل واحل���وار، تق���ول 
الدكت���ورة جن���اح: »ي���ُد دم�س���َق ج���اءت ت�ساف���ح ي���د 
باري����س، وت�س���دُّ عليها بح���رارِة ال�سداق���ة والعراقة 
واحل�س���ارة، الت���ي يف انفتاحه���ا وحتاورها وتكاملها 
يك���ون زه���و الإن�س���ان الي���وم، كم���ا يف الأم����س، اأو ل 

يكون«. 
وتتاأك���د الندي���ة من خ���الل التعبري ع���ن النتماء 
مقاب���ل  يف  خ�سو�سيت���ه،  وتاأكي���د  الوط���ن،  اإىل 
خ�سو�سي���ة الآخ���ر: »وكم���ا اأن فرن�س���ا بل���د الن���ور، 
فكذل���ك �سوري���ة هي بل���د الإ�سعاع، لأنه���ا يف طليعة 
بلدان العامل اهتماماً برتاثها احل�ساري من جهة، 
وبناء م�ستقبلها امل�سرق من جهة اأخرى، ونعتقد اأن 

الأمم كلها بحاجة اإىل ح�سارتها وثقافتها«. 
ومعرف���ة  بال���ذات،  الثق���ة  ه���و  الندي���ة  واأ�سا����س 
الأ�سل���وب الذي يجب من خالل���ه ماطبة الآخر: 
»اإنني اأعرفكم، والغريب األ اأعرفكم، واأل اأبادر اإىل 
تلبية دعوتكم والوقوف ههنا، اأتكلم من فوق منرب 
طامل���ا كان مرق���ى الُع���اَل مِلَ���ْن وقف���وا عليه ِم���ْن قادة 
الثقاف���ة، وِمن اأ�سحاب الكلم���ة ال�سعرية«، ويف هذا 
دللة على وعي باملهمة، فلي�س من ال�سهل ماطبة 
القوم يف دارهم، ولذلك توؤكد للقوم معرفتها بهم، 

وتقديرها العايل للمكان الذي تقف فيه. 
وت�سري اإىل معرفتهم باحل�سارة العربية، وبذلك 
اأنه���م يعرف���ون  جتعله���م يق���رون ب�س���كل غ���ري واع 

احل�س���ارة العربي���ة، اأو اأن اأكرثهم يعرف، واإذا نفوا 
املعرف���ة فاإنهم عندئذ ين�سبون اإىل اأنف�سهم اجلهل، 
فتق���ول: »وما اأ�س���ك يف اأنكم، اأو بع�سكم على الأقل، 
يعرفون َمْن نحن، اإذ يعرفون اأننا اأبناء ح�سارة لها 
يف التاريخ���ن الق���دمي واحلدي���ث موق���ٌع وموقٌف، 
كالهما يعطيانها، ق�سدُت ح�سارة ال�سرق، اأن تعتز 

باإجنازاتها على مر الع�سور«.
وتتاأك���د الندي���ة م���ن خ���الل املا�س���ي احل�س���اري، 
تق���ول: »اإنن���ا، اأنت���م ونحن، عل���ى تع���اُرٍف ح�ساري، 
وتب���اُدل اأي�س���اً، وق���د كان���ت لن���ا قب���ل ق���رون طويلة 
ْت فوقه���ا ح�سارتن���ا العربي���ة  ج�س���وٌر اإليك���م، َع���رَبَ
الإ�سالمي���ة.. وللتذك���ري فق���ط اأ�س���ري اأن لفونتن 
مب���ا كتبه على ل�سان احليوان مل يكن خايَل الذهن 
مما كتبه ابن املقفع يف كتابه كليلة ودمنة يف رمزية 
مبك���رة حيث الرمزية مل تكن قد اأ�سبحت مدر�سة 

يف فرن�سا واأوروبا كلها«. 
وتوؤك���د اجل���ذور احل�ساري���ة يف �سوري���ة، فتق���ول: 
»وي���رى علم���اء ما قب���ل التاري���خ اأن الزراع���ة وحتى 
بع�س اأنواع املا�سية ُنِقلَْت من �سورية اإىل قرب�س يف 
الأل���ف اخلام�س قبل املي���الد، وكانت هناك عالقات 
جتاري���ة م���ع جزي���رة كري���ت يف الأل���ف الثال���ث قبل 

امليالد«. 
وبذلك فاحل�سارة نتاج اإن�ساين م�سرتك، ت�ساهم 
في���ه �سعوب العامل، تقول الدكت���ورة: »اإن احل�سارة 
لي�س���ت عط���اء بلد واح���د، اأو زم���ن واح���د، اإنها نتاج 
الب�سري���ة جمع���اء، وعط���اءات �سع���وب قدمي���ة ِق���َدَم 

العامل«. 
وتدع���و الدكت���ورة اإىل ن�سيان مرحل���ة ال�ستعمار 
الفرن�س���ي، من اأج���ل تر�سيخ عالقة جدي���دة، وتثق 
ب���اأن التاري���خ ل يتك���رر، ولكن���ه يتط���ور، واأن اللق���اء 
اجلدي���د ب���ن �سورية وفرن�س���ا يج���ب اأن يكون على 
اأ�سا����س م���ن الإقرار ب���اأن ل���كل بل���د دوره يف الثقافة 
واحل�س���ارة، فتقول: »يق���ال اإن التاريخ يعيد نف�سه، 
وهذا يف راأيي غري �سحيح، فالتاريخ ل يعيد نف�سه، 
لأنه مي�سي اإىل اأمام يف حركة حلزونية مركبة ول 
ع���ودة اإىل وراء، وعل���ى ه���ذا ف���اإن ال�سفح���ة املا�سية 
م���ن العالق���ات الفرن�سي���ة - العربي���ة ال�سوري���ة يف 
الن�س���ف الأول م���ن ه���ذا الق���رن )الع�سري���ن( ق���د 
طوي���ت، انطالقاً م���ن اإمياننا باأن ل���كل بلد دوَره يف 
العط���اء الثقايف واحل�ساري، وب���اأن التوا�سل ينبغي 

اأن يكون القاعدة، وما عداه ا�ستثناء«.

وت�س���ع فرن�سا مع �سورية على ق���دم امل�ساواة اأمام 
حتدي���ات العومل���ة، للوق���وف مع���اً عل���ى قاع���دة م���ن 
الثقاف���ة، ثقافة اخلري والإخاء والعدل وال�سداقة، 
فتق���ول: »جند اأنف�سنا يف موقع غري متباعد، نحن 
واأنت���م، ب���ل يف موق���ع متق���ارب، وه���ذا ه���و املاأم���ول، 
فالثقاف���ة الإن�ساني���ة ثقافة املعرفة واحل���ق، ثقافة 
اخل���ري والعدل، ثقاف���ة الإخاء وامل�س���اواة، يف خطر، 
لأن الثقاف���ة الأخرى املحمول���ة على ب�ساط النظام 

العاملي اجلديد تهبُّ علينا«. 
وتوؤك���د اأن���ه ل �سبي���ل غ���ري احل���وار ب���ن ال���دول، 
و�س���رط احل���وار ه���و الع���رتاف بالآخ���ر، والإميان 
نري���د  »اإنن���ا  ال�سع���وب يف احلري���ة، فتق���ول:  بح���ق 
احل���وار عل���ى اأو�سع م���دى، ونحن نوؤم���ن اأن احلوار 
باُبه الدميوقراطي���ة، اإن الدميوقراطية تقوم على 
اأ�سا����س امل�ساواة ب���ن ُدَول ح���رة، ومت�ساوية �سواء يف 
احلقوق اأم الواجبات، ومن منطلق الإرادة ال�سعبية 
اإن�س���ان عل���ى ح���دة،  يف كل بل���د عل���ى ِح���َدة، ول���كل 
واحلداث���ة ت�سبح مفهومة عندم���ا نتم�سك بحرية 

املوقف وحرية الإبداع«.
وتق���راأ الكلمة فرتى م���ن بن �سطورها �سخ�سية 
�سوته���ا  ن���ربة  وت�سم���ع  العط���ار،  الدكت���ورة جن���اح 
املتمي���زة، وحت�س فيها ذاته���ا، وقد اأودعت يف الكلمة 
قب�س���اً م�سيئاً من روحها، ويف هذا ما يغني الكلمة، 
ويبع���د عنها اجلف���اف، ومينحها ال���دفء والنب�س، 
فق���د اأ�سارت بلط���ف اإىل اأنها كانت حتل���م بالدرا�سة 
يف ال�سورب���ون، ث���م اأ�س���ارت اإىل اأنه���ا تفخ���ر اإذ تق���ف 
اليوم يف ال�سوربون لتلقي كلمة، فقد حتقق احللم، 
تق���ول: »وب���روح من احلميمي���ة اأ�سارحك���م اأنني يف 
املرحل���ة الثانوي���ة من تعليمي، ث���م اجلامعية، كنت 
اأرغ���ب يف متابع���ة الدرا�س���ة يف ال�سورب���ون، وه���ا هو 
القدر يحقق رغبتي الأوىل ولكن على نحو مغاير، 
فاآت���ي اليوم متكلمًة يف حرم جامعتكم بَدَل اأْن اأكون 

طالبة فيها«. 
اإن كلم���ة الدكت���ورة جن���اح يف جامع���ة ال�سوري���ون 
خط���اب ح�س���اري ثقايّف، احتد في���ه اخلا�س بالعام، 
والف���ردي باجلمع���ي، ومتث���ل في���ه التق���اء الثقاف���ة 
العربي���ة بالثقاف���ة الغربية، وحم���ل الوعي العربي، 
وع���رب ع���ن ال���روح العربية، وع���ن النتم���اء الثقايف 
اإىل �سوري���ة اأر�ساً و�سعباً وتاريخاً وثقافًة وح�سارة، 

والكلمة خطاب اأدبي جدير بالدرا�سة والتحليل. 

قراءة في كلمة الدكتورة نجاح العطار في السوربون

سّيدُة الّثقافِة

�سخ�سي���ة متف���ردة يف حياتن���ا الثقافي���ة وال�سيا�سي���ة، ملك���ت 
اللغ���ة ونا�سيته���ا، بلغ���ت يف الأدب ذروت���ه، ح�سل���ت اأعلى املراتب 
العلمي���ة، تدرج���ت يف  املواقع حتى �س���ارت قمة الهرم الثقايف يف 
�سوري���ة، جمع���ت كل الأطي���اف حولها من ال�سوري���ن، مل تتغري 

مع الزمن، وبقيت ال�سورية العروبية يف كل حالتها. 
عا�ست �سورية يف كل حتولتها وجتلياتها، فوقفت مع الوطن 

يف حمنة الثمانينيات وقاومت احلركات الظالمية. 
والي���وم ومن���ذ بداي���ة احل���رب الكوني���ة عل���ى �سوري���ة رهن���ت 
الدكت���ورة العط���ار حياته���ا وقلمه���ا وجهده���ا ملقاوم���ة الهجمة 
الظالمي���ة التكفريي���ة، واأجن���زت اأكرث من كتاب م���ع فرق عمل 
اختارته���ا. . واإ�ساف���ة ل���كل ذل���ك قدم���ت �سل�سل���ة م���ن الكت���ب 
التوثيقي���ة املهم���ة للغاي���ة لتوث���ق للحرك���ة الثقافي���ة ال�سوري���ة 

لن�سف قرن. 
والي���وم ياأت���ي تكرميه���ا ومنحه���ا و�س���ام اأمي���ة اأرف���ع و�سام من 
ال�سي���د الرئي����س ب�سار الأ�سد تقدي���راً لنهجه���ا وثباتها وقيمها، 

ولي�س ملنجزها وح�سب. 
اإن الدكت���ورة العط���ار قيم���ة �سوري���ة وعربي���ة وثقافي���ة ن���ادرة 
الوج���ود.. ومتث���ل القيم النبيل���ة يف حياتن���ا الثقافية وتكرميها 
ول يختل���ف عل���ى ذل���ك اأح���د تك���رمي للثقاف���ة كله���ا، األ���ف �سكر 
لل�سي���د الرئي����س ب�س���ار الأ�س���د وال�سي���دة الأوىل اأ�سم���اء الأ�س���د، 

والعطاء دوماً والعمر املديد لل�سيدة الدكتورة جناح العطار. 
بها ازدانت الثقافة وتباهى الأدب وفخرت الأمومة. 

د. نجاح العطار 
واالنتماء

 كتب: د. فاروق اسليم

 ))اأن���ا �سائ���دة كلم���ات(( به���ذه العبارة املوجزة تعّرف ال�سّي���دة الأديبة جناح العّطار نف�سها، وه���ي تبحث، يف كّل ما تكتب، عن الكلمة اللوؤل���وؤة التي تنا�سب املقام 
واملق���ال، لُتح���دَث به���ا جتاذب���اً جمي���اًل ب���ن املعنى واملبن���ى؛ فهي حري�سة عل���ى و�سع �سيده���ا يف الأمكنة التي تليق ب���ه، ليكون بع�ساً م���ن ن�سيج ر�سائعه���ا الأدبّية 

والفكرّية.
ع بالورد واليا�سمن، لت�سري هديَل حمام، ورفَّ ميام يتهاديان اإىل العيون  ها )العّطار(، وُتخ�سعها لذوق دم�سقّي، فريد، مر�سّ اإّن الكلمة اللوؤلوؤة طريدٌة، َتْقِن�سُ
والأ�سماع والعقول، ويحمالن ))املحّبة من قا�سيون �سُبوباً، ومن الغوطة ُطُيوباً، ومن بردى �سالماً، ومّني كالماً، فيه ال�سذى �َسْكُب �ساآمّية، يف حلظها اللَّْحُظ، 

ويف وفائها الوفاء((.
���ع بكلمات، هي لآلئ منتق���اة بعناية، لت�سنع ر�سيع���ًة تبّث ر�سالة تعريف بدم�س���ق؛ فاأّي يراٍع  ه���ذه العب���ارات غي����س م���ن فيو�س الأديب���ة )العّطار(، غي�ٌس مر�سّ
رود اإيقاع���اً اأنيقاً، يف �سياق ل ُتغلق اأبواب فهم���ه؛ �سياق ي�ستح�سر من ذاكرة  ُيوب؟! واأّي يراٍع ه���ذا الذي مينح اللفظ ال�سَّ معا�س���ٍر ميكن���ه ا�سطي���اد ال�ّسُب���وب والطُّ

حمّبي دم�سق وال�سام �َسْكَب �ساآمّية ل يغيب نوره، ول يغي�س ماوؤه؟
ال�سّيدة الأديبة جناح العّطار ت�سطاد الكلمات، وهي قا�سدة اأن ت�سنع منها ر�سيعة لإيقاٍع ومعاٍن تليق بدم�سق حا�سراً وتاريخاً، وهي ب�سيدها قد تاأخذنا اإىل 
ع���وامل م���ن �سح���ر التاريخ و�سوفّيته، يف مثل قولها: ))اإّن الإ�سراق يف �سعر ابن عرب���ّي قد امتزج بالغالية((؛ فالغالية ت�ستدعي من تاريخنا عبق جمال�س الأن�س 

والنعماء وال�سيادة.
وق���د يرتق���ي ب���ك �سيد )العّطار( لتكون بن ذروتن لتاريخ دم�سق التي ))ه���ي اليوم، كما كانت بالأم�س، غّرة ٌاأموّيٌة يف جبن التاريخ العربّي الإ�سالمّي، وُغّرة 

للتاريخ العربّي الإ�سالمّي، تكتُبه، ويكتُبها((.
والأديبة ال�سائدة تعلم اأّن لدم�سق اأبواباً: اأبواباً لأ�سوارها، واأبواباً لقلوبها، فكان داأبها اأن تر�سم بالكلمات اأهاًل و�سهاًل ومرحًبا باملحّبن اأ�سحاب الذوق الرفيع 

واخُللق الكرمي، ليزدادوا معرفة بطيب دم�سق، وبعزم �سيف دم�سق.
يد امليامن حتّية �ساآمّية ل�سائدة الكالم واملعاين من اأهلها ال�سّ

�سائدة جديرة بالر�سيعة والتكرمي

صائدة الكلمات

العدد:    »1795« األحد 2022/11/13م - 

19 ربيع الثاني1444هـ



ل���ة بن���اء �سا�سعاً  عندم���ا تتح���د ح���روف الأبجدي���ة م�سكِّ
ن يف ثبات  ْرِحِه قويَة ال�ّسبِك جْزلَة التح�سّ تاأتي َلِبناُت �سَ

وعٍي وازدهاِر انتماٍء اإىل اجلذور.
ن���داٌء حمّل���ٌق يف ج���ود ال�سم���اء اإىل  ن���وَن ا�سمه���ا  وكاأنَّ 
حتقي���ق رغب���ة الأر�س يف لق���اٍء معها ومت���اٍه يف جلة اللغة 
�سانع���ًة األ���َق املعنى من ثروة لغوية عالي���ة املن�سوب فكرياً 
دافئ���ة الت�سبث بحمائم الذكريات وه���نَّ ُيهدهدَن �ساكِني 
ِمهاِد اجلمال وُمزّيني تراث الو�سال  يف ماآثر رحلة اأدبية 
ث���ّرة متتُح من معن البالغة �سحَره���ا ومن �سهد املعاين 

عطَرها.
عرَف���ْت كي���َف تدي���ُر اأَِل���َف �سعوداتها النجاحي���ة العطر 
م�ستن���دًة عل���ى َوْق���دِة الفك���ِر ووْه���َدِة اجلم���ِر يف اإنب���اِت ما 

ميكُن كي نكوَن اأو ل نكوَن.
نوُن انتماِء اجلوِد للِجهِة اجلديدِة

يف اكتمال العطِر
للبلِد الذي يف قا�سيوَن،
تكوُن تاُء اجلبهِة الُعليا

ح�سوراً م�سرقاً للّنهر يف بردى،
تكوُن ال�سم�ُس تاأنيَث اجلهاِت الَع�ْسِر

يف �سِن ال�ّسروِق
ومهبط احلاِء احَلَماِم

اإىل ا�ستمالِة �سند�ِس الكلماِت
 يف اأبد ال�سباْح

ت�سمو على تاِج البديِع
لآلُئ الّروؤيا َبياناً

وِن، يف كتاب النُّ
كي تقف ال�سنوَن

 حمّمالٍت بريَق الّتذكاِر
اأ�سئلَة احلياِة

على مدى الأياِم تاريخاً من الإح�سا�ِس
يف نهر اجلماِل،

ميّر عرَب مروِجِه البي�ساِء
يف لغز ال�سماِء بزحمة الأ�سماِء،

منتظراً بعطر الأم�س األواَن الكالِم،
مذّكراً اأياَم تلك الرحلِة الأوىل

لتكتمَل احلياُة
بكوكب التكوين، 

من اأجِل انبالِج احُلْلِم
يف اإ�سعاِل ناِي الو�سِل

 من �سام الق�سيدة،
كي تناَم حمائُم الأمويِّ

يها الّلتن يف �ساحاِت كفَّ
هما الأمومة والنجاْح

*******

إلى األديبة
 د. نجاح العطار 

  كتب: منير خلف 

  كتب: رياض طبرة 

  كتبت: نهلة سوسو

  كتب: قحطان بيرقدار

اأع���رتف واأقر واأن���ا بكامل وعي م�سبق ملا اأق���ول اأن احلروَف 
ح���ن الكتاب���ة عن املبدعن تغدو اأدوات غري التي نعهدها من 
قب���ل، وكاأنها ت���درك وعلى نحو اكت�سبته باخل���ربة واملرا�س اأن 
عليه���ا ارت���داء اأجم���ل حل���ة، واأن تتح���ول اإىل عطر م���ن اأفخر 
العط���ور، واأن تق���دم زهرته���ا مب���ا متتلكه مل���كات اجلمال من 

اأناقة يف معر�س ف�سيح للزهور.
الكتاب���ة ع���ن جناح العط���ار كالكتابة ع���ن كل مبدعي ال�سام 
ن���رثاً، ول تختل���ف  اأم  كان ه���ذا الإب���داع  ومبدعاته���ا، �سع���راً 
الكتاب���ة عنه���ا عنه���م عن الكتاب���ة عن ب���ردى والغوطتن، عن 
قا�سي���ون و�سم���وخ اأم���وي ب���اذخ يف التاريخ حن اأحلق���وا الدنيا 

بب�ستان ه�سام.
لكن الكتابة عن الدكتورة نائب رئي�س اجلمهورية ل تخلو 
من احتمال تعر�سها لألف حجر، ذلك باأن كثريين �سيجدون 
يف ه���ذه الكتابة ثناء على املثن���ى وعليه ملوقعه، وهم ل يدرون 
اأن ه���ذا الكات���ب اأو ذاك كان قب���ل خم�س���ن عام���اً ينتظ���ر م���ا 

�ستكتبه جناح العطار يف الثورة اأو البعث اأو ت�سرين.
ح���ن كان���ت جناح العطار اأف�سل من اأح���اط باحلدث الأهم 
والأب���رز اآن���ذاك ح���دث ت�سري���ن احل���رب ال���ذي زل���زل املنطقة 
والع���امل، وكن���ا نظ���ن اأن ه���ذا الع���امل ل يتزل���زل بع���د احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة، لرى ب���اأم اأعيننا كيف غّط���ت رائحة النفط 

وزكمت الأن���وف وقلبت اقت�ساد العامل، وا�سطّف الأوروبيون 
بالدور ا�ستعداداً ل�ستاء العام 1974.

