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لي���ض غريب��ًا اأن ُتفَر���ضَ على ال�صع��ب العربّي ال�ص��ورّي عقوبات اقت�صادّية خانق��ة، م�صفوعة بح�ص��ار اقت�صادّي غير 
��ك ه��ذا ال�صعب بموقف��ه الوطنّي الأ�صي��ل واإ�صراره عل��ى الدفاع ع��ن اأر�صه وثوابته، ب��ل اإن هذه  م�صب��وق، وذل��ك لتم�صُّ
العقوب��ات و�صل��ت اإل��ى مرحلة الإره��اب القت�صادي، ح�ص��ب تو�صيف الدكت��ور ب�صار الجعف��ري نائب وزي��ر الخارجّية 
ال�ص��ورّي، ذل��ك اأن الإجراءات »الق�صرية« التي تفر�صها الدول الغربية على �صورية تحّولت اإلى »اإرهاب اقت�صادي« �صّد 

ال�صوريين وحقهم بالحياة وال�صحة والتعليم والتنمية. 
لكن الغريب اإ�صرار بع�ض اأع�صاء الفريق الحكومي على ال�صتمرار في الخطوات القت�صادية، التي من �صاأنها اأن تزيد 

ال�صغ��وط على المواطن ال�صوري الذي اأبى اإل اأن يبقى ُمتم�صكًا 
بوطن��ه ومحافظًا على اأر�صه، ه��ذا المواطن الذي ا�صتفاق ذات 
�صب��اح عل��ى اإلغاء الدعم عنه لي�صبح راتب��ه ال�صهري غير كاٍف 
ل�ص��راء الخب��ز ل��ه ولأهل بيت��ه خالل �صه��ر، وهذا كل��ه نتيجة 
اإج��راء ُمتعّج��ل واأخطاء اأق��ّر بها اأح��د المعنيي��ن بالأمر قبل 
اأن ُيق��ّدم العتذار اإلى ال�صع��ب الذي غدا اأكثر قناعًة ب�صرورة 

محا�صبة ُكلِّ من يتالعب بلقمة عي�صه وا�صتقراره. 
اإن ق��رارات كه��ذه يجب اأن ُتدَر���ض بعناي��ة، واأن يكون هناك 
وق��وف عل��ى �صلبياته��ا قب��ل تطبيقه��ا وَجْع��ِل المواط��ن مرمّيًا 
ف��ي الع��راء و�صط ج�ص��ع الغالبية العظم��ى من التج��ار واأمراء 
الح��رب، الذي��ن ل هّم لهم �ص��وى امت�صا�ض ما بق��ي من طهر دم 

هذا المواطن. 
لق��د اأثبت��ت الأح��داث اأن من بقي ف��ي �صوري��ة كان مثاًل في 
النتماء والأ�صالة والدفاع عن الوطن في اأ�صعب الظروف، لكن 
يب��دو اأن ثمة م��ن يريد اأن يجع��ل المواطن فاق��دًا اإيمانه بكلِّ 
�صيء، لأن المواطن الذي احتمل اأق�صى الظروف لأجل كرامته 
ل يمكن��ه في ح��اٍل من الأحوال اأن ي�صبر عل��ى الجوع والفاقة 
اّللَذي��ن ُيه��ّددان اأولده، فقد قي��ل قديمًا: »تج��وع الحرة، ول 

تاأكل بثدييها«، فماذا ع�صاها اأن تفعل حينما يجوع اأولدها؟!
�صحي��ح اأن بع���ض �صرائ��ح ال�صع��ب لي�ص��وا �صّد اإلغ��اء الدعم، ول �صيم��ا الُمقتدرين الذي��ن اأثبت��وا ح�صورهم من خالل 
تكافله��م الجتماعي مع اإخوتهم ال�صوريين، اإل اأن الإلغ��اء يجب اأن يكون بطريقة مدرو�صة واأّل تظلم غالبية اأ�صحاب 
الدخل المحدود فيه، ولالأ�صف فقد ك�صف هذا القرار عن اختاللت لم يكن يخطر ببال اأحد اأن تكون موجودة فعاًل في 
موؤ�ص�ص��ة الدول��ة، ناهيك عن عدم وجود تن�صيق حقيقي بين الوزارات المعنية بالأمر. اإن هذا القرار يوؤكد اأن اأ�صحابه 
اعتم��دوا على اأمرين قبل اإق��راره، الأول: يعتمد على الموافقة الُم�صبقة من ال�صعب وتقّبله وا�صطباره من باب اأن هذه 
القرارات تحافظ على موؤ�ص�صة الدولة التي ل ير�صى لها هذا ال�صعب اإل اأن تبقى قوية ُمتجّذرة، وقد قّدم ال�صعب اآلف 
ال�صه��داء للحف��اظ على دولته ووطنه لثقت��ه الُمطلقة باأنها خير ُممّثل لم�صالحه وُمداف��ع عنها. الثاني: وهو الأخطر؛ 
اأن يك��ون هن��اك تغاف��ل اأو ا�صتخفاف برّد فعل النا���ض ول �صيما محدودي الدخل، ف�صاًل عّما م��ن الممكن اأن تخلقه هذه 

الإجراءات والقرارات الرتجالية من �صراع طبقّي ل حاجة لنا به في هذه الظروف بالغة التعقيد. 
اإن بع�ض الممار�صات الحكومية جعلت المواطن على يقين اأنه اأمام حكومة جباية، تعتمد في �صّد عجز الخزينة على ما 
تجبي��ه من المواطن ول �صيم��ا �صاحب الدخل المحدود، وهو ما ثبت من خالل اإجراءاتها ال�صابقة، ول �صّك اأن تبريرات 
كلف��ة الإنت��اج الت��ي تحمل في طياته��ا »التمّنن« على ال�صعب م��ن خالل ت�صريح��ات ا�صتفزازية ُتظهر الف��ارق بين الكلفة 
والمبي��ع، ل �ص��ّك اأن ه��ذه التبريرات غير م�صوؤول��ة ول مقبولة، وكاأن ال�صعب ال�صورّي ل ي�صتح��ّق اأن ُيقّدم له حتى الخبز 
ال��ذي اعتدن��ا اأن يكون الخط الأحمر الذي ل يمكن القت��راب منه! ويبدو اأن البع�ض قد تنا�صى اأن الغالبية العظمى من 
اأبن��اء ه��ذا ال�صعب الُم�صتبعد م��ن الدعم، قّدمت دماء اأولدها دفاعًا عن البلد وموؤ�ص�صات��ه، وهو اأغلى واأعلى بما ل ُيقارن 
من كلفة اإنتاج الخبز )الخط الأحمر( وغيره، ومن هنا، وقبل اأن تكون هذه الت�صحيات، ل يمكن لموؤ�ص�صة الدولة فقدان 
دوره��ا الجتماع��ي الذي هو من اأهم ركائزها واأ�صباب ن�صوئها في مختلف دول العالم، وهو دور موجود وُمقّد�ض في د�صتور 
الدولة وقوانينها من بداياتها الأولى، ومن الواجب علينا جميعًا اأن ندافع عنه ونعمل على تعزيزه، ول �صيما بعد الحرب 
الإرهابية التي ابُتلينا بها واأُريد من خاللها تفكيك الدولة واإ�صعاف المجتمع وخلخلة بنيانه. لهذا اأ�صبح من ال�صروري، 
ب��ل وم��ن الواجب، اأن ُتع��ّزز الحكومة من الدور الجتماع��ي لموؤ�ص�صة الدول��ة، ول �صيما لذوي ال�صه��داء، بغ�ّض النظر اإن 
كان��وا ف��ي الدعم اأم خارجه، وهن��اك الكثير من الطرق لذلك، واأن يتم البتعاد عن كل ما م��ن �صاأنه اأن يزيد الخناق على 
المواط��ن، ويت�صب��ب بواق��ع اأ�صّد اإيالمًا وا�صتف��زازًا له، ول بد م��ن تطبيق مب��داأ المحا�صبة في م�صائل الف�ص��اد والتق�صير 
واله��در عل��ى الجمي��ع دون ا�صتثناء، لأن هذا المب��داأ هو وحده الكفيل بتاأمين َوْف��ٍر ُيعادل اأ�صعافًا ُم�صاعف��ة مّما ُيمكن اأن 

ُيوؤّمنه قراٌر مثل هذا غايته الأ�صا�صية هي الربحّية بغ�ّض النظر عن اأي اأذى ممكن اأن يلحق بالمواطن.
اآن الأوان لتخ��اذ خط��وات م��ن �صاأنها اأن ُتخّفف المعاناة ع��ن ال�صعب ال�صوري، واأن ُتمّكن المواط��ن من تاأمين الحاجات 
الأ�صا�صي��ة وال�صروري��ة لأفراد بيته، فهذا المواطن ل يريد من حكومته الم�صتحي��ل، اإنما يريد الحد الأدنى من ُمقّومات 
العي���ض ومّم��ا يحفظ كرامته وكرام��ة اأولده، وبما ي�صمن الحفاظ عل��ى دماء ال�صهداء و�صونها، وم��ن ال�صعب عليه، وهو 
ال��ذي ل��م ُيقَتل بقذيفة اإرهابية اأو بتفجير جب��اٍن، اأن تقتله القرارات الرتجالية والمعان��اة القت�صادية، ول �صيما اأنه 

طالما انتظر حدوث انفراجات من �صاأنها اأن ُتن�صيه �صنك الع�صرّية ال�صوداء التي عا�صها.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

حتى ال نفقد 
اإليمان بالوطن

آن األوان التخاذ 

خطوات من شأنها أن 

تخفف المعاناة عن 

الشعب السوري



ل المرأة ان تكون جميلة اكثر من ان تكون ذكية ألنها تعلم ان الرجل يرى بعينيه اكثر مما يفكر بعقله
ّ

تفض

مثل فرنسي

قراءاتشعر
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  كتب:  محمود حامد

  كتب:  د. رحيم هادي الشمخي

...ِفتن���ُة الّت�أوي���ل... ِفتن���ُة ت�أوي���ل الكلمة، 
والَّذه����ب اأبَعد في ِفتن���َة ت�أويِل الجملة، ثم 
اخت���راُق الكون���ّي اإل���ى فك���رِة ت�أوي���ل الّن�ّص، 
�ش���يء ل���م تعت���ده ذائق���ُة المتلق���ي، وُمحّل���ل 
الن�شو�ص الإبداعية، على حين تذهب اإليِه 
قل���ٌة ن����درة م���ن الإبداع����ت تحمُل ف���ي طيِّ 
م�شمونه���� الَخِف���يِّ م���� َل َيظهُر ف���ي ثنّي�ِت 
�ِه���ِر، ذلك حينم���� نغو�ُص في منمنم�ِت  الظَّ
رامز ح�ج ح�ش���ين، ذاك الط�ئر الُمبحر في 
اأعم����ِق ت�ري���خ الكلم���ة الت���ي تغو����صُ بعي���داً 
ف���ي اأج���واء ل مح���دودة بي���ن ت���راث ع���اء 
و�ش���ندب�د،  ال�ش���حرّي،  والم�ش���ب�ح  الدي���ن 
واأل���ف ليل���ة وليل���ة، حي���ث طفولُة النَّ�ش���وة، 
وه���ي تبحر ف���ي تلك الأج���واء الُم�ش���تحيلة 
الغ�ب���رة والح��ش���رة مع����ً بم�ش���توى واح���د 
مزّي، وح�ش���وره� الأزلّي  بين منطوقه� الرَّ

كواقع ق�ِئٍم في ذاكرِة الأجي�ل بغرائبية 
 محتواه� الإبداعّي يبعثه� بوجوده� الحّي 
ل ق�ئم���ًة فين�  ���بعة لتظَّ ُقبط����ن البح����ر ال�شَّ
ب�ش���حِر الخي����ل فيه����، و�ش���حر ال���ّذات التي 
اأبدعته���� بم���� حمل���ت وتحم���ل ف���ي دواِخله� 
من وم�ش����ٍت ت�ش���رق بذلك ال�شحر لتجعلُه 
دفق����ً حّي�ً لموهبة ك�ش���رت قي���د النطب�عّي 
والواقع���ّي اإلى ع�لِم ملكوت ي�ش���عد ب�لّروح 
���عوَد  وب�لأنف�����ص م���ع كل ح���رٍف وُجمل���ة �شُ
لت�ش���َل  وزفيره����  �ش���هيقه�  ف���ي  الأنف�����ص 
ذاَت َوَج���ٍع اإلى نكه���ِة ذاَك الُمحت���وى ب�أنِينِه 
الق����رئ  يق���ف  ت�لي���ة  ا�ش���تراحة  الَّدام���ي! 
والمحلِّ���ُل، والمتلّق���ي عنده���� عل���ى �ش���يغٍة 
كت�بّي���ة، ل���م تظهر ف���ي كثي���ٍر م���ن كت�ب�ِتن�، 
واإبَداع�ِتن���� المع��ش���رة، فم���َع الإنج����ز ف���ي 
الخي����ل، والتوّغ���ل اأكثر في ن�ش���و�ص رامز 
يو�ِش���ُك الت�ش���ور ب�لتَّ�ش����وؤل: م� ه���ذا الذي 
يقّدم���ه َلن���� رامز ح�ج ح�ش���ين من المكنون 
الخف���ّي في���ِه لنقف عنده بجم�لي���ة الحيرة 
ِتِه  والت�ش�وؤل ونحن َنغو�ُص في غرائبية َفْنَيّ
الموجه���ة ب�إزميله����، وت�ش���كيله�، عل���ى ذات 
رام���ز فيم� ذه���َب اإليِه، ونحن نتلو �ش���وفيَة 

تجديدِه في بح�ر َكِلَمة!
ًة لاأطف�ِل، ......َكتبُت ِق�شَّ

ل اأطف�َل فيه�... ول اأق�حي الُمروج
ول َفرا�ش�ٌت َتنثُر ُكْحلَه�:

ْمَعِة...، َحْوَل َلهيِب ال�شَّ
كلم����ت  عن���د  الق����رئ  ويق���ف  ُهن����،  اإل���ى 
َحّت���ى  رام���ز...  كت���ب  ِلَم���ْن  اإذاً  تت�ش����ءُل: 
َيْظَه���َر َت�ش����دُّ م���� ج�ء ب���ِه ليكمل���ُه بطريقٍة 

�ش����حرٍة عندم� ا�ش���تنبَت الخي����ل من غي�ب 
الطفولة ا�شتح�ش�ره� ب�شكل ُمثير، وُمغ�ير 
ب��شتنب�ته� الجديد في ا�شتكم�ل الم�شهد:

تي!!؟ ق الأطف�ُل ِق�شَّ فخرَّ
والتخريق؟ لم يكن ِلَذرِّ تلك الأجزاء في 
اله���واء، ورميه� با قيمة، بل: ق�موا بفعلٍة 
���نعوا منه�  عه���� الق����رئ، و�شَ اأخ���رى ل يتوقَّ
َج���وارَب، واأحذيًة، تقيهم الْب���رَد، ولم َتِقِهْم، 

ف�أع�دوا ت�شكيلَه� َزواِرق:
ليعبروا به� المدى الأزرَق ب�شام

رقِة ُهن�، اأنَّه� تن�ش���ُج لأّي ذاكرٍة  وقيم���ة الزُّ
ك�ن���ت ع�لم�ً: م���ن الأح���اِم الُمتخيلة تنزُع 
ال�ش���عيدة،  الطفول���ة  اأح���ام  بي���ن  الف����رق 
فولِة التعي�شة، ليقوم توازن م�  واأحام الطُّ
ف���ي الأح���ام للطفولة ق�طب���ة. روعة رامز 
اأنَّ مخيلت���ه ق�رب���ت متع���ة ت���ذوق الم�ش���هد 
لي����ص بي���ن براعم الطفولة فق���ط، بل ذهب 
بتلك المتعة لم�ش�عر الكب�ِر كذلك، ف�أوجَد 
ا�ش���تفراداً فيم� ذهَب اإليِه، قليل ون�در جداً، 

من ُيَق�رُبُه فيم� ذهب اإليِه من اإبح�ر: 
اأ�شرجُت قواِفَل الَغْيِم ُكلَّه�،
يتوِن، �أُته� بزيِت الزَّ         َعبَّ

م�واِت:   وانت�شرُت َمَعه� في ال�شَّ
     لأبيَع ب�ش�َعتي... ُهن�ك....؟!!

اء �ش���يمّرون على كام  ���ة م���ن الُق���رَّ غ�لبيَّ
يت  رام���ز، ويعتبرونه قيمة دع�ئية لبيع الزَّ
لي����ص اأكثر! ب���ل الغ�لبية لن تم���ّر اإلى اأبعد 
�ش���و�ص بم�  م���ن الّظّن ب����أن قيمة بع�ص النُّ
تحم���ل من مدل���ولت غ�ئب���ة، وخفّية فيه�، 
والفط���رّي  الب�ش���يط  الريف���ّي  ذاك  فحل���م 
اأّن���ه ك�ش����ِئِر خل���ِق اهلل ُيه�ُجمُه ف���ي لحظٍة ، 
وفي غفل���ٍة منُه، حلم �ش���م�وّي اأزرق، ويبدو 
م�دّي الكونّي  الأزرق ه���و: النتق�ل م���ن الرَّ
���م�وّي الحلم، والذي ي�شمح  اإلى الأزرق ال�شَّ

ل�ش����ِئِر َخْل���ِق اهلل اأن يحلم���وا بم� َي�ش����وؤون، 
ف�لحل���م  زم�ٍن...ع�ب���رة،  للحظ���ِة  ول���و 
���ة. من ن�حية  ك�لخب���ز، قيمة م� للخلِق ك�فَّ
ث�ني���ة، فلو َمَرْرن� عل���ى َه�ِم�ِص الَكِلَم بقيمِة 
َب�شيرٍة م�، وُغ�شن� في ذلك اله�م�ص لراأين� 
ر عليِه  بم� يوؤ�ش���ف كام�ً ع�براً كهذا لن ُيمَّ
اإلَّ تحلي���ل مثل���ُه ع�ِبٌر م����!!؟ وحينم� نقف 
عل���ى ن�ّص جّي���د، ف�أن� واثق ب����أنَّ غ�لبية من 
���راء المغرميَن  يّم���ر بتل���ك الّن���درة م���ن القُّ
وح، ول �ش���يء غير ذلك!  ب�ش���يء يخ�صُّ ال���رُّ
اإنَّ الأوراق البي����ص ِملُك الك�ئن�ت جميعه�، 
� تلك الُمَكّحل���ة ب�لَدم، والفكر، والحبر  واأمَّ
اإلَّ  فيه����  الّن���ْزَف  يتق���ن  ف���ا  الج���ورّي، 
م�وات  المهوو�ُص ب�ش���م�واٍت ثاٍث، فوق ال�شَّ

بع:  ال�شَّ
ُكّل الأوراِق البي����صِ اأْمُقُته����، َل���َديَّ لوث���ٌة 
���ى  َحتَّ َطْعم����ً،  اَح���ِة  للرَّ اأع���رُف  منه����...، ل 
اأَماأه� ِبُر�ش���ومي، وكلم�تي اأملوؤه� ِبَعَبقي، 

و�َشَبقي! 
تلك ح�لُة الغيبوبة الح�دَّة والآ�ِشرة، التي 
خوِل في الح�لة، اأو  ل���ُك المبدع عند الدُّ َتَتمَّ
خول في الُجنوِن الع�لي، ول ُيْتِقُن ذلك  الدُّ

يٌف غ�ِم�ص �ش�ِحر مبدع! اإلَّ حرِّ
م���ن ُهن����، فحي���ن الوق���وف عل���ى تجرب���ة 
والتَّعلي���ل  التَّحلي���ِل  فع���ل  �ش���يظلَّ  ُمغ�ي���رة 
والتَّ�أوي���ِل يذه���ُب اإل���ى الخف���يِّ والغيبّي في 
تل���ك التجرب���ة، و�ش���يظلُّ غ�رق����ً ب�ل���ُه ف���ي 
م���� وراء الكلم����ت حت���ى تكتم���ل �ش���ورة ذاَك 
اأن  علي���ِه  َم���ْن  الخ����رق.  الغيب���ّي  الم�ش���هد 
ب�ن الح�ذق  ُياِم����َص تل���ك الغيبّي�ت ه���و الرُّ
ال���ذي ه���و ال�ش����عر ال���ذي َوْحَدُه: م���ن يقع 
الخفّي����ِت  تل���ك  ف���ي  الول���وج  ع���بء  علي���ه 
الغ�ئب���ة  ب�ش���وره�  للمث���ول  وا�ش���تدراجه� 

�ِقه�. والوا�شحة المع�لم بين اأيدي ُع�شَّ
نحن ت�شتدرُجن� َلْحَظٌة م�،
للك�شِف عن �ِشْحِر َبَي�ٍن م�

اقَتحمن� بغتًة لنعي�َشُه!
كم� َيفر�ُص هو علين� اأن َنعي�َشه!

���ة م���� اأن َتَت�ش����ءل: اأنَّ  ُربَّم���� يتب����در لذهنيَّ
�ش���و�ص هذا م�  ���ًة م� غ�م�ش���ة ف���ي النُّ َرْمِزيِّ
�شيقوُلُه ق�رئ ع�بر، اأّم� الق�ِرئوَن ِل�َشح�ِئِف 
مْتَعِة الَكِلِم الخ�رق، ف�ش���يدركوَن تم�م�ً: اأنَّ 
ذاكرة الُمبدع الحقيقّي، ا�ش���تلهمت اإبداعه� 
من جنون لهفة القراءة ِلُتْبِدَع بعد ذلك م� 

تبدعه، ليكوَن ِنت�َجه� الخ�لد.