وم���ا زال الع���رب الذي���ن خا�سوا ت�سرين يدفع���ون ما حتقق 
م���ن انت�س���ارات يف تل���ك احل���رب املح���دودة يف امل���كان والزمان 

لكنها مل تكن حمدودة يف النتائج والدرو�س والعرب.
لك���ن م�س���رية الأديب���ة الكب���رية مل تب���داأ م���ن ت�سري���ن ومل 
تتوق���ف عنده���ا ب���ل كان���ت املن�س���ة الت���ي عرفتن���ا ب�سخ�سي���ة 
كافح���ت ونا�سل���ت و�سع���ت اإىل امتالك �س���الح الع�سر يف وقت 

كان جم���رد ذه���اب طالب���ة اإىل املدر�س���ة انت�س���اراً عل���ى اجلهل 
والتخل���ف وك�س���راً للماأل���وف م���ن الع���ادات والتقالي���د املعوقة 
لتق���دم املجتم���ع يف ظ���ل قناع���ات قائم���ة ل���دى �سرائ���ح كبرية 
وعدي���دة متنع املراأة جمرد التفكري بفك احلرف، فهذا الفك 

وما يتبعه من �سرب اأغوار املعرفة حكر على الرجال.
يف ذلك الوقت يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين ذهبت 
جن���اح لنيل اأعل���ى �سهادة من لندن �سه���ادة مل يكن ليحلم بها 
اأغلبي���ة الرج���ال، وهناك يت�سل���ب عود النجاح وه���ي ت�ستذكر 
ال�سوريات املاجدات وهن يقرعن اأبواب املجد، وهن م�ستعدات 
اأن يدفعن الثمن الغايل الذي �سبقتهن زنوبيا اإىل دفعه وهي 
تواج���ه روم���ا وما اأدراك م���ا روما يف ذلك الزم���ن البهي حيث 
�سبعة اأباطرة من اأباطرتها من هنا من �سورية ولي�س فيليب 

العربي �سوى واحد منهم؟
يتعط���ر حريف من جديد بالكتابة عن قامة دم�سقية با�سقة 

مل األتق بها �سوى مرة واحدة اأو مرتن:
م���رة حن افتتح���ت �سفاً ملح���و الأمية يف �سرك���ة عامة كنت 
اأح���د مديريه���ا ونائب���اً ملديره���ا الع���ام 1977 وكان���ت وزي���رة 

للثقافة.
ومرة يف املوؤمتر ال�سنوي لحتاد الكتاب العرب.

دخل اإىل بهو الفندق ويداه مثقلتان بالأكيا�س!
عرفت���ه بجبين���ه العايل و�َسْع���ره الأبي�س وب���ذات البت�سامة 
���َوره ال�سائع���ة عل���ى اأغلف���ة الكت���ب واملج���الت الأدبي���ة،  يف �سُ
وكان حمّدث���ي يق���ول يف ذات اللحظة اإن ه���ذا الفندق العريق 
مبقاهيه اخل�سبية املزخرفة بناه الرئي�س جمال عبد النا�سر 
يف و�س���ط القاه���رة للطبق���ات ال�سعبية التي تعجز ع���ن ارتياد 
الفن���ادق الفخمة، على حن كان الكاتب يكّوم الأكيا�س اأمامه 
عل���ى الطاول���ة ويبت�س���م للن���ادل قائ���اًل: -ه���ات قهوة �س���ادة يا 
امل���كان: -انته���ت  اإىل  اأح���د الداخل���ن  »حمم���د« ث���م خاط���ب 
زيارات���ي ملعر�س الكتاب! املعر����س بالن�سبة يل هو جناح وزارة 

الثقافة ال�سورية!
خطفتن���ي جمل���ُة الكات���ب عل���ى الف���ور اإىل مبنى ال���وزارة يف 
���ت يف خاطري اجلدران البي�س���اء الهاجعة حتت  دم�س���ق، و�سعَّ
ال�سج���ر العتي���ق يف ح���ّي »الرو�س���ة« يف قل���ب دم�س���ق، حي���ث 
زرُت م���راراً رئا�س���ة حتري���ر جمل���ة »املعرف���ة« يرافقن���ي �سعور 
املهاب���ة ب�سب���ب اله���دوء واآلية العم���ل، وقريباً من ذل���ك املكان 
كان���ت موؤ�س�س���ة ال�سينم���ا الت���ي قدم���ت روائ���ع الأف���الم، عل���ى 
قلَّته���ا الن�سبي���ة، لكنه���ا فتح���ت بواب���ات الع���امل كل���ه علين���ا يف 
املهرجان���ات الدوري���ة التي اأقامتها وطبع ع�س���رات الكتب عن 

فن »ال�سيناريو« واأعالم هذا الفن العاملي.
م���ن ح���ي »الرو�سة« وبع���د موؤ�س�س���ة ال�سينم���ا القريبة، اإىل 
ناف���ذة بي���ع الكت���ب يف مرك���ز ثق���ايف »اأب���و رمان���ة«! هن���اك كان 

كن���ز »ع���الء الدين« اإذ ب���ن يوم ويوم كان���ت املوؤلفات اجلديدة 
�سع���ر  ودواوي���ن  وق�س����س  رواي���ات  الرف���وف:  عل���ى  تتزاح���م 
وت���راث واأدب اأطف���ال ويافعن، وبح���وث ودرا�سات وعلوم �ستى 
وترجم���ات ع���ن الرو�سي���ة والإنكليزية والفرن�سي���ة واليابانية 
وال�سيني���ة والإ�سباني���ة، بحيث كان ال�سراء ي�سب���ه الَغْرف من 
عيون ماء ل تن�سب ب�سبب الأ�سعار الزهيدة، ولكم زدُت رفوفاً 
يف املن���زل لتت�سع ملطبوعات الوزارة التي كان القارئ ي�سرتيها 
وه���و مغم�س العين���ن لثقته مب�ستواها وم�ستوى من يقّيمها 
م���ن ق���ّراء وه���ي مطوط���ة، وح���ن اأ�سفق���ُت عل���ى احلفيدات 
اللوات���ي جئ���ن يف زم���ن متل���ف ع���ن اآبائه���ن وج���دت جمل���ة 
»اأ�سام���ة« جمموع���ة يف جملدات اقتنيتها ه���ي الأخرى ليدوم 

ال�سحر الذي اأ�سفاه كبار كتابنا على اأجيال واأجيال!
ح���ن ع�سف���ت بن���ا احل���رب الإجرامي���ة، تك�سف���ت بع���د اأوىل 
�ساعاته���ا ع���ن ه���دف تدم���ري الذاك���رة ح���ن عاث���ت تخريب���اً 
بال�سرق���ة  واإم���ا  بالتدم���ري  اإم���ا  باملتاح���ف والأواب���د والآث���ار 
والتهري���ب واإم���ا بالقت���ل العلن���ي الوح�س���ي حلرا����س كنوزن���ا 
النف����س  ع���ن  الدف���اع  كان حفظه���ا مياث���ل  بحي���ث  الأثري���ة، 
الإن�ساني���ة وا�ستطاع���ت اأن حتدث فالقاً عميق���اً يف حياتنا ولو 
اإىل ح���ن بحي���ث غاب���ت مهرجان���ات ك���ربى واأُغِلق���ت مكتبات 
وحو�س���رت م�ستودعات كتب وتوقف���ت اإ�سدارات، حتى اإذا حّل 
اآخر يوم من ت�سرين الأول 2022 وجل�ست يف قاعة ال�سفراء 
يف ق�س���ر ال�سع���ب اأ�ساه���د من���ح الدكت���ورة جناح العط���ار و�ساَم 

اأمي���ة ذا الر�سيعة انتظمت يف خاط���ري قافلة من الذكريات! 
اإن هذه ال�سيدة َبَنت ثقافتي ووعيي وح�سرت يف حياتي اأكرث 
من اأكرث القريبن، لأنني حن ُهّجرُت من بيتي مل اأفزع على 
اأثاث���ه ول على جدرانه واأبواب���ه، بل على املكتبة التي كان لها، 
فيه���ا، ي���ٌد �سخي���ة بي�ساء ومبا عل���ى جدرانه م���ن »بو�سرتات« 
لوح���ات لفنان���ن �سوري���ن بلغ���وا العاملية، ويف عهده���ا اأقيمت 
معار����س الف���ن الت�سكيلي بال انقط���اع ومنها ُزّين���ت الوزارات 
والأبني���ة الر�سمي���ة بال ا�ستثن���اء، وهو اجته���اد عظيم لإ�ساعة 
احل����س اجلم���ايل واح���رتام ه���ذا الف���ن وتقريب���ه م���ن عام���ة 
ال�سع���ب، وح���ن كان���ت تلقي كلم���ة يف اأي منا�سبة كن���ُت اأطرب 
للغ���ة ف���ذة م�سبوك���ة كالذهب الع�س���ّي على الزم���ان واأخف�س 
ٌد: يليق ب���ِك اأن ترتاأ�سي جلن���ة متكن اللغة  راأ�س���ي وفي���ه ت���ردُّ
العربي���ة يف زم���ن تداخل���ت في���ه كلُّ احل���دود، ويف رفع���ة ثانية 
لراأ�س���ي �سمن القاعة، كان الو�سام يط���ّوق جيدها والّر�سيعة 
تزي���ن اجله���ة اليمنى من �سدره���ا وكاتبة بج���واري ت�ساألني: 
م���ن اأي مع���دٍن �سيغ���ت »الر�سيع���ة«؟ وعل���ى علم���ي اأنه���ا م���ن 
»املين���ا« اخل�سراء والبي�ساء اإ�ساف���ة اإىل الف�سة، وبلمحة اإىل 
جت�سيم هذه الر�سيعة على بطاقة الدعوة التي اأحملها بيدي 
َمها عرف ال�سيدة  راأيت النجمة ُثماني���َة الأجنحة ولعل م�سمِّ
»جن���اح« ف�سم���م ر�سيعت���ه على مقامه���ا واإجنازه���ا فهي بحق 
جنم���ة ب���ّددت عتم���ة واأ�سفت ن���وراً وما زالت تفع���ل منذ عقود 

من الزمن!

نجمة ثُمانيّة
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ل ت���زاُل ال�سّي���دُة الدكت���ورة جن���اح العّط���ار، نائ���ُب 
تاري���ِخ  �سفح���اِت  يف  ���ُر  ُت�سطِّ اجلمهورّي���ة،  رئي����س 
ه���ا تاأث���رياً يف  ط���ور واأ�سدَّ الثقاف���ِة العربّي���ة اأروَع ال�سُّ
وج���دان الّنا����س، �سطوٌر ِمن ُن���ور، وُحروٌف من ذهب، 
ومع���اٍن م���ن اأملا�س... وماآثُرها يف ذل���َك ل ُيحيُط بها 
ه، فهَي البحُر  قلُم كاتٍب بارع، ول ل�ساُن خطيٍب ُمفوَّ
الزاخ���ُر املعط���اء ال���ذي تطّلعْت اإلي���ِه اأجي���اٌل واأجياٌل 
رو����َس والِعرَب،  يف �سوري���ة الإب���اء، فا�ستم���ّدْت منُه الدُّ
وَت���رَك يف ُعقوله���ا اأطي���َب الأث���ر، وهو ب���اٍق يف رونِقِه 

واأَلِقِه وعطاِئه. 
لق���د كانت الدكتورة جناح العّطار، ول تزاُل، رمزاً 
ثقافّي���اً حّياً يف ال�سمائر، فق���د َرَعْت بحكمة، وَعِملَْت 
َن���ْت ثقاف���َة وطِنه���ا وُت���راَث اأُّمِته���ا  باإخال����س، وَح�سَّ
يف َوْج���ِه الَغ���ْزِو الثق���ايفِّ الق���ادم م���ن اخل���ارج، ال���ذي 
يه���دُف اإىل ت�سوي���ِه ُكلِّ ما ُه���َو نقيٌّ و�س���اٍف واأ�سيل، 
وباإبداِعه���ا  ثقافته���ا  وبُعم���ِق  بوعيه���ا  فا�ستطاَع���ْت 

���دَّ م���َع رعي���ٍل كب���ري م���ن املُثّقف���َن  وابتكاِره���ا اأن َت�سُ
عل���ى  وحُتاف���َظ  املَُمْنَه���ج،  الَغ���ْزَو  ه���ذا  احلقيقّي���َن 
ورّية والعربّي���ة، لتبقى الأكرَث  ُمكّون���اِت الثقاف���ة ال�سُّ
واقعّي���ًة وحكم���ة، والأج���دى نفع���اً وفائ���دة، والأك���رَم 
ف�س���اًل وخ���رياً، والأل�سَق باحل���قِّ واملب���ادِئ الوطنّيِة 

ونهِج املُقاَومة املُ�ستمرِّ بانطالٍق واإقدام. 
اإّنه���ا مدر�س���ٌة ُك���ربى ُيحتذى بها يف بن���اء الإن�سان 
الالزم���ِة  املعرف���ِة  باأل���واِن  ِه  وَم���دِّ ووطنّي���اً  ثقافّي���اً 
لتاأهيِل���ِه واإعداِدِه ليكوَن اإن�سان���اً وطنّياً واعياً وعارفاً 
بوْجَهِت���ه، وعاِماًل خلرِي اأُّمِت���ِه ووطِنه، وقد كاَن هذا 
هو الهاج�َس الأ�سا�َس يف م�سريِة عمِل الدكتورة جناح 
العّطار الثقافّية والوطنّية املُكلَّلِة بالنَّجاح والتوفيق 
ِلُر�س���وِخ  وباقي���ًة  ُم�ستم���ّرًة  ت���زاُل  ل  والت���ي  دائم���اً، 
اِث املُلِهم  ُجذوِره���ا يف ُترب���ِة الأ�سال���ِة البّن���اءة وال���رتُّ
والهوّي���ِة الوطنّي���ة الثابت���ِة واملُْحَكَم���ة، فك���م اأعَط���ْت 
ًة، واإىل  واأعَط���ْت! كم قّدَمْت اإىل ثقاف���ِة وطِنها خا�سّ

الثقافة العربّية عاّمة! اإنَّ ما اأعَطْتُه وما قّدَمْتُه ِمْن 
روائ���َع قوًل وِفْع���اًل واإبداعاً واأَدباً ل مُيك���ُن اأن ين�ساُه 
���ُع الواع���ي حلركِة الثقاف���ِة العربّي���ِة يف الع�سر  املَُتتبِّ
���ٌل يف الِفْكِر املُ�ستن���ري، وحيٌّ يف  احلدي���ث، فه���و ُمتاأ�سِّ
م���ري، وه���و ُي�سِب���ُه البو�سل���َة الت���ي ل مُيك���ُن اأن  ال�سَّ
ُتخِط���َئ الوجهَة مهما ا�ستّدِت اخُلط���وُب واملَِحن، بل 
ه���ي ُتر�ِسُد اإىل الجّتاِه ال�سحي���ح، وُت�سرُي اإىل ُكلِّ ما 

فيِه احلقُّ واخلرُي والعّزُة والكرامة.
الأ�س���د  ب�ّس���ار  الرئي����س  ال�سّي���د  تك���رمُي  َيُك���ْن  مل 
للدكت���ورة جن���اح العّط���ار ه���و التك���رمي الأّول، ول���ن 
م���ٌة يف قلِبِه ويف ُقل���وِب ُكلِّ  يك���وَن الأخ���ري، فه���ي ُمكرَّ
���ُه يبقى التك���رمَي الأهمَّ  وها، لكنَّ َم���ْن َعَرُفوه���ا واأَحبُّ
والأكرَث جاذبّيًة واأَلقاً، لأّنُه ت�مَّ الآن، يف هذه املرحلِة 
احل�ّسا�س���ِة بالتحدي���د، اإذ نحت���اُج اليوَم اأك���رَث من اأيِّ 
يوٍم م�س���ى اإىل تعزيِز قيمِة الثقافِة الوطنّية احلّقة 
واإع���الِء �س���اأِن املُثّقف���َن الواِع���َن املُتفاِن���َن يف العمِل 

الإن�س���اِن  بن���اَء  اأنَّ  عل���ى  الرتكي���ِز  واإىل  باإخال����س، 
���وريِّ ثقافّي���اً هو الأهمُّ يف ه���ذه املرحلة،  العرب���يِّ ال�سُّ
���ُق الوع���َي الر�س���ن،  لأنَّ البن���اَء الثق���ايفَّ املت���َن ُيحقِّ
����سُ عل���ى العم���ِل والإبداع ب���ُكلِّ بي���اٍن وتبين،  وُيحرِّ
���روِف التي ميرُّ بها  وه���ذا م���ا نحتاُج اإليِه يف هذه الظُّ
وطُنن���ا الغ���ايل، وهذا اأه�مُّ معنًى ينبغ���ي لنا الرتكيُز 
علي���ِه من معاين تكرمِي �سّيِد الوطِن ل�سّيدِة الثقافة 
يف �ُسوري���ة الع�سّيِة على املُعتدي���ن، لقد كانْت اأ�سداُء 
هذا التكرمي طّيبًة حّقاً، فقد اأ�سعَد التكرمُي قلَب ُكلِّ 
ُمثّق���ٍف وطنّي حقيقّي َعَرَف الدكتورة جناح العّطار، 
���روٍح  وق���راأَ ُموؤّلفاته���ا، وعاي����َس م���ا اأ�ّس�َسْت���ُه ِم���ن �سُ
معرفّية، واأدرَك قيمَة ُمنجزاِتها على �سعيِد الثقافِة 
والأدب والإب���داع، وهي املُثّقف���ُة الوطنّيُة احلّقة التي 
ِة انتمائه���ا اإىل وطِنها، القريُب  ���ى باأ�سالِته���ا وُقوَّ َتغنَّ
والبعيد، اإّنها قامٌة وطنّيٌة مثاٌل، ُت�سَتمدُّ منها الِقَيُم 
النبيلة، واحِلَكُم اجلليلة، واملُُثُل الأ�سيلة، وتكرمُيها 

ه���و تك���رمٌي لالأخ���الِق الفا�سل���ة واملواق���ِف الوطنّيِة 
اأخت���ُم  واأن���ا  َي�َسُعن���ي،  ول  ام���دة...  وال�سَّ ادق���ِة  ال�سَّ
ًة  كلماتي هذِه، اإّل اأْن اأتقّدَم اإليها بهذِه الأبياِت، حَمبَّ

ِلها: لها وِعْرفاناً ِبَف�سْ
يا قامًة َنْزُهو بها، وُنفاِخُر

وَنَظلُّ فيما اأْبَدَعْتُه ُن�ساِفُر!
اأنِت املَِثاُل لنا، واأنِت َمناَرٌة

ُة َدْوماً، وَبْحٌر زاِخُر َوَطِنيَّ
ْرحاً للثَّقافِة �ساِماً �َسيَّْدِت �سَ

َكْم فيِه اأجْماٌد، وفيِه َذخاِئُر!
ْوتاً بالَوفاِء ُمناِدياً ما ِزْلِت �سَ

باحَلقِّ باخَلرْيِ الَعِميِم ُيجاِهُر
وَبِقيِت ُقْدَوَتنا، وَكْم فيها لنا

ُمُثٌل بها َن�ْسُمو معاً وماآِثُر!
َم التَّكرمُي يا اأهاًل مِلَا  ِبِك ُكرِّ

ياُء الباِهُر! فيِه اجَلداَرُة وال�سِّ

مدرسةٌ ُكبرى... وقامةٌ وطنيّةٌ مثال



م���ا اأ�سع���ب اأن نلخ����س يف �سطور قليلة م�س���رية ثقافية 
واأدبي���ة مفعم���ة بالإب���داع ا�ستم���رت عق���وداً م���ن الزم���ن، 
فكي���ف لنا ذلك اإن كان���ت �ساحبة تلك امل�سرية قامة اأدبية 
�سام���ة مث���ل الأديب���ة الدكت���ورة جن���اح العط���ار، �سي���دة 
دم�سقي���ة بليغ���ة اخلط���اب، واثق���ة اخلط���وة، اأب���ت اإل اأن 
تط���ول النج���وم باأنامل يده���ا الأوىل العبق���ة بعبري الفل 
واليا�سم���ن الدم�سق���ي، اأم���ا يده���ا الأخ���رى فحمل���ت بها 
م�سع���اًل نوراني���اً اأ�ساءت ب���ه دروب الثقاف���ة والأدب لعقود 
طويل���ة م���ن الزمن، وعّبدت من خالل���ه دروب الأمل لكل 
ع�ّساق الثقافة والأدب والفكر على امتداد �ساحات الوطن 

احلبيب؟
اإن م���ن يق���راأ يف اأدب الدكتورة جناح العّط���ار فال بد اأن 
يداع���ب وجدان���ه ذل���ك املخزون اللغ���وي الفّيا����س بالأدب 
الرفيع، وتالم�س �سغاف قلبه بالغة التعبري والف�ساحة، 
وال���روح اجلميل���ة العبق���ة باملحب���ة والإن�ساني���ة، والفك���ر 
الن���رّي، والقل���ب املوؤمن بق�ساي���ا الأمة، مزاي���ا اأهلتها لأن 
تك���ون يف طليع���ة الأديبات العرب اللواتي تب���ّواأن منا�سب 
عالي���ة، علو قامتها ومقامها، فا�ستحقت بجدارة اأن تكون 
امل���راأة العربية الأوىل التي ت�سل اإىل من�سب نائب رئي�س 

اجلمهورية.
اإنه���ا م�س���رية عم���ل وعط���اء وتاأل���ق وجناح تّوجه���ا �سيد 
ذا  الوطن���ي  اأمي���ة  و�س���ام  الثقاف���ة  �سي���دة  الوط���ن مبن���ح 
الر�سيع���ة، و�سام���اً ا�ستحقت���ه بجدارة، وه���ي ال�سيدة التي 
نه�س���ت نح���و العلي���اء براأ����س مرف���وع، وهام���ة �سام���ة، 
و�س���رب وت�سمي���م ل يعرف���ان الياأ����س، مت�سلح���ة ببالغ���ة 
عالي���ة، وف�ساحة جلي���ة، وروؤية ثاقب���ة مكنتها من تثبيت 
خطواتها عل���ى الطريق ال�سحيح، بحرفي���ة عالية، ونهج 
ق���ومي، لتك���ون ق���دوة لكل اأبن���اء وطنه���ا جياًل بع���د جيل، 
اإنه���ا ال�سيدة التي طرقت باب العل���م بقوة وعزمية وثقة، 
مدفوع���ة بهم���ة را�سخة ر�س���وخ اجلبال، يف زم���ن كان فيه 
التعليم حمظوراً على قريناتها من الإناث، فكان جناحها 

مثاًل يحتذى لكل بنات جيلها واأبناء الأجيال القادمة.

ألبنــاء  القــدوة 
الوطن

  كتب: غسان حورانية

  كتبت: أ.د. سمر الديوب

  كتب: عيد الدرويش

  كتبت:  رجاء شاهين 

قراأت الكثري من فكر الدكتورة جناح العطار، ووجدت فيما 
ق���راأت روح ال�ساع���رة، ولغته���ا، واأذك���ر قوله���ا »اأكت���ب، ل ملجرد 
الكتاب���ة، ب���ل ح���ن يكون ل���دّي م���ا اأق���ول، اأخّطط كم���ا ي�سنع 
غ���ريي، واأمتن���ى اأن يتاح يل التنفيذ، اأع���ّد درا�سات عن ال�سعر 
والق�س���ة، وب���وّدي ل���و اأحق���ق حلماً قدمي���اً يف كتاب���ة م�سرحية 

حتمل بع�س روؤاي«. 
لق���د كان للبيئ���ة الت���ي ن�ساأت فيه���ا الدكتورة العط���ار الأثر 
الأك���رب يف تكوين �سخ�سيته���ا الأدبية، فق���د كان لوالدها ولع 
ب���الأدب، وق���درة عل���ى ارجت���ال ال�سع���ر، وتذك���ر يف ح���وار معها 
اأّن اأ�سرته���ا كان���ت تعق���د ن���دوات عائلي���ة لق���راءة �سفحات من 
العقد الفريد، اأو تاريخ الطربي، اأو ن�سو�س من الأغاين، اأو 
�سع���ر للمتنبي، وكانوا يتبادل���ون الأفكار فيما يخ�ّس الرتاث، 

والأحداث التي عا�سروها. 
ا�س���م ام���راأة متميزة من بالدي، ير�ّسخ ح�سور املراأة الفاعل 
يف امل�سه���د ال�س���وري املعا�س���ر، واأت���ى الو�سام ال���ذي قّلدها اإياه 
�سّيد الوط���ن و�ساماً ي�ساف اإىل اأو�سمة متعددة، هي حمطات 
جن���اح متعاقب���ة يف م�سريته���ا الغني���ة، فف���ي كّل مرحل���ة و�سام 
خا����س لنجاح مائ���ز، وجمعت ذلك كله يف تاري���خ ثقايف عامر، 

اإنه تاريخ امراأة �سورية نفخر بها. 
وتعّد اللغ���ة الأدبية �سمة حا�سرة يف اإنتاج الدكتورة العطار 

الفك���ري والنق���دي والأدب���ي، وق���د �سبق له���ا اأن �سّكل���ت ثنائياً 
مائ���زاً م���ع الروائي الراح���ل حنا مينة يف كت���اب »اأدب احلرب« 
ويف كتاباتها تنطلق من اإميانها بالكلمة التي هي ن�سيج حلم، 
و�سيح���ة احتج���اج -كم���ا تق���ول-، وميك���ن اأن نع���ّد جمم���ل ما 
قّدمت���ه م���ن درا�س���ات نقدية اأدب���اً ي�س���اف اإىل اأدب، وهي ترى 
اأّن الأدب ح���ن يع���رّب عن احلياة ب�سدق يع���رّب بال�سرورة عن 
طابعه���ا التقدم���ي، وتتابع: م���ا دمت اأحيا فاأن���ا م�سوؤولة اأمام 
احلي���اة، اأم���ام امل�ستقبل، وعل���ّي اأن اأ�سهم يف �سنع���ه مبقدار ما 

اأملك من طاقة، ولو متوا�سعة. 

رئي����س  نائ���ب  من�س���ب  العط���ار  الدكت���ورة  �سغل���ت  لق���د 
اجلمهوري���ة لل�س���وؤون الثقافي���ة، وتع���ّد اأّول ام���راأة ت�سغل هذا 
املن�س���ب يف الوط���ن العربي، وق���د �سبق له���ا اأن �سغلت من�سب 
وزي���ر الثقافة لأع���وام مديدة، اإّنه���ا �سيدة الكلم���ة، و�سنديانة 
الثقاف���ة ال�سورية بحّق، وق���د �سبق لل�ساعر الكبري اجلواهري 

اأن اأطلق عليها لقب »ريحانة الأدب امل�سّفى«. 
لقد ات�سمت �سخ�سيتها ب�سفة املثقفة والأديبة، وا�ستحوذت 
الوظيف���ة  لتل���ك  نف�سه���ا  فن���ذرت  تفكريه���ا،  عل���ى  الثقاف���ة 
الإبداعي���ة الإن�ساني���ة، ونظرت اإليها على اأّنه���ا حقل مقاومة، 
ودف���اع ع���ن الهوية احل�ساري���ة لالأم���ة العربية، ولع���ل اأجمل 
م���ا اأخت���م به كلمته���ا بالغة الرقي واجلم���ال يف و�سف ال�ساعر 

اجلواهري: 
»... وتنطف���ئ الن���ار، كّل الن���ار، وحت���ى الأر����س ت���ربد يوماً، 
وهو ي�ستعل، من اأين، اأيها ال�ساعر، جذوتك التي يف ال�سبعن 
ه���ي ذاته���ا يف الع�سري���ن؟ وتفجرك الذي ل حّد ل���ه، وكاأنه يف 
النجوى بوح �سريرة اإىل �سريرة، وخرير موج يف مهام�سة مع 

رمل ال�ساطئ...«
اإّن���ه �سع���ر منث���ور، واأدب راق بليغ، وح�ّس نق���دي عال، وكيف 
ل���روح جميل���ة،  روح  اإّنه���ا  بل���ى،  روح���اً؟  الكتاب���ة  األي�س���ت  ل؟ 

و�سخ�سية �سورية فريدة.

العظم���اء ل مننحهم اخللود باحلديث عنهم، ولكن الكتابة 
عنه���م متنحنا اخلل���ود، فاحلديث عن ال�سيدة الدكتورة جناح 
العط���ار نائ���ب رئي�س اجلمهورية، ي�سعب عل���ى املرء الإحاطُة 
ب���ه يف مقال كه���ذا يف �سريتها وم�سريتها، الت���ي اأ�سحت �سفراً 
م���ن اأ�سف���ار املعرف���ة والفك���ر والأدب، و ريحان���ة الأدب امل�سفى 

كما و�سفها اجلواهري. 
العط���ار ام���راأة دم�سقية ال���ولدة واله���وى، وعروبية الأ�سل 
يفاع���ة  ويف  وثقاف���ة،  واأدب  فك���ر  عائل���ة  و�سليل���ة  واملنب���ت، 
عمره���ا خرج���ت ع���ن ع���ادات وتقالي���د املجتمع لتثب���ت جدارة 
امل���راأة ال�سوري���ة يف ميادي���ن العلم واملعرف���ة، ووقفت مع بع�س 
الفتي���ات يف مواجه���ة املحت���ل الفرن�س���ي مب�ساركته���ا يف اأي���ام 
الدرا�س���ة باملظاهرات �س���د املحتل الفرن�س���ي، وتاأييداً لق�سية 
فل�سط���ن، وب���داأت تنا�سل من اأج���ل املراأة لرف���ع احليف عنها 
يف كتاباته���ا ومقالتها يف ال�سحف اليومية وبا�سم م�ستعار يف 
مقالته���ا، وكتب���ت با�سمها ال�سريح فيما بع���د، حول الق�سايا 
الجتماعي���ة وحموره���ا ق�سي���ة امل���راأة م���ا ن�سرت���ه يف جمل���ة 

املعرف���ة ال�سوري���ة يف ال�سبعيني���ات من القرن املا�س���ي، بعنوان 
»امل���راأة والنق���د والكلم���ات« وهي ت�س���ور نظرة الرج���ل للمراأة 

باأنها »لعب للرجال«.
الكلم���ة عن���د العط���ار مقد�س���ة مب���ا حتمله من قي���م ومعان 
�سامية، تبّث يف جوف كلماتها هموم النا�س وق�ساياهم، وعلى 
ظه���ور عباراتها معاناة وواقع الرتاج���ع والتخلف واجلهل يف 
املجتم���ع العرب���ي عموماً وال�س���وري خ�سو�ساً، وه���ي امل�سكونة 
بالأمل واحلي���اة وت�ست�سرف امل�ستقبل الواعد، يف �سحذ الهمم 
والعزائ���م للنهو����س والتق���ّدم، لأنه���ا توؤم���ن ب���اأن الكلم���ة هي 
ال�سيح���ة واحللم والحتجاج، تر�سم قناعاتها امل�سبعة بالقيم 
الرا�سخ���ة والنبيل���ة وهم���وم الإن�س���ان، وهي تعرب ع���ن التقدم 
بال�س���رورة، ليغ���دو الأدب ب���كل اأجنا�س���ه مع���رباً ع���ن التق���دم 
بال�سرورة اأي�ساً، وهي تر�سخ قيمة الكتاب يف �سورته الوطنية 
والقومي���ة، ومعياراً من معايري ال���ذات، ورفع م�ستوى الوعي 
يف احلا�س���ر والآتي، ت�ستمّد من التاريخ العربي املجيد القيم 
النبيلة والإرث احل�ساري امل�سرق، وتتطلع للعلياء رغم حالة 

البوؤ�س والت�سرذم العربي، فالكتاب جذوة ارتقاء وتقدم، لن�سر 
اأ�سرع���ة فج���ر جدي���د يبزغ م���ن هذه الأر����س، ليعي���د لوطننا 
احلبي���ب األق���ه احل�س���اري واملوق���ع الري���ادي امل�س���رق، واإمياناً 
منه���ا ب���اأن الثقاف���ة ه���ي م���ن ال�سناع���ات الثقيل���ة، يف تر�سي���خ 
�سيا�س���ة ثقافية وا�سعة الطيف، و�سكلت يف �سريتها وم�سريتها 
الثقافية وال�سيا�سية وح�سورها الجتماعي منعطفاً تاريخياً 
يف ر�سم احلياة الثقافية ال�سورية، عندما تبواأت وزارة الثقافة 
قرابة ربع قرن، وي�ستمر عطاوؤها واإ�سراُفها على ذلك امل�سروع 
يف موقعه���ا نائب���اً لرئي����س اجلمهورية، وق���د تّوجت م�سريتها 
مبكرمة من ال�سيد الرئي�س ب�سار الأ�سد بتقليدها و�سام اأمية 
ذا الر�سيعة، تقديراً مل�سريتها الثقافية واملعرفية وال�سيا�سية، 
حت���ى اأ�سح���ت �سفراً م���ن اأ�سف���ار املعرفة يف الع�س���ر احلديث، 
وامراأة الدولة و�ساحبة الفكر النري، والقلم الفريد، واخللق 
الرفي���ع، والباذخ���ة علم���اً ومعرف���ة، واأغن���ت املكتب���ة العربي���ة 

بالعديد من الكتب الفكرية والأدبية وال�سيا�سية.
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راأيت اخلريطة العربية تتكور والزمن يحني راأ�سه وي�سقط رويداً رويداً يف م�ستنقع 
العتم���ة، وكن���ت اأيه���ا القائ���د املوؤ�س�س تكت�س���ف الأبعاد الأخ���رى يف وا�سنط���ن والريا�س، 
وت���رى دم�س���ق تل���د العامل، اأعلن���ت اأ�سماء عربية اأك���رث تفاعاًل يف ن�سي���ج امل�سافات وورق 
التاريخ، وكانت من بينها امراأة ترفع الأر�س على يدها، ت�سري اإىل طق�ٍس فوق قا�سيون 

يجدل الوقت، تتدّفق منه احلرية واليا�سمن، وبن كتفيه ما�س لولدة ال�سم�س.
مة: اأيتها ال�ّضيدُة املكرَّ

يف اجله���ة اخلام�س���ة م���ن مرك���ز الع���امل، دم�س���ق، ل ت���راِك اإل عي���ون ت���كاد اأن تر�س���م 
اخلارط���ة، اأو فار����ٌس يكاد اأن يرفد الأبجدية، فك���رِت: ثقافة تنمو مع املوروث يف ف�ساٍء 
حتر�سه ال�سم�س ويظّله القمر، جرجرِت خطوات العتمة وما تبقى من ظٍل نحو ناٍر ل 
تنطف���ئ، وق���راأِت: عن وجوٍه طحلبية، عن عيوٍن تكره ال�س���وء، عن زمن يقا�س بالإبرة 
اأو باملخرز، فابتكرِت �سعًة يف الثقافة اأكرث حنّواً من حكمة الورد، ونذرتِ ماًء من بردى 
لتعي����س الكلم���ة على الل�سان، ويحيا الفعل جهًة مغرو�سة يف ال�سدور، وتت�سكل اأبجدية 

التغري يف ت�ساري�س الغرب.
الدكتورة الغالية جناح: 

ام���راأٌة م���ن اللغ���ة وال���دللت تت�س���كل ب���ن الكلم���ة والكلمة، وها ه���ي املعرف���ة تت�سع، 
كل اإ�س���ارٍة حرك���ٌة وفع���ٌل، والوق���ت يرجت���ل ويلمح م���ن يلقي ن���اراً، واحل�س���م يجري اإىل 
م�ستق���ره، وهك���ذا اأ�سرم���ت دم�س���ق لهيبه���ا، ت�سك���ن يف احلكم���ة ومتتل���ئ رئتاه���ا به���واء 

امل���وروث والتاري���خ، تطلع يف العيون، ت�ستقر يف القلوب، م�سيجٌة بقائٍد وفر�ساٍن يغلبون 
الك�س���وف، واأن���ت حتملن قو�س الري���ح، ت�سافرين بن القطب والقط���ب ملنع اخل�سوف، 

وتنظرين اإىل دم�سق، تنتظرين الع�سب والربيع.
من�ضور �ضّري جدًا: 

»اأع���رف حق���دك يا لندن، اأعرفك يا نيويورك، قوتك���م جرثومة الزمن، �سلطة فتٍك، 
و�سي���ف اإب���ادة، حتا�س���رون الزم���ن بنفاياتك���م وتر�سلونه���ا ولئ���م لالأطف���ال، �سرطتكم 
يغطيه���ا الوح���ل واجلرمي���ة، ثقافتك���م تنمو ب���ن الكحول واملخ���درات، والدم���وع تهدر 
كالرباكن، �سجونكم ل تعرف اإل ثقافة اجلن�س والقتل، والهندي الأحمر غزالة نادتها 

الأر�س ورك�ست خلفها الأ�سباح، لندن نيويورك كل ما فيكما ذاكرة م�سنوعة...«.
تلك هي الدكتورة جناح: مراآة ل تعك�س اإل دم�سق و�سموخ قا�سيون ....