»صالة لملك البحار« لرامز حاج حسين
الّذهاُب بعيداً في فتنِة التأويل

ب�ب����ل تنه�ص من جديد في اأكبر واأروع مهرج�ن ح�ش�����ري 
والثق�ف����ة  الف����ن  ف����ي  الرافدي����ن  وادي  األ����ق ح�ش�����رة  يعي����د 
ت�ش����دح  وع�لمي����ة،  عربي����ة  بم�ش�����ركة  الإن�ش�����نية  والعل����وم 
حن�جر الفن الأ�ش����يل على الم�ش����رح الب�بلي وم�شرح ع�شت�ر 
وتم����وز والجن�ئ����ن المعلق����ة المزدهي����ة ب�لق�ع�ت الف�ش����يحة 
والمدرج�����ت المطلي����ة ب�لزخ�����رف والنقو�����ص الب�بلي����ة التي 
تحكي ق�شة �شريعة حمورابي التي م� زال الع�لم ينهل منه� 

قوانين الحي�ة.
تبع����د مدين����ة ب�بل الأثرية ع����ن الع��ش����مة العراقية بغداد 
/120/ك����م وتق����ع ب�لق����رب م����ن مدين����ة )الحل����ة( عل����ى نه����ر 
الف����رات و�ش����ط الع����راق، تحيطه����� ب�ش�����تين النخي����ل م����ن كل 
حدب و�ش����وب، والحدائق الغّن�ء التي غر�شه� الملك الب�بلي 
)حموراب����ي( وم����ن بع����ده المل����ك )نبوخذ ن�ش����ر( ال����ذي زرع 

فيه� اأنواع التمور التي زينت بواب�ت اأبواب ب�بل الع�شرة.
ب�ب����ل الي����وم يلتقي ف����ي مهرج�نه� الكبي����ر والمت�ألق لفيف 
م����ن رواد الف����ن العربي، وعم�لق����ة الغن�ء والط����رب العربي، 
كذل����ك من عم�لقة اللغة والت�ريخ والفل�ش����فة والمترجمين 
الرافدي����ن،  وادي  ف����ي  القديم����ة  الح�ش�����رات  مج�����ل  ف����ي 
�ش����ومر وم�ري وزنوبي����� واأوغ�ريت واأور واآ�ش����ور والأموريون 
والأك�دي����ون والمن�ذرة وغيره� من الح�ش�����رات التي �ش����كنت 
باد وادي الرافدين، ف�لم�ش����رح الب�بلي اأ�ش����بح اليوم منبراً 
لإلق�����ء المح��ش����رات الت�ريخي����ة والأدبي����ة م����ن قب����ل علم�����ء 
ع����رب واأج�ن����ب لإظه�����ر اأهمية الت����راث الح�ش�����ري في باد 
وادي الرافدين، اإلى ج�نب وجود األمع نجوم الغن�ء العربي 
والف����رق الع�لمي����ة الراق�ش����ة، وق����د �ش����هد الم�ش����رح الب�بل����ي 
وع�ش����ت�ر وتم����وز نخبة م����ن اأ�ش����وات الفن�نين الع����رب الذين 
�ش����دحت حن�جرهم ب�أجمل الأغ�ني اإ�ش�فة اإلى اأ�شوات رواد 
الط����رب العراقي، وكذلك اأ�ش����وات بع�����ص المغتربين العرب 
الجميل����ة الت����ي حط����ت برح�له����� ف����ي مدين����ة ب�ب����ل الأثرية، 
لتق����دم اأجم����ل الأغ�ني الممزوج����ة ب�لثق�ف����ة الغربية، وك�ن 
للجمه����ور العراق����ي والعربي ح�ش����وره المت�ألق والمتم�ش����ك 

ب�أ�ش�لة التراث الح�ش�ري لباد وادي الرافدين.
م����ن جدي����د رغ����م ق�ش�����وة الحت����ال  ب�ب����ل تنه�����ص  حق�����ً 
الأمريكي له����� والتخريب الذي ق�م به الأمريك�ن لمع�لمه� 
الح�ش�����رية والمعم�ري����ة، لك����ن الإن�ش�����ن العراقي ق�����در على 
�ش����نع الحي�����ة م����ن جدي����د، ودح����ر الغ����زاة الذي����ن اأرادوا قتل 
الح�ش�رة والثق�فة العربية في ربوع ب�بل، وب�بل ق�شة �شعب 

وح�ش�رة، ولي�ص لعمر ب�بل في الت�ريخ حد.

في مهرجان بابل الدولي
حضارة وادي الرافدين 

تعيد ألقها من جديد 
على المسرح البابلي



الراق��ي  الأدب  اأ�ص��كال  م��ن  �ص��كاًل  ال�صاخ��ر  الأدب  يع��د 
ل�صتم��ال ه��ذا ال�ص��كل م��ن الأدب على كاف��ة اأن��واع الإبداع 
الأدب��ي لقدرت��ه الفائقة على ط��رح مو�صوعات��ه المتنوعة 
ب�صخري��ة.. وال�صخرية طريقة من ط��رق التعبير ي�صتخدم 
فيه��ا الكات��ب األفاظ��ًا تقل��ب المعن��ى اإل��ى عك�ض م��ا يق�صده 

المتكلم حقيقة.
م��ن  الأ�صا�ص��ي  والغر���ض 
ال�صخرية هو النقد والوقوف 
تلف��ت  للنق��د  موا�ص��ع  عل��ى 
ق��درة  خ��الل  م��ن  النتب��اه 
الكات��ب عل��ى تحوي��ل الأل��م 
اإل��ى ب�صم��ة، وه��ذا يعن��ي اأن 
الأدب ال�صاخ��ر هو خليط من 
ي�صوغ��ه  والنتق��اء  التم��رد 
اإبداع��ي  باأ�صل��وب  الكات��ب 
يو�ص��ل المتلقي اإل��ى ال�صحك 

ال�صاخر.
لكن الأدب ال�صاخر ل يعني 
ال�صح��ك م��ن اأج��ل ال�صحك. 
اأج��ل  م��ن  ال�صح��ك  لأن 

ال�صحك ي�صمى تهريجًا، بينما يكون الأدب ال�صاخر كوميديا 
�ص��وداء تعك���ض اأوج��اع المواط��ن ال�صيا�صي��ة والجتماعية 
والقت�صادية وتعالج ق�صايا تم�ض القاع الجتماعي يقدمها 
الكات��ب بقالب �صاخر ير�صم م��ن خاللها الب�صمة على الوجه 
ولكنه في الحقيقة يغر�ض خنحرًا في القلب، ولهذا فاإن هذا 

النوع من الأدب ل يمتدح الجمال بل يعّري القبح.
وفي الواق��ع اأن الكتابة في الأدب ال�صاخر من اأ�صعب اأنواع 
الكتاب��ة اإذ يحت��اج الكات��ب في ه��ذا ال�صكل م��ن الكتابة اإلى 
قدرات خا�صة وروؤي��ة ثاقبة ناقدة ت�صتطيع اإي�صال الفكرة 
الت��ي يريد طرحه��ا باأ�صل��وب ال�صخرية، ولذل��ك ل نجد اإل 
القلة القليلة من الكتاب الذين يكتبون هذا النوع من الأدب، 
وم��ن اأبرز من كت��ب في هذا النوع في �صوري��ة الأديب الكبير 
محم��د الماغ��وط.. ونحن الي��وم نفتقد اإلى مثل ه��ذا النوع 
م��ن الأدب ال��ذي ي�صخ���ض تناق�ص��ات ومفارق��ات حالتن��ا 
الجتماعي��ة وال�صيا�صي��ة والقت�صادي��ة وربم��ا الثقافي��ة. 
هي دعوة لتحفيز اأدبائنا باأن يخو�صوا غمار الأدب ال�صاخر 
واأعتق��د اأن ل��دى البع���ض الق��درة عل��ى الخو���ض بمثل هذا 

ال�صكل من الكتابة.
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 الكتابة في 
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 كتب: غياث رمزي الجرف

المرجعية الفكرّية... إدوارد سعيد
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في الع��ش���ر من ت�ش���رين الث�ن���ي ع�م 1935 
ولد اإدوارد وديع �شعيد في حي الط�لبية من 
القد�ص الغربية وبعد ع�م 1948 �ش�ر لجئ�ً.  
ورح���ل اإلى الولي����ت المتح���دة الأمريكية 
المك�ن المبري�لي واأم�ش���ى موطنه الأ�ش���لي 
فل�شطين المك�ن ال�ش���تعم�ري الكوليني�لي. 
وف���ي الخ�م����ص والع�ش���رين م���ن �ش���هر اأيلول 
ع����م 2003 تمكن ال�ش���رط�ن الق�ت���ل ليًا من 
ج�ش���ده ف���ي اأح���د م�ش����في نيوي���ورك، ودف���ن 
رم�ده في مقبرة الأ�شدق�ء في برم�ن� ح�شب 

و�شيته...
المج�ني���ة،  المب�لغ���ة  قبي���ل  م���ن  لي����ص 

والإن�ش�ئية التي ل ط�ئل منه� اأن نقول: اإدوارد �شعيد مثقف حقيقي 
ن�در.. لم يمّل ولم يكّل ولم يلن في ن�ش����له الب��ش���ل في �ش���بيل الحق 
تئ���ن  الت���ي  الم�ش���طهدة  وال�ش���عوب  والحقيق���ة والعدال���ة والحري���ة 
تحت وط�أة المع�ن�ة.. وفي �ش���بيل حقوق الإن�ش����ن فل�ش���طيني�ً وعربي�ً 
وع�لمي����ً ولق���د ا�ش���تط�ع ب�ش���ميره الح���ي ونزاهت���ه الف���ذة وثق�فت���ه 
ال�شي��ش���ية والفل�ش���فية والنقدية والأدبية والمو�ش���يقية والإن�ش�نية.. 
اأن ي�ش���ع فل�ش���طين على خريطة الع�لم كله قبل رحيله.. وفي وداعه 

ب�ت الع�لم في قلب فل�شطين وب�تت فل�شطين في قلب الع�لم..
    واإلى ذلك فقد دافع اإدوارد �ش���عيد عن كرامة الحي�ة.. وانطاق�ً 
م���ن مبدئية را�ش���خة لديه ك�ن دف�عه عن الم�ش���طهدين والمعذبين 
والمقهوري���ن ف���ي كل م���ك�ن م���ن الع�ل���م وانح����ز اإليه���م.. اإل���ى ج�نب 
رف�ش���ه ل���كل ال�ش���يغ ال�ش���هلة والأف���ك�ر الج�ه���زة المبتذلة المكر�ش���ة 
والمجم���ع عليه���� ول���كل الت�أكي���دات المتملق���ة والمج�مل���ة لم���� يريد 
التقليدي والقوي، اإن المثقف بح�ش���ب مفهومه للكلمة لي�ص عن�ش���ر 
تهدئ���ة ول خ�ل���ق اإجم����ع واإنم� هو اإن�ش����ن يراه���ن بكينونته كله� على 
ح�ص نقدي وعلى الإح�ش�����ص ب�أنه على غير ا�ش���تعداد للقبول ب�ل�شيغ 
ال�شهلة اأو الفك�ر المبتذلة الج�هزة اأو الت�أكيدات المتملقة والدائمة 
للمج�مل���ة لم���� يريد الأقوي����ء والتقليديون قول���ه اأو فعله ويجب األ 
يك���ون عدم ال�ش���تعداد ه���ذا مجرد رف�ص م�ش���تتر ه�مد، ب���ل اأن يكون 

رغبة تلق�ئية ن�شطة في الإف�ش�ح عن ذلك علن�ً..  
    من هن� خ��ص اإدوارد �ش���عيد معركة �ش���د هوؤلء المثقفين الذين 
يزه���دون ب�لحق )�ش���ع�ر �ش���عيد الأعلى الح���ق في مواجهة ال�ش���لطة( 
ويرتهن���ون الى الم�ش���لحة والمك�ف����أة وينتظرون المتي����زات.. ومّيز 
بي���ن ثق�فتي���ن: الثق�فة/ المهن���ة، والثق�فة/ الر�ش����لة. ومن ثم مّيز 
بي���ن نوعين من المثقفين )مثقف محترف( اأو )احترافي( يرى في 
الثق�فة مهنة من المهن ينطبق عليه� الت�شليع والتداول.. و�ش�حبه� 
ينتظ���ر منه���� ريع�ً اأو مك�ف����أة اأو امتي�زاً اأو .. و)مثق���ف ه�و( يقع على 
طرف���ي نقي�ص مع المثق���ف )الحترافي( )ف�لمثق���ف اله�وي( الذي 
ينتم���ي الي���ه اإدوارد �ش���عيد ب�متي����ز يق���وم ب���� )تمثي���ل( المحرومي���ن، 
وي�ش���ع  والمهم�ش���ين..  المغبوني���ن  الاممثلي���ن،  الام�ش���موعين، 
تحت ت�ش���رفهم ثق�فته واأف���ك�ره وكت�ب�ته التي تنير لهم م�ش���كاتهم 

وطريقهم..
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    ج����وزت كت���ب اإدوارد �ش���عيد الع�ش���رين وترجم���ت لأكث���ر م���ن 26 
لغ���ة ومن اأبرزه�: ال�شت�ش���راق، خ�رج الم���ك�ن، الثق�فة والإمبري�لية، 
م�ش����ألة فل�ش���طين، �ش���ور المثقف، الع�ل���م والن�ص والن�قد، ال�ش���لطة 

وال�شي��شة والثق�فة، ت�أمات في المنفى ونه�ية عملية ال�شام..  
    * )ال�شت�ش���راق( كت����ب �ش���خم وه����م ج���داً ترج���م اإل���ى اأكث���ر م���ن 
ع�ش���رين لغ���ة �ش���م�ًل وجنوب����ً �ش���رق�ً وغرب����ً ق���دم في���ه اإدوارد �ش���عيد 
خط�ب�ً ون�ش����ً ع�لمي�ً جوهره ال�شت�شراق ثق�فة ا�شتعم�رية في اأ�شله 
وفروع���ه والق���وة الثق�في���ة ال�ش���تعم�رية الغربي���ة ه���ي الت���ي اأنتج���ت 
خط����ب ال�شت�ش���راق ون�شو�ش���ه، ف�ل�شت�ش���راق ه���و )تميي���ز وج���ودي 

انطولوجي ومعرفي اب�شتمولوجي بين ال�شرق والغرب(..  

اأراده،  اإدوارد �ش���عيد، فيم����  اأراد      وق���د 
بكت�به هذا اأن يبين اأن ال�شت�ش���راق اأ�شلوب 
غرب���ي لل�ش���يطرة عل���ى ال�ش���رق وامت���اك 
ال�ش���ي�دة علي���ه ومن ثم عل���ى المثقفين اأن 
يتحرروا من اأ�ش���ف�د ال�شت�ش���راق وقد اأراد 
اأن يكون كت�به جزءاً من تي�ر فكري موجود 
م�ش���بق�ً ك�ن غر�ش���ه تحرير المثقفين من 

اأ�شف�د اأنظمة مثل ال�شت�شراق.  
    كم���� اأراد اأن ي�ش���تخدم الق���راء عمل���ه 
لعله���م ينتج���ون عندئ���ذ درا�ش����ت جدي���دة 
التجرب���ة  تغي���ر  اأن  يمك���ن  به���م  خ��ش���ة 
الت�ريخية للعرب وغيرهم وفق طراز غني 

وق�در..  
اإن الإنت����ج الثق�ف���ي الإن�ش����ني وعموم الظواهر الإن�ش����نية ل يمكن 
له���� اأن تكتف���ي ب�ش���وت ال�ش���يد الغربي ال�ش����ئد والمهيمن والم�ش���تغل 
والمتمركز حول نف�شه.. والت�ريخ ي�شير با مواربة اإلى اأنه ل توجد 
هن����ك ثق�ف���ة قومي���ة مح�ش���ة ف���كل الثق�ف����ت الإن�ش����نية ف���ي جميع 
الأزمن���ة والأمكنة هي ثق�ف�ت )موّلدة( واأن لكل ن�ص من الن�ش���و�ص 

ارتب�ط�ته المختلفة..  
*)خ����رج الم���ك�ن( ترج���م ه���ذا الكت����ب اإل���ى العربي���ة الأ�ش���ت�ذ ف���واز 
طرابل�ش���ي و�ش���در عن دار الآداب في بيروت، في ه���ذا الكت�ب )يغزو( 
اإدوارد �ش���عيد الثق�ف���ة الغربي���ة ويفر����ص ثق�فت���ه العربي���ة ومخزونه 
الح�ش����ري العرب���ي عل���ى الغ���رب ويحم���ل عب���ره اإلى الع�ل���م على حد 
تعبي���ر )المترج���م( التجرب���ة الفل�ش���طينية تجربة النف���ي والقتاع 

وتجربة ال�شتعم�ر..  
وتع���ود كت�ب���ة ه���ذه المذكرات اإل���ى ثاثة اأ�ش���ب�ب متداخل���ة الأول: 
طبي )اإ�ش����بته ب�ش���رط�ن الدم« والث�ني: �شي��شي »العودة �شي��شي�ً اإلى 
الوط���ن الأم« والث�ل���ث: تج�ش���ير الم�ش����فة ف���ي الزم�ن والم���ك�ن بين 

حي�ته اليوم وحي�ته ب�لأم�ص(.  
اإن )خ����رج المك�ن( �ش���يرة ذاتي���ة غير ع�دية قدم فيه� اإدوارد �ش���عيد 
ن�ش����ً ابداعي�ً على ال�ش���عيدين الخ��ص والع�م فنحن في هذه ال�شيرة 
المبدعة نلحظ بكثير من الو�شوح غن�ئية �شردية حميمة و�شريحة 
عن الذات ت�ش���كل مف�ش���ًا ه�م�ً في وعي الذات كم� نلحظ فيه� هذه 
)المداعب�ت( ال�ش����خرة المحببة لدى اإدوارد �ش���عيد فهو على �ش���بيل 
المث����ل حي���ن ي�ش���تعيد ق�ش���ة ت�ش���ميته )اإدوارد( عل���ى ا�ش���م اأمير باد 
الغ����ل وارث العر����ص البريط�ن���ي ال���ذي ك�ن نجم���ه لمع�ً ع����م 1935، 
يعلق �ش����خراً ب�أنه احت�ج قرابة خم�ش���ين �شنة لكي يعت�د هذه الت�شمية 
ويخف���ف م���ن الحرج الذي ي�ش���ببه له هذا ال�ش���م النكلي���زي الأخرق 

الذي و�شع ك�لنير على ع�تق )�شعيد( ا�شم الع�ئلة العربي القح... 
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وبع���د... اإن اإج����دة اإدوارد �ش���عيد للعربي���ة والإنكليزي���ة والفرن�ش���ية 
والألم�نية والإ�ش���ب�نية والإيط�لية والاتينية جعلته ينهل على نحو 
مب��ش���ر من ين�بيع الثق�فة الإن�ش����نية وحقوله���� المعرفية المختلفة 
فقدم اأعم�ًل ت�أ�شي�شية وفي هذا ف�شيلة عظمى في فكر عربي يح�ول 
الكثي���رون ف���ي الداخ���ل والخ����رج ا�ش���تب�حته ب���ل اأكث���ر م���ن ذل���ك ك�ن 
اإدوارد �ش���عيد في ال�ش���فوف الأولى التي ت�ش���م المق�ومين للم�ش���روع 
ال�ش���هيوني  الأمريك���ي با ه���وادة، فمعظم اأعم�ل���ه تحولت اإلى ح�فز 
كبي���ر لاإنت����ج المعرفي العربي والع�لمي اإ�ش����فة اإل���ى قي�مه� بخلق 
ب���وؤر كثي���رة عل���ى �ش���عيد الإيديولوجي���� واإذا كن� نرى ف���ي بع�ص ذلك 
الإنت����ج وف���ي بع�ص هذه الب���وؤر ح�لة تدعو اإلى الخت���اف ف�إنن� بهذا 
نكون قد اعتبرن� الفقيد مرجعية لكل من ي�شهم في الحوار الفكري 
العرب���ي والع�لم���ي ف���ي مرحلتن���� الراهن���ة كم� ي���رى المفك���ر العربي 
المع��ش���ر/الغ�ئب الح��ش���ر د. طّيب تيزيني، واأف�شل تكريم لذكراه 
اأن يعم���م فك���ره ب�أف���ق علمي نقدي ي�ش���هم ف���ي تعميق عملي���ة التراكم 

�شمن الفكر العربي خ�شو�ش�ً...

منمنمات شعريةأّي الفصول أنِت؟!
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قضايا وآراء

الثالثياتإجازة ليوم واحد
ضمن سلســـلة القصة مـــن إصدارات 

اتحاد الكتاب العرب صدر كتاب جديد 

لعيسى اســـماعيل حمل عنوان “إجازة 

ليوم واحد”.

يضـــم الكتاب باقة مـــن قصص الحرب الكونية اإلرهابية التكفيرية على ســـورية، 

تنضح بالمأســـاة، حيث جرائـــم العصابات اإلرهابية التكفيرية ضد البشـــر والحجر، 

، وهذا هو األهم، تعبير حي عن الصمود األســـطوري للســـوريين الذين 
ً
ولكنها أيضا

كتبوا بالدم ملحمة االنتصار على اإلرهاب.

 ديوان جديد للشاعر أيمن 
ً
صدر مؤخرا

أبو شعر حمل عنوان »الثالثيات«.

يضـــم الديـــوان باقة مـــن القصائد 

التي تعتمد من حيث األســـلوبية على 

تكثيـــف عال لفـــن الســـهل الممتنع، 

والتي تعكس نقلة جمالية في مســـيرة الشـــاعر أيمن أبو شـــعر الذي نســـج قصائد 

الديوان  لتتجاوز حدود الزمان والمكان في محراب الحق والخير، دون أن ينسى هموم 

الوطن والناس.

يشـــكل الديوان حالة لها إحداثياتها المميزة على المنحنى اإلبداعي الصوفي الذي 

تسمو به مسحة خفية متوقدة من الحزن الشامخ.