كن���ت تريدي���ن كلم���ة ال�س���ر الأ�سلية، والقائ���د يكت�س���ف الأبعاد الأخ���رى يف وا�سنطن 
لن���دن الريا����س، فكان���ت جراأت���ك يف رف����س رق�س���ة امل���وت، ورف����س اإم���الءات مملك���ة 
ال�سح���راء، ورف����س غزالٍة تتحول كالطوف���ان، ورف�س غيمة تتقلد الن���ار، اأدرِت دم�سق 
�سوت���اً، ول ت���زال �سوت���اً، يخ���رج من احلرب، م���ن الفكر، م���ن ف�ساٍء ي�سكن ب���ن الكلمة 
والإ�س���ارة، تق���روؤه وا�سنط���ن لن���دن الريا�س، تق���روؤه امل���دن املوازية يف الكي���ان الغا�سب 
املتك���ئ عل���ى عكاز ال�سيخوخة، ون�سمع���ه متنزهاً يف حدائق الذاك���رة، اأردِت دم�سق �سوتاً 

ف�سمعته اأهل الأر�س ويف اأعينهم اطمئناٌن ميتزج بالفرح.

ح���ن كان الوق���ت يح���دودب واللي���ل يتك���ئ، كن���ت ورداً وريحاً يع���رف الأزمن���ة، وكنِت 
تعطن لقلب دم�سق دفقاً اآخر، كنت تو�سعن البحر الذي ي�سبح فيه املقاومون، وكانت 
دم�س���ق القد����س �سْم���َت العامل، اأملح ر�سائلك على مكاتب الق���رار، كل ر�سالٍة عربٌة مالأى 
بالب���ارود واملداف���ع، وكان���ت دم�سق تدخل من النواف���ذ، وال�سم�س لها دلي���ل، كان وراءِك 
ن���وٌر ي�س���يُء لك الطريق حن كان الليل ينمو كنهار لندن، تتحركن يف حميٍط جتهله 

الر�سائل، كي ترث ال�سم�س دم�سق، وت�سقط الأقنعة.
التقي���ِت باحلري���ة واملعرف���ة، تغلغال مع���ِك يف م�سافات الزمن املحم���ول، وعند اللزوم 
حت���ّركاً، وخرج���اً من احللم اإىل الأمل والعمل، وكنت �ساه���دة على ع�سٍر حتمله �سم�س 
دافئ���ة، كنت جنمة م�سيئة، فيك تتج���ول الكتابة والثقافة، وتتحّول اإىل نخٍل وميامة، 

ف�سالم لوردة املعرفة واملاء، �سالم لدورِك يبني ثقافة يف موج التاريخ.
ال�سيدة الدكتورة جناح العطار: 

كان���ت نظرات���ك �سلماً لل�سع���ود اإىل ف�ساٍء عظيم، وكانت ب�سريت���ك ت�سل بن املعلوم 
واملجه���ول، كن���ت تقنعن الزمن لي�سبح يف ب���ردى، واأن العربي مقيٌم فوق جبن العامل، 

واأن دم�سق حتمل الأر�َس تتوكاأُ على ظلها...
�ستبقن برقاً ينري لل�سائِر الطريق، وعلماً يرفرُف على �سفة نهر بردى.

تحمل قوس الريح
القائد الذي يبني العالم هو الذي يبدأ من الفجر



قدوة اأنِت، اأّيتها ال�ساكنة مدارات العطاء، قدوة اأنِت، اأّيتها الطالعة من 
عم���ق ال�ستثن���اء كم هو جميل ورائع اأن نح���ذو حذوك، ونتمّثل �سلوكِك، 
وك���ربِك، وعظمت���ِك، واأدبِك، واأفعالِك، واأخالق���ِك، و�سنيعِك، ون�سالِك، 
ونبل���ِك! كم هو جميل ورائ���ع اأن تبقى �سورتِك مثاًل م�سّرفاً يف اأذهاننا، 
ومنارة ثقافّية لأبنائنا، ولو طوِت الأّيام �سفحاتها، �سفحة اإثَر �سفحة! 

كتبِت وما بخلِت، قّدمِت وُجدِت بُدرر نفي�سة لي�س لها مثيل:
* من يذكر تلك الأّياِم

* من مفّكرة الأّيام
* اأ�سئلة احلياة
* كلمات ملّونة

تلك بع�س موؤّلفاتِك التي اأخذت مكانها ومكانتها املرموقة يف املكتبات 
العربّية، ليتداولها القا�سي والداين، عمراً بعد عمر، وجياًل بعد جيل.
ال�سّي���دة جن���اح العّط���ار، ا�سم عل���ى م�سّمى، مبدع���ة ت�ستحّق���ن الثناء، 
واإعالء ال�ساأن، واإثبات القيمة واحل�سور، بف�سل ما فا�ست به قريحتِك 
عل���ى م���ّر ال�سنن، وق���د قال الدكتور ب�س���ار الأ�سد رئي����س اجلمهورّية يف 

كلمته اأثناء تكرميِك، وتقليدِك و�سام اأمّية الوطني ذا الر�سيعة:
»اإّن ه���ذا الو�س���ام مبنا�سبت���ه، وبحامل���ه، م���ا يحم���ل ر�سال���ة النتم���اء 
القوم���ي ال���ذي يب���داأ م���ن اللغ���ة العربّي���ة الأ�سيل���ة و�س���وًل اإىل الهوّية 
ن���اً بالفك���ر الغني والعمي���ق، ومثبت���اً باملواقف  العربّي���ة اجلامع���ة، حم�سّ
الفك���ري والجتماع���ي،  التح���ّرر  ر�سال���ة  املبدئّي���ة، ويحم���ل  ال�سيا�سّي���ة 
والنعت���اق م���ن املفاهيم البالي���ة دون الن�سالخ عن اجل���ذور مبفاهيمها 
���ة انطالق للم�ستقبل، بدًل  ال�ساحل���ة ملجتمعنا، والنتماء ملا�سينا، ملن�سّ

من النف�سال عنه«.
الدكت���ورة جناح العّطار، �سعلة ذكاء، كتاب نبوغ، �سفر ن�سوج، عبقرّية، 
وحرّية، واإبداع، يف كّل �سطر من حياتِك كفاح، ولكّل وم�سة من وجودِك 
اأث���ر.. اإّنِك القامة الفكرّية البا�سقة، واملراأة املجيدة، والأ�ستاذة القديرة، 
وال�ساه���د احل���ي يف الوطنّي���ة والت�سحي���ة وال�سجاع���ة، الذي ُي�س���ار اإليه 
بالَبن���ان.. ورغم الظروف ال�سعبة الت���ي مّر بها الوطن، اأبيِت اأّل تكوين 
�س���وى املواطن���ة ال�سورّي���ة الوفّي���ة لبلده���ا، ال�ساعي���ة اإىل اإر�س���اء قواع���د 
الأم���ان وال�ستق���رار فيه، وما الأو�سمة الكثرية الت���ي ُقلِّدِت بها، اإّل خري 
دلي���ل على رحلة داأب واجتهاد وعطاء منقطع النظري، بدءاً من التعليم 
والرتجم���ة، مروراً ب���الأدب وال�سيا�سة، و�س���وًل اإىل الوزارة، لتكوين بعد 

نائباً لرئي�س اجلمهورّية العربّية ال�سورّية.
* و�سام اأمّية الوطني

* و�سام جوقة ال�سرف
* و�سام ال�سداقة بن ال�سعوب

وغريه���ا م���ن الأو�سمة الت���ي اأ�سار اإليه���ا �سّيد الوط���ن يف خطابه، بكّل 
تقدير واإكبار:

»ع���ادة م���ا مُينح الو�سام عل���ى خلفّية اإجن���ازات قام به���ا ال�سخ�س جتاه 
وطن���ه وجمتمع���ه، لكّن الإجن���ازات بحّد ذاتها اأو�سم���ة يحملها �ساحبها، 
والو�س���ام ل مُينح لو�سام، والدكتورة جن���اح العّطار حتمل م�سبقاً الكثري 
م���ن الأو�سمة الت���ي جت�ّسدها اإجنازات كثرية خ���الل م�سريتها الوطنّية، 
والأو�سم���ة الت���ي ي�سنعه���ا ال�سخ����س بنف�س���ه اأثم���ن واأعل���ى �ساأن���اً من اأي 

اأو�سمة مُتنح له«.
م�سريت���ك حافل���ة باجله���د، وب���كّل زخ���م اإيجاب���ي كّل���ل هام���ة الوط���ن، 
اأبدع���ِت مب���ا اأف�ست به ثقافت���ك الوا�سعة، ومزونك العلم���ي الرّث، واأنا 
كنت وما زلت من متابعي اإبداعاتك اأّوًل باأّول، عا�سقة لقلمك الفّيا�س، 
وجملت���ك ذات الرفي���ف، اأنتظر مقالتك املوعودة بف���ارغ ال�سرب، لأقراأها 
مّرات ومّرات، ثم اأخّبئها يف داخلي مثل كنز، عّلني يا.. عظيمة اأ�ستطيع 

اأن اأداين وهجك قلياًل، فاأ�سعر بالدفء.
اأخرياً اأقول: 

يليق بِك هذا الحتفاء.. يليق بِك هذا الرقّي، وكّل �سيء جميل..

يليق بِك
  كتبت: حنان درويش

  كتب: محمد أحمد الطاهر
اإنه���ا �سي���دة حقيقية، ومثقف���ة دم�سقية حتمل 
يف حناي���ا �سخ�سيته���ا خال�س���ة �س���ذا اليا�سمن، 
واحلل���م الذي حتقق من خالل وجودها الفاعل 
واملوؤث���ر، وق���د قدم���ت للم���راأة ال�سوري���ة وثيق���ة 
قدرتها على التحدي... وقوتها الآ�سرة يف تنقاد 

اإليها امل�سوؤولية ب�سرف التكليف ل الت�سريف. 
ال�سي���دة الدكتورة جناح العطار، ذلك الكوكب 
ال�س���وري املتالأل���ئ باأجُنِم���ِه املزه���رات يف احلياة 
ه���رم  والثقاف���ة...  والفك���ر  والقي���ادة  والأدب 
دم�سق���ي من اأهرامات اأق���دم عا�سمة ماأهولة يف 

التاريخ. 
مل تكن ابنة دم�سق ال�سيدة العطار جمرد فتاة 
كغريه���ا م���ن بن���ات جيله���ا، ومل تك ق���ط لتقف 
عن���د ح���دود التعل���م وني���ل ال�سه���ادة اجلامعي���ة 
ومل تكت���ِف باأن تنت�سب لأ�س���رة دم�سقية عريقة، 
تقدم���ت بن���ات جيله���ا، وخرج���ت اإىل احلياة من 
اأو�س���ع اأبوابه���ا، �سالحه���ا قوة ال�سخ�سي���ة، وثقة 
لأدوار  الت�س���دي  نح���و  دفعته���ا  متن���ورة  اأ�س���رة 

ثقافية واجتماعية و�سيا�سية. 
 يف كتابه���ا »مالم���ح من حياة من���ذورة للكفاح 

»تقول:
 مل يك���ن كث���ريون يت�س���ورون اأن امل���راأة ميك���ن 
اأن تك���ون وزي���رة يف وق���ت منظ���ور، فذل���ك اأم���ر 
مل يك���ن ماألوف���اً يف الوط���ن العرب���ي، اأن ت�سم���ى 
وزي���رة للثقاف���ة ولي�س ل�سوؤون امل���راأة اأو لل�سوؤون 
الجتماعي���ة فذل���ك كان حدث���اً هام���اً، ومل يكن 
غ���ري الرئي����س حاف���ظ الأ�س���د ق���ادراً عل���ى ذلك، 

لقد ب�ّسر بها يف العام الدويل للمراأة.
 جناح العطار �سنديانة الثقافة ال�سورية...

واإن�ساني���ة  وعلمي���ة  وثقافي���ة  اأدبي���ة  قام���ة   
�سامق���ة، جعل���ت منه���ا وزي���رة للثقاف���ة ال�سورية 
و�سيدته���ا عل���ى م���دى رب���ع ق���رن �سكل���ت خالله 
نه�س���ة ثقافي���ة وعمل���ت عل���ى بن���اء ه���رم ثق���ايف 
�س���وري �سجل ح�س���وراً وا�سعاً ومميزاً يف العاملن 
العرب���ي والعامل���ي، اإحدى اأبرز الن�س���اء العربيات 
فارق���ة  وعالم���ة  ومتي���زاً،  وح�س���وراً  تاريخ���اً 
يف تاري���خ امل���راأة العربي���ة يف الع�س���ر احلدي���ث، 
والأوىل الت���ي و�سلت اإىل اأعل���ى من�سب �سيا�سي 

ت�سغله امراأة عربية. 
 ول���دت الدكتورة جن���اح العطار يف و�سط اأ�سرة 
ع���اٍل  ثق���ايف  م�ست���وى  ذات  حمافظ���ة  دم�سقي���ة 
واهتمام���ات دينية وا�سح���ة، عام )1933( لأب 
قا����سٍ و�ساعر كان من اأوائ���ل الذين نالوا درجة 

احلقوق يف �سورية. 
الدكت���وراه  درج���ة  عل���ى  احلا�سل���ة  العط���ار 
مبرتب���ة ال�سرف من جامعة اأدنربة منعوها من 
التعليم يف اجلامعة لأنها امراأة، وكان يدر�س يف 
اجلامعة رجال لي�سوا موؤهلن ب�سبب النق�س يف 

الكادر التعليمي!
�سق���ت طريقه���ا ع���رب التدري����س اأثبت���ت فيه���ا 
انتقل���ت  اأن  اإىل  والتعليمي���ة  العلمي���ة  الق���درة 
اإىل وزارة الثقاف���ة والإر�س���اد القوم���ي )كان هذا 
ا�سمه���ا( ع���ام 1962، لتعم���ل اإىل جان���ب نخبة 
مقد�س���ي  كاأنط���ون  ال�سوري���ن،  املثقف���ن  م���ن 
يف  واآخري���ن  مين���ة  وحن���ا  حم�س���ي  واأنط���ون 
مديرية التاألي���ف والرتجمة التي تولت اإدارتها 

بعد ذلك. 
تبح���رت بالثقافة العربي���ة واأقبلت على الأدب 

الرو�س���ي حي���ث قراأت���ه بالفرن�سي���ة، كم���ا ق���راأت 
الأدب الغرب���ي بالإنكليزي���ة، كم���ا �س���كل انتقالها 
اإىل مديري���ة التاألي���ف والرتجم���ة نقل���ة نوعي���ة 
ال���ذي  املي���دان  ال�سحي���ح،  امل���كان  يف  لي�سعه���ا 
ينا�سب حت�سيلها وطريق���ة تفكريها، ور�سالتها 

التي توؤمن بها. 
�سكل���ت �سخ�سية العط���ار وطموحها وثقافتها 
ام���راأة راأى فيها الرئي�س حافظ الأ�سد م�سروعاً 
ن�سوي���اً وثقافي���اً يتجاوز حتى ح���دود �سورية ويف 
به  للثقافة، لتمكث  العام 1976 عّينها وزيرة 

حتى العام 2000. 
العط���ار  اأنع�س���ت  ال���وزارة  يف  عمله���ا  خ���الل 
الثقاف���ة ال�سورية واأثبت���ت من خالل الإجنازات 
عل���ى امل�ستوي���ات كاف���ة اأن امل���راأة ال�سوري���ة قادرة 
عل���ى فع���ل املعج���زات ومل تك���ن وزي���رة بق���در ما 
م���ن  كان���ت مثقف���ة �سليع���ة، �سديق���ة لأجي���ال 
الأ�سات���ذة واملفكرين، وراعي���ة وم�سجعة لأجيال 

لحقة من ال�سباب املوهوبن؟
اإىل  عهده���ا  يف  الثقاف���ة  وزارة  حتول���ت  لق���د 
تياراته���م  اخت���الف  عل���ى  للمثقف���ن  ح�س���ن 
ال�سيا�سي���ة اإمياناً منه���ا باأنه يجب على كّل اأديب 
ومفك���ر ومثقف الإ�سهام يف بناء الوطن وتقدمي 
ع���ن  النظ���ر  بغ����سّ  واإبداع���ه،  فك���ره  خال�س���ة 
اجتاه���ه ال�سيا�سي، ما دام �سقف الوطن يظّللهم 

جميعاً. 
يف عه���د وزارته���ا مت اإح���داث »املعه���د الع���ايل 
نخب���ة  في���ه  تخ���رج  ال���ذي  امل�سرحي���ة«  للفن���ون 
املمثل���ن واملخرج���ن الذي���ن ارتق���وا بالدرام���ا 
ال�سوري���ة، »واملعه���د الع���ايل للفن���ون املو�سيقية«  
للثقاف���ة  الأوب���را  و»دار  احلج���رة«  و»مو�سيق���ا 

والفنون«.
كم���ا مت بن���اء اأك���رث م���ن خم�س���ن متحف���اً يف 
م���ن  الكث���ري  ال�سوري���ة وا�سرتج���اع  املحافظ���ات 
الآثار القيمة امل�سروقة، وو�سع الآليات لتو�سيع 
العمل مع البعثات الأثرية ومراقبتها، وتدريب 
الكوادر املحلية، اإىل جانب الهتمام باملهرجانات 

للم�سرح وال�سينما، والفنون ال�سعبية. 
ومت اإ�سدار عدد من الدوريات الثقافية املهمة 
مث���ل »احلياة ال�سينمائي���ة« و »احلياة امل�سرحية« 
الت�سكيلي���ة«  »واحلي���اة  املو�سيقي���ة  واحلي���اة 

و»الرتات ال�سعبي«. 
 من���ذ ع���ام 2000 حمل���ت الدكت���ورة العط���ار 
اأدواراً عدي���دة م���ن خ���الل املرك���ز الإ�سرتاتيجي 
حل���وار احل�س���ارات حي���ث عّينه���ا في���ه الرئي����س 
ب�س���ار الأ�س���د م���ع مفكري���ن بارزي���ن، بينهم عبد 

اهلل الدامي، اأحمد برقاوي، فبقيت على توا�سل 
ثق���ايف مميز م���ع الثقاف���ة واملثقف���ن يف الداخل 
واخل���ارج، وذل���ك يف اإط���ار اأداء دوره���ا الوطن���ي 
ال���ذي اأ�سه���م دون اأدنى �س���ك يف تعزيز دور املراأة، 
ويف ر�س���م �س���ورة ثقافي���ة متكامل���ة ع���ن �سوري���ة 
وح�سارته���ا يف مرحل���ة تع���ّد من اأق�س���ى املراحل 

التي مرت بها �سورية يف الع�سر احلديث.
وم���وؤازرة امل�س���روع الوطن���ي ال�سام���ل لتمك���ن 
اللغ���ة العربي���ة، وبتكلي���ف م���ن ال�سي���د الرئي�س 
ب�س���ار الأ�س���د اأوكل���ت اإليه���ا مهام الإ�س���راف على 
ه���ذا امل�س���روع ال���ذي يع���ّد الأه���م والأو�س���ع على 

م�ستوى الوطن العربي.  
الرئي����س  ال�سي���د  اأ�س���در   2006 اآذار  ويف 
مر�سوماً يق�سي بتعيينها نائباً للرئي�س مفو�ساً 
بتنفي���ذ ال�سيا�س���ة الثقافية ولت�سب���ح بذلك اأول 
ام���راأة يف الوطن العربي ت�سغ���ل من�سباً �سيا�سياً 

على هذا امل�ستوى. 
م���ن اأعماله���ا اأدب احلرب، درا�س���ة بال�سرتاك 
مع حنا مينة 1974 �سل�سلة اأدب املعركة –اأيام 
ح���رب ت�سري���ن –م���ن يذكر تل���ك الأي���ام؟ نكون 
اأو ل نك���ون، م���ن مفك���رة الأي���ام، كلم���ات ملونة، 
اإ�سباني���ا وهمنغ���واي والثريان، الن�سي���ج الثوري 

بن اآذار وت�سرين.  
اإنه���ا بح���ق هرم من اأهرام���ات دم�سق، اأتت من 
رحم الأحالم الثقافي���ة، النه�سوية، التنويرية، 
وم���ن عم���ق الن�سي���ج الثق���ايف الأكادمي���ي املنفتح 
ل�ستى تيارات الثقافة والتقدم، لذا كانت مثقفة 
حقيقي���ة ذات قل���م ياأ�س���ر الكلمة وي�س���كل امل�سهد 
دم�سقي���ة  والوطن���ي...  والعاطف���ي  الوج���داين 
قادم���ة م���ن ب�ساط���ة التوا�س���ع، ودماث���ة اخلل���ق 
ناج���ح  اأ�س���ري  م�س���روع  و�ساحب���ة  والتهذي���ب، 

واأمنوذج يحتذى. 
كتب���ت ال�سيدة العطار يف موؤلفه���ا الهام »روؤى 
عل���ى اأ�سرع���ة الفجر »حتت عن���وان حتية ملوؤمتر 

احتاد الكتاب الذي عقد عام 1975 تقول:
»للكلم���ة دوره���ا يف اإن���ارة احلي���اة م���ن حولن���ا، 
ويف من���ح النا����س الروؤي���ة الت���ي تفت���ح عيونه���م 
عل���ى حقائق املجتمع والكون و�سياغة وجدانات 
الذي���ن يت�س���دون ل���كّل تغي���ري نح���و الأف�سل –
التغي���ري ال���ذي ه���و قان���ون الوج���ود، وب���ه يكون 
التط���ور البن���اء، ويف حتديث كّل م���ا �سار قدمياً 
وكذل���ك  اجلدي���دة،  الظ���روف  م���ع  يت���الءم  ل 
املعطي���ات واملتغ���ريات اجلدي���دة، ف���اإذا كان ه���ذا 
دور الكلم���ة، ف���اإن دور �ساحبه���ا ي�سب���ح مالزماً 
لها، وحام���اًل مل�سوؤوليتها، لذلك فاإن الكتاب هم 
الطليع���ة، كفاحاً بالفن، ويزداد الآن دور الكتاب 
والفنان���ن، لأن الظ���روف الراهن���ة تتطلب، من 
الب�س���ر والب�س���رية بعداً جديداً وفع���اًل جديداً، 
لهم���ا ال�ساأن الأكرب يف التمهيد للمد الآتي، ولو 
بع���د عق���ود لأن الو�س���ع العرب���ي الراه���ن، وه���و 
عل���ى ما تعلمون، لن يتوقف جزره اإل بالتنوير، 
وبالنه�س���ة الفكرية العقالني���ة، التي مهاد لكّل 
م���ا يجع���ل ال���دور العرب���ي فاع���اًل يف امل�ستقبل«. 
اإمي���ان  لل�سي���دة  اليا�سم���ن  عا�سق���ات  )كت���اب 

النايف(.
وق���د ج���اء تكرميها موؤخراً م���ن ال�سيد  رئي�س 
اجلمهورية الدكتور ب�سار الأ�سد اإ�سافة معنوية 

كبرية مل�سريتها احلافلة بالإجنازات املختلفة.

الدكتورة نجاح العطار
الكوكب السوري المتأللئ  
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 كتب:  نذير جعفر

اإن كان ثم���ة �سناع���ة ثقافية ثقيل���ة يف �سورية توؤ�س����س ل�ستثمار وا�سع يف 
الأدب وال�سينم���ا والدرام���ا وامل�س���رح والف���ن الت�سكيل���ي والرتجم���ة والآثار 
فالدكت���ورة جن���اح العطار �سي���دة هذه ال�سناع���ة ووا�سعة اللبن���ة الأوىل يف 

عمارتها منذ �سبعينيات القرن املا�سي حتى اليوم. 
مل تف���ارق موقعه���ا الثق���ايف ون�ساطه���ا املكث���ف الوا�س���ع م���ذ كان���ت مديرة 
للتاألي���ف فوزي���رة للثقاف���ة ث���م نائب���اً لل�سي���د رئي����س اجلمهورية، ب���ل كانت 
دائم���اً يف قل���ب امل�سهد الثقايف ومفا�سله الرئي�س���ة ل تغيب عن ميادينه ول 
تغل���ق باب���اً يف وج���ه اأي مثق���ف يبدي راأي���اً اأو يقرتح عم���اًل اأو ي�سكو مظلمة 
اأّي���اً كان اجتاه���ه اأو راأي���ه وفكره، فه���ي القلب الذي ا�ستوع���ب وما زال حتى 
الي���وم ي�ستوعب املثقفن ال�سوري���ن والعرب جميعهم بكل ترحاب فت�سغي 
كث���رياً ل���كل منهم وتاأخذ باآرائهم واقرتاحاته���م وتتكلم قلياًل لكن كالمها 
خال�س���ة وع���ي عمي���ق وجتربة وخربة وم���ا تقوله وتعد به ي�سب���ح قراراً ل 
رجع���ة في���ه و�سرعان ما ياأخذ طريقه اإىل التنفي���ذ حتى يف اأحلك الظروف 

التي مر فيها وطنها.
ب�سمُته���ا وا�سح���ة يف عم���ل وزارة الثقاف���ة واملوؤ�س�س���ة العام���ة لل�سينم���ا 
ومديرية امل�سارح ومديرية الآثار واملتاحف ومكتبة الأ�سد الوطنية واحتاد 
الكت���اب الع���رب ونقاب���ة الفنان���ن ونقابة الفن���ون اجلميل���ة ويف كل ما ميّت 
للثقاف���ة ب�سل���ة قريب���ة اأو بعيدة، اإنها حمفل ثقايف جتتم���ع فيه �سائر اأنواع 
الفن���ون والآداب فتعطيه���ا م���ن وقته���ا وجهدها الكثري ب���ل اأعطتها عمرها 

كله.
عرفته���ا ع���ن بع���د وعن ق���رب من خالل زيارت���ي له���ا ويف احلالتن كانت 
يف �سورته���ا الأبه���ى والأعظ���م من كل ما قي���ل ويقال بحقه���ا، هادئة رزينة 
ت�سغ���ي ب���كل حوا�سه���ا ملحدثه���ا ف���ال تقاط���ع ول تنط���ق ببن���ت �سف���ة حت���ى 
ينه���ي كالم���ه واإذا نطق���ت فاإمن���ا تنطق درر ال���كالم علماً وثقاف���ة واحتفاء 
ب�سيفه���ا...هلل دره���ا يف قربها وبعده���ا حا�سرة دائم���اً يف كل تفا�سيل حياة 
وطنه���ا وكّتاب���ه ومثقفي���ه وفنانيه ل ت���كاد تغيب عن مراآه���ا واردة اأو �ساردة 
وهن���ا تتجل���ى عظم���ة امل�سوؤول الثق���ايف الذي ل يعن���ي له املن�س���ب اإل املزيد 
م���ن العم���ل واجله���د يف خدمة وطن���ه واأبنائ���ه، يف ظ���ل م�سوؤوليته���ا وزيرة 
للثقاف���ة انتع����س م�س���رح الهواة وت�سكل���ت فرقه يف �سائ���ر حمافظات القطر 
ومثل���ه امل�س���رح القوم���ي والعم���ايل واجلامع���ي واملدر�س���ي، وتاأ�س����س املعه���د 
العايل للم�سرح كما انتع�س الفن ال�سينمائي عرب املوؤ�س�سة العامة لل�سينما 
ومعهده���ا، ولو عددنا ما اأجنز عرب مبادراتها وا�ستجابة القيادة ال�سيا�سية 

لتلك املبادرات وتثمينها لها ملا انتهينا.
ال�سيدة جناح العطار لي�ست ا�سماً ول م�سوؤولة فح�سب بل ظاهرة ثقافية 
رائدة ت�ستحق الوقوف عندها مطوًل واأخذ الدرو�س والعرب منها ومعرفة 
�س���ّر جناحه���ا يف كل خط���وة خطته���ا يف حياتن���ا الثقافي���ة.. ولي����س لن���ا يف 
منا�سب���ة تكرميها ومنحها و�س���ام ال�ستحقاق من ال�سيد رئي�س اجلمهورية 
العربية ال�سورية الدكتور ب�سار الأ�سد �سوى اأن نحييها عرفاناً مبا قدمته 
وتاأكي���داً لقي���م العطاء والأ�سال���ة والنتماء التي ر�سخته���ا وما تزال يف كل 

حلظة من حياتها.

شجرة الثقافة الوارفة 
وأيقونتها المحبّبة   كتب: أ.د.أحمد علي محمد

ال�سديد،  بالتنوع  العط���ار  د.  1. تتمي���ز نتاجات 
اأن يج���ده  ناظم���اً ميك���ن للباح���ث  اأّن خّط���اً  غ���ري 
فيم���ا كتب���ت، فالتن���وع �سم���ة دالة على ث���راء معريف 
ت�س���ّده اإىل �سخ�سي���ة د. العط���ار فك���رة تتمرك���ز يف 
قل���ب ما اأنتجت طوال حياته���ا التاأليفية، وهو اأمر 
يثب���ت ما ُيع���رف بالكتاب���ة الروئوي���ة، فمنذ �سدور 
كتابه���ا “اأدب احل���رب”، بامل�سارك���ة م���ع حن���ا مين���ة 
ع���ام 1967، وه���و كت���اب ل���ه دللت���ه الرمزية، ول 
�سيم���ا م���ن حي���ث الزم���ن ال���ذي ظه���ر في���ه، اأي يف 
ع���ام النك�س���ة والهزمي���ة، وتراج���ع الفك���ر القومي، 
والكاآب���ة الت���ي خلفته���ا هزمي���ة حزي���ران يف نفو�س 
الأدباء واملفكرين، اإذ بداأ املفكرون مبراجعة �ساملة 
مل�سام���ن الفك���ر، ال���ذي اأدى اإىل الهزمي���ة املريعة، 
الفك���ر،  �سعي���د  عل���ى  متلف���ة  حت���ولت  لتظه���ر 

تعقبه���ا �سل�سل���ة م���ن املوؤلفات النقدي���ة التي ا�ستهدف���ت تقوي�س ما كان 
ركي���زًة �سب���ه ثابت���ة يف الفك���ر العربي احلدي���ث، ل يزال الع���رب يعي�سون 
تداعي���ات ذل���ك احلدث، على الرغم من �سعي بع�س املفكرين اإىل تغيري 
زاوية النظر اإىل حرب حزيران، على اعتبار الهزمية �سرباً من ال�سراع 
الع�سك���ري ال���ذي مل يحق���ق اأه���ّم اأهداف���ه، وه���و الق�س���اء عل���ى الأنظمة 
التقدمي���ة العربي���ة، وهنا تاأتي روؤيا د. العطار يف كتابها “اأدب احلرب”، 
اإذ راأت في���ه اأن ال�س���راع مل ينت���ِه بنك�س���ة حزيران، ويف �سي���اق مل ي�ستطع 
اأح���د حتدي���د اأمده، غ���ري اأّن الوا�سح لدى د. العطار، اأن���ه �سي�ستمر من 
خ���الل مواجه���ات متالحقة ويف اأزمنة متعاقبة، ل���ذا انتبهت اإىل اأهمية 
مو�سوع احلرب، لياأخذ مكانه يف بنية الثقافة العربية، لغر�س حتويله 
من م�ساألة انتكا�سة حمبطة، اإىل �سراع م�ستمر، فلهذا كان اأدب احلرب 
ه���و الثقاف���ة التي راأته���ا ممار�سة عملية ميك���ن اأن يثبته���ا الأدب، لتعيد 
للفك���ر توازن���ه، والواقع اأّن البنية املركزية التي ُبن���ي عليها كتابها اأثبت 
فاعلي���ة الروؤي���ا، لي�س يف ا�ستم���رار ال�سراع على اأ�سا����س احلرب فح�سب، 
ب���ل عل���ى �سعي���د الن���اجت العملي له���ذا ال�س���راع، واملتمث���ل يف اإجناز مهم 
ح���دث يف ح���رب ت�سرين ع���ام 1973، والأه���م من ذل���ك اأن التطلع اإىل 
خي���ار احل���رب عن���د د. العطار اأف�س���ى اإىل �سيء من التنب���وؤ اإزاء خطورة 
م���ا �سيحدث م�ستقباًل، وه���و التطبيع والعرتاف بالكي���ان ال�سهيوين، 
ع���رب اتفاق���ات كام���ب ديفيد واأ�سلو، وه���ي اتفاق���ات اأرادت تقوي�س فكرة 
ال�س���راع العربي - ال�سهيوين، وهذا هو الن�سر احلقيقي الذي اأحرزته 
اإ�سرائيل، وهو الهزمية احلقيقية التي حلقت بالق�سية املركزية للعرب 
يف الزم���ن املعا�س���ر، تلك التي انتقل مبوجبها ال�س���راع من حيز الكفاح 
واحلرب واملقاومة اإىل حيز التفاو�س والر�سا بتقطيع اأو�سال الق�سية 
الفل�سطيني���ة، مث���ل اإيج���اد كيان فل�سطين���ي ه�س خا�سع عملي���اً ل�سلطة 
الحت���الل، وعلي���ه فقد جاء كت���اب د. العطار “اأدب احل���رب” يف مرحلة 
ا�ست���دت في���ه احلاج���ة اإىل اإعادة تق���دمي قراءة حتليلية للح���رب والنفاذ 

من فل�سفة احلرب اإىل ثقافة املقاومة.
“نك���ون اأو ل نك���ون” الذي �س���در بدم�سق عام 1981،  2. يف كتابه���ا 
ا�ستمرار يف التعبري عن روؤية ت�ستهدف تر�سيخ ال�سمود، ومتكن اخليار 
املقاوم، ثم جتلت تلك الروؤيا يف كتابها الآخر “الن�سيج الثوري بن اآذار 
وت�سري���ن”، ويف كتابه���ا “م���ن مفك���رة الأي���ام” 1982، ويف �سل�سلة من 
املق���الت الت���ي ن�سرتها يف جمل���ة املعرفة ال�سوري���ة، ويف “اأ�سئلة احلياة” 
1984 وغريه���ا، ف���كل ه���ذه املوؤلف���ات م�سحونة بالتح���دي والطموح 
والإ�س���رار عل���ى تثبيت النه���ج املق���اوم يف الأدب ويف احلي���اة، وهو جوهر 
العم���ل الثق���ايف والنق���دي عن���د د. العط���ار، ذل���ك لأن يف الثقافة معرفة 
حتت���ل ج���زءاً م���ن �سيا�س���ة الدول���ة اإزاء ال�سع���ب، ل���ذا ا�ستق���راأت مناح���ي 
التجرب���ة الثقافية يف �سورية ويف الع���امل، وحددت منطلقاتها الأ�سا�سية 
لتك���ون منهج عمل، فيما �سمت���ه اجلبهة الثقافية، وهي عندها من اأكرم 
واأ�سم���ى اجلبه���ات الت���ي متّك���ن املثق���ف ال���ذي يق���ف مدافعاً ع���ن اخليار 
املق���اوم الذي مبوجبه ُت�سرتد احلقوق، ويك�سف الزيف والت�سليل الذي 
ميكن اأن ي�سوب رحلة الكفاح من اأجل حترير كامل الأجزاء املغت�سبة.