  كتب:  عباس حيروقة

ي�ش����تعد اتح�����د الكت�����ب الع����رب ف����ي �ش����ورية لعق����د 
موؤتم����ره ال�ش����نوي الأول ف����ي دورته الع��ش����رة بعد اأن 
نف����ذ موؤخ����راً وبكل نج�ح وه����دوء انتخ�ب�ت جمعي�ته 
)�ش����عر _ ق�شة ورواية _ ترجمة _ اأدب الأطف�ل 
_ النق����د الأدب����ي _ الدرا�ش�����ت والبح����وث( اإذ ت����م 

انتخ�ب مقرٍر واأميٍن لل�شر لكل جمعية.
ل �ش����ك اأن المكت����ب التنفي����ذي ومجل�����ص التح�����د 
ف����ي دورته ه����ذه ك�ن����� وم����� زال اأم�م تحدي�����ت كبيرة 
ح�����ل  وتج�����ه  اأنف�ش����هم  تج�����ه  جم����ة  وم�ش����وؤولي�ت 
زمائه����م وح�����ل موؤ�ش�ش����تهم الراقية.. وال�ش����وؤال اأو 

الأ�شئلة التي تطرح نف�شه� هي:
ه����ل نجح� في الم�ش����ي قدم�ً بهذه الموؤ�ش�ش����ة اإلى 

الأم�م..؟؟
الع�لق����ة  الم�ش����كات  بع�����ص  ح����ل  ا�ش����تط�ع�  ه����ل 
المتوارث����ة م����ن دورات �ش�����بقة )مئ�����ت اآلف الن�ش����خ 
المكد�ش����ة ف����ي م�ش����تودع الكت����ب والج����زء المت�ش����رر 
منه����� جراء ت�ش����رب المي�ه الآ�ش����نة اإليه( على �ش����بيل 

المث�ل ل الح�شر؟؟
ه����ل نجح����� ف����ي رف����ع من�ش����وب الإب����داع الحقيق����ي 
والنت�ش�����ر له في ال�ش����حيفة الأ�شبوعية والدوري�ت 
والمن�ش����ورات  والمطبوع�����ت  والف�ش����لية  ال�ش����هرية 
الإبداعي����ة والبحثي����ة او ف����ي رف�����ص قب����ول طلب�����ت 

النت�ش�ب مثًا؟؟
يفعل����ه  اأن  يمك����ن  ال����ذي  م�����  اأو  عمل����ه  ال����ذي  م����� 
لتح�ش����ين ح�����ل الزم����اء م�دي�����ً ومعنوي�����ً وت�أمي����ن 

الرع�ية ال�شحية لهم؟؟
اإل����ى اأي����ن و�ش����ل م�ش����روع تعدي����ل النظ�����م الداخلي 

الخ������ص ب�لتح�د ليوؤول اإلى نظ�ٍم ع�ش����رٍي مواكٍب 
لتط����ورات الع�ل����م الجدي����د وتغيراته.. نظ�����ٍم يمثلن� 

ويمثل الثق�فة ال�شورية ويليق ب�لعقل ال�شوري؟؟
اإلى اأي مرحلة �ش�����هم وم� يزال التح�د: ب�عتب�ره 
ووزارة الثق�ف����ة الأكث����ر م�ش����وؤولية عن ح�����ل الثق�فة 
الم�ش����هد  وتهذي����ب  ت�ش����ذيب  ف����ي   _ والمثقفي����ن 
الثق�ف����ي ال�ش����وري وتنقيت����ه مم����� ط�له من روا�ش����ب 
الأقبي����ة  وف����ي  الظ����ل  ف����ي  ونم����ت  �ش����بت  وطح�ل����ب 

الرطبة؟؟
اأ�ش����ئلة واأ�ش����ئلة جمة نجد اأنف�ش����ن� جميع�����ً معنيين 
بطرحه����� وب�ش����وت ع�ٍل م����ن جهة ومن جه����ة اأخرى 
ل ب����د اأن نحمل مام����ح بع�ص الإج�ب�ت عنه�، اإن لم 

نقل جله�.
ولك����ن ومم� ل بد من ذكره من ب�ب الإن�ش�����ف هو 
اأن م����� ي�ش����جل لتح�دن� ف����ي دورته الع��ش����رة هذه م� 

يلي: 
_ق����درة المكت����ب التنفيذي حتى اليوم على ر�ش����م 
�ش����ورته الح�ش����نة وت�ش����ديره� اإل����ى جمي����ع الزماء 

فريق عمٍل واحداً ب�شوت واحد وقلب واحد..
_ق����درة المكت����ب التنفي����ذي عل����ى تعزي����ز ثق�ف����ة 
ال����راأي الآخ����ر.. ثق�ف����ة الإ�ش����غ�ء ب����كل اهتم�����م حتى 
للمختلف والعمل بكل توا�شع على تافي هن�ت هن� 

وهن�ك.. 
_ التوجه بكل محبة ولطف وكي��شة تج�ه زماء 
اأو تعر�ش����وا لنكب�����ت  اأو عزي����ز  لن����� فجع����وا بقري����ب 
فن�ل����وا  ومحب����ة  قرب�����ً  الأكث����ر  فك�ن����وا  واأمرا�����ص.. 

الإعج�ب والتقدير..

_ وق����ع المكت����ب التنفي����ذي غي����ر اتف�قي����ة تع�����ون 
وتح�ش����ين  دع����م  به����دف  وزارة  غي����ر  م����ع  م�ش����ترك 
وتح�ش����ين  ورف����ع م�ش����توى ح�����ل المثق����ف والثق�ف����ة 
مح�فظ����ة  اأي  ف����ي  تواج����د  اأن����ى  عم����ل  ور�ش����ة  وك�ن 
وبل����دة .. ومن الخطوات الجريئة وغير الم�ش����بوقة 
والتي تح�ش����ب للمكتب التنفيذي في دورته الع��شرة 
ه����ذه ه����ي الم�ش�����همة ف����ي اع�����دة الكت�����ب اإل����ى مك�نه 
الطبيع����ي بين يدّي الطاب والمت�بعين والراغبين 
مكتب�ته����م  اإل����ى  ال����ى ط�ولته����م  فع�����د  والمثقفي����ن 
وبيوته����م اإذ عم����ل عل����ى اإق�م����ة مع�ر�ص ف����ي العديد 
م����ن الج�مع�����ت والفع�لي�����ت الأهلي����ة ف����ي مختل����ف 
المح�فظ�����ت والم����دن فت����م بي����ع مئ�����ت الآلف م����ن 
الن�شخ وب�شعر ت�شجيعي )200( ل.�ص للكت�ب ال�ش�در 

قبل 2015..
كم����� يح�ش����ب اأي�ش�����ً للمكت����ب التنفيذي ف����ي دورته 
ه����ذه ه����و تقدي����م الآلف اإن لم نقل ع�ش����رات الآلف 
ان�ش�����ء  م����ن ن�ش����خ مطبوع�����ت التح�����د م����ن خ����ال 
او افتت�����ح مكتب�����ت ريفي����ة ف����ي اأق��ش����ي الجغرافي����ة 

ال�شورية الجميلة..
_ كم� اأق�م بهدف تعزيز التوا�ش����ل والتع�رف بين 
اأع�ش�ء التح�د ومن مختلف الأجي�ل والأعم�ر وفي 
خطوة غير م�ش����بوقة اأي�ش�����ً بدعوة الأع�ش�����ء الجدد 
الذين تم قبولهم ب�شفة مر�شحين اإلى حفلة تع�رف 
ولق�ء فيم� بينهم والزماء من اأعم�ر �ش����تى.. وهذا 
م����� ق�مت به هيئ�ت الفروع ف����ي المح�فظ�ت اإذ دعت 

الزماء الجدد واأق�مت لهم حفل تع�رف..
ولله����دف ذات����ه اأي�ش����� ق�����م التح�����د بدع����وة جمي����ع 

اأع�ش�����ء هيئ�����ت الف����روع ف����ي المح�فظ�����ت وهيئ�����ت 
اجتم�����ع  ال����ى  والدوري�����ت  ال�ش����حف  ف����ي  التحري����ر 
خط����وات  لدين�����..  ككل  الم�ش����هد  ح�����ل  لتدار�����ص 
وخط����وات م����ن �ش�����أنه� ر�ش����م مامح �ش����ورة حقيقية 
للم�شهد الثق�في ال�شوري وح�ل المثقف ال�شوري ..

خت�م�ً.. نعود لطرح اأ�شئلة الثق�فة..
هل �ش����ينجح المكتب التنفي����ذي بعقد موؤتمره في 

الفترة المحددة له؟؟
ه����ل �ش����ينجح اأي�ش�����ً اتح�دن����� الموق����ر ف����ي تحقي����ق 
م����� لم يت����م تحقيق����ه ف����ي ال����دورات ال�ش�����بقة ويكون 
اأب�����ً عطوف�����ً حنون�����ً عل����ى اأبن�ئ����ه يكفيهم �ش����ّر اأ�ش����ئلة 
الحي�����ة ويجمعهم تحت �ش����قف داره الكبيرة الكبيرة 
ويحميهم من �ش����ر اإع�ش�����ر وري����ح... ويكفل لهم حق 

القول في جو مليء ب�لحرية.. ب�لهواء النظيف؟
ه����ل يكتف����ي ب�إحي�����ء الأم�ش����ي�ت الأدبي����ة وطب�ع����ة 
ال�ش����حف والدوري�����ت والكت����ب. وعق����د الجتم�ع�����ت 

والموؤتمرات اإلخ.. وهل دوره ينتهي هن� مثًا؟؟ 
األي�����ص م����ن البداه����ة اأن يك����ون الأدب�����ء ه����م الأكثر 
قرب�����ً م����ن الق�����ع المجتمع����ي الجم�هي����ري.. األي�����ص 
اأي����ن ه����م  ه����م �ش����وتهم الح����ر و�ش����ميرهم الح����ي.. 
مم����� يم�ر�����ص م����ن �شي��ش�����ت اإفق�ر وتجوي����ع وتهجير 

بحقهم؟؟
ه����ل �ش����يعمل اأو �شي�ش�����هم في حل لغ����ز رغيف اأبن�ء 
حق����ول القمح والم�ء وال�ش����م�ص المنهوب في و�ش����ح 

النه�ر وعلى مراأى من عيونهم..؟؟!!
وهذا هو ال�شوؤال الأكثر اأهمية

اتحاد الكتاب العرب
في دورته العاشرة أمام مؤتمره 

السنوي



ثّمة حدٌث كبيٌر �صت�صهده دبي في ال�صابع من هذا ال�صهر ، اأي 
بع��د اأي��ام فقط، في معر���ض اإك�صبو . م�صه��ٌد �صتوثقه الذاكرة 
اأجي��اًل بع��د اأجي��ال، وه��ذا لي���ض بغري��ب اإذ اإنَّ الم��ادة التي 
�صتق��ّدم منت�صل��ة م��ن عم��ِق التاريخ ال�ص��وري، فكي��ف ل يكون 

الحدث كبيرًا؟!
ه��ي ترنيم��ة ني��كال الأوغاريتي��ة الت��ي �صتعزُف م��ن جديٍد 
باأ�صاب��ع �صوري��ة، بعدم��ا �صرقه��ا العال��م وغناها كثي��رًا. الآن 
ولأّول م��ّرة �صنغنيها نحن ال�صوريي��ن على مقام البيات الم�صبع 

في الأزل.
 والجدي��ر بالذك��ر اأنَّ ترنيم��ة ني��كال هي اأن�ص��ودة حورية ، 
عمره��ا اأكث��ر من ثالث��ة اآلف ع��ام، ُكتب��ْت في الق��رن الثاني 
ع�ص��ر قبل الميالد، بالكتابة الم�صماري��ة ، كتبتها امراأة عاقر 
ت�صتج��دي اإل��ه القم��ر كي تنج��َب، وقي��ل هي لإله��ة الحدائق 
ني��كال، والت��ي تعني ترجمته��ا “ ال�صيدة العظيم��ة المثمرة”  
ه��ذه الأن�ص��ودة ُوج��دت على لوٍح طين��يٍّ ف��ي الخم�صينيات من 

الق��رن الما�ص��ي ، من قب��ل عالم الآثار الفرن�ص��ي اإيمانويل لرو�ض ، وه��و اللوح الوحيد 
ال��ذي كان كام��اًل ورقم��ه “6” من بي��ن “ 36” لوحًا طيني��ًا ، وجدت  جميع��ًا في الق�صر 

الملكي في اأوغاريت.
ف��ي ال�ّصابع م��ن �صباط ، �صيدخل الجمهور والم�صاهدون بواب��ة تاريخ �صوري من خالل 
مو�صيق��ى م�صبعة بالق��دم، �صي�صغون اإلى اأق��دم تدوين مو�صيقي عرف��ه العالم، �صتطرب 
اآذانه��م حكاية �صورية ت�صكلت بقالب مو�صيقي مّدت��ه ع�صر دقائق فقط، لكنه �صيكت�صي 
بالكثي��ر من الأقم�ص��ة الزاهية ليجيء ب�صاع��ة؛ حيث �صي�صاف اإلى ه��ذه الترنيمة من 
قب��ل الموؤل��ف المو�صيق��ي والموزع ال�ص��وري  اإياد الريم��اوي ترانيم �صرياني��ة و اأنا�صيد 
�صوفي��ة، و�صوًل اإلى المو�صيقى المعا�صرة؛ وكلُّ فق��رة �صتت�صمن مجموعة من الأدعية 

والبتهالت التي تخ�ضُّ كلَّ حقبة.
�صيق��ام الحتفال على م�صرح كبير ف��ي دبي، يت�صع لالآلف ، حيث �صي�صلط ال�صوء على 
الراب�ص��ودي ال�ص��وري، ال��ذي يحم��ُل طعمًا مو�صيقي��ًا محلي��ًا،  ويلخ�ُض رائح��ة اآلٍف من 

الأعوام .
و معن��ى الراب�ص��ودي ال�صوري في اللغ��ة الإغريقية »قارئ ال�صع��ر الملحمي« وهو اأول 
عمل مو�صيقي مخ�ص�ض لالحتفالت بتاريخ الغناء الجماعي �صواء في �صورية اأو العالم  
ه��ذا النجاز الكبير المعتق الذي �صتن�صدُّ اإلي��ه العيون والقلوب هو �صكٌل مو�صيقي؛ وهو 
عب��ارة ع��ن عمل من حركة واحدة ، متكامل ، متناغم ف��ي اللون والحركة و�صط اأجواء 
الرتج��ال المو�صيقي، حيث يمنح اح�صا�صًا بالحرية والبتعاد عن القوالب المو�صيقية 
الأخ��رى، يعزف��ه مو�صيقيون �صوريون من داخل �صورية وخارجها ،  ومغنيات، مع ثلة من 

المو�صيقيين الأجانب، بعدٍد يتجاوُز المئة.
ربما نت�صاءُل: ما الغاية من هذا العمل؟ 

ل �صكَّ اأنَّ المو�صيقى هي لغة العالم ، ل تحتاج اإلى حروف اأو األ�صنة لتنطقها، ول اإلى 
�ص��رد ومقدّمات لتدخ��ل الذائقة،  م�صطفاة لتكون ج�صرًا للتوا�ص��ل بين ال�صعوب؛ بيننا 
وبين الب�صرية من خالل هذه اللغة الأنيقة ال�صفيفة ، الراقية ، والتي �صاَء لها اأن تاأتي 

على �صكِل ر�صالة بقامة تاريخ ، في وقت نحن اأحوج فيه لتقديم الر�صالت. 
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.. ومع ذلك ال يستطيع أن يعبر عنه، ولكن كلمة عن الحب من 
ً
قد يكتب الرجل عن الحب كتابا

المرأة تكفي لذلك كله.

فكتور هوجو

 كتبت: نجاح ابراهيم

ترنيمة 
نيكال

رسالة 
بقامة 
تاريخ  

عمرها أكثر من 
ثالثة آالف عام، 

ُكتبْت في القرن 
الثاني عشر قبل 

الميالد

  كتب: عيد الدرويش

لماذا نقرأ ....؟

 ال�ش����وؤال ال����ذي يدفعن����� لمعرفة لم�ذا نق����راأ؟ هو 
ذات����ه مفت�����ح المعرف����ة كله�����، اإن ا�ش����تطعن� اأن نحدد 
م����� نريد اأو مازمة هذا المفهوم، وبوابة عري�ش����ة 
و�ش�����قة وطويل����ة، وه����ي لي�ش����ت ب�لي�ش����يرة، ولكنه����� 
لي�ش����ت ب�لع�ش����يرة، وقد ج�ء في محكم التنزيل في 
بداي�ت نزوله على النبي الكريم »اقراأ..... وموؤكداً 
عليه ب�لقراءة ... وك�نت مفت�ح الر�ش�لة الإ�شامية 
الإن�ش�����نية لأهمي����ة الق����راءة والمعرفة، ف�ش����ًا عن 
اأن معرف����ة الإج�ب����ة ه����ي الطري����ق ال�ش����حيح ال����ذي 
يعب����ر ع����ن اإن�ش�����نية الإن�ش�����ن، لأنه الك�ئ����ن الوحيد 
ال����ذي يعرف الق����راءة ويتعلمه� من الذين �ش����بقوه 
ف����ي المعرف����ة، وب�لق����راءة نع����رف الم��ش����ي ونعرف 
تف��شيله ب�شكل ك�مل  كم� نعرف الح��شر وتحديد 
مع�لم الم�شتقبل، القراءة هي كل �شيء وبه� نتمكن 
من �ش����ن�عة كل �ش����يء، ف�لق����راءة والمعرفة عاقة 
مركب����ة والإج�ب����ة مركب����ة عل����ى �ش����وؤالن� ومتع����ددة 
الأغرا�����ص، ولك����ن م����ن اأب����رز �ش����م�ته� هي اأنه����� لذة 
العق����ل الوحيدة، وتبداأ وتكبر ول تزول، اأم� اللذات 
الأخ����رى عن����د الإن�ش�����ن فه����ي تح����ت ني����ر الع�طفة، 
وتظهر وتكبر ثم ت�ش����غر وتتا�ش����ى، وتعتبر �ش����يدة 
اللذات عند الإن�ش�����ن وبه� ي�ش����بح منفتح العقل ول 
ي�ش����بعه اإل ب�لمعرف����ة، ف�لعق����ل نبي����ل ول ي�ش����بع اإل 
ب�ل�شيء النبيل األ وهي القراءة، ول تقف عند هذا 
الحد فح�ش����ب، بل ت�ش����هم في تغيير جوهر الإن�ش�ن 
لي�ش����هم في تنمية ذاته وبدوره ي�ش����هم في تغيير م� 
حول����ه، وكل الل����ذات الع�طفي����ة والغريزي����ة تته����ذب 
بلذة العقل، فهي تهذب كل اللذات �ش����من المع�يير 
الت����ي تت�ش����ق م����ع المع�يي����ر الأدبي����ة والجتم�عي����ة 
والخلقي����ة، وتعط����ي الحي�����ة الإن�ش�����نية قدا�ش����ته�، 
لأن  والق����راءة،  الوع����ي  ح�لت����ي  نمي����ز  اأن  وعلين����� 
الوع����ي في بع�ص روائزه ي�ش����بق الق����راءة والمعرفة 
الف����رد  العق����ل خّاق����ة عن����د  اأن ط�ق����ة  اأي بمعن����ى 
لديه� ا�ش����تعداد من خال الماحظة وال�ش����تقراء 
م����ن خ����ال الواق����ع وق����درة الحوا�����ص الت����ي تدف����ع 
ب�لب�ش����يرة لح�جته����� للمعرف����ة، وه����ذا م����� ندع����وه 
ب�ل�ش����تعداد، وه����ذا م� يدفع الإن�ش�����ن اإلى المعرفة 
ومف�تيحه����� ه����ي الق����راءة والكت�بة، ف�لإن�ش�����ن يبداأ 
ب�لكام من خ����ال البيئة والمحيط قبل اأن يتعلم 
القراءة والكت�بة، وهذا م� نعنيه ج�نب من جوانب 
ال�ش����تعداد ولكن الوع����ي لي�ص �ش����رط�ً ك�في�ً لإتم�م 
ل����ذة العق����ل اإل اإذا ا�ش����تكمل ب�لقراءة وت����زداد درجة 
اللذة بزي�دة درجة القراءة والوعي ف�لقراءة اأي�ش�����ً 
تهذب الوعي وت�ش����ذبه وتزيد وعي����ه وعي�ً اآخر وبه� 
اأ�ش����ي�ء جدي����دة م����ن خ����ال  اأن يكت�ش����ف  ي�ش����تطيع 
ا�ش����تخدام الآلت والمج�ه����ر والتقني�����ت وم����� ه����ي 
اإل درج����ة من درج�����ت الوعي ف����رزت مقوم�ته على 
الواق����ع و�ش����كلت ح�ل����ة تراكمي����ة م����ن ح�ل����ة الوعي 
المتقدم �ش����يكون اأ�ش��ش�����ً لوعي اآخر، وح�ش����يلة هذا 
الوع����ي بتراك����م م����ن خ����ال الق����راءات والخب����رات 
لتجعله����� ف����ي حي����ز اليج�بي����ة لأنه����� دوم�����ً تبح����ث 
عن اإ�ش����ب�ع لذته� مهم� ك�ن����ت النت�ئج، ولكن عندم� 
ت�ش����بح �ش����يطرة ل����ذة العق����ل ت�ش����عه� ف����ي حجمه����� 
الطبيع����ي، وت����وؤدي وظيفته����� على اأكم����ل وجه، ولو 
م�ش����ت  ع�ش����ور  عب����ر  الإن�ش�����ن  ت�ري����خ  ا�شتعر�ش����ن� 

ف�لعق����ل الإن�ش�����ني هو من و�ش����ع روائ����ز اللغة التي 
هي ال�ش����كل الآخر على نبله فلو لم تكن هذه اللغة 
ل يمكن اأن ن�ش����ف ح�لة الب�ش����رية اليوم ، ويتج�شد 
فيه����� كل م� يفك����ر به اأو ينقل����ه لاآخرين من علوم 
ومع�����رف واآداب وفن����ون، ف�لعقل لو لم ينجز �ش����وى 
اللغ����ة لكف�ه فخراً على هذا النج�ز فك�ن الإن�ش�����ن 
ف����ي المراحل الأولى لحي�ته مت�ش�����وق�ً مع اأ�ش����وات 
الحيوان�����ت المحيطة ب����ه، وب�متاك����ه العقل تقدم 
عليه� ورّو�ص كل �ش����يء به� من خال ا�ش����تخدام�ت 

�شتى في  المع�رف والعلوم ك�فة.
اإن كل م� نكتب هو وعين� وبوعين� ، ونكتب ب�أحرف 
وعين� الجمعي والإن�ش�ني ، وكذلك قراءتن� لنعرف 
ذواتن����� وقدراتن����� م� خف����ي منه� وم� ظهر، ون�ش����بح 
اأكثر دراي����ة ب�أحوالن� وقدراتن� ومعرفة ا�ش����تثم�ره� 
خراج����ه  ف�لوع����ي  وال�ش����ليم،  ال�ش����حيح  ب�ل�ش����كل 
للجمي����ع وتتف�����وت ن�ش����ب الوع����ي ف����ي المجتمع�����ت 
الب�ش����رية من مك�ن لآخر ومن زم�ن لآخر مرتبط 
بجمل����ة م����ن العوام����ل ل ح�ش����ر له�����، والمجتمع�ت 
تتميز بوع����ي اأبن�ئه� ومعي�ره� الق����راءة والمعرفة، 
ف�لق����راءة ه����ي التي تجعل الإن�ش�����ن اأكثر قدرة على 
اقن�����ع الآخ����ر اأف����راداً و�ش����عوب�ً وبه����� ي�ش����بح مرك����ز 
ا�شتقط�ب الآخرين، وكم� يتعرف على الآخر الذي 
يجه����ل لغته وحي�ت����ه ويغير فيه ويتغي����ر به ولكنه� 
قبل كل �ش����يء القراءة تجعل����ك اأكثر ترتيب�ً لوعيك 
الداخلي وبم�ش����توى ترتيب وعيك الخ�رجي، ولم� 
حول����ك وقدرتك عل����ى المح�كمة العقلي����ة لكل اأمر 
تواجه����ه ف�ش����ًا عنه� – اأي القراءة - هي الق�ش�����ء 
على الجهل والأمرا�ص النف�شية، و�شيطرة التخلف 
وال�ش����حر والأوه�م والخراف�ت وال�شعوذة، والقراءة 
اأم�م����ك الخي�����رات  اأكث����ر مرون����ة، وتكث����ر  تجعل����ك 

لمواجهة اأي تحد اأو معيق. 
اإن الإن�ش�����ن ه����و �ش����يد هذه الأر�ص فم����ن الواجب 
اأن يكون اأكثر قدرة على المعرفة وفق م� وهبه اهلل 
من عقل يتدبر به حي�ته في ح��ش����رة وا�شت�ش����راف 
م�ش����تقبله من خال القراءة، وقيل: الكت�ب توؤدبك 