لق���د توزع عم���ل د. العطار بن اإقنيمن اأ�سا�سي���ن، نقد الثقافة ونقد 

الأدب، فيم���ا يف�سي يف النهاي���ة اإىل حتديد وظيفة 
الأدب �سم���ن ال�سياق الثقايف الهادف وامللتزم اأ�سا�ساً 
بفك���رة �س���ريورة املقاوم���ة، وه���و النه���ج ال���ذي و�سم 
الكث���ري من موؤلف���ات د. العطار من �ستينيات القرن 
الع�سري���ن اإىل اآخ���ر م���ا ن�سرت���ه يف جمل���ة املعرف���ة 

ال�سورية، حن كانت وزيرة للثقافة ال�سورية.
3. اأم���ا فيم���ا يت�س���ل بالنق���د الأدب���ي، فقد جتلت 
روؤيتها يف كتاب “من حديث ال�سعر” الذي ن�سر عام 
2015 يف دم�سق، حيث اأطلقت الكثري من الأ�سئلة 
حول طبيعة ال�سعر وجوهره ووظيفته، كما اأمعنت 
النظ���ر يف ق�ساي���اه كالغمو����س واللت���زام، ونف���ذت 
م���ن خ���الل ذل���ك كل���ه اإىل مفه���وم الأدب التقدمي، 
وتق�س���د ب���ه الأدب امللت���زم بق�ساي���ا الأم���ة، بح�س���ب 
م���ا اأنتجته الفل�سف���ة الواقعية والوجودية، عل���ى اعتبارهما يتفقان باأن 
الثقاف���ة متث���ل بني���ة علي���ا تخ�س���ع ل�سرتاطات البني���ة الدني���ا، غري اأن 
م���ا يف���رق الروؤي���ة الواقعية عن الروؤي���ة الوجودية ه���و يف حجم التاأثري 
ال���ذي يخ�س���ع ل���ه الأدب والثقاف���ة عام���ة عن���د الواقعي���ن م���ن �سغ���ط 
البن���ى املادي���ة الدني���ا، فالواقعي���ون ي���رون اأن الأدب يعرب ع���ن احلاجات 
الجتماعي���ة لالإن�س���ان، على حن يراه الوجودي���ون تعبرياً عن اللتزام 
باملوق���ف الإن�س���اين، وم���ا نحت اإلي���ه د. العطار هو تلم�س فك���رة اللتزام 
ولك���ن مبنحاه���ا الوطن���ي، م���ن اأج���ل ذل���ك �سّمت خ���ري الدي���ن الزركلي 
�ساع���ر الوط���ن، ث���م عم���دت اإىل ت�سني���ف ال�سع���راء بح�س���ب التزامه���م 
بالق�ساي���ا الوطني���ة والقومية، كو�سفي القرنفل���ي وبدوي اجلبل، وهم 
م���ن اأع���الم ال�سعر يف �سوري���ة، ثم �سمت اإليهم ال�ساع���ر العراقي حممد 
مه���دي اجلواهري واللبنانين اإليا�س اأبا �سبكة واأمن نخلة، وبعد ذلك 
و�سعت دائرة اللتزام لت�سمل ال�سعراء العاملين كناظم حكمت وخو�سيه 
مارت���ي وبابل���و ن���ريودا، لتعطي روؤي���ا �ساملة حتدد م���ن خاللها اقرتان 
فك���رة اللتزام بفك���رة املقاومة، اإذ �سوغت بهذا الفهم اجلمع بن �سعراء 
متلف���ي امل�س���ارب والثقاف���ات والجتاهات، لتقول يف النهاي���ة اإن ال�سعر 

امللتزم هو ال�سعر املقاوم. 
اآراء نقدية ت�س���ّف عن معرفة عميقة بطبيعة  4. قدم���ت د. العط���ار 
ال�سع���راء وطرائقه���م، “فخري الدي���ن الزركلي” �سّيع ب���الده و�سّيعته، 
فخ�سرته �ساعراً وخ�سرها �سعراً “وو�سفي القرنفلي” كان هو يف نف�سه 
روؤي���ا، وذل���ك ب�س���وره الفيا�س���ة واإمياءات���ه البعي���دة، ف���كان ي�س���ّف �سعراً 
ويوح���ي باأك���رث مم���ا يق���ول ويلهب بالن���ار �سي���الت ال�سع���ور ويختلف يف 
ذل���ك ق���وة و�سعفاً وحنان���اً وت�سلباً ولكنه يظل دائماً موج���زاً معجزاً اأما 
ب���دوي اجلب���ل فهو يف نظ���ر د. العطار “من حاور ال�سم���اء... ودنياه هي 
دني���ا ال�سع���ر، به تزدان ل باملال اأو املل���ك اأو اجلاه اأو املن�سب، وكان كبرياً 
يف ت�سفيت���ه م���ن احل�سو واللغو وال�سق���ط وال�سطح والهنات”، وقالت يف 
رث���اء اجلواهري: “اأن ميوت ال�ساعر فذلك حدث جلل، ولكن اأن ميوت 
�ساعر ال�سعراء فذلك اجللل الأكرب والأعظم والأ�سخم، وذلك يف فراغ 
الزم���ان وامل���كان وف���راغ الكون وهو الأخط���ر بال قيا�س، فق���د كان يكفي 
اأن يق���ال حمم���د مهدي اجلواهري، حتى يق���ال هذا هو الرجل الذي يف 
كفي���ه ن���ار، ويف اأحداقه �سرر ويف �سوته اجله���وري اإنذار، ويف �سدره روح 
نب���وة”، اأم���ا �سليم���ان العي�سى فهو عن���د د. العطار “�سج���رة لن تهرم... 
حت���ى يف موته���ا �ستظ���ل واقف���ة ككل اأ�سج���ار ه���ذا الع���امل”، وك���ذا معن 
ب�سي�س���و، “يف �سوت���ه �س���وت اأعل���ى، ودم ال�ساع���ر �س���وت اهلل يف النا�س... 

ومقاتل يف �سوته”.
ه���ذه الروؤي���ا النقدي���ة ال�سامل���ة الت���ي تناول���ت ال�سع���راء الع���رب   .5
املعا�سري���ن، م���ن خ���الل الت�سني���ف واحلكم املعل���ل، دليل عل���ى ممار�سة 
نقدي���ة عميق���ة، واآية على متث���ل عميق ملذاهب ال�سع���ر املعا�سر، اإذ كانت 
اللغ���ة النقدي���ة ذات طاقات تعبريي���ة وجدانية ولكنه���ا يف النهاية ت�سّف 
ع���ن معرفة اأكيدة بطبيعة ال�سع���راء، مدركة تباين مذاهبهم واختالف 
طرائقهم، لكنها ربطت بن اأ�سواتهم ال�سعرية من خالل تعبريهم عن 

املقاومة والنتماء والتغني بالوطن واللتزام بق�ساياه.
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سيدة التحديات

 ل �س���ك اأن هن���اك العدي���د من ال�سيدات العربي���ات اللواتي اغتنمن الفر����س ليرتكن ب�سماتهن يف 
التاريخ، وما زلنا نقراأ يف ثنايا التاريخ عن املنجزات التي حققتها ال�سيدات العربيات، وها هو التاريخ 
يعيد ذاته اليوم اإذ منح ال�سيد الرئي�س ب�سار الأ�سد و�سام اأمّية الوطني ذا الر�سيعة، وهو اأعلى و�سام 
تكرميي للدكتورة جناح العطار، وقد نّوه يف كلمته اأن اأهمية الو�سام تاأتي من اأهمية من يحمله اأوًل 
وبالر�سائ���ل الت���ي يحملها ثانياً، وال�سوؤال الذي يطرح ذاته كيف ا�ستطاعت امراأة عربية اأن ت�سل اإىل 

ما و�سلت اإليه هذه ال�سيدة العظيمة؟
الدكتورة جناح العطار مثلت بعطائها عالمة �سيميائية فارقة يف تاريخ �سورية، فهي حتّدت الواقع 
واملجتم���ع املحاف���ظ، حت���ّدت الع���ادات والتقالي���د، حتّدت ال���ذات للو�س���ول اإىل الأفق البعي���د فظهرت 
مناف�س���ة للرج���ل يف �ستى جم���الت احلياة، فتحّدت املجتم���ع الذكوري واأ�سّرت عل���ى الوقوف بجانب 
الرج���ل وم�ساندته���ا له وهذا دليل على اأنها �سكلت دللة فارقة للم���راأة العربية التقليدية، اإذ ظهرت 
عن�س���راً اأ�سا�سي���اً يف اإح���داث عملي���ة التغيري يف املجتم���ع، ومل تكتِف هذه املراأة الطم���وح وهذه ال�سيدة 
بنيله���ا لإج���ازة الآداب والعل���وم الإن�ساني���ة م���ن جامع���ة دم�س���ق فق���د اأ�سّرت عل���ى التح�سي���ل العلمي 
واأخذت الدبلوم يف الدرا�سات الإ�سالمية والدبلوم يف النقد الأدبي والدبلوم يف الرتبية اإىل اأن اأخذت 
الدكت���وراه يف الآداب م���ن جامع���ة اأدنربة يف اململكة املتحدة، ولقد اأثبتت اأن الإن�سان لي�س مبا يحفظه 
ويتعلم���ه ب���ل مبا يفعله على اأر�س الواقع، فقد لعب���ت دوراً اأ�سا�سياً يف نه�سة املجتمع، واأثبتت قدرتها 
عل���ى التغي���ري الإيجاب���ي، فل���م تكتِف بالثقاف���ة الذاتية، واأك���دت اأن النجاح مره���ون بالعمل، وهي مبا 
امتلكت���ه م���ن موؤه���الت علمي���ة وثقافية تنوع���ت اأدوارها يف املجتمع عل���ى متلف ال�سع���د واأثبتت اأن 
التغي���ري ب���اأي جمتم���ع مره���ون بواق���ع املراأة وم���دى متكنها م���ن القي���ام باأدوارها يف املجتم���ع، فكانت 
الأم الراعي���ة واملعلم���ة الفا�سل���ة عندم���ا عملت يف جمال التدري����س يف الثانوي���ة، ويف جمتمع يرف�س 
املراأة املثقفة ُرف�ست جناح العطار يف التدري�س يف اجلامعة بعد اأن عادت من ال�سفر فتحّدت املجتمع 
وتابع���ت ب���كل ت�سميم ونظ���رة ثاقبة ن�ساطاته���ا، فانتقل���ت اإىل العمل يف مديري���ة التاأليف والرتجمة 
اإىل اأن اأ�سبح���ت ه���ي مدي���رة هذه الدائرة، وبعدها تولت اأمور وزارة الثقافة يف عام 1976 حتى عام 
2000، وكانت ع�سواً يف احتاد كتاب العرب - املكتب التنفيذي - جمعية النقد، وتركت ب�سماتها يف 
وزارة الثقاف���ة اإذ اأحي���ت العمل الذي م���ا زالت اأ�سداوؤه ت�سيد ب�سانعي���ه، واأقامت العديد من املعار�س 
الأثرية، واأ�سهمت يف اإطالق العديد من امل�سروعات، كما اأ�سرفت على بناء العديد من الدور الثقافية 
كاملعه���د الع���ايل للفنون امل�سرحية ودار الأوبرا اإىل اأن �سغلت من�سب نائب رئي�س اجلمهورية العربية 
ال�سوري���ة وكان���ت اأول ام���راأة عربي���ة تتوىل ه���ذا املن�سب، ومع كل ه���ذا العمل البّن���اء كان عقلها يتقد 
فل���م تتوق���ف عن الكتاب���ة، واأثبتت ثقافتها يف العدي���د من املجالت فلها العدي���د من الكتب يف جمال 
الأدب والنق���د وال�سيا�س���ة، كم���ا ح���ازت اأو�سمة ع���دة، وكان اأهمها و�سام اأمية الوطني ال���ذي قلدها اإياه 
ال�سي���د رئي����س اجلمهورية الدكت���ور ب�سار الأ�سد عربون �س���دق وحمبة واعرتافاً له���ا بدورها الفّعال 
عل���ى م���دى �سن���وات طوال م���ن العطاء والتح���دي وتعزيز ملكانتها، فه���ي اأثبتت اأن امل���راأة لي�ست ن�سف 
املجتم���ع فح�س���ب ب���ل هي كل املجتمع من حي���ث التاأثري يف الن�ساأة والتكوي���ن ومل يكن تكرميها فقط 
بالأو�سم���ة فق���د ُكّرم���ت اإذ منحت حقوقه���ا كافة يف �سوؤون بناء املجتمع وتطوي���ره، كما حتّدت احلرب 
بفك���ر ن���رّي وجهود نبيلة لبناء جمتمع عريق وح�ساري، فقد حملت �سمات املفكرين العظماء يف ن�سر 
ال�سالم واملحبة والأخالق والثقافة لبناء جمتمع متوازن، كما اأثبتت ن�سالها �سد الأفكار التع�سبية 
التي توؤدي اإىل اإحلاق ال�سرر باملجتمع، اإذ واجهت اأي قرار يطعن باملجتمع وت�سدت لكل غزو فكري 
وثق���ايف ه���دف اإىل ه���دم كي���ان املجتم���ع وت�ستيت بنيان���ه، وبذلك اأثبت���ت دورها من خ���الل الن�سال يف 
كث���ري م���ن جمالت احلي���اة، وحولت روؤيتها اإىل الع���امل اإىل روؤية م�سموعة ومكتوب���ة من بوابة العلم 
واملعرف���ة والأدب والثقاف���ة، وق���د بلغت درجات متقدم���ة من الرقي واحل�س���ارة، اإذ اأغنت روح الثقافة 
جتاه املجتمع واأزالت الغ�ساوة عن اأعن الكثريين للنهو�س مب�سوؤولياتهم، ومن هنا كان لها التاأثري 
الوا�سح يف دعم الأجيال القادمة وتوعيتهم، لكونها �سخرت الثقافة والعلم خلدمة ال�سعب بالدرجة 
الأوىل، وامتلك���ت الفك���ر احلر للتخل�س من قيود املجتمع واأمرا�س���ه ف�سعت اإىل تطوير املجتمع من 
خ���الل الق���درة عل���ى النقد والتحليل مبعن���اه الإبداعي اخل���الق ور�سمت امل�سار نح���و جمتمع متحرر 
لت���اليف اأي تط���رف اأو اعوج���اج، واأظه���رت قدرتها على حتدي الواقع املرير، وبذل���ك نا�سلت من اأجل 
بناء �سخ�سية متكاملة يف املجتمع من اأفكار واآراء وقوانن، فمثلت املراأة الواعية من خالل التحدي 

وحتليل الواقع بكل تفا�سيله ال�سيا�سية والثقافية والفكرية.

اأح���د الرم���وز ال�سيا�سية الغربية قال يوم���اً بنزٍق �سديد: 
»كّلم���ا �سمعت كلمة« ثقافة »اأحت�ّس����س م�سد�سي«. يف الواقع 
ه���ذه العبارة ت�سي بالكثري الكث���ري، لكن مهاًل، ل يجوز اأن 
يوؤخ���ذ املعنى على اإطالقّيت���ه، فثّمة من يدافع عن ارتباط 
ال�سيا�سي بالثقايف بال تنافر، وثّمة من يرف�س هذا التزاوج 
بينهم���ا، لك���ن لنك���ن دقيق���ن من���ذ البداي���ة، ف���كل تعمي���م 
ه���و جتهي���ل وتعمي���ة واإجح���اف بح���ّق الق���راءة املو�سوعّي���ة 
للظواه���ر والأ�سياء مبعنى م���ا، وحن نقّر باأّن هناك اأعداء 
للثقاف���ة دوم���اً يف كّل املواق���ع �س���واء الدني���ا والعلي���ا، فل���ن 
ن�ستغ���رب وجوده���م يف اأعلى املواقع ال�سلطوّي���ة، وحيازتهم 
باأّنن���ا جن���ايف  اأعتق���د  اأي�س���اً، ول  الرفيع���ة  املنا�س���ب  عل���ى 
احلقيق���ة، اإذا اأقّرين���ا بوج���ود متطّرفن دوم���اً، من اليمن 
والي�س���ار، والتاريخ ه���و ال�ّساهد واحلك���م، وكّل ما يتناق�س 
وم�سال���ح ه���ذه الق���وى الرجعّي���ة ويوؤثر يف تاأبي���د وجودها 
يف مواقعه���ا ه���و مرفو����س، ويج���ب حماربت���ه وا�ستئ�سال���ه 
ب�ست���ى ال�سبل، بل حت���ى الفئات ال�سعبّي���ة �ساحبة امل�سلحة 
احلقيقّية بالّتغيري، واملت�سّررة اأ�ساًل من بقاء الأمور على 
ماه���ي علي���ه، كثرياً ما تق���ف يف مراحل تاريخّي���ة مف�سلّية 
�س���د حتّرره���ا، نتيجة للجهل وع���دم الوع���ي امل�سيطر على 
ذهنّيته���ا ال�سكونّي���ة، كذلك �س���اأن ال�سلط���ات ال�سيا�سّية ذات 
التوّجه ال�سمويل الديني الأ�سويّل اإذ نراها حتارب اجلديد 
التنوي���ري النه�س���وي العلم���اين بالو�سائ���ل الأك���رث دموّية 
رورة مع ثقافته���ا املا�سوّية  وتطّرف���اً، لأّن���ه يتناق����س بال�سّ
الت���ي ترغب يف تعميمه���ا وتاأبيدها، والعك�س �سحيح اأي�ساً، 
اأّي اأّن ال�سلطات ال�سيا�سّية ذات ال�سبغة العلمانّية والتوّجه 
ال�سم���ويّل تلج���اأ اإىل مثل ه���ذه الأمور اأي�ساً، ب���اأن متنع اأي 
تعّددّي���ة اأو اختالف ميك���ن اأن يوؤثر يف نهجها املّتبع، وحتى 
ال�سلطات املعتدلة ترى باأن ل بّد للثقايف اأن ين�سوي حتت 
عب���اءة ال�سيا�س���ي به���ذه الن�سب���ة اأو تلك، لكن م���ع كّل ذلك، 
تبق���ى ثّم���ة هوام����س ميك���ن اأن تت���ّم املن���اورة م���ن خالله���ا، 
حي���ث ي�ستطيع الرم���ز الثقايف �ساحب امل�س���روع النه�سوي 
اأن يعم���ل عل���ى تو�سي���ع ه���ذه الهوام�س، ح���ن يكون مبوقع 
الفع���ل والق���رار ومدعوم���اً من اأعل���ى ال�سلط���ات ال�سيا�سّية 
ذات التوّج���ه الإ�سالح���ي، وه���ذا م���ا ينطب���ق متام���اً عل���ى 
رمزن���ا الثق���ايف الكب���ري ال���ذي نتناول���ه يف مقالتن���ا ه���ذه، 
وه���و الدكت���ورة »جناح العط���ار« التي تقّل���دت من�سب وزارة 
الثقاف���ة حل���وايل رب���ع ق���رن م�س���ت من���ذ »1976م وحتى 
2000م« فكان���ت بذل���ك اأّول وزي���رة �سوري���ة حتظ���ى بهذا 
املن�س���ب، ث���م بعد مغادرته���ا ال���وزارة عّين���ْت مبن�سب نائب 
رئي����س اجلمهورية لل�سوؤون الثقافية الذي فو�سها لتنفيذ 
ال�سيا�س���ة الثقافي���ة يف البل���د عموم���اً، لت�سبح بذل���ك اأي�ساً 
اأّول ام���راأة يف الع���امل العرب���ي تتقّل���د من�سب���اً �سيا�سّياً بهذا 
امل�ست���وى، وهن���ا نرى اأّن العبارة الفل�سفّي���ة »الوجود بالقّوة 
والوج���ود بالفع���ل« تنطب���ق عل���ى م�س���رية ه���ذه ال�سخ�سّية 
الديناميكّي���ة الفاعل���ة الت���ي ل ت�سي���خ، اإذ كان���ت الدكت���ورة 
العط���ار ذات توّج���ه حت���ّرري من���ذ ن�ساأته���ا الأوىل، مل يعقه 
انتماوؤه���ا لبيئ���ة دم�سقّي���ة حمافظ���ة، حي���ث كان���ت تتمّت���ع 
بهام����س اأ�س���روّي جّيد، يتّم فيه تب���ادل الآراء يف الأ�سرة مع 
الوال���د، ال���ذي كان ي�سغ���ل من�سب قا����س اأّي���ام العثمانّين، 
كم���ا اأنها �ساركت وهي �سغ���رية مب�سريات �سّد الفرن�سين، 
وح���ن عادت هي وزوجه���ا الطبيب الّل���واء املعروف »ماجد 
العظم���ة« من بريطانيا بعد نيل الدكتوراه َنَزَعِت احلجاَب 
اأي�س���اً، كّل ذلك ي���دّل على �سخ�سّي���ة كاريزمّية ذات ح�سور 
�سخ�س���ي وثقايف ق���وي، اإىل جانب و�سوح اله���دف والروؤية 
لالرتق���اء دوم���اً بفكره���ا نح���و املزي���د م���ن النفت���اح عل���ى 
اجلدي���د، وه���ذا كّل���ه �س���ّكل »وج���وداً بالق���وة« يف �سخ�سيتها 
كما اأرى، وما كان ينق�سه �سوى اإمكانية التحقيق والقدرة 
على الفعل والّتنفيذ، وهذا الأمر ح�سلْت عليه با�ستالمها 
من�سب وزارة الثقافة ليكتمل بذلك طرفا املعادلة، وي�سبح 
الأم���ر »وجوداً بالفع���ل« ومن املعروف فل�سفّي���اً اأّن كل بذرة 
هي �سجرة بالقّوة وحن تزرع وتنمو وتتوافر لها ال�سروط 
ال�سحّية ال�سليمة �ست�سبح �سجرة بالفعل، حيث اإّن امل�ساألة 