عج�ئبه وت�شرك طرائفه وكم� ق�ل المتنبي: 
اأعز مك�ن في الدنى �ش����رج �ش�����بح       وخير جلي�ص 

في الأن�م كت�ب  
ف�لكت�����ب ه����و اأني�ش����ك ف����ي الغربة، لأن����ك تج�ل�ص 
عق����ول وع�ش�����رة اأفك�ره����� م����ن كل اأ�ش����ق�ع الأر�����ص 
ف����ي اأي لحظ����ة تفت����ح الكت�ب، ك����م هي ل����ذة القراءة 
العجيب����ة الت����ي تغي����ر الإن�ش�����ن م����ن ح�����ل اإل����ى ح�ل 
وتجع����ل الإن�ش�����ن لين الأفك�ر ومبدع�����ً في البتك�ر 
والخي�����رات، ومحمود ال�ش����ف�ت، وت�ش����مو ب�لإن�ش�����ن 
نح����و الف�ش����يلة، وتحقيق الخير وال�ش����ع�دة، ويقول 
الك�ت����ب ال�ش����يني »�ش����وانج �ش�����نكو« يح�����ص المفك����ر 
ال����ذي يم�ش����ي علي����ه ثاثة اأي�����م دون اأن يقراأ �ش����يئ�ً 
ف�إن حديثه فقد نكهته، كم� اأ�ش����بح وجهه كريه�ً اإذا 

م� نظر اإلى وجهه ب�لمراآة.
 ف�لع�ل����م ل����ن يتغي����ر نح����و الأف�ش����ل اإل ب�لق����راءة 
والوع����ي، وا�ش����تثم�ر العق����ول واإبداع�ته����� وه����ي من 
اأكب����ر الم�ش�����ريع ال�ش����تثم�رية، لأن الجهل هو �ش����ح 
ف����ي القراءة، ف�لإن�ش�����ن ج�ئع اإل����ى المعرفة كم� هو 

ج�ئع للطع�م. 
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  كتب: قصي عطية

  منير الرفاعي

  كتب: د. عدنان عوّيد 

ح���ول  الخت���اف  اإّن 
بي���ن  »اأدوني����ص«  �ش���عر 
النّق����د اأخ���ذ �ش���كل �ش���راٍع 
اأن�ش����ر  بي���ن  وخ�ش���وم�ٍت 
ومع�ر�ش���ين  موؤّيدي���ن 
يّدع���ي كّل فري���ق اأّن نقده 
مو�ش���وعّي، غي���ر اأّن ذل���ك 
الّنق���د، ف���ي اأكث���ره، يب���دو 
ُمفِل�ش�ً في اأغلب الأحي�ن، 
يطغى عليه تغليب الّذاتّي 
على المو�ش���وعّي، كلٌّ من 
اأنت���ج  الفريقي���ن  هذي���ن 
لمق�يي�ش���ه،  طبق����ً  نق���داً 
ولم�ش���روعه  ل���ه  فرّكب���ت 
الّنقدّي وال�ّش���عرّي �شورًة 

ُمعّين���ًة تواف���ق المرجعّي�ت 
التي ت�ش���در عنه�، ويمكن اأن ن�ش���ل اإلى نتيجة مف�ده�: غي�ب الّدرا�شة 
الّنقدّي���ة الخّاق���ة الت���ي تعم���ل على ا�ش���كتن�ه خب�ي� الخط�ب ال�ّش���عرّي 

الأدوني�شّي والك�شف عن المحجوب فيه.
لق���د ح�ول بع�ص النّق�د ق�ش���ر خط�ب���ه الإيديولوجّي على   
الّن�ش���و�ص ال�ّش���عرّية الأدوني�ش���ّية؛ بمعنى اأّن فكر الّن�قد الإيديولوجّي 
وتحليل���ه  فهم���ه  عل���ى  وب�لّت�ل���ي   ، الّن����صّ عل���ى  منطق���ه  يفر����ص  ك�ن 
وت�أويل���ه، وح����ول بع�ش���هم الآخ���ر تطبي���ق اإجراءاته���م الّنقدّية وق�ش���ر 
ه���ذه الإجراءات على بع�ص هذه الّن�ش���و�ص، على الرغ���م من اأّن الّن�ّص 

الأدوني�شّي يحتمل الكثير من الّدللت والحتم�لت.
وتج���در الإ�ش����رة اإل���ى اأّن بع�ص الّدرا�ش����ت الّنقدّية ك�ن���ت تخرج من 
نقده���� الّن����صّ اإلى نق���د المبدع، ولم تك���ن ُمح�يدًة في نقده����، اأي اأّنه� 
ك�نت تج�في الّنظرة المو�ش���وعّية في اأثن�ء نقده�، وتج�وزت الهتم�م 
ب�لّن����صّ وظ���روف ولدته اإل���ى العن�ية ب�لّن�ّص ذاته، بو�ش���فه مو�ش���وع�ً 
ن�ته، وخرجوا بعملّية اإنت�ج  للّدرا�ش���ة، ثّم تفكيك عن��شره وفح�ص ُمكوِّ

معرفة علمّية ب�لّن�ّص.
ومم� ل�شّك فيه اأّن الّن�ّص غ�بٌة من المع�ني، ول يمكن لأحد الّدع�ء 
اأّن لن����صّ »اأدوني����ص« معنى واحداً اأو وحيداً، والأمر الّث�بت الذي ُيجمع 
علي���ه اأغل���ب الّنّق�د هو لنه�ئّية المعنى في الّن�ّص � والّن�ّص الأدوني�ش���ّي 
���ة � ول نغ�ل���ي اإذا و�ش���فن�ه ب�أّن���ه )كون من ال���ّدللت والمع�ني(،  بخ��شّ
ول���م يع���د ُمهّم����ً ق�ش���دّية الموؤّل���ف؛ لأّن الّنق���د، اأ�ش��ش����ً، ل يتع�م���ل مع 
المق��شد والّني�ت، ف�لّني�ت مج�له� الأخاق والإيديولوجي� ل الّنقد.

ول يغيب عن الذهن اأّن الّن�قَد ابُن الّلحظة التي ينتج فيه� درا�ش���ته 
الّنقدّية، قد ل ير�شى � هو نف�شه � عن درا�شته التي ق�م به� بعد �شنوات 
ع���ّدة، ورّبم� تكون تلك الّدرا�ش���ة روؤي���ة نقدّية تعّبر عن الّراهن في تلك 
الّلحظ���ة، ول �ش���ّيم� اأّن المو�ش���وعّية العلمّية تقت�ش���ي العت���راف اأّن ل 
، لكّنه، ف���ي نه�ية المط����ف، يقّدم  اأح���َد يّدع���ي امت���اك حقيق���ة الّن����صّ
ق���راءة نقدّية لهذا الّن�ّص، ويقوم ب�إج���راءات نقدّية، منطلق�ً من نقطة 

ارتك�ز وليدة الّلحظة التي يقوم فيه� ب�إنت�ج قراءة ن�ّص م�.

الفل�صفة ال�صوفّية:
هي مجموع من المدار�ص الفكرّية ال�شوفّية في الإ�شام. وقد 
ارتبط الفكر الفل�شفّي ال�شوفّي وتق�ليده ارتب�ط�ً وثيق�ً ب�لإ�شام 
يهتم����ون  ب�أكثريته����م ل  المت�ش����ّوفة  اأن  وال�ش����يعّي، علم�����ً  ال�ش����نّي 
ب�لختاف�����ت ال�شي��ش����ّية ح����ول م����ن يح����ق ل����ه حك����م الم�ش����لمين. 
ولل�ش����وفّية طرق مختلفة لكنه� جميع� تعتمد على اأ�ش�ص فل�شفّية 
موح����دة. والختاف الأ�ش������ص بي����ن الفرق هو في الم�ش����لك الذي 
يعتمده �ش����يخ الطريقة في تحقيق الأهداف ال�ش����وفّية والتي هي 

الو�شول اإلى المعرفة الحق بفن�ء ذاتّية نف�ص ال�شوفّي مع اهلل. 
مبادئ الت�صوف الأ�صا�صّية:

اإن المبداأ الرئي�ص لل�شوفّية هو العتق�د، اأو اليم�ن ب�أن تع�ليم 
الإ�ش����ام القراآنّية تدل على اإمك�نّية الو�ش����ول اإلى اهلل عن طريق 
تجربة �شخ�شّية ذاتّية )روح�نّية( من دون العتم�د على الفل�شفة 
العقلّي����ة، وه����ي تجربة توؤدي اإل����ى المعرفة الح����ق المطلقة. وهذا 
يدل على اأن ال�شوفّي يعتقد بوجود ملكة �شخ�شّية تمكن الإن�ش�ن 
م����ن توفير المعرفة بعيدا عن العقل المنطقّي. ويمكن الو�ش����ول 
اإل����ى هذه الح�لة ب�تب�ع �ش����ع�ئر معينة، حيث نج����د اأن لكل طريقة 
�ش����ع�ئره� التي تو�ش����ل اإلى هذه الح�لة، مثل ترديد الكلم�ت عند 
النق�شبنديين اأو المو�شيقى عند المولويين.. وغير ذلك. ويوؤمن 
ال�ش����وفيون اأن التجربة ال�شخ�ش����ّية هي طريقة ت�ش�عدّية �ُشلَمّية 
تنق����ل معرف����ة المريد م����ن مرحلة المعرفة الم�دّي����ة اإلى المعرفة 
النه�ئّي����ة التي ي�ش����مونه� "اليقي����ن" اأو "الفن�ء ب�هلل". ومن اأ�ش�����ص 
ال�ش����ع�ئر ال�ش����وفّية اأن يتدرب المريد كي يتغلب على كل ال�ش����رور 
النف�ش����ّية مثل الغ�شب والأن�نّية والج�ش����ع(، ومن كل اأنواع الحب، 
م����� عدا حب الذات الإلهّية. ومن اأهم ال�ش����لوكي�ت ال�ش����وفّية ت�أتي 
التخلّي����ة )اأي تطهي����ر النف�����ص م����ن رذائله�����( والتحلي����ة )اأي م����لء 

النف�ص ب�لأخاق الف��شلة(. 
مفاهيم �صوفّية:

الميتافيزيقيا:
ت����دور الأف����ك�ر الرئي�ش����ة للميت�فيزيقي� ال�ش����وفّية حول مفهوم 
التوح����د م����ع اهلل. وتوج����د فل�ش����فت�ن ت�ش����ودان حول ه����ذا المفهوم 
المثي����ر للج����دل. الأولى تن�ص عل����ى وحدة الوج����ود، وب�لت�لي ف�إن 
الحقيق����ة الوحي����دة في هذا الكون هو اهلل، واإن جميع الأ�ش����ي�ء في 
الكون موجودة في اهلل. والمفهوم الث�ني هو وحدة ال�ش����هود الذي 
ي����رى اأن تجرب����ة التوح����د م����ع اهلل تتم ف����ي ذهن الموؤم����ن، واأن اهلل 
ومخلوق�ت����ه مف�ش����ولين تم�م�ً، ومع هذا، ل يك����ون هن�ك فروق�ت 

بينهم�، بمعنى اأخر اأن "ل اأحد اإل اهلل".
اللطائف ال�صتة:

يح����دد معظ����م ال�ش����وفيين، وفق�����ً لآي�����ت الق����راآن الكري����م، على 
وجود �ش����تة اأع�ش�����ء للنف�ص الإن�ش�����نّية ت�ش����مى "اللط�ئف ال�ش����تة" 
وه����ي: النف�����ص، القلب، ال�ش����ر، ال����روح، ال����روح الخ�ف����ي، والأخفى. 
ويعتب����ر ال�ش����وفيون اأن ه����ذه الأع�ش�����ء تمث����ل النف�����ص مثلم� تمثل 

الأع�ش�ء الحيوّية مثل )المعدة والرئة( للج�شد.
الهيئات الخفّية:

 يعتق����د ال�ش����وفيون بوج����ود هيئ�����ت خفّي����ة لاإن�ش�����ن توؤث����ر في 
اإدراك����ه واأهوائ����ه ومعرفت����ه. وب�ش����كل ع�م، يق�ش����م ال�ش����وفيون هذه 

الهيئ�ت اإلى ثاثة اأنواع:
تقوي����ة  ويمك����ن  القوّي����ة.  ب�ل����روح  ال�ش����وفيون  يوؤم����ن  ال����روح: 
الروح ب�تب�ع تع�ليم �ش����يخ الطريقة. وتقوية الروح بح�ش����ب القيم 
الإ�ش����امّية ت����وؤدي للو�ش����ول اإل����ى اهلل. ف�لم����وت عندهم ه����و لي�ص 
ب�لنه�ية، بل بداية حي�ة جديدة مختلفة عم� نعهده بهذه الحي�ة. 
ف�لم����وت هو انف�ش�����ل موؤقت بين الج�ش����د وال����روح. ف�هلل دمج بين 

الروح والج�شد ليجعلن� نختبر الحي�ة الفيزي�ئّية التي نعرفه�.
الن�ش����مة: يعتقد ال�ش����وفيون بوجود هيئة خفّية ت�شمى الن�شمة 
تمث����ل الأج�ش�����م النجمّي����ة وه����ي خفّية مث����ل الروح، لكنه����� تختلف 
عنه����� اإذ اإنه����� ت�ش����مح ل����اإدراك ب�لنتق�����ل الجيوغراف����ي م����ع اإبق�ء 

الج�شد الم�دّي في مك�نه.
الج�شد الم�دّي: يفرق ال�شوفيون بين الج�شد الم�دي المرتبط 
بفيزي�����ء ع�لمن� الح�ل����ي، وبين النف�ص التي ت�ش����مح ب�إدراك الع�لم 

الفيزي�ئّي الم�دّي من دون ا�شتعم�ل الأع�ش�ء الحيوية للج�شد.
الحالت الروحية في الت�صّوف:

 ب�لن�ش����بة للفل�ش����فة ال�ش����وفّية، يق����وم المريد ب�ش����ع�ئر �ش����وفّية 
متخ�ش�ش����ة لينتقل من اإدراكّية مح�شو�ش����ة اإل����ى معرفّية مجردة. 
لو�ش����ف  ال�ش����وفيون  ي�ش����تعمله�  مح����ددة  م�ش����طلح�ت  وهن�����ك 
المراحل التي يمر به� المريد للو�شول اإلى مبتغ�ه. من اأهم هذه 

الم�شطلح�ت:
الح�ل: الح�ل في ا�ش����طاح ال�ش�����لكين، هو م� َيِرُد على القلب 
من طرب اأو حزن اأو ب�ش����ط اأو قب�ص ... وفي ا�ش����طاح الت�ش����وف 
ه����و م����� َي����ِرُد على القل����ب من غير َتَعُم����ٍل ول اجت����اب. اأو هو ح�لة 
اإدراكّية تنتج عن مم�ر�شة ال�شع�ئر الروحّية ال�شوفّية. ولكل ح�ل 
مق�م متدرج بح�ش����ب الخبرة الروح�نّية التي يتو�ش����ل له� المريد 

من خال �شعيه الروحّي. 
اإدراك����ّي ين�ل����ه المري����د م����ن خ����ال  المنزل����ة: وه����ي م�ش����توى 
مم�ر�ش����ته ال�ش����ع�ئر ال�ش����وفّية. وتتجل����ى هذه المرتبة ف����ي اأن اهلل 
اخت�����ص الولي في الطاع على م� يق�ش����ي به ويريد، فهي مرتبة 
اأ�ش����به بمرتبة الأنبي�ء. وهذه القرابة بي����ن الولية والنبوة هي م� 
دعت الفكر ال�ش����وفّي اإلى طرح ق�شّية الولية ال�شوفّية ك�إ�شك�لية 
في عاقته� ب�لنبوة. اإنه� للمت�ش����وف الغ�ية التي ي�شعى اإليه� من 
خال �ش����لوكه ف����ي طريق المق�م�ت، فهي ثمرة ال�ش����لوك ونه�يته، 
بحي����ث اإذا م����� تمك����ن م����ن بلوغه� احت����ل مرتبة الع�����رف ب�لحق�ئق 

الإلهّية التي ي�شتمده� من اهلل مب��شرة.   
المق�����م: وه����ي درج����ة التح�ش����يل الروح����ّي للمري����د، وتعبر عن 
مرحل����ة نومت����ه ال�ش����وفّية. وهن�����ك اخت����اف بين المق�����م والح�ل 
اإذ اإن المق�����م ه����و مجه����ود يقوم ب����ه المريد، بينم� الح�����ل هي هبة 
اأو موهب����ة يتملكه����� المريد. وال�مق�م في ال�ش����وفّية هي مرتبة، اأو 
محطة، ي�ش����ل اإليه� المريد خال بحثه لإي�ش�����ل نف�ش����ه اإلى اهلل. 
هن�ك اختاف في عدد المراتب ال�ش����وفّية، لكن هن�ك اتف�ق على 
وج����ود �ش����بع مرات����ب الت����ي يتوافق عليه����� الجمي����ع وه����ي: التوبة، 

الورع، الزهد، الفقر، ال�شبر، التوكل والر�ش�. 

الشاعر السورّي )أدونيس( 
بين ُمؤّيٍد وُمعارض

التجليات الفلسفّية للتصّوف –
 التصّوف اإلسالمّي أنموذجًا.

ا�شتقبل، يوم الأحد الموافق 6 �شب�ط 2022، الدكتور محمد الحوراني 
رئي�ص اتح�د الكت�ب العرب �ش����ع�دة �ش����فير جمهوري����ة كوري� الديمقراطية 
ال�ش����عبية في �شورية ال�ش����يد مون جونغ ن�م والوفد المرافق له الذي �شم 
ال�ش�دة الم�شت�ش�ر كيم ه�ي يونغ، والم�شت�ش�ر ت�شوي ت�ش�نغ هو وال�شكرتير 
الث�لث ري ت�ش����ول يونغ وح�ش����ر اللق�ء الأ�ش����ت�ذ توفيق اأحمد ن�ئب رئي�ص 
التح�د، ود. ج�بر �شلم�ن ع�شو المكتب التنفيذي - مدير اإدارة العاق�ت 
الخ�رجية وكل من ال�ش�����دة اأع�ش�����ء المكتب التنفيذي: د. جه�د بكفلوني 
واأ. ري��ص طبرة واأ. الأرقم الزعبي واأ. فلك ح�شرية واأ. نبيل نوفل ع�شو 
مجل�����ص التح�����د واأ. مني����ر الرف�عي اأمين �ش����ر اإدارة العاق�����ت الخ�رجية 

في التح�د.
بداي����ة رحب ال�ش����يد رئي�ص التح�د ب�ش����ع�دة ال�ش����فير ومرافقيه، واأ�ش�����د 
ب�لعاق�ت المميزة بين الدولتين وال�شعبين في �شورية وكوري� ال�شم�لية 

والم�شتمرة منذ عقود.
وهن�����أ �ش����ع�دة ال�ش����فير ب����دوره ال�ش����يد رئي�����ص التح�����د وال�ش�����دة اأع�ش�����ء 
المكت����ب بثق����ة زمائه����م، واأن����ه م�ش����رور به����ذا اللق�����ء ال����ذي يتزام����ن م����ع 
احتف�����لت ال�ش����عب الك����وري بمي����اد الق�ئ����د كي����م جون����غ وون ال����ذي ق�����د 

ن�ش�لت ال�شعب الكوري وثورته اإلى النت�ش�ر.

ث����م تح����دث كل م����ن ال�ش�����دة اأع�ش�����ء المكت����ب التنفيذي ع����ن العاق�ت 
الطيب����ة بي����ن بلدين����� موؤكدين رغبة اتح�دن����� في تعزيز اأوا�ش����ر العاق�ت 
ال�شي��ش����ية  العاق�����ت  م�ش����توى  اإل����ى  ترتق����ي  ك����ي  بينهم�����  الثق�في����ة 
والدبلوم��ش����ية، و�ش����رورة تعري����ف ال�ش����عب الك����وري ال�ش����ديق بن�ش�����لت 

�شعبن� العربي ال�شوري وجي�شن� وقي�دتن� في مك�فحة الإره�ب.
وجدد �شع�دة ال�شفير في نه�ية اللق�ء �شكره على ال�شتقب�ل والحف�وة. 
واأن الزعيم الكوري كيم جونغ وون الذي يبذل دوم�ً جهوداً كبيراً للتع�ون 
م����ع ال����دول المحب����ة لل�ش����ام والمق�وم����ة لاإمبري�لية وال�ش����تعم�ر وفي 
مقدمته� �ش����ورية، �شي�ش����تمر ف����ي جهوده لتعزي����ز العاق�ت بي����ن البلدين 
ال�ش����ديقين في مختلف المج�لت، ودعمه الامحدود للدولة ال�ش����ورية 

في حربه� �شد الإره�ب.
وف����ي الخت�����م: ج����دد ال�ش����يد رئي�����ص التح�����د ترحيبه ب�ش����ع�دة ال�ش����فير 
والوف����د ال�ش����يف، وحر�����ص اتح�دن����� على اأطي����ب العاق�ت م����ع جمهورية 
كوري� الديمقراطية ال�شعبية، واقترح اأن تتوا�شل اللق�ءات من اأجل عقد 
)اتف�����ق تف�ه����م ثق�ف����ي( بي����ن اتح�د الكت�����ب العرب ف����ي �ش����ورية والهيئ�ت 
الأدبي����ة والثق�فية المم�ثلة في جمهوري����ة كوري� مم� ينعك�ص اإيج�ب�ً على 

العاق�ت الوديَّة بين بلدين�.