تتطّلب وج���ود �سرطن »ذاتي ومو�سوعي«: الذاتي، هو اأّن 
�سخ�سيتها حتمل توجهاً حتّررّياً وذخرية ثقافية وعْت من 
خاللها ما تري���د اأن تفعله م�ستقباًل، واملو�سوعي، ويتمّثل 
بال�سلط���ة الثقافّي���ة ال�سيا�سّي���ة الت���ي وّفره���ا له���ا موقعه���ا 
الثق���ايف كوزي���رة ثقاف���ة ب�سالحّيات و�سيع���ة، مدعومة من 
اأعل���ى �سلط���ة يف اله���رم ال�سيا�س���ي، لذل���ك ا�ستطاع���ْت منذ 
توّليه���ا املن�س���ب اأن ت�ستقط���ب توّجه���ات ومي���وًل وم�س���ارب 
�سيا�سي���ة متنّوع���ة منه���ا القوم���ي ومنها املارك�س���ي وغريه، 
لتعم���ل واإّياه���ا كفري���ق عم���ل متكام���ل �ساه���م يف حتقي���ق 
الكث���ري م���ن الإجن���ازات الثقافي���ة والفكرّية عل���ى م�ستوى 
البل���د، هذا الفريق الذي �س���ّم نخبة من املفّكرين والأدباء 
وامل�سرحي���ن واملرتجم���ن امل�سه���ود له���م بط���ول الب���اع يف 
ال�س���اأن الثق���ايف: )اأنظ���ون مقد�س���ي، حن���ا مين���ة، �سع���د اهلل 
ونو����س، اأنط���ون حم�سي، حممد كامل اخلطي���ب، نزيه اأبو 
ة، ف���ّواز ال�ساجر، �سال���ح علماين، رفعت  عف����س، اأ�سع���د ف�سّ
عطف���ة....( حي���ث مّت اإجناز اأهّم �سال�سل الكتب يف التاأليف 
والرتجمة والتحقيق واأهّم العرو�س امل�سرحية والدوريات 
الثقافي���ة ك� »احلياة ال�سينمائّية، احلي���اة امل�سرحّية، احلياة 
الت�سكيلّي���ة..« وبع����س اأه���ّم الأف���الم ال�سينمائي���ة » اأح���الم 
املدين���ة، جنوم النهار، الكومبار�س..« وقد ازداد عدد الكتب 
املرتجم���ة م���ن »15« كتاب���اً يف الع���ام اإىل »120« كتاباً، ويف 
العّطار،  الدكت���ورة جن���اح  ال�سي���دة  اأطلق���ت  ع���ام 2006م 
نائ���ب رئي�س اجلمهورّية امل�س���روع الوطني ال�سامل لتمكن 
اللغ���ة العربية وهو امل�س���روع الريادي الأه���ّم والأو�سع على 
م�ست���وى ال���دول العربّي���ة، كم���ا مّت دع���م احلرك���ة الفنّي���ة 
الت�سكيلّي���ة النا�سئ���ة يف �سورية باقتناء لوح���ات الفنانن يف 
ال���وزارة والت�سجي���ع عل���ى اقتنائها بكّل الأماك���ن التي تليق 
به���ا، وكان ثم���ة توّج���ه ق���وي لديه���ا لإن�ساء متح���ف وطني 
للفّن اأي�ساً، قبل اأن ترتك من�سبها يف الوزارة، كما �ساهمت 
يف تاأ�سي����س بني���ة حتتّية ملجموعة م���ن املوؤ�ّس�س���ات الثقافية 
الفنّي���ة الكبرية: )معهد الفن���ون امل�سرحّية الذي خّرج اأهم 
املمثل���ن الأكادميي���ن، واملعه���د العايل للفن���ون املو�سيقّية، 
للثقاف���ة  الأوب���را  ودار  والأوب���را،  احلج���رة  ومو�سيق���ا 
والفن���ون(، وعلى �سعي���د الآثار مّت اإن�ساء اأكرث من خم�سن 
متحفاً يف املحافظات، وكذلك ا�سرتجاع العديد من الآثار، 
وو�س���ع اآليات لتعميق وتو�سيع العمل م���ع البعثات الأثرّية 
ومراقبتها، وتدريب الكوادر املحلّية، وامل�ساركة يف معار�س 
دولّية، نالت خاللها �سورية اأكرث من مّرة التقدير الدويل 
والإعالم���ّي اجلّيدي���ن، كم���ا اهتّمت باملهرجان���ات الثقافّية 
الت���ي حتّفز ال���ّروح التناف�سّية العادلة ب���ن اأ�سحاب الروؤى 
والكف���اءات الفنّي���ة وامل�سروع���ات الثقافّي���ة عل���ى م�ست���وى 
القطر »مهرج���ان للم�سرح واآخر لل�سينما، وقد مّت قرنهما 
م���ع مهرج���ان قرطاج ال���دويل يف تون�س، ال���ذي اأقيمْت من 
خالل���ه عالق���ات تق���ارب مع دول اأمري���كا الالتيني���ة، وثّمة 
موق���ف رم���زي ومعن���وي كب���ري �ساهم���ت بخلق���ه، مل يك���ن 
ماألوف���اً اأو مدرج���اً عل���ى لئح���ة برنام���ج اأح���د املهرجان���ات 
الت���ي تت���وىّل رئا�سته���ا »املك�سي���ك« يج���ب ذك���ره هن���ا، حيث 
اأقنعْت باأ�سلوبها الدمث مدير املهرجان املك�سيكي، باأن يتّم 
الوق���وف دقيقة �سمت على اأرواح �سهداء الغزو الإ�سرائيلي 
للبن���ان عام 1982م الذي تزامن مع وقت انعقاد املوؤمتر، 
م���ا ا�سّطر ممث���ل الوليات املتح���دة واإ�سرائي���ل لأن يحذوا 

حذو الآخرين والمتعا�س باٍد على وجهيهما.
اإ�ساف���ة اإىل اإحي���اء مهرج���ان ب�س���رى ال���دويل، وكذل���ك 
مهرج���ان املحّب���ة الذي �س���ّكل يف حينه حدث���اً فنّي���اً ريا�سّياً 
ممّي���زاً، �س���ّم اأم�سي���ات �سعرّي���ة ون���دوات ثقافي���ة ومعار�س 
ت�سكيلّي���ة وملتقي���ات للنح���ت، كذل���ك �ساهم���ت الدكت���ورة 
العط���ار من خالل املرك���ز الإ�سرتاتيجي حلوار احل�سارات 
ال���ذي �سّمه���ا ه���ي والدكت���ور اأحم���د الربق���اوي، وعبد اهلل 
ال���دامي، يف بن���اء ج�س���ور ثقافي���ة م���ع امل�ستغل���ن يف ال�س���اأن 

الثقايف يف الداخل واخلارج.
ول���كّل ذلك اأرى اأّن لقب »�سنديانة« �سورية املعرفّية التي 

ل ت�سيخ، ت�ستحّقه الدكتورة العّطار بكّل جدارة.

سنديانة سورية المعرفّية
حين يصير الوجود بالقّوة وجوداً بالفعل
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 طوبى وطيب مبا يليق بالقامة واملقام.
وال�سي���دة عالي���ة الهّم���ة املهموم���ة بالثقاف���ة قنط���رة 
للعب���ور اإىل اأّول ال�سح���و واآخ���رة العل���و وال�سم���و، ُربَّتما 
ة ويطري اإىل اأع���ايل البهاء والرفعة  ي�س���رُي القل���ب ُقربَّ

الباذخة.
التاأم���ل  البلي���غ يف م���دار  ورّبتم���ا يدهم���ك ال�سم���ت 
لتخ���رج عن���ه مب���ا حتت�س���د ب���ه روح���ك اله���ادرة واأنت يف 
ح�س���رة ا�سم ي�ستح���ق �ساحبه �ساللت الثن���اء الواجب 

مل�سرية عارمة بالعطاء والبهاء الو�سيع.
 قل هي د. جناح العّطار..

فاحت���ة امل���ّد اجلم���ايل وقافي���ة امل���دد الثقايف ال���وازن، 
وواحدة من العالمات الكربى يف الثقافة العربية.

ال�س���م يفي����س عل���ى م���ا قبله وم���ا بع���ده، يف متوالية 
الب���ذل املك���ن والفع���ل الثق���ايف واملع���ريف الرفي���ع، مب���ا 
ال�س���وري  الثق���ايف  للم�سه���د  العالي���ة  املبدع���ة  قّدمت���ه 
والعرب���ي عب���وراً نح���و تثبي���ت اجلمل���ة العربي���ة عل���ى 
خارط���ة الإب���داع الك���وين وم���ا تخت����سُّ به م���ن ف�سائل 
باقي���ة وجناح���ات �س���ال به���ا ا�سمها ال���ذي �س���ار حديقًة 
وارفة متدُّ اأغ�سان �سوئها على �سماوة الكتاب والأدباء، 
تظّللهم مبا هم جديرون به من اهتمام ودعم وم�ساندة 
ورعاية �سحية يحتاجونها.. مل تغلق باباً يف وجه اأحد، 
ومل ت���رتّدد يوماً يف احت�س���ان الثقافة العربية على مدِّ 
مداه���ا وغناه���ا.. وجعلت م���ن دم�سق ف�س���اًء للح�سور 
الثق���ايف البهي���ج ب���كّل مكّونات���ه اأ�س���ّد اللحظ���ة ا�ستب���اكاً 

وارتباكاً وحمنة.
مل تغادر فل�سطن وجدان وروح د. جناح العّطار..

حملته���ا اأيقونة مقّد�سة وظّلت حتى اللحظة تردِّدها 
يف �سياقاته���ا اجلليل���ة، واأ�سمائه���ا احُل�سن���ى، م���ا يجع���ل 
ه���ذه الفل�سط���ن اأول القول ومنته���اه يف جملة العّطار 

ومداخالتها ولقاءاتها..
وم���ا ذل���ك اإّل توازن القل���ب ومتا�سكه عندم���ا تتفّكك 
���دة الواثقة  الأ�سي���اء وتتداع���ى احلال���ة، فت�سندها ال�سيِّ
بوعي اأكيد وانتباهة ج�سورة: البو�سلة فل�سطن، ومن 
كان���ت بو�سلت���ه فل�سط���ن ل ي�س���لُّ ول ي�سق���ى، ويعرف 

طريقه اإىل اأعايل التجّلة واحل�سور..
د. النج���اح ه���ي هك���ذا.. ا�س���م ال���وردة الت���ي اّت�سع���ت 

وامتّدت حدائق للمعنى وملكوت املجاز الكّياد..
فاأيُّ بهاء يليق با�سم الوردة!

واأيُّ �سفاء ي�سف�سف على اأعايل ا�سمها!
واأيُّ مباه���ج حت���ّط عل���ى قنط���رة اإجنازاته���ا الغام���رة 

الباقية!
»ومل يب���َق �س���وى احُل���بِّ »كم���ا ق���ال ال�ساع���ر ال�س���ادح 

�سيف فل�سطن اأ�ستاذنا يو�سف اخلطيب، رحمه اهلل.
نع���م اإنه احل���بُّ اإك�سري احلياة ومعن���ى املعنى، وال�سم 
الأعظ���م لالإب���داع واخللق اجلمايل، احل���بُّ مبا يحمله 
وحم���ّرك  لالإجن���از  وفاع���ل  حي���اة  وق���وة  طاق���ة  م���ن 
« الذي اغرتفته د. جناح العطار اإىل  لل�سوام���ت »احلبُّ
اآخ���ره ومنحته للوجود ب���كل تفا�سيله، وهو ال�سرُّ الذي 
جعله���ا حت�س���د املحبة والح���رتام ِمْن كّل َم���ْن عرفها، 
م���ن ح���ب الأ�س���رة، اإىل ح���ب بالده���ا، اإىل ح���ب النا����س 
واملثقفن وتفا�سيل الوجود وان�سباكها مع هموم الأمة 

ارتكازاً على جوهر الوعي الرا�سخ.
بابت�سامته���ا الآ�س���رة، و�سغفه���ا بالعربي���ة لغتنا »التي 
ت�سج���ُد اللغ���اُت له���ا«، وقدرته���ا عل���ى موا�سل���ة ال���دور 
بكام���ل احلر����س واملثاب���رة جعل منه���ا واحدة م���ن اأهم 
وزراء الثقافة العرب، مبا منحته من ف�سائل وماآثر ل 
ح لها بقلبك عرفاناً  ميك���ن لك واأنت تتابعها اإل اأن تل���وِّ
مب���ا قّدمت���ه وما زالت من خري ع���ام، وظلت يف موقعها 
احل���ايل موا�سلة ما بداأته م���ن مراكمة للجمال البّهار 

حكمة وجمالدة للواقع والوقائع.
�ساألتف���ت لل���وراء قلياًل حي���ث البداي���ة واأوائل لقاءات 
الده�س���ة.. وم���دارات ال���كالم م���ن فل�سط���ن اإىل حي���ث 

حط القول يف مكتبة الأ�سد.

ال�سدي���ق العزي���ز الكات���ب والباح���ث حم���زة برق���اوي 
وملنا�سب���ة  دم�س���ق،  احتادن���ا يف  �س���ّر  اأم���ن  اهلل،  رحم���ه 
الذك���رى ال�سنوية وحتت رعاي���ة د. جناح العطار، نائب 
رئي����س اجلمهوري���ة اأقي���م حفل تاأب���ن اأخينا حم���زة اأبو 
ط���ارق، وقب���ل اأي���ام من التاأب���ن توا�سل مع���ي ال�سديق 
الروائ���ي املنتب���ه د. ح�س���ن حمي���د طالب���اً كلم���ة يف هذه 
اأب���و  املح���ارب خال���د  ُف���ُه و�ساعرن���ا  َتَخوُّ املنا�سب���ة وكان 
خال���د رحم���ه اهلل، م���ن انقط���اع الكهرب���اء واحليلول���ة 
طاً طلبوا من���ي اإر�سال كلمة  دون تق���دمي الكلم���ة، وحتوُّ

لإلقائها اإن تعّذر الت�سال.
كن���ت يف قريت���ي دي���ر ال�س���ودان �سم���ال غ���رب رام اهلل 
يومه���ا والب���الد عل���ى اإيق���اع ال�سه���داء الذي���ن يرتق���ون 
واأني���اب اجلراف���ات تغت���ال  اأ�سده���ا  والعتق���الت عل���ى 
الزيت���ون حار����س اجلب���ال، وج���اء الت�س���ال م���ن اأخ���ي 
ح�س���ن لإلق���اء الكلم���ة فارجتلته���ا مق���دودًة م���ن القلب 
ب���كل وف���اء وح���ّب واع���رتاف بالف�س���ل لأخين���ا الكب���ري 
الراح���ل اأبي ط���ارق، تركُت القلب عل���ى �سجّيته كعادتي 
�سائح���اً جاحم���اً كمهر ب���رّي، فاحلال���ة يف دم�سق كانت 
عل���ى ا�ستداد الوجع ا�ستهدافاً وع�سفاً كونياً من الغزاة 
اجل���دد واجل���راد الآدم���ي الزاح���ف والناه���ب، وكذل���ك 
���د ال���دم والويالت من قت���ل وا�ستباحة  فل�سط���ن تتف�سّ
وتغ���ّول �سهي���وين على فل�سط���ن وطناً رف���ع على رماح 
امل���وت والتنخي���ل الأ�س���ود.. وعق���دت املقارن���ة بينهما يف 
تل���ك الكلم���ة ا�ستن���اداً اإىل الثقافة العميق���ة التي ت�سند 
روح فل�سط���ن وال�س���ام، وهم���ا تواجه���ان اأدوات القت���ل 
واأدوات  ذاته���ا،  احلا�سم���ة  والإ�سرتاتيجي���ات  ذاته���ا، 

احل�سار ذاتها.. ببطولة ل تكبحها األ�سنة املوت.
انته���ى التاأب���ن فع���اد يل اأخي ح�سن ووالدن���ا ال�ساعر 
خال���د اأب���و خالد رحمه اهلل بات�سال، اأن د. جناح العّطار 
�ساأل���ت عن �ساحب اخلطاب فقالوا لها َمْن اأنا، فطلبت 
م���ن اأب���ي خال���د مبج���رد و�س���ويل يف زي���ارة لدم�س���ق اأن 

يخربها لرتتيب لقاء يجمعنا.
الأجي���ال  واحت�س���ان  والتوا�س���ل  املب���ادرة  اإنه���ا  نع���م 
اجلدي���دة ملوا�سل���ة الطري���ق الطوي���ل الطوي���ل، وه���ي 
املب���ادرة  العط���ار:  د. جن���اح  �سف���ات  اأمي���ز  م���ن  واح���د 
وح�سا�سيتها للغة عالية، وانتباهتها جلماليات العربية 
ل حُت���ّد، وباعتقادي هذا م���ا لفتها يف مداخلتي، عندما 
تنه����س اللغ���ة بجماله���ا الّرخ���راخ عل���ى حم���ور الوعي 