اتحاد الكتاب العرب يستقبل سعادة سفير جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية

والوفد المرافق من أركان السفارة 
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يعّد مو�شوع العاقة بين الفل�شفة والأدب من 
المو�شوع�ت المهّمة، التي يحظى ب�هتم�م النّق�د 
والب�حثي����ن والأدب�ء والفا�ش����فة على حّد �ش����واء، 
وه����و ل يخل����و م����ن الُمتع����ة الفكرّي����ة والت�ش����ويق 
المعرف����ّي. ف�لأدي����ُب اإن�ش�����ٌن يعي�ص ف����ي ع�لم حي 
تف�ع����ات  خ����ال  م����ن  تن�ش����جم  بتج�����رب  زاخ����ر 
الب�ش����رية ومكت�شب�ته� عبر م�ش�����ره� الطويل، في 
البيئ����ة التي تحي����ط به� تلك التج�رب المت�ش����كلة 
عب����ر ده�ليز العقل والوجدان حّب�ً وبغ�ش�����ً، عدًل 
وظلم�����ً، وكّل م� يتب�در اإل����ى اأذه�نن� من تف�عات 
دين�ميكي����ة الحرك����ة الإن�ش�����نية، والأدي����ب ال����ذي 
ت�شكل في بوتقة التجربة الإن�ش�نية ور�شح اإبداع�ً 
يبدع ليمّتع نف�ش����ه ويخّفف به� �شحن�ت العواطف 
المختزن����ة ف����ي العقل والوج����دان، وليمّت����ع غيره 
ع����ن  حّي�����ًّ  تعبي����راً  اإبداع����ه  ف����ي  يج����دون  مّم����ن 
خوالجه����م المت�أجج����ة، وه����و يه����دف اإل����ي تغيي����ر 
مع�لم واقعه وتحويره واإع�دة �ش����ي�غته، وترتيب 
الإمت�عي����ة  الإبداعي����ة  تجربت����ه  فت�أت����ي  اأ�ش����ك�له، 
النفعية اختزاًل لمع�دلة التوا�ش����ل الب�ش����ري على 
مّر الع�ش����ور )عيد، 1988، 78(. وبذلك ي�شتهدف 
وتحوي����ل  والت�ش����لية  المتع����ة  تحقي����ق  ال�ش�����عر 
التج�ه�����ت الذاتّي����ة، في�ش����عر بمزي����د من الر�ش����� 
حي����ن ي�ش����عر اأّن تل����ك الجوان����ب ق����د تحّققت عند  

عدد كبير من الن��ص المتلقين لإبداع�ته. 
   لقد بحث الفا�شفة هوية انتم�ئهم وت�ش�ءلوا 
عن الفل�شفة كم� فعل دول��وز Deleuze، تم�م�ً 
مثلم����� فح�شوا جوانب ال�ش�وؤال م� الأدب؟ ومنهم 
ج�����ن ب����ول �ش�����رتر، وهو اأح����د الوجوديي����ن الذين 
ج�ّش����دوا خير تج�ش����يد ان�ش����ه�ر الأدب ب�لفل�ش����فة، 
حي����ث تط����ّرق بعم����ق لاإج�ب����ة ع����ن ه����ذا ال�ش����وؤال 
من خ����ال كت�به: “م����� الأدب؟”، تن�ول فيه الرد 
ّعن الت�ش�����وؤلت الأ�ش��ش����ية، واإن ك�ن هدفه الأكبر 
تو�ش����يح �ش����لة الأدب ب�للتزام. لكّنه ب�شكل وا�شح 
على الق�ش�����ي� الآتي����ة: م� الكت�ب����ة؟  لم�ذا نكتب؟  
ولم����ن نكت����ب؟ )بان�ش����و، 2004، 17(. والأجوب����ة 
ف����ي اأّن الفا�ش����فة ي�ش����تخدمون الأجن��ص الأدبية 
الفل�ش����فية كم����� تمث����ل  ع����ن نظري�ته����م  للتعبي����ر 
في مح�����ورات �ش����قراط مع تامي����ذه وف����ي غيره 
من الأعم�ل الفل�شفية التي اتخذت من الأجن��ص 

الأدبية حقله� المعرفي. 
    فثّمة ع�مل مهّم من عوامل كت�بة الفل�ش����فة 
ب�����لأدب، األ وه����و طبيعة المو�ش����وع؛ اإّل اأّنن� حين 
نمع����ن النظ����ر ف����ي تل����ك المو�ش����وع�ت المكتوب����ة، 
ف����ي الغ�لب، ب�لأ�ش����لوب الأدبي، نجد له� خوا�ش�����ً 
اليون�ني����ة  ف�لفل�ش����فة  الفل�ش����فة.  م����ع  م�ش����تركة 
اّت�ش����مت ب�أّنه����� ل ي�ش����توعبه� اإّل العق����ل الت�أّمل����ي، 
ول����و  الميت�فيزيقي�����؛  ت�ش����مية  تح����ت  وتن����درج 
تتبعن�ه� في الفل�شفة العربية لوجدن�ه� ت�شترك 
ف����ي ات�ش�����فه� ب�لمث�لية الق�ئمة على الت�ش����ّورات 
ت����روم  �ش�����عرية  لغ����ة  ت�ش����تدعي  الت����ي  والخي�����ل، 
اإي�ش�����ل الق�رئ اإلى درجة الن�ش����وة الروحية، اأكثر 

مّم� تنه�����ص على اإقن�ع العقل ب�لحجة المنطقية 
والبره�ن الوا�شح الر�شين. وت�شبح هذه الكت�بة 
مّم����� ي�ش����ّح ت�ش����ميته ب�����لأدب الفل�ش����في.  فلي�ش����ت 
نف�ش����ه  والأم����ر  كت�ب����ة،  دون  م����ن  فل�ش����فة  هن�����ك 
ينطب����ق على الأدب، فا فل�ش����فة ول اأدب من دون 
ن�����ص. هذا الإق����رار من الطبيع����ي اأن يحيلن� على 
م�ش�����ألة التن��ص لكّنن� ن�شتبعد هذه الم�ش�ألة على 
الرغ����م م����ن اأهميته�����، لأّنن� ب�ش����دد اإجاء عاقة 

الفل�شفة ب�لأدب والكت�بة والن�ص. 
    رّبم����� اعتر�ص اأحدهم على هذا الراأي بمث�ل 
اأو واح����دة م����ن   ً����� �ش����قراط ال����ذي ل����م يت����رك ن�شّ
الأ�ش�����طير اأو الرواي�����ت التي تروى �ش����ف�هة، غير 
اأّن ه����ذا ال�ش����تثن�ء اأو ذاك ل يمنعن����� م����ن ت�أكي����د 
الق�ع����دة الع�ّم����ة ف����ي الكت�ب����ة ل����كّل من الفل�ش����فة 
والأدب. والحقيق����ة اأّن �ش����قراط اأراد م����ن خ����ال 
فل�ش����فته اأن ي�ش����ير نموذج�����ً يطبق في����ه المعرفة 
م����ن زاوي����ة نظرية عل����ى �ش����لوك اأخاق����ي واقعي، 
وب�لت�ل����ي ف�لفل�ش����فة بح�ش����به هي فّن ف����ي الحي�ة 
اأو طريق����ة حي�����ة وعي�����ص، تن�ش����هر فيه����� الروؤي����ة 
الأنطولوجي����ة م����ع الأخ����اق. كم����� اأّن ال�ش����ف�هة 
ف����ي الأ�ش����طورة اأو الرواي����ة ل تمنعن� م����ن الإقرار 
ب�لكت�ب����ة التي يرتب����ط معن�ه� بمرحل����ة متقّدمة 
من ت�ريخ الك�ئن الب�ش����ري، ول �ش����ّيم� في تطوير 
التدوي����ن وانت�ش�����ر  ف����ي  اأدوات  اللغ����ة وا�ش����تخدام 
الطب�ع����ة، حيث ج�ءت الكت�ب����ة لتبعث الحي�ة في 
الرواية الأ�ش����ل، ُوتمّدده� في الذاكرة )جديدي، 
الفل�ش����في،  اإلي����ه الأدب  ي�ش����ير  م�����  2016(. وه����ذا 
�����ص  ال����ذي يتجّل����ى ف����ي اأعم�����ل الأدب الت����ي تخ�شّ
ن�ش����بة كبي����رة منه����� لمن�ق�ش����ة النوع من الأ�ش����ئلة 
الفل�شفية التي ت�شمل وظيفة المجتمع، والهدف 
م����ن الحي�����ة، والغر�ص م����ن الأخ����اق، ودور الفن 

والمعرفة في حي�ة الإن�ش�ن وتطّوره 
ب�أّن����ه  الفل�ش����في  ب�����لأدب  المهتم����ون  ع����ّرف      
وت�ش�����وؤلته�،  الفل�ش����فة  بهم����وم  الم�ش����بع  الأدب   «
ال����ذي يبق����ى مع ذلك، اأو رّبم� لذل����ك، اأدب�ً جميًا 
موؤّثراً اأو متمّيزاً«. اأي م� ك�ن م�ش����مونه الفل�شفة 
وم�ش����كاته�. ومث�����ل ذلك: مح�����ورات اأفاطون، 
الت����ي تنطوي على وه����ج اأدبي، مثلم� تنطوي على 
عم����ق فل�ش����في؛ ب����ل هن�����ك من ي����رى اأّن انت�ش�����به� 
الأدب����ي اأح����ّق م����ن انت�ش�����به� الفل�ش����في، لم����� فيه����� 
م����ن باغة اأدبية وحر�ص على الأ�ش����لوب ل يكون 
اإّل ف����ي اأدب الأدب�����ء المجيدين. ف�لفيل�ش����وف هو 
الَوه����م؛  �ش�����ِنع  ه����و  والأدي����ب  الحقيق����ة،  �ش�����ِنع 
اأي اأّن الأدي����ب فيل�ش����وف والفيل�ش����وف اأدي����ب، لأّن 
الفيل�ش����وف ب�ت�أّمات����ه ومنطق����ه ُينت����ح اأدب�����ً غنّي�����ً 
ب�لمع�ن����ي وال����دللت والإيح�����ءات والِحكم، فيم� 
ي�ش����تطيع الأدي����ب، اإذا م����� فت����َح المج�����ل لأفك�ره، 
�����ً اأدبّي�����ً بم�ش�����مين فل�ش����فّية عميق����ة  اأن ُينت����ح ن�شّ
ومفي����دة فكرّي�����ً؛ كم����� اأّن هن�����ك فل�ش����ف�ت ُتعَر�ص 
ب�لأف����ك�ر  زاخ����رة  اأدبّي����ة  واأعم�����ًل  اأدب����ّي،  ب�ش����كٍل 

والتحليات الفل�شفّية.

   لقد تعّهد بع�ص الفا�ش����فة بكت�بة الفل�ش����فة 
والق�ش�����ص  الرواي�����ت  مث����ل  خي�ل����ي،  �ش����كل  ف����ي 
الق�ش����يرة. فق����د اأو�ش����ح الفيل�ش����وف الألم�ن����ي /
اأدبي����ة،  �ش����يغ  ف����ي  اأف����ك�ره  نيت�ش����ه/  فريدري�����ص 
واأبرزه����� في كت�����ب “وهكذا تكّلم زراد�ش����ت”، وهو 
�ش����رد يعيد ف����ي تخّيل����ه تع�ليم زراد�ش����ت. وكتب /
م�ركي����ز دي �ش�����د واآي����ن ران����د/ رواي�ت عم����ل فيه� 
�شخ�ش����ي�ت ك�أبواق للمواقع الفل�شفية، ويت�شّرف 
وفق�����ً له� ف����ي الحبك����ة. وك�ن /جورج �ش�����نت�ي�ن�/ 
اأي�ش�����ً فيل�ش����وف�ً كت����ب الرواي�ت وال�ش����عر؛ وتظهر 
العاق����ة بي����ن �شخ�ش����ي�ت �ش�����نت�ي�ن� ومعتقدات����ه 
اإل����ى  اآخ����رون  فا�ش����فة  ولج�����أ  تعقي����داً.  اأكث����ر 
ال�ش����رد الأدب����ي للح�ش����ول على تع�ليمه����م؛ فكتب 
)اب����ن طفي����ل(  بك����ر  اأب����و  الإ�ش����امي  الفيل�ش����وف 
ف����ي الق����رن الث�ن����ي ع�ش����ر رواي����ة عربي����ة خي�لي����ة 
“ح����ي ب����ن يقظ�ن” كرّد فعل على كت�ب الغزالي 
الفيل�ش����وف  كت����ب  ث����م  الفا�ش����فة”،  “ته�ف����ت 
الإ�ش����امي اب����ن النفي�����ص في القرن الث�لث ع�ش����ر 
“الر�ش�����لة الك�ملي����ة ف����ي ال�ش����يرة النبوية” كرّد 
فعل على “حي بن يقظ�ن”)ويكيبيدي�، الفل�شفة 
والأدب(.. وه����ذه الأعم�ل المختلفة، توؤّكد  معنى 
فل�ش����فة الأدب، ف����كل اأدب حقيق����ي ه����و ف����ي ح�ج����ة 

دائمة، بهذا القدر اأو ذاك، اإلى الفل�شفة. 
وثّم����ة موؤلف����ون فرن�ش����يون مهّم����ون م����ن دع�����ة 
لنق����ل  الأدب����ي  الخي�����ل  ا�ش����تخدموا  الوجودي����ة، 
وجه�����ت نظره����م الفل�ش����فية؛ وت�ش����مل رواية ج�ن 
بول �ش�����رتر “الغثي�ن”، وم�شرحية “ل مخرج”. 
ورواي����ة األبي����ر ك�م����و “الغريب”. وي�ش����كل اإنت�ج /
وال����ذي  ب�أكمل����ه،  الخي�ل����ي  بان�ش����وت/  موري�����ص 
و“كت�ب����ة  الي����وم”،  “جن����ون  عن�وين����ه:  ت�ش����مل 
الكوارث” مجموعة اأ�ش��شية ل غنى عنه� لمع�لجة 
العاق����ة بي����ن الفل�ش����فة والأدب. وكذل����ك الح�����ل 
ب�لن�ش����بة لرواي����ة ج�����ك دري����دا “بط�ق����ة البري����د، 
من �ش����قراط اإلى فرويد وم����� بعده”)ويكيبيدي�، 
محم����د  يق����ول  ذل����ك  وف����ي  والأدب(.  الفل�ش����فة 
م�شطفى القب�ج، حول عاقة الفل�شفة ب�لأعم�ل 
الأدبية / الم�شرحية: اأّكدت الأبح�ث والمت�بع�ت 
الم�ش����رحية  والأعم�����ل  للن�ش����و�ص  النقدي����ة 
الحداثية )بري�ش����ت- اأون�شكو- بيكيت…اإلخ( اأّن 
الق�ش�ي� التي تطرحه� هي من عمق الهتم�م�ت 
اللغ����ة  اإ�ش����ك�لية  الخ�ش����و�ص  وعل����ى  الفل�ش����فية، 
واأزم����ة الجم�لي�����ت الت����ي ت�ش����ببت ف����ي مي����اد م����� 
Anti-( اأ�ش����بح يطل����ق عليه الم�ش����رح الم�ش�����د
théâtre(، واإ�شك�لية ال�شراع بين الأن� والآخر 

)القب�ج، 2000، 25(. 
كم����� ك�ن لع����دد من الفا�ش����فة ت�أثي����ر مهّم في 
الأدب، رّبم����� ك�ن /اآرث����ر �ش����وبنه�ور/ الفيل�ش����وف 
الحدي����ث الأكث����ر نفوذاً ف����ي ت�ري����خ الأدب اإلى حّد 
كبي����ر، نتيج����ة لنظ�م����ه الجم�لي. وتلّم����ح رواي�ت 
/توم������ص ه�����ردي/ الاحق����ة م����راراً وتك����راراً اإلى 
»يه����وذا  ف����ي  �ش����ّيم�  ول  �ش����وبنه�ور،  مو�ش����وع�ت 

الغ�م�ص«.   ت�شتهر فل�شفة اآرثر �شوبنه�ور بجودة 
وق�بلية نثره�، وكذلك بع�ص اأعم�ل التجريبيين 
م�����  وهي����وم. وغ�لب�����ً  ل����وك  مث����ل:  البريط�نيي����ن 
ُينظ����ر اإل����ى اأ�ش����لوب /�ش����ورين كيركيج�����رد /عل����ى 
اأّنه فّن �ش����عري وفل�ش����في، ول �ش����ّيم� ف����ي »الخوف 
والرتع������ص« و«اإم�����/ اأو«. وغ�لًب�ً م� ت�ش����به اأعم�ل 
فريدري�����ص نيت�ش����ه مث����ل »هك����ذا تكل����م زراد�ش����ت« 
ال�ش����عر النثري وتحتوي على ال�شور والتلميح�ت 

بدًل من الجدال. 
  ف����ك�ن ل�ش����وبنه�ور ت�أثي����ر مهّم عل����ى /جوزيف 
كون����راد / اأي�ش�����ً. كم����� ك�ن ل�ش����وبنه�ور ت�أثير اأقّل 
تحدي����داً، ولكّن����ه منت�ش����ر عل����ى نط�����ق وا�ش����ع على 
الحرك����ة الرمزي����ة في الأدب الأوروبي. وي�ش����ير /
ليونيل جون�ش����ون /اإل����ى جم�لي�ت �ش����وبنه�ور في 
مق�لت����ه »فون المثّقف«. لط�لم� ك�ن لج�ك دريدا 
ت�أثي����ر كبي����ر عل����ى م����� ي�ش����مى ب�لفل�ش����فة الق�ري����ة 
)ويكيبيدي�����،  الحداث����ة  ف����ي  الأدب  دور  وفه����م 
الفل�ش����فة والأدب(. ولك����ّن الذي����ن اهتم����وا ب��لأدب 
الفل�ش����في العربي، قديمه وحديثه، يك�د ينح�شر 
لديه����م ه����ذا الأدب ف����ي اأعم�����ل قليل����ة، للمع����ري 
وجبران خليل جبران وميخ�ئيل نعيمة. فعوامل 
كت�بة الفل�ش����فة ب�لأدب، تحّدده طبيعة المو�ش����وع 
واللغة ال�ش�عرية التي تو�شله اإلى الق�رئ في�شعر 
ب�لن�ش����وة الروحي����ة، اأكثر من العتم�����د على اإقن�ع 
العق����ل ب�لحج����ة المنطقي����ة والبره�����ن الوا�ش����ح 
الر�ش����ين. وذلك لأّن الفا�ش����فة يكتبون اأفك�رهم 
هن� ب�أ�ش����لوب اأدبي هو ع�مل الع�طفة، وب��شتعم�ل 
اللغ����ة بعن�ية ف�ئقة، ت�ش����ّنف م� يكتب����ه في الأدب، 
وي�ش����ّمى ب�لأدب الفل�شفي الذي يم�ّص حي�ة الن��ص 
يح����ّدد  م�����  وه����ذا  وان�ش����غ�لتهم،  واهتم�م�ته����م 
طبيع����ة الأعم�ل الأدبية ك�فة، ول �ش����ّيم� الأعم�ل 

الخ�لدة.
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هل تحبه؟ هل يحبها؟

قلبي
مثَل َطْيٍر َهَجَرْتُه ال�شَجرْه.

اأو �شراٍع،
ف�َج�أَْتُه الموَجُة المْنَحِدَرْه.

مثَل قنديٍل
َخَبْت �شعلُتُه،

قبَل بلوِغ الرع�شِة المنتَظَرْه.
هكذا قلبي..

وقد �ش�َل عليِه
م� تبّقى

من دم�ِء المحبَرْه .

الـذي كـان
رغَم اأنَّ الذي ك�َن، ك�ْن

ل تزاُل روؤاَي على َعْهِده�،
تحتفي 

ب�لذي لم يكْن،
وُتَعّلُقُه

فوَق �شدِر الزم�ْن.
رغم اأن الذي ك�َن

ك�ْن  !

النداء
لن َت�شقَّ حج�َب المدى

كي ترى
م� وراَء الوراْء .

فلتقّلْب حروَفَك،
فوَق جم�ِر خي�ِلَك،

ولتنتظْر.
قد تجيُب الحروُف النداْء .!

أنفاس األشياء
الأوراُق  تل���َك  ك�ن���ت  م����  اأذك���ُر  ل 

تو�شو�ُشني،
واأن� اأت�أّمُل مفتون�ً،

قطع�َن الحبِر الأ�شوِد َت�شَرُح
في اأرج�ء مراعيه� البي�ش�ْء.

لكّني ل اأن�شى اأبداً
كيف اختلََجت روحي،

حين �شرى فيه�
م� ف��َص عن الأوراِق المفتوحِة

من اأنف��ِص الأ�شي�ْء .!

إلى اآلن !
اإلى الآَن

اأنفُخ في ق�َشِب الروِح،
من دوِن اأن ت�شتجيَب البراري

بترجيِع ن�ْي !
اإلى الآَن..

اأن�شُر فوَق حب�ِل اللي�لي
غ�شيَل �شب�ْي !

اإلى الآَن..
اأم�شي

واأم�شي
واأم�شي،

ول يحفُظ الرمُل اآث�َر ظّلي،
ول َوْقَع خطوي

ول
قطراِت دم�ْي .!

شرارة
َو�ْشَو�َشتني ديمٌة

اأرَخْت على ن�فذِة القلِب ال�شت�رْه
ل ُتِرْق �شوءَك

في اأح�ش�ِن ليلي
َج�َشدي واٍه

وتكفيِه
�َشرارْه .!

الزرقة
ل ُيحبُّ البحَر

اأم�شى عمَرُه
في الطرق�ِت الب�ئ�شْه
عندم� ه�َج بِه ال�شوُق

اإلى زرقِة َعْيَنيه�
تمّنى

اأن تزول الي�ب�شْه .!

صورة
�َشيََّعْت �شورَته�

حيَن اعتراه� الحبُّ
قرَب المنحَدْر

عندم� ع�َدْت لكي تبحَث عنه�
ف�ج�أته�

بيَن اأح�ش�ِن القمْر .!

حريق
ِت الحلوُة َمرَّ

وانداَح الَعَبْق.
َخِجَل الورُد

ْت َوجهه� ال�شم�ُص وغطَّ
ب�شتٍر ِمْن دخ�ٍن

�َعُد راَح َي�شّ
ِمْن �شّب�ِك بيٍت

فيه قلٌب يحترْق .!

المــوج
ل ُيجيُد الَعوَم في الَيّم

ولكْن
حينم� األقوُه فيِه

ك�َن في َعْيَنيِه اأ�شج�ٌر
وبيٌت

ووجوٌه  َلْم تزْل ترنواإليِه
ثِمَل الموُج

بم� ف��َشْت بِه العين�ِن
من حّب

ف�أحنى راأ�َشُه
بيَن َيديِه .!

الـروح
بحب�ٍل ِمْن َم�َشْد

َرَبطوا مركبَة الروِح
وَجّروه�

بعيداً
عن تب�ريِح الَج�َشْد .!

الجدار
ُكّوٌة في الجداْر

�أَ فيه� ق�َل ت�شُلُح كي اأتخبَّ
اإلى اأن َيحلَّ النَه�ْر .

عندم� َبَزَغ الفجُر
ك�َن رك�ُم الحج�رِة

يخفي البق�ي� التي
تتحلَُّل

في َعَفِن النتظ�ْر .!

كمين
ن�َشبوا للورِد َكميْن.

طلبوا
اأْن َيبت�شَم الورُد الم�شفوُف

على اأ�شواِر الَق�شِر
، اأم�َم جه�ِز الت�شويِر الفوريِّ

ولكْن
في ال�شورِة

َلْم َيظَهْر
غيُر ال�شّكيْن .!

اإلعصار
ع�شفوٌر

َرفَّ على ال�شّب�ِك
وط�ْر.

والوردُة
تغ�شُل اآث�َر ال�َشَهق�ِت
وتنتظُر الإع�ش�ْر .!

ناووس الوقت
َهْل ِمْن َم�شرى 

ِلَوجيِب القلِب
اإذا داَهَمُه �َشَبُح ال�شمْت؟

َهْل ِمْن مجرى 
لدموِع الروِح

اإذا احَتَب�َشْت
ك�لغيمة

في ن�وو�ِص الَوقْت ؟ 

درب النجاة
لم يكن هّمُه

غيَر اأن يت�شّلَق �شوَر الحي�ِة،
ليدِرَك م� يتوارى
وراء جدار الحي�ْة.

حين لَح لُه
ظلُّ اأّوِل خيٍط من النوِر،

اأغ�شى
واآثَر درَب النج�ة.!

طاغوت البكاء
ل بدَّ من غيٍم

ُيَخّفُف َل�ْشعَة ال�شم�ِص التي
ت�شوي جلوَد الح�شرج�ِت،

فتغلُق الآف�َق 
رائحُة ال�شواْء.

لبدَّ من ريٍح
تكّن�ُص 

م� تراكَم من اأنيٍن
في مج�ري الكوِن،

حتى 
ك�َد يختنُق الهواْء.

لبدَّ من قلٍم
ت�شيُل دموُعن� منُه،

اإذا اهتَراأْت مح�جُرن�
ولم تخ�شْع

لط�غوِت البك�ْء.!

 زيف !
اإلَم تغذُّ خطَوَك في دروٍب، 

لم تكْن يوم�ً دروَبْك ؟
وت�شفُح م�َء وجهَك،
كي تكّفَر عن ذنوٍب

 لم تكْن قطع�ً
 ذنوَبْك ؟

اأم� اآَن الأواُن لكي تردَّ لهْم
عب�َءَة زيِفهْم ،

وتحوَك وحدَك 
من �شغ�ِف القلِب

ثوَبْك ؟!

خلل الميزان
�ش�أ�شقُّ ُعب�َب الي�أ�ِص
واأ�شرُخ ملَء َدمي:

َمْن ذا َيهتمُّ بم� يعني 
َخلَُل الميزاِن،

اإذا ك�نت
كلُّ الأ�شي�ِء

اإلى الَعَدِم ؟.

الزمن اليباب
ذاَبْت ثلوُج المرِج
وانق�شَع ال�شب�ْب.

و�َشَفْت اأع��شيُر ال�شب�ِح الرمَل
عن َجْذِر الَخراْب.

فب�أّي اآلٍء ُنكّذُب م� نرى ؟
وب�أّي اأ�شب�ٍغ

ُنَجّمُل حْلكَة الزمِن اليب�ب ؟
الـدنيا

اإلَم َتلوُب في َفلَِك المج�هيِل ؟
ُتَنّقُب في قمي�ِص الليِل
عن خيٍط من الأحاِم،

َتربُط فيه اأعن�َق التف��شيِل .
تم��شْك !

اإنم� الدني� ظاُل النف�ِص،
حين تطوُف 
ح�ملًة روؤاه�،

بيَن ه�لِت القن�ديِل.!

سقوط
ك�َن يم�شي 

على َهْدِي اإيق�ِع اأعم�قِه،
وُيَردُِّد

م� ك�َن ُيْملي َعليِه الفوؤاُد
فقْط.

فلم�ذا اإذْن
يتح��ش�ُه اأ�شح�ُبُه؟

ولم�ذا يقولون عنه: 
�َشَقْط ؟

رومانس
�َش�أعوُد اإلى الليِل

اأ�ش�ألُه عن عب�َءِتِه:
َعه� ب�لنجوِم كيَف َر�شّ

وزيَّنه� ب�لقمْر ؟
�ش�أعوُد اإلى الليل،

لي�ص لأني ا�شتعدُت 
)روم�ن�ص( ال�شب�،

بل لكي اأتجنََّب طرَح ال�شوؤاِل
على غيِرِه،

فتح��شُرني
�ُشُبه�ُت الخَطْر .!

مشكاة
قلبي م�شك�ْة  !

م�شك�ٌة اأ�شعُل فيه�
كّل �شب�ٍح

�شمعَة حٍب،
كي اأ�شتدرَج

اأطي�َف الأ�شي�ِء
اإلى لهِب الكلم�ْت !

أشجار الروح
مهم� َن�أَْت عنَك الغيوُم

َمْتَك عرائ�ُص النغم�ِت، وَخ��شَ
للروح اأ�شج�ٌر

اإذا َهَبّْت عليه� ريُح �شوِقَك
اأزَهَرْت

ببراعِم الكلم�ِت .

أسرار    
َهَجَرتُه الأ�شج�ْر

اأخفى َدْمَع اللوعِة
لفَّ القلَب بمنديِل الأمِل الواهي

ك�َن ُيداري حلَم طفولِتِه
ويح�وُل

اأْن َي�شتبقي
م� ك�َن لديِه ِمْن اأ�شراْر.

العصفور والتّنين
َمْن َيفَتِتُح الليَل

ب�شو�َش�ِء الَنْهِر الآ�ِشِن
حيَن ُيف�ِجئُه

راأ�ٌص مقطوْع.؟
ِمْن اأيَن ُتداِهمني

- واأن� داخَل جدراني –
َرخ�ُت الريِح �شَ
واأوج�ُع الأمواِج

واأّن�ُت الغ�ب�ِت
واأ�شداُء عويِل الأر�ِص المحمولِة

ك�لب�لوِن
على اأبخرِة الجوْع ؟

ِمْن اأيَن �شيهرُب ع�شفوُر الروِح.؟
وِمْن اأّي الأبواِب

�شيدخُل تّنيُن الَع�شِر
ليغلَق �شندوَق الت�ريِخ

ويعلَن
موَت الإن�ش�ِن

على مق�شلِة الُحُلِم المقموْع .؟

هالك
زاَرني – ذاَت َوْجٍد – َملَْك.

ق�َل لي:
كلُّ َمْن �ش�َر مرتدي�ً

َة ال�شّك جبَّ
فهو حبيبي،

وَمْن ن�َم
فوق ب�ش�ِط اليقيِن

َهلَْك .!
بوح

وِمْن َبْعِد اأْن جبُت اأق�شى البح�ِر،
ْت خيولي وَمرَّ
على كّل اأر�ِص،

�ش�أك�شُر َوْهَج المراي�،

واأ�شغي
اإلى َبْوِح نب�شي .!

المرشد
في ليِل غ�بِة الج�َشْد،

اإْن َلْم يكْن مر�شَدَك الوحيَد
قلٌب ع��شٌق،

�شوَف ت�شيُع
لاأبْد !

ذكـرى
�ش�رٌع خ�ٍل

وم�شب�ٌح وحيْد ،
كلُّ م� يحت�ُجُه الع��شُق
كي ي�شتح�شَر الرع�شَة

من ذاكرة الحّب البعيْد .!

رائحة الحـّب
لو َلْم َتُفْح ب�لحّب
اأع�ش�ُب الحديقِة

حيَن ب��َشَره� الندى ،
ل�َشلَْلُت قلبي
مثَل �َشيٍف ،
وانق�ش�شُت

اأ�شقُّ اأ�شت�َر المدى.
نجمة

نجمٌة فّرْت من الليِل الذي
َقُه البرُد ، اأرَّ

واألَقْت نف�َشه�
فوَق �شريري .

عندم� لَم�ْشُته�، 
اأ�شرَق فجٌر

من حط�ِم الزمهريِر.!

خصام
ُمدَّ لي ج�شراً من ال�شمِت،

لكي اأعبَرُه
 نحو ب�ش�تين الكاْم .

مدَّ لي غ�شَن الر�ش� الأخ�شَر
كي اأنزَع اأ�شواَك الخ�ش�ْم .

مدَّ لي �شّج�دَة الوعِد
لكي اأنثَر اأ�شواقي على اأطرافه�

حّب�ِت قمٍح،
َيَت�َشّه�َه� الَيم�ْم .!

الـوردة
وردٌة تبكي على �شدِر الحجْر !

َغْت ، رّبم� اأ�شْ
فلم ت�شمْع له نب�ش�ً،

فظنَّْت
اأنه من �شّدِة الع�شِق

اْنَتَحْر .!

لـو كان لـي  
لو ك�ن لي

ِة فّخ�ٍر اأن اأجمَع الأ�شي�َء في جرَّ
اأواريه� التراْب

لو ك�ن لي
اأن اأنفَخ الريَح
فتنهّد ال�شم�ْء

لو ك�َن لي
اأن اأ�شرَب البحَر

واأْن اأماأَُه ب�لحبِر والألواِن والنغْم
لو ك�َن لي

اأْن اأزرَع الِوراَد
في م�ش�تِل الألْم

لو ك�َن لي،
اأعيُد ت�شكيَل الوجوِد والزَمْن

بلم�شٍة
ِمْن َفّن .!

نافورة الوجد
كيَف اأك�شُر �شطَح الجليِد

لأ�شتلَّ روحي
واأُخرَجه� ِمْن غالته�؟

كيَف اأحفُر نهراً
لتن�ش�َب فيِه الأح��شي�ُص �ش�عدًة

ِمْن ده�ليِز اأع�ش�به�؟
كيَف اأحرق �شمَت الع�شوِر؟

وكيَف
اأحّطُم قوقعَة الأبدّيِة؟

كيَف األّوُن ري�َص الوجوْد؟
كيَف اأن�شُر ظّلي

على وم�ش�ِت الكواكِب؟
كيَف

اأخلخُل
عمَق الف�ش�ْء؟

كيَف اأنحُت َوجه�ً لمحبوبتي
ِمْن غب�ِر ال�شي�ْء؟

كيَف اأر�شُم ن�فورَة الَوجِد
حيَن يوؤّججه� الإ�شته�ْء ؟

كيَف..
كيَف..؟

ولي�َص اأم�مي
�شوى برهٍة
ِمْن َهب�ْء !

هو  الشعر

هو ال�شعُر:
يعبُر ن�فذتي

م�شعًا كلَّ هذي الحرائَق
في غرفتي
ثمَّ يم�شي

كطفٍل بريْء
هو ال�شعُر:

ي�شعُق قلبي
ويتُرُكُه غ�بًة

يت�ش�عُد منه� الدخ�ُن
ويم�شي

ك�شهٍم م�شيْء
هو ال�شعُر:

َيدَهُمني مْع ن�شيِم ال�شب�ِح
ُيراوُغني في ال�شوارِع

يجل�ُص قربي
على مقعِد الب��ِص

لكنَُّه
حيَن اأب�ِشُط كّفَي حتى اأ�ش�فَحُه

يختفي
في الزح�ِم

كل�ٍص جريْء
هو ال�شعُر
هذا الذي 
قد يجيُء،

وقد
ل يجيْء 

منمنمات شعرية
 شعر: نزار بريك هنيدي
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صرخة الوجد
دثريني بليلك الم�شدول

          و�شليني بلحنك المجدول
فدوي الرعود اأرع�ص اأذني

    ولواني .. عن هم�شك المع�شول
ولي�لي ك�نون.. ط�ل مداه�

       ذكرتني... بطرفك المكحول
ف�نه�شي ب�لمنى.. لأعتق فني

      من مح�رات �شجوه الم�شلول
واب�شمي ت�شحك النجوم لعيني

     وي�شق ال�شن�..اإليك.......�شبيلي
يرقد الدهر..م� �شح� منك �شبح

     وتن�م الآلم......نوم....... عليل
تزهر البيد..حيث اأنت ويزهو

      مهرج�ن الورود.....في اأيلول
كلم�.... رتل الغن�ء.... هزار

      رحت اأجني.. �شب�بة الترتيل
م� األذ الحي�ة لو رمت و�شلي

      م� اأذل الهاك.....بعد و�شولي
لكن الهجر اإن اأ�ش�ع حبيبي

       ك�ن قلبي.....اإلى لق�ه دليلي

إهداء
اإلى �شهدائن�.....طهر التراب....
واأنوار الحقيقة....وال�شواب....

واآلم الجراح......ترف وعدا...
واآم�ًل.........على كل الروابي..

ومفقودين......ترقبهم عيون
لت�شتم القمي�ص...من الغي�ب

وزفرة كل مجهول ....�شبور
يك�بد.... في غي�ب�ت العذاب

اإلى جي�ص الدي�ر...يخط ن�شراً
ب�أنف��ص  العزيمة..وال�شب�ب......

قصيدتان

 أي الفصول أنِت

شجرتي

 شعر: زياد السودة

 شعر: شوقي بغدادي

 شعر: حسن محرز

اأيته� الَحزيَنُة البعيدة 
كم ُتثيريَن اآهي

واأنِت ترتديِك ري�ُح الزمن
ثوب�ً له� ... 

*
ُكلُّ �شيء  �شيختلف عندم�

ينه�ُص الجرح 
ْدِرِك  ذات َنه�ْر  من �شَ

*
ولدُت بعيداً

عند خط الجنوْب
فكنُت اأََحَد الف�شوِل

روْب وَجَع الدُّ
اآخَر ذاكرٍة 

حيل حين قررُت الرَّ
*
ولدُت بين �شخور

الغروب
لك�أنَّ  األف ع�م مرَّ

ونحن ُهن� 
م� زلن� نفت�ُص عن 

زهرْة
ُترى هل هو الخراُب 

ي�أخذني اإلى المجهوْل
*

بيِع الطويِل  في الرَّ
على �شفة النهر

يمرُّ زورٌق ،
يرفرف ب�أ�شرعِة اللَّْهَفِة ... اإلى لق�ء

فوق �ش�ريٍة َتْكًتُب 
الع�شق لِك 

اأيته� المدينُة التي تقُع �شم�َل القلب
كلُّ جه�تي

رْهُن تلويح�ِتِك الُمْتَعَبْه

زار يـــوم الجمعـــة 4/ 2/ 2022م وفـــد مـــن اتحاد الكتاب العـــرب األديبة الكبيـــرة كوليت خوري في منزلهـــا وضم الوفد 
الدكتـــور محمـــد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب والشـــاعر توفيق أحمد نائب رئيس اتحـــاد الكتاب العرب والقاص 
األديـــب رياض طبرة عضو المكتـــب التنفيذي لالتحاد والقاص األديـــب عماد نداف والروائي محمـــد الطاهر وقد تناولت 
الجلســـة أحاديث دافئة حميمة امتدت من األيام الراهنة حتى خمســـينيات القرن الماضي في السياســـة والفكر واألدب 
وشـــروح الســـيدة كوليت للمخطوطـــات الكثيرة التي بحوزتهـــا وتحتاج إلى التنســـيق والمراجعة ومن ثـــم الطباعة، وقد 
أبدى الســـيد رئيس االتحاد اســـتعداده للمســـاهمة والتعاون في التنضيد والطباعة وتقديم كل ما يلزم إلنجاز المطلوب 
 وأبدى الروائي محمد الطاهر باعتباره يملك - دارا للنشـــر/ توتول/ اســـتعداده للمســـاهمة والتعـــاون وطباعة كل ما يلزم .
كما أبدى أعضاء الوفد الزائر استعدادهم الكامل للتعاون مع القيمة اإلبداعية الفكرية واالجتماعية السيدة كوليت خوري

�شجرتي لّم� َتَزْل
ُتورُق كّل يوْم
ولي�ص تّف�ح�ً

ول ِعَنْب
ْب َثَمَره� الذي َن�شَ

***

�شجرتي ت�شكو
لأنني جعلُت ِمن اأغ�ش�نه�
جميَع م� يحت�جه ال�شت�ْء

من َحَطْب
***

�شجرتي والهٌة
حين غدوُت م�كراً

�شجرتي حزينٌة
ت�شخُر من جهلي

وِمن تمث�له الذي انَت�َشْب
***

�شجرتي تهم�ُص لي
ن� مُّ ب�أّن في َمتربٍة َت�شُ

تحت جذوره�
�شوف ُنقيُم ُعر�َشن�

ونزرُع المتعَة والحكمَة
والَذَهْب

***

خ�تمتي لي�شت هي النه�يْة
ومولدي لي�ص هو البدايْة
ُه �شجرتي في كلِّ م� اأحبُّ

اأو الذي اأكرهُه
هي ال�َشَبْب!

وفد من اتحاد الكتاب 
العرب يزور األديبة 

الكبيرة كوليت خوري 
في منزلها بدمشق



أي رجل يقرأ كثيرا ويستخدم دماغه قليال جدا يقع في عادات التفكير الكسولة

ألبرت أينشتاين

شعرشعر
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ل ف���رَق بي���ن ُمج�ّش���د وُمج���ّرد عند احت�ش����ب الأر�ص 
اأنثى، واحت�ش�ب الج�ذبيّة ط�قَة الكون البعيْد  

الف���رق يكم���ن ف���ي تج�ور م���� ن���راُه وفي ا�ش���تدارة م� 
نريْد  

والف���رُق في الأ�ش���داد؛ حيُث ل���كّل ب�رقة م���دار اآخٌر، 
ول���كّل معنى في تمو�ش���عه مج�ٌز دافق ب�ل�ش���عر اأحي�ن�ً، 

، وي�شيبُه ُ الَوَهُن ال�شديْد   واأحي�ن�ً يغ�دُر ظلهُّ
���ه �ش���وَب  فيغي���ُب؛ ل يبق���ى عل���ى ح����ٍل، وي�أخُذ بع�شَ

التكّون من جديْد  
نح���ُن الذي���ن تب�ط�أت فين���� الحي�ُة، وغي���ّرْت اإيق�عن�، 
وتداولْت���ُه بحكمة الأغ���راب في اأوط�نهْم؛ حتّى ي�ش���ير 

العي�ُص ب�لقْدر القليل من البق�ْء  
ه���ذي الحي����ُة - ورغ���م ق�ش���وة َوْقعه�- تم�ش���ي لأكثر 
م���ن �ش���بيٍل؛ ل تُريَك الفرَق بي���ن الع�بريَن؛ لكي تظّل 
اأن�ق���ة ُ الأوق����ت في���َك تُدي���ُر �ش����أن ال���ورد ف���ي اأحوالَك 

الأخرى، فتبقى ع��شق�ً اأطواَرُه               
هي ل تُريَك من ال�شقوق اإزاَره ُ 

بعث���َرت  ف�لري���ح  ه�هن����  ك�لمج���ّرد  المج�ّش���ُد  لي����ص 
المق�ع���َد ف���ي الحديق���ة ل كم���� يحلو ل�ش���بح الأربع�ء، 
ول ل�ش���متَك حين تر�ش���ُف قه���وة ً ب�له����ل، توم�ُص في 
�شا�ش���ته� الخيوُل، فيوم�ُص المخفيُّ فيَك، فت�ش���تحي 
اخب����َرُه اأّن الحي����َة تريد اأخذَك في مداه� كي تف�تحه� 

بع�شقَك؛ ف�لحي�ُة هي الحي�ْة        
وعل���ى طريقت���ه بتف�ش���ير ال�ش���ب�ح يُعي���دَك ال�ّش���ْمُت 
القديم اإلى مغ�رته، لتكت�ش���َف افتق�َر ال�ش���كل للمعنى؛ 
وت���درَك ك���م جف����َك ال�ش���عُر حي���ن ترك���َت نف�َش���َك ف���ي 
الطريق اإليَك.. ينه�ُشك ال�شقيُع، وتكتويَك الذكري�ْت  
ُع���ْد وق���َت ترج���و الممكن����ت ف���ا تُجي���ُب، ول يُعي���ُر 
ُد دارَك الأولى فا تجد  الغيُم فكرتَك انتب�هتَه، وتق�شُ

ق�َة ول الّرع�ْة   الّرف�َق ول ال�شُّ
ُع���ْد ب�ل�ش���روخ الغ�ئ���رات ول تُط���ْل ه���ذا النزي���َف من 
الروؤى. فلدى النّه�ر مع�رٌج اأخرى لروحَك، والُمج�ّشد 
ك�لُمج���ّرد حي���ن تبك���ي.. اأن���ت ف���ي الح�لي���ن معنى من 

مع�ٍن عّدة ٌ.. حجٌر تفتَتّ في وريْد  
والف���رُق اأّن الأّول ابتع���د اعتق����داً ب�لخا����ص لذات���ه 
الأولى ف�أو�ش���َح، واكتفى الث�ني بدفق اللون والفر�ش�ة 

في هذا ال�شعيْد  
، اأم  .. الغ�م����صُ الكحليُّ وتحي���ّر ال���ّراوؤون اأيّهم� يئ���نُّ
�شقُف البيو ت الوا�شُح الممتدُّ في ال�شفح المديْد!           
���ُه ال�ش���وؤاُل فدم���دَم المعنى، وعّز  هو مثلُه ُ؛ كل تلب�شَّ

عليه اإغف�ل البريْد     
في يوم عيْد.

ماراثون الوقت 
الُمستقَطع .... 

قصائد

 شعر: محمود نقشو 

  شعر: ليزا خضر 

سرب النساء
عني امراأًة، امراأة َجمِّ

من لح�ء المن�في
حيث يرموَن ق�ش��ش�ِت التراب 

التي َتزيد عن اأغطية القبور
واأوراق الي�ن�شيب الخ��شرَة

وعين�ت الدم الم�شبوهَة
اأن���� �ش���ت�ُت ال���ّذرا ل قراب���ة ل���ي 

ب�أيوب
ط�لم���� اأنَّ زلزال النثر يمر من 

مخدعي
وَحْد�شي على غير م� يرام

اأ�شعُت �شمتي
َفَجعْني في ِبط�نِةاأن�َك

اأخم��ش���َك  ت�ش���رب  حي���ن 
ب�أ�شدا�ِص الوحدة

�ش�أدّلَك اإلى مع�بر الم�ش�ة التي 
تودي اإلى وجهي

جل���دي  تح���َت  بيت����ً  واأََهُب���َك 
واأ�شع�راً وَن�شب�ً قمري�ً

ف���ي  ك�ن���ت  ام���راأًة  ْعن���ي  َجمِّ
اأ�شف�رهم يوم�ً
�شرَب ن�ش�ء.