باللحظة وا�ستبطانها ل�ست�سراف الغد.
الكبريي���ن  �سحب���ة  دم�س���ق  ق�س���دت  اأ�سه���ر،  بع���د 
ال�سديق���ن �سخ�س���اً ون�س���اً الروائ���ي ر�س���اد اأب���و �س���اور 
والروائ���ي الناق���د وليد اأبو بك���ر، لهما العافي���ة، وكانت 
املح���و  غوائ���ل  مواجه���ة  امت���داد  ا�ست���داد  يف  دم�س���ق 
والدم���ار واأه���وال الغزاة، و�سادف اأنن���ا و�سلناها يف يوم 
عطل���ة ر�سمي���ة، اأخ���رب والدنا خال���د اأبو خال���د د. جناح 
دت موعداً للقائنا  بو�سولن���ا.. وما كان منها اإّل اأن ح���دَّ

يف مكتبها.
كان الوق���ت �سباح���اً عندما التقيناه���ا بوجود زوجها 
وابنته���ا، خال���د اأبو خالد، ر�ساد اأبو �س���اور، وليد اأبو بكر 
وكات���ب هذه ال�سط���ور، ا�ستقبلتنا بحف���اوة عالية اآ�سرة. 
وحتّدث���ت عن ي���وم التاأبن وكلمتي يومه���ا. ودار القول 
ع���ن هم���وم الثقاف���ة العربي���ة وامل�سوؤولي���ة امللق���اة عل���ى 
عاتق املثقفن العرب، وفل�سطن و»خريف املوت« الذي 

ع�سف بالأمة.
�سدقها العميم وح�سور فل�سطن يف وعيها ل يحول 
ول ي���زول.. وه���ذه حقيق���ة ل يختل���ف عليه���ا اثنان ول 

يتناطح عليها عنزان.
ويف امل�س���اء دعتن���ا اإىل ع�س���اء تع���اريف يف فن���دق ال�س���ام 
بح�س���ور عدد من ال���وزراء وال�سف���راء يف جل�سة ثقافية 
م���ا زال و�سمها ثابتاً، ملا تتمتع ب���ه جليلة ال�سم والفعل 
د. جن���اح من لباقة وِب�سر اللقيا وثقافة جديرة باملوقع 

واملوقف الذي جترتحه.
وم���ن يومه���ا ل اأهب���ط دم�س���ق العربي���ة اإل واألتقيه���ا 

ملناق�س���ة امل�سه���د الثق���ايف العربي و�سّد الري���اح ال�سوداء 
»وامل�ستطيع���ن  امل�س���ادة  النخ���ب  وخّلف���ت  هّب���ت  الت���ي 
ذهن���ي  وع�س���ف  جيوبه���م«،  م���ن  واملتكلم���ن  بغريه���م 
لإ�سرتاتيج���ة ثقافية ت�ستند اإىل جذر ثقافتنا العميقة 
وم���اء وعينا الثقيل، فهو ما يبق���ى ويظّل ويدوم وينفع 
النا����س وميك���ث يف الأر����س، واإن تع���ذر اللق���اء ب�سب���ب 
جائح���ة الكورونا نطمئن عليها بات�سال يوؤكد تقديرنا 

لها، والبادئ اأكرم.
قب���ل اأي���ام َخلَ���ت تابعن���ا تك���رمي ال�سيد الرئي����س ب�سار 
الأ�س���د د. جن���اح وا�ستحقت كلمة يف ه���ذه املنا�سبة وهي 
كلم���ة تليق باملحتفى به���ا، فثّمة من يحتاجون التكرمي 

وثّمة من ي�سيفون للتكرمي قيمة. 
د. جن���اح واح���دة م���ن ن�ساء الأم���ة اللوات���ي ي�ستحّقها 
التك���رمي، وه���و راأي يكاد ياأخذ �سبه اإجماع كّل َمْن عمل 
معه���ا واإىل جانبه���ا ويف عهده���ا، وم���ن عرفه���ا يف غ���ري 
ف�س���اء وم�ساح���ة اإبداعي���ة ي���درك ه���ذه احلقيقة وذلك 
ف�س���ل م���ن اهلل يوؤتي���ه م���ن ي�ساء، فمحب���ة النا����س ُغْنم 

وركاز اأ�سله ثابت وفرعه يف �سماء اخلري.
مل تق���ف د. جن���اح عن���د ح���ّد الثقاف���ة العربي���ة، ب���ل 
ُع���داً نحو الع���امل ل�ستقط���اب اأه���م الأ�سماء  تعّدته���ا �سُ
الثقافي���ة واأ�سح���اب ال���راأي والتجرب���ة َربط���اً بالثقافة 
العربي���ة التي �سّكلت ال�سام واحدة م���ن روافعها الثابتة 
واملمت���دة امت���داد الزي���ت يف الزيت���ون، وم���ا ا�ست�ساف���ة 
الروائ���ي الأندل�س���ي اأنطوني���و غال �ساح���ب )غرناطة 

بني ن�سر( يف دم�سق اإّل �ساهد حّق على ذلك.
فف���ي زيارته لتوقيع روايت���ه بدعوة من د. جناح اأدىل 
بَقْوَلت���ه ال�ساهقة: اإنه يع���ود اإىل اأّوله وهو يزور دم�سق، 
حي���ث اأ�سالفنا الذين قدم���وا للعامل ح�سارة �سواهدها 

ما زالت نداهة على اأ�سحابها امليامن.
يف تاأكي���د عل���ى م���ا ذه���ب اإلي���ه الزاج���ل الفل�سطين���ي 
الكب���ري حمم���ود دوري����س يف »ماأ�س���اة الرج����س مله���اة 

ة: »ولنخلة البدوّي اأن متتدَّ نحو الأطل�سي«. الف�سّ
ليع���ود يف انتباهة اأخرى »ندعو لأندل�ٍس اإن حو�سرت 
حلُب«، فكيف وقد و�سعت ال�سام حتت �سياقات التذرير 
و�سموده���ا  العميق���ة  بثقافته���ا  ولكنه���ا  والإلغ���اء؟ 
الأ�سط���وري تعيد اإنتاج ثباتها ال���ذي ل يرجتُّ ول يخبو 
معلن���ًة انت�س���ار دمه���ا عل���ى الرع���ب الك���وين ال���ذي مّد 

ل�سان ناره لبتالعها.
م���ن هنا فاإن جتربة د. جناح العطار ت�ستحق التوقف 
للبن���اء عليه���ا منوذج���اً للوف���اء والعطاء وما زل���ت اأذكر 
م���ا رواه �ساردن���ا اجلم���ايل ر�س���اد اأب���و �س���اور اأن د. جناح 
عندما تويف زيتونة فل�سطن )عبد الكرمي الكرمي اأبو 
�سلم���ى(، �سارت م���ع جموع الكت���اب والأدب���اء يف اجلنازة 
مل���واراة �ساع���ر فل�سطن ال���رتاب يف مق���ربة ال�سهداء يف 
ميم الريموك، فطلب منها ر�ساد اأبو �ساور اأن ت�ستقّل 
ال�سي���ارة لطول امل�ساف���ة فرف�ست وقالت له: اإنه والدنا 

جميعاً.
ه���ذا هو التقدي���ر، والتوا�س���ع الك���رمي، واملحبة التي 
األقته���ا عل���ى كل م���ن ي�ستح���ق، وال�سواه���د يف �سريته���ا 

وم�سريتها كثرية.
فطوبى وطيب.. يزدادان بقدر العطاء اجلزيل الذي 
ثّبتته ال�سي���دة الفا�سلة انحيازاً للخ���ري العام واحتيازاً 

للمعنى.
من يكتب يقاوم.. ومن يقاوم ينت�سر 

ولأنها ال�سام انت�سرت و�ستوا�سل ن�سرها املبن 
ولأنه���ا ا�س���م الوردة �سيبق���ى �َسْوُع فعله���ا �سمولياً مبا 

هي اأهله من ح�سور رّيان. 
�سك���ًراً لأنك اأن���ت اأنت، واثق���ة �سادقة تليق���ن باملكان 

وما اأنت فيه من مكانة.

 الأمني العامـ  الحتاد العام للكتاب والأدباء 
الفل�ضطينيني

�ُسلَّ���ِم  عل���ى  َج  ت���درَّ َم���ْن  بالأخب���اِر  وياأتي���ك 
له���ا:  البي���اُن  ق���ال  َم���ْن  باآلئه���ا..  الإعج���اب 
���ُة  ف�سَّ جناح���اه  طائ���راً  فكان���ت  ك���وين! 
ي�س���دو  البالغ���ة..  وذه���ب  الف�ساح���ة 
! كالكل���ِم  لي����س  كِلم���اً  اجلم���ال  �سَج���ِر   عل���ى 
نعم! اأيُتها احلروُف..  يا حروَفها..  َمْن عروُق 
ال�سح���ِر َغَذْتها لباَنه���ا..  و�ساغْتها قالدًة على 
ِد اإْن نرثْت  �س���در اللغ���ة.. فاإذا ه���ي بن���ُت التف���رُّ
جماَنه���ا، واإذا هي �سادنُة احلكمة اإْن َعلَِت املنابَر 
واأج���ادِت  له���ا  الط���رَب  اأعواُده���ا  اأدمن���ْت  الت���ي 

الإ�سغاء لب�سًة ُبُرَد الفتتان والمتنان.
تل���ك الدم�سقي���ة الت���ي �َسع���ِت الثَّقاف���ُة اإليه���ا 
ُر اأمداَءه���ا ترُف���ُل باأب���راِد ال�س���وق  منق���اَدًة جُت���رِّ
لتلق���ي باأوهاجه���ا يف اأح�سانه���ا، كاأنه���ا ر�س���وٌل 
اق���ُط عليه الوحُي حام���اًل حقائبه ال�سمينة  ي�سَّ
وانط���الٍق..  وَدَه����ٍس  واأل���واٍن  بفن���وٍن  ���ِة  العاجَّ
ْته���ا بف���رٍح وغبط���ٍة واعت���زاز.. وط���اب له���ا  فتلقَّ
النَّه���ُل م���ن ينبوعه���ا ال�سائغ واملتُح م���ن فراتها 
َم���ُل منه���ا ودنا  ���ى اإذا اأ�ساَبه���ا الثَّ الطه���ور.. حتَّ
ْتُه م���ن ُدفوِقها حدَّ الكتم���ال.. اأطلقْتها  م���ا عبَّ
�سفريًة لها ووزيرًة ُعقوداً حاكِت العقوَد الالئي 

ُج بها جيوُب احِل�سان. تتربَّ
ْرُف التي اأ�سبح  تلك الدم�سقية ال�سامية ال�سِّ
���ًة  ه���ا ت���راَب ال�س���ام و�سماَءه���ا واأهليه���ا اأغنيَّ حبُّ
ُتع���َزُف اأحلاُنه���ا وقيث���ارَة الوف���اء عل���ى �سم���اط 

�سدق النتماء.
الع�س���ور  ذاك���رة  يف  ي�سب���ُح  م���ن  الف���ذُّ 
وِمق���ٍة  وتف���اٍن  عط���اٍء  اأيقون���َة  اأيقون���ة؛ 
بو�س���اح  املتثني���ة  تل���ك  اأ�سبح���ت  وق���د  وثق���ة، 
ال�سن���ّي. البه���ي  ال���الزورديِّ   الثقاف���ة 

جناح العطار!!
 ابَق���ْي جنم���َة دم�س���ق اأديب���ًة لبيب���ًة اأريب���ة، يا 
ذات ال�س���وِت الرخيِم احلمي���م.. ويا ذات الرياِع 
اجلام���ِع املان���ع، وْلَتْحَفْظ���ِك ع���ُن اهلل حمظيًَّة 

مباركًة قمينًة بهالة اخللود يف رخام الذاكرة.

د. نجاح العطار
اسم الوردة.. اتّسَع فصار حديقة

تلك 
الدمشقية
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الّرئيُس مانِحًا

اَغُه  َتُهزُّ �سريَر ال�سرِق دائماً.. واأَفِدي ِكربياَء َجماِلها الذي �سَ ِرها وَغِدها؛ ال�ساُم التي  ِباأَْم�ِسها وحا�سِ ال�ساآَم  اأَفِدي هذه 
الّزماُن ول ُي�سبُه غرَيُه.. الزماُن الذي ُي�سِغي كلَّما َتِرنُّ اأ�ساِوُر ال�ساِم.. ال�ساآُم التي َتْطِوي يف اأ�ْسفاِرها الأ�ساطَن والأ�ساطرَي 
من كلِّ َجَبهاِت ال�سيا�سِة والثقافِة واملعاِرِف والعلوِم والبطولت.. لقد َملَّ الّردى وما َملَّْت حواِريها واأ�سواُرها ِقراَع ِعدًى 

وجمابهَة �سعاِب ومراراِت احِلَقِب والع�سور..
اياِت اخلاِفَقِة.. ال�ّساُم التي داِئماً َتبني ر�سالَتها على احلّق والإمياِن،  ِحِم الذي ل َيْعُقُم.. املُنجُب لالأجماِد والرَّ هي ذاُت الرَّ
َطَهديَن والذيَن َهَزَمْتُهْم َرداءاُت املَراِحِل.. ُتراُبها هو الذي َمَنح اجلهاِت �سرقاً  والتي بكّل ب�سالٍة وو�سوٍح تقُف اإىل جانِب املُ�سْ
�َسِت املقولُة زمناً  وَر، وهو الذي اأمدَّ العروبَة بالعزميِة والإ�سراِر، ووّزع نوَر اهلل العظيِم على العامِل.. تاأ�سَّ �سَد والنُّ وغرباً؛ الرُّ
كاً بالُهويَّة واجلذوِر والنتماِء؛ فلتكن اأ�َسداً.. هذه ال�ساُم التي  اًل مكافحاً متم�سِّ ِتْلَو زمٍن باأّنَك اإذا اأََرْدَت اأن تكوَن عربّياً ُمنا�سِ
َة  َة والإن�سانيَّ َمَتها احل�ساريَّ اِم التي َتَرَكْت َب�سْ ْهُر اإليها يف اأح�ساِن قا�سيون.. وِمْنُه ا�ستعدَّ لالإيغال يف الزمِن والأيَّ اْطماأنَّ الدَّ

لوَن..  على ال�ّسواهِد والأّدلِة.. ال�ساُم هي ِكَتاُب املجِد الذي يقروؤُُه املُب�سروَن ول يراُه املَُغفَّ
ها بردى ِبنداُه  اُم التي ل َتْرُقُد ُجُفوُنها ول َت�ْسُكُت على اأَيِّ َبلوى.. وُكلَّما َتزاَحمِت املَِحُن ِلَتيِبي�ِس اأعواِدها؛ َيُر�سُّ اإذاً.. هي ال�سَّ

ُمُد حن الآخرون ُيديرون ظهوَرهم.. اُم هي التي ُت�سّحي وَت�سْ وَطالَوِتِه.. وال�سَّ
ا َبْعُد: اأمَّ

اَب والكرامَة، وَتْنِزُع َفتيَل الأخطاِر  فاإنَّ رئي�َسها وقاِئَدها و�ساقَي ظمِئها يقوُدها اإىل املجِد.. الأ�سُد الذي َيُدُه ُت�َسيُِّج الرتُّ
روِر  اَع ال�سُّ الُكربى التي َعلَْت ِحَمُمها ونرياُنها يف ال�ّسنواِت املا�سيِة.. هذا الذي َيْجَعُل املِْحَنَة الكبريَة �سغريًة.. واإين اأ�ساأُل ُزرَّ
بي الأوطاِن؛ ما الذي ح�سدُوُه من تْدمرِي اأحالِم الب�سِر؟ �سوَف يلَتِفتوَن - وُهم يلَتِفتوَن - اإىل دم�سَق الَقويِة  والأحقاِد وُمرِّ
َنُد يف  ماِئِل والروؤى واحلكَمِة يف احِلفاِظ على �سعِبِه ووطِنِه.. هو وحَدُه ال�سَّ العزيزِة املنيعِة.. واإىل اأَ�َسِدها القاِئِد �ساحِب ال�سَّ
ِه و�سْعِبِه.. اِهِر لأر�سِ ُتُه و�سالَبُتُه واإراَدُتُه و�سرُف انِتماِئِه الطَّ البلواِء التي �سنعوها.. تباَرَك هذا الأَ�سُد الأَمُل.. وتبارَكْت ِهمَّ

�سيادَة الرئي�س:
ال�ستزادَة يف  اأ�ستطيُع  ول  �سيَعِة،  الرَّ ذا  اأُميََّة  ِو�ساَم  اإّياها  َمْنَحُكم  ار  العطَّ الدكتورة جناح  يدِة  ال�سَّ العاليِة  للقامِة  ُنبارُك 
�َسه  ها على �سفحات هذا العدد اخلا�ّس الذي َخ�سَّ اَء واأدباَءنا الغوايل قالوا كلَّ �سيٍء يف حقِّ تو�سيِفها.. اإْذ اإنَّ ُكّت��ابنا الأِعزَّ
وعطاِئها  وتاريِخها  بقامِتها  َيليُق  الذي  الرفيَع  الو�ساَم  هذا  منِحها  وَعن  عنَها  للحديِث  �سورية  يف  العرب  الُكّت��اب  احتاُد 

ورحلِتها الّطويلِة ال�سريفِة النظيفِة مع بلدها واأهلها..
ُمها ب�سخاٍء وُحبٍّ ال�سيُد الرئي�س ب�سار الأ�سد رئي�ُس اجلمهورية العربيِة  ون�سُكُر �سكراً هاِئاًل الرعايَة اخلا�سَة التي ُيقدِّ
واأ�سحاُب  راأٍي  وقادُة  معرفّيون..  وبّناوؤون  الوطن..  يف  �ُسرفاُء  ُجْنٌد  َفُهم  والأدباِء..  لالأدِب  فن..  واملثقَّ للثقافِة  ال�سورية 
هم وتراِبهم و�َسعِبهم.. وُمكاِفحوَن من اأجِل اإِعالِء �ساأِن الكلمِة  قون باأر�سِ م�سداقيٍَّة عاليٍة و�سفافيٍَّة باِهرٍة.. وُمبِدعوَن ملت�سِ

ور�سالِتها الّنبيلة...
وما اأجمَل اأن يكوَن َمْنُح الِو�ساِم مِلَْن يكوُن انتماوؤُُه عميقاً غاِئراً يف العقِل والقلِب والوجدان.. النتماُء الإخال�ُس... النتماُء 
واِعِد والإرادِة والتَّ�سميِم... النتماُء الإمياُن بامل�ستقبل  ُق الَعطاِء والعمِل... النتماُء َمنُح عزميِة ال�سَّ التَّفايِن... النتماُء تدفُّ

د للقَيِم الوطنيِة. املُ�سِرق للوطِن دائماً. والتكرمُي للُمْنِجِز املُكاِفِح... املاِجِد املُوطِّ
وبالتَّايل فالو�ساُم يحِمُل �سفاٍت ثقافيًَّة و�سيا�سيًَّة ووطنيًَّة واإن�سانيًَّة واجتماعيَّة.. 

مون وَيحِر�سون  واِم القادَة الذين ُيَكرِّ وكما َيْذُكُر التاريُخ بطولِت القادِة يف احلروِب والأزماِت، فاإنَّ النا�َس تذُكُر على الدَّ
وُيْعَنْوَن بالأجماِد الثَّقافيَِّة...