حرية
�ش�أكتمُل اليوَم

اأنث���ى َخلَع���ُت ُعري���ي ف���ي عيوِن 
ال�شبِق

وب�رَكني اللوت�ص بجلٍد جديد
حين ن�شجُت

ورح���ُت اأنظ���ُف ن�ش���بي م���ن كلِّ 
البك�رات

والمختلِّي���َن  ال�ش���وِء  وجين����ِت 
ت�ريخ�ً

اأّم���� ع���ن امتاكي اأخي���راً لب�ٍب 
اأزرَق

فتكفي ممح�ٌة وق�شيدٌة
كي اأَن�شَف فيه�

اأثَر الأقف�ل

الحّب
�شداُه ذاكرُة ال�شوت

م�ش���راُه ا�ش���تدارُة ال�ش���وء راأ�ش�ً 
على َغَب�ٍص

رق�شُه التِّيُه الم�شكون ُب�لجِن
م�شيتُه ميق�ت الُح�شِن الم�رق

و�شوؤونُه الَكثرُة الخاَّقُة
لل�شرق�ِت البي�ص

فيما لو
اإن حدَث و�شّدقت رجًا

يِه من �شوته واأن�شتي خ�شّ
اإلى زّلته ُتقع

تن�ولي ال�شدى واقرئيِه
ك�أنه� اأح�ديُث البئِر الميِت

ُتعلُن عن َغرقى
غم����ر  ف���ي  ح���دَث وخ�ش���ِت  اإن 

ِرجل
ل تفعلي مثلُهنَّ

وتخّففي من اإثم حواء
انُف�شي عنِك الغب�ر
وتجّملي ب�لأجنحة

لن ت�شلحي موائَد الموؤرخين
لكْن اتركيه� للذب�ب

وم�شتنقع الكتِب ال�شفراء
اإن حدث وع�شقِت رجًا

قومي اإلى اأنوثتِك
كهطوِل المطر في ق�شيدة

واع�شو�شبي
جمُرِك اإعج�ُز الخط�ي�

اأخ�شُر ك�لغن�ء
الب���وِح  خج���ِل  ف���ي  انث���ري 

التغ�ريَد
كمن ّيَهُب الخب�ي�

�شحَر الأ�شراْر 

دقيقة حب
  شعر: عمار العمشان 

علميني كيَف اأحبِك في دقيقٍة؟
وكيَف اأربُط النجوَم

في خيٍط واحٍد!؟
حيَن يبداأ نحرِك ب�ل�شرِد والن�شِج

وتتم�يُل �شهق�ُت الحنجرة
وكيَف اأبعثُر الكواكَب الورديَة

حوَل خ�شرِك الع��شي!؟
عندم� ت�شتقيُم عليه الح�ش�رُة

وكيَف اأزرُع الورَد على جن�حي فرا�شٍة
لٍب و�شهيٍق والُقبل تنهمُر ِمْن �شُ

وكيَف اأتعلُم الحواَر الإغريقي
في ثي�بِك الريفية!
واأرتُب بيَن اأكت�فِك

�ُشعَب الَمح�َر والمْرج�ن
واأن� ل اأملُك اإل دقيقة!

* * *
علميني كيَف اأحبِك في دقيقٍة؟
وكيَف اأُهجي اأبجديَة ال�شواطئ

وخ��شرتِك برمودا اآخر!
والرمل على هيئة انتداب
وكيَف اأغ�زُل عيوَن الم�ِء؟

واأنتمي اإلى اأوغ�ريت
في �شكلي وم�شموني

وكيَف تت�ش�بُق عق�رُب الوقِت
وتحتلُم الأمنيُة في ممرٍ  �شيقٍ 

وكيَف اأ�شبُح في بحِر الذهِب؟
واأر�شُم عينيِك على �شدِر كل �شبيكٍة

وكيَف اأبعثُر حب�ِت الرم�ِن؟
على خدين ن��شعين!

يت�ش�لب�ن في ال�شب�ِح والم�ش�ِء

واأن� ل اأملُك اإل دقيقة!
 * * *

علميني كيَف اأحبِك في دقيقٍة؟
وكيَف اأُطعُم األَف خليِة نحٍل

َتِئُن في �شفتيِك وتتزاحُم
والمطُر ق�دٌم والطوف�ن ق�دم!

وكيَف اأعلُم ال�شن�جَب ال�شب�حَة
في المن�طِق ال�شتوائية

�ُر! والبحر لذٌع بهَّ
وكيَف اأتذوُق ال�شقيَع المت�ش�عَد

على اأكِف ال�شراعِة والحرير
واأن� ل اأملُك اإل دقيقة!

 * * * 
علميني كيَف اأحبِك في دقيقة؟

وكيَف تهم�ُص الن�شوُة ب�متن�نٍ 
في دواتي الن�عمِة

والحبُر لزٌج وفت�ٌن!
وكيَف اأكتُب بقلمٍ 

ين�ش�ُب مع حب�ِت الأرِز
في �شف�ئِح البلوِر المخموِر

الأث���داِء  ح���وَل  اأراب���ُط  وكي���َف 
المغن�طي�شيِة!

عن���قٍ   عل���ى  يثم���ُل  الألم�����ِص  وعق���ُد 
ن�م�صٍ 

وكيَف اأحوُل اأقراَط التف�ِح
اإلى نبيذٍ  اإفرنجي!

يطفو فوَق واح�ِت ال�شكر
في دمِك ال�ش�خن!

وكيَف اأجل�ُص على م�ئدِة
الق�شديِر المزرك�شة

واأكوُن ف�ر�ش�ً عظيم�ً
واأن� ل اأملُك اإل دقيقة!

* * *
علميني كيف اأحبك في دقيقة؟

وكيَف اأحرُق مايين الُقبِل!
على اأفواه ِ الع�ش�فيِر
حيَن تتوحُد المن�هُج

وتجتمٌع في خ�نةٍ  واحدًة
والق�شب�ن تنوُء ك�لقطِط

والأقف�ل حديدية!
وكيَف اأتعلُم من�هَج الحِب البيزنطية

واأفتُح كل �شن�ديِق الألع�ِب
واأقراأ عمليَة التركيب ال�شوئي

واأ�ش�رُك في كل المهرج�ن�ِت الق�ئمة
واأ�شتلم كل ر�ش�ئلي البريدية

واأن� ل اأملُك اإل دقيقة!
* * *

علميني كيَف اأحبِك في دقيقة؟
وكيَف اأتج�هُل اأطواق

الزهر المن�شوجة
وكيف اأ�شنُع من الخ�ِل الأ�شود

ع�شيراً روم�ني�ً
وكيُف اأ�شيُف اإط�راً
لألف ِ لوحة تنه�ُر

على ظهرِك الطويِل
واأن� اعتكْفُت كلَّ حم�ق�تي!

وكيَف اأرددُّ اأن��شيَدِك البتدائية
ونحُن في ع�لٍم يحترُق!

وكيَف اأق�شو على عيوِن ال�شح�ب
وهي تبحُث عن قيدٍ  جديٍد

واأن� ل اأملُك اإل دقيقة!
* * *

علميني كيَف اأحبِك في دقيقة؟
وكيَف اأر�شُم ج�شداً ذهبي�ً

من الحروِف الُمقطرِة
ول اأتوُه م� بيَن نهدٍ  و�شفيرة

وكيَف اأزرُع المطَر فيغيثني
وكيَف اأُ�شيُف ف�شوًل

ت�شيُر بوق�رٍ على اأ�ش�بعِك الطويلة
والكونية مل�ش�ء وال�شوء يتث�ءُب

وكيَف اأترُك الربيَع غ�في�ً
في خ�شلٍ  تذرُف العطَر

وكيَف اأذهُب مع ال�شيِف مبتًا
وكيَف اأعوُد مع ال�شت�ِء محت�شن�ً

واأن� ل اأملُك اإل دقيقة!
 * * *

علميني كيَف اأحبِك في دقيقٍة؟
وكيَف ل اأكوُن اأدبي�ً متح�شراً
وكيُف ل اأكوُن من��شًا خ�لداً
عندم� ت�شتنُد خ�رطُة الع�لِم

على كتفي، وتحبو حوَل ُعنقي
مايين الحم�ئُم البي�ش�ِء!

وكيَف ل اأعلُق َتميمًة تحر�شك ِ
وفي جيدك ِ تن�شُق رايٌة ويتلعثُم نداء

وكيَف اأكتَب ا�شمي
على جبيِن ال�شم�ص بخط الرقعة

وكي���َف اأذهُب م���ع ال�ش���يِف واأعوُد مع 
ال�شت�ء؟

واأن� ل اأملك اإل دقيقة!
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عمر الرجل كما يشعر و عمر المرأة كما تبدو

حكمة فرنسية
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بصل
 قصة: محمد الحفري

 قصة: حنان درويش

 قصة: حسام الدين خضور

�ش�حت ابنتي الكبرى بعلو �شوته�: » حرامي« 
ول اأدري كيف قب�ش���ت الأيدي علّي اأو على ذلك 
الرجل الذي �ش���رته خال ذلك الوقت الق�شير 
ال���ذي اقت���رن م���ع اللحظ����ت الحرج���ة ف���ي اآن. 
من يومه���� واأن� اأفكر كثيراً ب�ل�ش���بب الذي جعل 
زوجتي تبتعد عني اإلى هذه الدرجة، وقد جرت 
الع�دة اأن يهجر الرج�ل ن�ش����ءهم، والعك�ص لي�ص 

�شحيح�ً على الغ�لب؟
من���ذ اأن دفعتن���� الأح���داث اإل���ى الرحي���ل م���ن 
بلدتن� ومن ثم التنقل وتغيير م�ش���كنن� اأكثر من 
م���رة فعلت معي ذلك، فبدوت في منظ�ر نف�ش���ي 
ك�أنن���ي الم�ش���وؤول ع���ن كل م���� ج���رى عل���ى طول 
الب���اد وعر�ش���ه�، وربم���� راودن���ي اإح�ش�����ص ف���ي 
بع�ص الأحي�ن ب�أن لديه� حقداً دفين�ً علّي لأنني 
اأجبرته���� على الرحي���ل من مك�ن اإل���ى اآخر على 
الرغ���م م���ن اأنن���ي ح�ول���ت تبرير ذل���ك ب�لقول: 
ي���� زهري���ة ي� حبيبتي اأن� رج���ل يحب الهدوء ول 
اأطيق البق�ء في منطقة ت�شتعل فيه� الحرائق. 
ك�ن���ت ف���ي اأثن����ء ذلك تلتف���ت نح���وي وعين�ه� 
تتق�دح����ن �ش���رراً وتق���ول: ل���و تحملن���� و�ش���برن� 
قلي���ًا وبقين���� ف���ي  منطقتن���� لزوجن���� البن����ت 
و�ش���لت  ال���ذي  العنو�ش���ة  عم���ر  م���ن  وارتحن���� 

اأ�شغرهن اإليه. 
�ش���وته� وه���ي تنط���ق تلك الكلم����ت ينو����ص اأو 
يك�د يتا�ش���ى ليتح���ول اإلى الهم����ص وهي تنظر 
اإل���ى غرف���ة البن����ت وه���ن يتكوم���ن ف���ي داخله����  

ك�أنهن قطعن الرج�ء والأمل من كل �شيء. 
ف���ي تلك اللحظ�ت يك�د ل�ش����ني يقول: الكثير 
من �ش���ب�ب بلدتن� تفرقوا اأو غ����دروا البلدة مثل 
غيرهم، وحتى لو ك�نوا موجودين فمن �شيتقدم 
لواح���دة منهن وهن »ف�حم�ت« الل���ون ك�أن الن�ر 
قد حم�شتهن قبل اأن يخرجن اإلى هذه الحي�ة؟
  اأردت اأكث���ر من مرة اأن اأقول له�: الخ�ل لول 
ال�ش���ك »ولد« ي���� ام���راأة وهذه ال�ش���الة ج�ءتني 
م���ن اأهل���ك، وال�ش���م�ر لي�ص موج���وداً بي���ن اأفراد 

ع�ئلتي اأ�شًا.
 تجنب���ت اأكث���ر م���ن م���رة النق�����ص معه���� حول 
ه���ذا الأمر ك���ي ل يحدث ال�ش���دام بينن���� وتزداد 
جفوتن� وتت�شع الهوة اأكثر، لذلك ح�ولت تج�وز 
العقب�ت الم�لية التي اعتر�شت حي�تن�، لن�شتمر 
ف���ي عي�ش���ن� م���ن دون اأن يعكر �ش���فون� اأي �ش���يء، 
ومن اأجل راحته� وراحة بن�ته� عملت اإلى ج�نب 
وظيفت���ي ف���ي مح���ل لبي���ع اللح���م، ث���م انتقل���ت 
للعمل عند محل لبيع العط�رة، كم� ا�شتغلت في 
بي���ع الخ�ش����ر والفواكه ولم اأت���رك ب�ب�ً يمكن اأن 
يجلب لي الرزق اإل وطرقته. فعلت كل ذلك كي 

تكون �شعيدة مع بن�ته� وكي اأن�ل ر�ش�ه�. 
من���ذ اأي����م انتقلن���� اإلى من���زل م�ش���ت�أجر جديد 
وه���و اأ�ش���يق من ال���ذي كن� في���ه من قب���ل، وهذا 
الأم���ر لي����ص ب�لي���د عل���ى كل ح����ل، فق���د اأ�ش���بح 
الكتظ����ظ ال�ش���ك�ني �ش���مة مدنن� بع���د الأحداث 
نتيجة النزوح والتهجير الق�ش���ري، وحين حدث 
م� حدث لم اأكن قد تعرفت بعد على اأهل الحي 

الذي �شكنته.
 دائم����ً اأقول لزوجتي: ي� زهرية ي� حبيبتي اأن� 
اإن�ش����ن من لحم ودم، اتركي غرفة بن�تك ون�مي 

في غرفتي ولو مرة كل اأ�شبوع على الأقل. 
ك�ن���ت ف���ي كل مرة تعدن���ي ب�أنه� �ش���تفعل ذلك 
اأع���ود ف���ي وق���ت  لكنه���� تنك���ث بوعده���� وحي���ن 
مت�أخ���ر م���ن اللي���ل اأجده���� قد رمت نف�ش���ه� بين 
بن�ته���� داخل غرفتهن وغرقت في نومه� وك�أنه� 
في �ش�بع حلم كم� يقولون، وربم� هذا م� جعلني 

ف���ي ه�ج����ص دائم اأفكر في ال�ش���بب ال���ذي جعله� 
تبتعد عني وتهجرني. 

ال�ش����عة  تل���ك  ف���ي  راودتن���ي  مجنون���ة  فك���رة 
الح�ني���ة م���ن اللي���ل دفعتن���ي م���ع �ش���وقي اإليه���� 
ك���ي اأتج��ش���ر واأدخ���ل غرفة بن�ت���ي  حيث حددت 
موقعه���� ب�ل�ش���بط بينه���ن، وم���ن ف���وري م���ددت 
ي���دي اإل���ى قدميه� وبداأت ب�ش���حبه� نحو غرفتي 
ك�ن���ت  الكب���رى  ابنت���ي  اأن  اأنتب���ه  اأن  دون  م���ن 
تح�شنه� وقد اأح�شت ب�لحركة، ف�شرخت بذلك 
ال�ش���وت المرتفع ال���ذي ف�ج�أني واألجم ل�ش����ني 
ع���ن ال���كام حي���ث دخ���ل مجموع���ة م���ن �ش���ب�ن 
الح����رة واأخرجون���ي عن���وة م���ن المن���زل بع���د اأن 
هوت علّي قب�ش�تهم وركلتني اأرجلهم، والغريب 
اأن زوجت���ي وابنت���ي الكب���رى بقيت���� مثل���ي عل���ى 
�شمتهم� بينم� من بقي من بن�ت  ت�بعن نومهن 
ك�أن �ش���يئ�ً لم يحدث، ولعل من ح�ش���ن حظي كي 
اأتخل����ص مم� اأن� فيه تلك الليلة هو مرور دورية 
�ش���رطة من اأم�م المن���زل، لت�أخذني في طريقه� 
اإل���ى المخف���ر وتخل�ش���ني م���ن الح�ل���ة المزرية 

التي كنت فيه�. 
ال�ش�بط الذي تفهم و�شعي هن�ك ق�ل لي في 

نه�ية التحقيق: اترك بيع الب�شل ي� اأ�شت�ذ. 
عل���ى  الأخي���ر  عمل���ي  تذك���رت  اللحظ���ة  تل���ك 
عربة الب�ش���ل ورائحته الع�لقة في ثي�بي وفمي 
وج�ش���دي، واتخ���ذت ق���راري ب�أنني ل���ن اأعود اإلى 
بيع الب�ش���ل اأو تن�وله بعد الآن، والأمل يراودني 
بعودة زوجتي اإلى ح�شني كم� ك�نت في ال�ش�بق.    

زرته في مكتبه ذلك ال�شب�ح، �شربت �ش�ي�ً ممزوج�ً بطعم الموّدة، وتن�ّشمت هواء التِّزان والهدوء. ك�ن ب�ب غرفته مفتوح�ً 
للمراجعين، ي�ش���تقبل الآتين بوجه ب�ش���و�ص، ويوّدع الخ�رجين كم� ا�ش���تقبل. ي�ش����أل كل �ش���خ�ص عن مطلبه، بغية م�ش����عدته 

وتب�شيط م�ش�ئله. ل يت�أّفف، ل يتذّمر. ل يرّد ط�لب ح�جة.
يذلل �ش���عوب�ت الن��ص،  ويهّون اأمورهم، ويحّل م�ش���كاتهم وي�ش����عدهم من اأجل ت�ش���يير مع�ماتهم دون تعقيد اأو اإرب�ك، 
ويدّله���م للو�ش���ول اإل���ى م� يريدون عن طريق اأق�ش���ر ال�ش���بل. ذلك كّل���ه ك�ن يتّم بطريقة عفوّية. ب�ش���دق حقيق���ي. ب�ندف�ع 
تلق�ئ���ي لم�ش����عدة الآخري���ن، انطاق�ً من الأ�ش�����ص الذي يقت�ش���يه الواجب الوطني، وحّب العم���ل لأداء المه�م التي اأنيطت 
ف�ته بدّقة، واأ�ش���ّجل ماحظ�تي حول تحّرك�ته ومب�درات���ه الذاتيَّة، واأحدث  ب�لم�ش���وؤول ال���ذي اأتحّدث عنه. كنت اأت�بع ت�ش���رَّ
مق�رن����ت كثي���رة بي���ن مجري�ت واقعة جميلة �ش���هدته� ب����أم عيني عن كثب، ولم ينقله���� اإليَّ اأحد، وبين ح����لت اأخرى مربكة 

ب�متي�ز...
متفّرق���ة في اأم�كن عديدة. ح�لت كّر�ش���ت اإ�ش���ك�ليَّة النمطيَّة، واأعطت �ش���ورة غير �ش���ليمة عن الغ���رور التي يتمّثله بع�ص 
ة اأنَّ الوقت  موّظفي الدوائر والموؤ�ش�ش�ت، فيعيقون مع�مات المراجعين، ويعّطلون اأعم�لهم وق�ش�ي�هم وم�ش�لحهم، بحجَّ
�ش���ّيق، م�ش����حته ل تكف���ي لإتم�م الوظ�ئ���ف الموكلة اإليهم، واأنَّ حجم العمل الملقى على ع�ت���ق اأحدهم، اأكبر من المعطي�ت 
ل على عمرو في اأثن�ء توزيع الهب�ت والمك�ف�آت والمنح المقّدمة، اإلى اآخر  الم�ديَّة والمعنوية التي ي�شتحّقه�، واأنَّ زيداً ُيف�شّ
اء  م� هن�لك من تبريرات غير مقنعة، وحجج خّلبّية، تنعك�ص في نه�ية المط�ف �شلب�ً على المواطن الذي ي�شعر ب�لك�آبة، جرَّ
عدم الهتم�م ب�ش���وؤونه، اأو ت�ش���يير اأموره، حيث تتعّطل اأ�ش���غ�له، ويهدر وقته وهو واقف في ط�بور النتظ�ر الممّل، في�شّطر 
مرغم����ً اإل���ى الوقوع ف���ي بحيرة الإذلل والترّجي، واتب�ع الطرق الملتوية، و�ش���لوك المع�بر الموؤذية من اأجل الو�ش���ول اإلى 

مبتغ�ه وحّقه الطبيعي.
كنت قد يئ�شت تم�م�ً من ابتاء الواقع بمر�ص الروتين الذي ع�ّش�ص في مف��شل المك�تب والأروقة وال�شجّات والأ�ش�بير، 
والذي خلق من�خ�ً غوغ�ئي�ً ع�ي�شته في اأكثر من مج�ل.. لكنني �� منذ اأي�م �� ع�ي�شت من�خ�ً مغ�يراً فتح اأم�مي اأبواب�ً، اأف�شت 
بي اإلى �شيرورة متوا�شعة نهجه� بع�ص الذين تقّلدوا مهم�ت وظيفيَّة، تتعّلق مب��شرة ب�شوؤون الن��ص، واأو�ش�عهم الحي�تيَّة.

اإنَّ اأمث�ل هوؤلء، ل بد اأنَّهم �شيكونون �� على ندرتهم �� قدوة ح�شنة ل�شواهم، ممن �شيحذون حذوهم، وي�شيرون على هديهم، 
لنرى بعد حين دوائرن� وموؤ�ش�ش����تن� ب�أبهى �ش���ورة. فا مع�مات تتراكم، ول اأوراق تن�م في الأ�ش����بير �ش���هوراً، ول تواقيع 

ُترج�أ اإلى اأزم�ن متاحقة، ول ر�ش�وى تدفع.
ل ت�أجيل.. ول ت�شويف.. ل مم�طلة.. اإّنم� مع�ملة ح�شنة، وروح غيرّية محّبة متف�نية في �شبيل الإعم�ر ال�شريع، والبن�ء 

الذي يخدمن� دون تمييز ويحّقق مبداأ العدالة والإن�ش�ف للجميع.
بهذه العج�لة اأردت الو�شول اإلى حقيقة تقول: اإنَّ ال�شمير الم�شلكي الحّي هو الرقيب الأول والأخير على �شلوكيَّ�تن� في 
اأم�ك���ن اأعم�لن���� ومن يملك �ش���ميراً حي�ً، وتربية �ش���ليمة، واأخاق�ً ح�ش���نة، ل يعوزه اأّي محّر�ص خ�رج���ي كي يقوم بواجب�ته 

حي�ل من هم بح�جة اإليه. ومن هن� اأنطلق اإلى م�شّلمة مف�ده�:
اإنَّ النتق�ءات ال�شحيحة.. الختي�رات الموّفقة لذوي المراكز الح�ّش��شة، هي م� نرجو، وم� ن�أمل، وم� ننتظر.

    رّن الجر�ص مرة واحدة.
    اأف�ق���ت. ل���م يخط���ر له� اأن���ه الزائر. ظن���ت اأنه قريبة 
وعدته���� اأن تزوره���� ذل���ك ال�ش���ب�ح، ومع ذلك ل���م ُتف�َج�أ. 

لكنه� �شعرت فوراً ب�لتغيير في �شلوك زائره�.
    ك�ن يب�در اإلى تقبيله� وهو يقدم له� وروده الحمراء. 
لكنه، هذه المرة، ت�شرف بحي�دية. ق�ل: »�شب�ح الخير«، 
م وروداً بي�ش����ء، وم�ش���ى اإل���ى غرف���ة الجلو����ص حيث  وق���دَّ

لت ثي�به�.  جل�ص ريثم� غ�شلت وجهه�، وبدَّ
ر ل بد اأنه� �ش���تت�أثر رغم اأنه� كررت على م�ش���معه     فكَّ

راأيه� في الحب والزواج مرات عديدة. 
يج���ب اأن اأنتق���ي كلم�ت���ي. خط���ر ل���ه األ يق���ول �ش���يئ�ً: 
وردات���ي البي�ش����ء و�ش���لوكي المح�ي���د يق���ولن كل �ش���يء. 
غي���ر اأن���ه، كم���ن يري���د اأن يب���رئ نف�ش���ه، ق����ل له���� عندم� 
جل�ش���ت: »اأعت���رف اأنن���ي اأخفق���ت. ل يعي����ص الح���ب بقلب 
واح���د، يحت�ج اإلى قلبين.« و�ش���عر، كم� ل���و اأنه يقول له�، 
اأنقذي حبي، ابعثي فيه الحي�ة، اأرجوك؛ لكنه ق�ل: »ربم� 

دخلت ع�لمك في لحظة غير من��شبة.«
   اأرادت اأن تق���ول ل���ه، ل���م تدخ���ل ع�لم���ي ق���ط. نح���ن 
مجرد امراأة ورجل تع�رف� وح�ش���ب. هذا كل �ش���يء. لكنه� 
تج�هل���ت م� عزمت عل���ى قوله، وق�لت �ش���يئ�ً اآخر تم�م�ً: 

»هل �ش�فرت اإلى حلب؟«
   نظر اإليه�، وت�ش�ءل، م� هذه المراأة؟ م�ذا تريد؟ لم�ذا 
تتج�هل كامي؟ ومع هذا اأج�ب عن �شوؤاله�: »�ش�فرت.«
   ك�أنه���� ل تري���د اأن ت�ش���مع م���� ج����ء ليق���ول. وراأى ه���و 
�ش���يئ�ً من األم يرت�ش���م على مامحه����. اأرادت اأن تتخل�ص 
منه ب�لحديث عن �شيء اآخر، ف�ش�ألته: »هل ك�نت زي�رتك 

موفقة؟« 

   �ش���عر اأن���ه ي�ش���تجيب ل�ش���يء يجهل���ه لديه���� فج�راه���� 
ب�لبتع����د عم���� ج����ء ليقول���ه، وتقبل في تل���ك اللحظة اأن 
يتحم���ل ع���ذاب الحب وح���ده بع����ص الوقت اأي�ش����ً. تذكر 
اأم�ن���ي راأ����ص ال�ش���نة، وقبله���� الوقف���ة عل���ى ال�ش����طئ بعد 
منت�ش���ف اللي���ل حي���ث �ش����هدا اأمواج����ً طويل���ة و�ش���عت 
م���اءات بي�ش����ء على روؤو�ش���ه�، ب���دت ك�أنه� توؤدي رق�ش���ة 

�شم�ح ر�شيقة، فرحة، ح�لمة.
   � »ع�دية. غيَّرت جوي لعدة اأي�م.«

   تمن���ى ل���و تق���ول له اأحب���ك، وتخل�ش���ه من قلق���ه. اإنه 
يحبه����، وه���� هو ي�ش���هد حب���ه يحت�ش���ر بنزيف �ش���ري�ني. 
فر�ش���ته كلمة، تجري على ل�ش����نه� توقف نزيفه، وتبعث 

الحي�ة فيه. هل تقوله�؟
ظلت �ش�متة. 

تخيل اأنه� ترف�ش���ه. نه�ص وقد احتقن لونه      
وتهي�أ للمغ�درة.

ف���ي تل���ك اللحظ���ة، اأم�ش���كت به.  ل���م تقل اإل   
عب����رة واح���دة: »اأين تذه���ب؟« وتقبلت قبلته. �ش���عر اأنه� 
تقول له اأحبك. لكنه بعد فعل حب �شهواني، وبعد الوداع 
بقبل���ة عل���ى �ش���فتيه�، وعل���ى الطري���ق اإل���ى البي���ت، وف���ي 

ح فعل الحب ويوؤوله. البيت، ظل ُي�شرِّ
ل���م ي�ش���ل اإل���ى يقي���ن. ك�ن ف���ي قرارة نف�ش���ه يعتق���د اأن 
الجن�ص حب. وك�ن ي�شميه فعل حب. لكنه ك�ن في قرارة 
نف�ش���ه يعتقد اأي�ش����ً اأن الحب اأن يكون لديه امراأة، تدير 

بيته، وتنجب اأطف�له.
ظّل ي�ش���عر ب�لغبن اأنه ل ينف���ك يقول له� اأحبك، بينم� 

تبقى هي �ش�متة. 

***
ذات مرة، ق�لت له: »اأن� اأحبك، واأنت تريدني زوجة!«

واأج�به� �شريع�ً: »هل يتزوج المرء من ل يحبه؟«
الزواج �ش���يء، والحب �شيء اآخر. ل اأعرف كيف تحررت 

من زواجي. 
هل اأمث�لك كثيرات؟

ل اأعرف. لم اأُجِر اإح�ش�ء. هذه اأن�.
ن اأ�ش���رة  اأن���� ج����د. اأن� اأحب���ك واأريدك زوجة ننجب ونكوِّ

�شعيدة.
خ�ل���د، طلب���ك لي����ص عن���دي. اأ�ش���كرك. �ش���تجد كثيرات 
لمجرد اأن تريدهن زوج�ت، و�شيخل�شَن لك على الغ�لب، 

و�شيكنَّ �شعيدات لتكوين اأ�شرة.
اأن� اأحبك اأنت. وي�شعدني اأن تكوني زوجتي.

اأن� اأحبك.
األي�ص نه�ية الحب زواج�ً؟ 

�شعر اأنه اأخط�أ في التعبير، ف�شحح ق�ئًا: “ق�شدت اأن 
اأقول األي�ص الحب ال�ش�دق يتكلل ب�لزواج؟”

بلى، الزواج نه�ية مرحلة وبداية مرحلة ا�شمه� زواج. 
م�ذا تعنين؟

اأنت مرحب بك حتى تتزوج؟
يعني؟

يعني اأريدك اأن تخل�ص لزوجتك.
لكنني اأحبك.

يعني، قد ل اأفتح لك الب�ب غداً.
اإلى اللق�ء.

�شعرت بغ�شة. لم ترد. 

الصورة البهّية

هل تحبه؟ هل يحبها؟
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 ف����ي تل رفعت، وهي من من�طق �ش����م�ل حلب ُولد ون�ش�����أ 
����ح وعُي����ُه عل����ى  ف����ي اأ�ش����رٍة تعم����ل ف����ي الزراع����ة، وهن�����ك تفتَّ
الحي�����ة الريفية بم� فيه� من انفت�ح على الطبيعة َفَع�ِش����َق 
الزرع وال�ش����جر والمطر، و�ش����رع�ن م� ه�َجَرِت الأ�شرُة اإلى 
دير الزور حيث ع�نى من �ش����عوب�ٍت في التاوؤم مع البيئة 
الجدي����دة، ول �ش����يم� من جه����ة اللهج����ِة المختلفة، وك�دت 
تق�ش����ي عل����ى درا�ش����تِه ف����ي المدر�ش����ة - كم����� يق����ول - لك����ّن 
ت�ش����جيع الأه����ل والإرادة عل����ى الت����اوؤم َتَغّلب� ف����ي النه�ية. 
وف����ي اآخ����ر الدرا�ش����ِة البتدائي����ِة اأح�����صَّ بمي����ٍل نح����و درو�ص 
اللغ����ِة العربي����ة ع����ن طري����ق الإعج�����ب بمعلِّ����ٍم قدي����ر ك�ن 
ُيحبُِّب التاميَذ بلغتهم العربية الف�شيحِة وفي المرحلة 
����ُه  حبُّ وزاد  وا�ش����ع�ً،  اهتم�م�����ً  ب�لمط�لع����ِة  اهت����مَّ  الث�نوي����ِة 
لدرو�ص اللغة، وت�أثر ب�أ�ش�����تذته� الأفذاذ واأَْقبَل على قراءة 
دواوي����ن ال�ش����عر القدي����م، كم����� اّطل����ع ب�ش����غف عل����ى كت�ب�����ت 
المنفلوط����ي وجب����ران ومّي زي�����دة وعب��ص العّق�����د ونجيب 
محف����وظ. واأنه����ى المرحلة الث�نوية في دي����ر الزور بتفّوق 
�����ص في اللغ����ة العربية مع حبَّه لعلوٍم  واتج�ه نحو التخ�شُّ
اأخ����رى ك�لت�ري����خ والجغرافي����ة والعل����وم الطبيعي����ة وحين 

انتهت هذه المرحلة �ش�ر َ»فراتي�ً« قلب�ً وق�لب�ً.
وف����ي ج�معِة حلب الت����ي دخله� ع�����م /1968/ تعَّرف اإلى 
اأ�ش�����تذٍة اأع����ام ك�لدكت����ور عم����ر الدق�ق والدكتور �ش����بري 
الأ�ش����تر وك�ن للدكتور نعيم الي�في اأثٌر وا�شٌح في انفت�حِه 
عل����ى الجدي����د ف����ي النق����د وال�ش����ورِة الفنّي����ة. وك�ن يت�ب����ع 
الواجب�����ت  خ�����رَج  والأدب  واللغ����ة  الدي����ن  ف����ي  مط�لع�ت����ه 
المدر�ش����ية المق����ررة. وب����داأ الكت�ب����ة وُن�ش����رت ل����ه مق�����لت 
ع�����م1969 ف����ي مجلة »ح�ش�����د الطلبة« ولقي ت�ش����جيع�ً من 
����ًة وفي الدرا�ش�����ت العلي����� اّطلع على  الدكتور الّدق�ق خ��شّ
اآراء الدكت����ور تّم�م ح�ّش�����ن في النحو الو�ش����في والتجديد 
الل�ش�����ني، وت�أّث����ر به�����. اأم����� ف����ي مرحل����ة الدكت����وراه فق����د 
تع����ّرف اإلى الدكتور ح�ش�����م الخطيب. لك����ّن الدكتور م�زن 
المب�رك َتَرَك اأْكبَر الأثر فيه منذ اإ�شرافِه عليِه في ر�ش�لة 
الدكت����وراه، ث����م زم�لِت����ِه ل����ُه ف����ي الإم�����رات ُث����مَّ ف����ي مجْمع 
اللغ����ِة العربية. واأُولَع الدكتور قّدور ب�لأ�ش����ف�ر والنتق�ل، 
����ر الم����ك�ن في حي�ت����ِه ت�أثي����راً ب�لغ�ً. وقد تنّق����ل بين تل  واأثَّ
رفعت ودير الزور وحلب ودم�ش����ق، واأق�َم في ُكلٍّ منه� ُمدداً 
مختلف����ًة، وزار بلدان�����ً عدي����دًة كرو�ش����ي� الت����ي زاره����� ثاث 
مّرات، وفرن�ش����� الت����ي اأق�م فيه� مدًة اأ�ش����ت�ذاً زائراً، وكذلك 
م�ش����ر واليم����ن والإم�����رات. وف����ي اليم����ن اأََح�����صَّ ب�أ�ش�����لِة 
ال�شعِب اليمني واأخاقِه العربية وَكَرمه وترحيبِه ب�لعرب 

من الوافدين واحترامهم.
وف����ي الإم�����رات حي����ث اأق�����م اأربع �ش����نوات راأى َعجب�����ً ِمْن 
َبلبل����ِة الأل�ش����نة، وغرابِة اللهج�����ت الم�ش����موعِة التي يمكن 
اأن ُتو�ش����ف ب�أنه����� مزي����ٌج غيُر من�ش����جٍم بين اللغ����ة العربيِة 

واللغ�ِت الهنديِة والأوردية والإنكليزية، وغيره�.
وف����ي م�ش����ر راأى تف�ُوت�����ً بي����ن م��ش����ي البل����د وح��ش����رِه 

الُمْثَقِل ب�لأزم�ت والبط�لة والزدح�م الخ�نق
نبي����ن فيم����� يل����ي نب����ذة ع����ن ال�ش����يرة العلمي����ة لاأ�ش����ت�ذ 
الدكت����ور اأحم����د محم����د ق����ّدور ع�ش����و الهيئ����ة التدري�ش����ية 
ف����ي ق�ش����م اللغ����ة العربي����ة بج�مع����ة حل����ب، ال����ذي ول����د يوم 
1948/7/9 ف����ي مدين����ة ت����ل رفعت/مح�فظة حل����ب، وذلك 

على النحو الت�لي: 
ح�����ز درج����ة الدكت����وراه ف����ي اللغ����ة العربي����ة واآدابه����� من 

ج�معة دم�شق ب�خت�ش��ص »الدرا�ش�ت اللغوية«.
�����ص مق����رراٍت كثيرًة، منه� فقه اللغة، والل�ش�����ني�ت،  _ درَّ

رف.  والنقد العربي، ومن�هج البحث، والنحو  وال�شّ
كثي����رة،  مق����ررات  العلي�����  الدرا�ش�����ت  ف����ي  �����ص  درَّ  _
منه����� ال�ش����وتي�ت واللغوي�����ت، وعل����وم اللغ����ة، وعل����م اللغ����ة 

الجتم�عي، واللغوي�ت المق�رنة ،ومن�هج البحث. 
كم� درَّ�ص في الج�مع�ت الت�لية: 

ت�ش����رين _ البع����ث _ دم�ش����ق _ تع����ز ف����ي اليم����ن _ 

ليون في فرن�ش�����_ كلية الدرا�ش�����ت الإ�ش����امية والعربية 
في دبي.

شغل المناصب التالية: 
رئي�����ص ق�ش����م اللغ����ة العربي����ة ف����ي ج�مع����ة تع����ز ب�ليم����ن 

1992- 1993م. 
رئي�ص ق�شم اللغة العربية في كلية الدرا�ش�ت الإ�شامية 

والعربية بدبي 2001-2003م. 
اأ�ش�����ص ق�ش����م اللغ����ة التركي����ة بج�معة حلب وتراأ�ش����ه بين 

ع�مي 2005- 2007م. 
عمي����د كلي����ة الآداب والعل����وم الإن�ش�����نية بج�مع����ة حل����ب 

2003- 2007م. 
مدير اأوق�ف حلب من 2008- اإلى 2010م . 

انُتخب ع�ش����واً ع�مًا في مجمع اللغة العربية بدم�ش����ق  
و�شدر مر�شوم رئ��شي ب�لتعيين بت�ريخ 2010/4/12م. 

عمي����د كلي����ة الآداب والعل����وم الإن�ش�����نية بج�مع����ة حل����ب 
مجّدداً من 2011-2015م. 

عضوية النقابات والمنظمات األخرى: 
ع�شو اتح�د الكت�ب العرب في دم�شق منذ 2005. 

ع�ش����و الجمعي����ة ال�ش����ورية لت�ري����خ العلوم عن����د العرب- 
ج�مع����ة حلب وع�ش����و مجل�ص الإدارة فيه� ب����دءاً من 2008 

م وم� يزال. 
م�شت�ش�����ر هيئ����ة التحري����ر لمجل����ة ج�معة حل����ب 2003- 
2006م- ع�ش����و هيئ����ة تحرير مجل����ة البحوث ج�معة حلب 

من 2006 حتى 2009م. 
ع�شو لجنة مجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق. 

الكتب المن�شورة والأعم�ل العلمية: 
أ- الكتب: 

العربي����ة الف�ش����حى المع��ش����رة: د را�ش����ة ف����ي تطوره����� 
الدللي من خال �ش����عر الأخطل ال�ش����غير، الدار العربية 

للكت�ب، تون�ص 1991م. 
المدخ����ل اإل����ى فقه اللغ����ة العربية، ج�مع����ة حلب 1991- 
الفك����ر  دار  وع����ن  2006م.   ع�����م  معّدل����ة  وطبع����ة    1998
المع��ش����ر، بي����روت 1993م، ط ث�لث����ة مزي����دة 2003م، وط 

رابعة مزيدة 2010م. 
المخت�ر من الأدب الإ�ش����امي )تمهيد نقدي ون�شو�ص 
بي����روت  الفك����ر،  ودار  المع��ش����ر  الفك����ر  دار  م�ش����بوطة(، 

ودم�شق 1993. 
م�ش����نف�ت اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن الع��شر 

الهجري، وزارة الثق�فة بدم�شق 1996م. 
مب�����دئ الل�ش�����ني�ت، دار الفك����ر المع��ش����ر، بي����روت ودار 

الفكر بدم�شق 1996م، ط ث�لثة 2008م. 
اأ�ش�����لة علم الأ�ش����وات عن����د الخليل من خ����ال مقّدمة 
)كت�ب العين ( دار الفكر، دم�شق 1998م. ط ث�نية 2003م. 
الل�ش�����ني�ت واآف�����ق الدر�����ص اللغ����وي، دار الفك����ر، دم�ش����ق 

2001م. 
مذكرة في قواعد الإماء، دار الفكر، دم�شق 2002م، ط 

ث�نية 2003م. 
�ش����ور من التحلي����ل الأ�ش����لوبي، دار القل����م، دار الرف�عي 

بحلب 2005م. 
مق�����لت ف����ي اللغ����ة والهوي����ة، دار القل����م، دار الرف�ع����ي 

2009م. 
م�����زن المب�����رك- جه����وده العلمي����ة وجه�����ده ف����ي �ش����بيل 

العربية، دار الفكر، دم�شق 2009م. 
اآلي�����ت النطق في ر�ش�����لة اأ�ش����ب�ب ح����دوث الحروف لبن 

�شين�، دار القلم، ودار الرف�عي بحلب 2010. 
درا�ش�����ت ف����ي علم الأ�ش����وات عن����د الع����رب، دار الرف�عي، 

الق�هرة وحلب 2014م. 
الن�����صّ  ف����ي  ودرا�ش�����ت  الأ�ش����لوبي  التحلي����ل  م����ن  �ش����ور 

والتن��ّص والدللة، دار الفرق�ن، حلب 2015م. 
بح����وث في علم اأ�ش����وات العربية وت�ش����كيله�، دار نينوى، 

دم�شق 2017م. 
اأ�شوات اللغة عند �شيبويه، دار نينوى، دم�شق 2019. 
في اللغة المجتمع، دار منهل القراء بحلب 2020.   

نشر في المجالت التالية: 
ع�لم الفكر ب�لكويت، المجلة العربية للعلوم الإن�ش�����نية 
ب�لكوي����ت، مجل����ة  الجتم�عي����ة  العل����وم  ب�لكوي����ت، مجل����ة 
العرب����ي ب�لكوي����ت، مجلة المنتدى دب����ي /الإم�رات، مجلة 
الحي�����ة الثق�فية/ تون�ص، مجلة الموقف الأدبي/ دم�ش����ق، 
مجل����ة المعرف����ة/ دم�ش����ق، مجل����ة مجم����ع اللغ����ة العربي����ة 
الأردن����ي/ عّم�����ن، مجل����ة مجم����ع اللغ����ة العربية/ دم�ش����ق، 
مجل����ة ج�مع����ة ت�ش����رين/ الاذقي����ة، مجلة بح����وث ج�معة 

حلب/ حلب. 
ترجم����ت بع�����ص اأعم�ل����ه اإل����ى اللغ����ة الرو�ش����ية )ج�مع����ة 
ال�ش����داقة بمو�ش����كو ع�م 2006م(، واللغة التركية )المجلة 

الع�لمية للعلوم الجتم�عية. 2010 (
كم� ُن�شَر له العديد مَن البحوث  في موؤ�ش�ش�ت ومج�مع 

ومع�هد عربية 
����َر وداَخَل    وراجع واأعّد عدداً من الكتب للطب�عة وَح�شَ
ون�ق�����ص و�ش�����رك في ع����دد ه�م م����ن الموؤتم����رات والمع�هد 
والن����دوات ف����ي اإرب����د وتون�����ص وع����دن وبي����روت والق�ه����رة 

ومو�شكو والمن�مة وغيره�
ب- المناقشات: 

الم�ج�ش����تير  لني����ل  العلمي����ة  الر�ش�����ئل  ع�ش����رات  ن�ق�����ص 
ال�ش�����مية   واللغ�����ت  والل�ش�����ني�ت  اللغ����ة  ف����ي  والدكت����وراه 
والنقد والباغة وعلوم القراآن والحديث والأ�شلوبية في 
ج�مع�ت حلب والبعث وت�شرين ودم�شق وطرابل�ص بلبن�ن. 
اأ�شرف على ع�شرات الر�ش�ئل في اللغة والنحو ودرا�ش�ت 
الق����راآن والحديث في ق�ش����م اللغة العربي����ة بج�معة حلب، 

وم� يزال.
ول����ه ع����دد كبير م����ن المق�����لت والبحوث المن�ش����ورة في 
والإم�����رات  الكوي����ت  ف����ي  والعربي����ة  ال�ش����ورية  المج����ات 
وتون�ص والأردن وغيره�. وعدٌد اآخر من المح��ش����رات في 

مَجمع اللغة العربية بدم�شق
ومن����ُذ اأْن َت�َش����ّلَم الدكتور اأحمد قّدور من�ش����ب التدري�ص 
في ق�ش����م اللغِة العربيِة لج�معِة حلب قبل اأربعٍة وثاثين 
ع�م�����ً داأب عل����ى تجدي����د الفك����ر اللغ����وي وت�أ�ش����يل الدر�����ص 
العرب����ي، والنفت�����ح عل����ى الجدي����د ف����ي الدر�����ص الل�ش�����ني. 
و�ش����در ع����ن فكٍر عروبيٍّ نه�ش����وٍي في ُكلِّ اأعم�ل����ِه العلمية 
ومح��ش����راتِه الع�م����ة وم�ش�����ركتِه ف����ي الكت�بِة ع����ن الهوية 
الثق�فية ومق�ومِة العولمِة وم�ش�ريع ال�شتعم�ر الجديد.
ج بعلمِه واإ�ش����راِفِه الكثيُر من الطلبة ول �شيم�  وقد َتَخرَّ
في الدرا�ش�����ِت العلي� بج�معِة حلب وغيره� من الج�مع�ت 

ال�شورية والعربية.
لاأ�شت�ذ الكبير و�ش�حب الف�شل العميم تدري�ش�ً وعلم�ً 
وبحث�ً واإدارةً وت�أليف�ً واإ�شراف�ً واإ�شه�م�ً عميق�ً في الحركِة 
الأدبي����ِة النقديِة واللغويِة، له مّن����� كلُّ الحترام والتقدير 
واأمني�ُتن����� ل����ه ف����ي اتح�����د الكت�����ب الع����رب واأ�ش����رة جري����دة 

الأ�شبوع الأدبي بكل الع�فية وال�شام والعط�ء

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�صوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�صق
 اأ�ص�صت و�صدرت ابتداًء من عام 1986

املرا�صالت
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب)3230( - هاتف 6117241-
التحرير.  رئيس  باسم  المراسالت  جميع   -6117244 -فاكس   6117240

هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

E-mail : alesboa2016@hotmail.com
www.awu.sy

 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.

• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم، وعالمات الترقيم.
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ن�شـــال فهيـم عيـــ�شى

رئي�ض الق�صم الفني:
 مهـــا ح�شـــن

4 رجب 1443هـ

األستاذ الدكتور أحمد محمد قّدورالعدد: »1761« األحد2022/2/6م- 
من )تل رفعت( إلى دير الزور وحلب ودمشق إلى العالم

أستاُذ اللغة واللسانيات والنقد ومناهج البحث والنحو والصرف
وأستاُذ الصوتيات واللغويات وعلم  اللغة االجتماعية....

إنه رمٌز من رموز المعرفة في بالدي


