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يب��دو اأن الولي��ات المتح��دة الأمريكي��ة م�س��ّرة عل��ى الت�س��عيد ال�سيا�س��ي والع�س��كري 
والإعالمي المتعلق بالأزمة الرو�س��ية الأوكرانّية، وعل��ى الرغم من كل محاولت التهدئة 
والذه��اب اإلى الحل الدبلوما�س��ي اإل اأن الولي��ات المتحدة الأمريكية غدت اأكثر اإ�س��رارًا 
عل��ى تزيي��ف الحقائ��ق من خ��الل حمالت ال�س��خِّ والت�سخي��م الإعالم��ي المتعل��ق بتقارير 
الغ��زو الرو�س��ي المزع��وم لأوكراني��ا، وق��د و�س��ل ه��ذا ال�س��خ والتزيي��ف الإعالم��ي اإل��ى 

مرحل��ة اله�ستيري��ا، ح�سب روؤي��ة المتحدثة با�سم 
الخارجية الرو�سية، ل بل اإن الفبركات الإعالمية 
والتح�س��يد الع�س��كري والإعالم��ي الأمريكي اأزعج 
الرئي���س  انتق��د  اإذ  نف�س��ه،  الأوكران��ي  الرئي���س 
فلوديمير زيلين�س��كي المزاعم الأمريكية الأخيرة 
ب��اأن الكرملين الرو�س��ي يخطط لغ��زو بالده، خالل 
الأ�س��بوع المقب��ل، قائ��اًل: اإنها »ت�س��بب الذعر، ول 

ت�ساعد«.
�س��حيح اأن الوليات المتح��دة الأمريكية تحاول 
اإ�س��غال العال��م ب�س��راعات جدي��دة م��ن �س��اأنها اأن 
تغط��ي عل��ى الإخفاق��ات والهزائ��م الأمريكية في 
اأكث��ر من م��كان في العالم، اإل اأنها في الوقت نف�س��ه 
تريد ك�س��ر الإرادة الرو�س��ية وفر�س ديبلوما�س��ية 
الإذع��ان عليه��ا، والوا�س��ح اأن الولي��ات المتح��دة 
الأمريكية الغارقة في م�س��كالتها مع اأكثر من دولة 
موؤثرة في العالم، ومنها ال�س��ين، قد تنا�ست اأن هذه 
ال�سيا�س��ة  ل يمك��ن بح��ال م��ن الأح��وال اأن يقب��ل 
بها الرو�س��ي اأو ال�س��يني، ل بل اإن ثمة وعيًا رو�س��يًا 
�سينيًا بدوافع الرغبة الأمريكية بالتفرد برو�سيا 
م��ن خ��الل الأزم��ة الأوكراني��ة، ومن ث��م النتقال 
ولأن  تاي��وان،  اأزم��ة  خ��الل  م��ن  بال�س��ين  للتف��رد 
الرو�س��ي وال�س��يني ي��دركان جي��دًا حقيق��ة التاآمر 

والمخططات العدوانية الأمريكية، فقد وّقع الرئي�س��ان »�سي جين بينغ« وفالديمير بوتين« 
ف��ي الرابع من �س��هر �س��باط الحالي على اتفاق التح��دي، واأظهرا للعالم اأجمع اأن �س��راكتهما 
اأبع��د كثيرًا من م�س��طلح الحلف اأو التحالف، ول �س��يما اأنهما تخو�س��ان م�س��تركتين �س��راعًا 

متدرجًا ومت�ساعدًا مع الأمريكي الذي يحاول العودة اإلى �سيا�سة القطب الواحد.
ل �س��ّك اأن الولي��ات المتح��دة الأمريكي��ة قلقة م��ن التطور الع�س��كري والتقني الرو�س��ي، 
وقلقة اأكثر من نجاح ال�سيا�سة والدبلوما�سية الرو�سية في اأكثر من مكان من العالم وك�سرها 
ل�سيا�س��ة القط��ب الواح��د، وله��ذا ثم��ة رغب��ة اأمريكي��ة جامحة بتوري��ط رو�س��يا في حرب 
اأوكرانية من �س��اأنها اأن توؤدي اإلى اإغراق رو�س��يا في العقوبات والح�س��ار القت�سادي الخانق، 

واأن تجعلها اأ�سيرة حرب ا�ستنزاف ع�سكرية من �ساأنها اأن توؤدي اإلى هزيمتها وانهيارها. 
اإل اأن هذه الإدارة تنا�ست اأن اأ�سا�س التحالف ال�سيني الرو�سي الجديد وركيزته الأ�سا�سية 
هو تلك ال�س��واريخ النووية، التي هي اأ�س��رع من ال�س��وت بت�س��ع مرات اأو اأكثر، وهي �س��واريخ 

قادرة على الو�سول اإلى ال�سرق الأمريكي في اأقل من �سبع دقائق.
لقد اآن الأوان لو�سع حد للتهور وال�سلف الأمريكي، واإذا كانت الوليات المتحدة الأمريكية 
ق��د لج��اأت اإلى �سيا�س��ة التبريد مع اإي��ران فما هي اإل تكتيك �سيا�س��ي وديبلوما�س��ي ُيراد من 
خالله التفرد بكل دولة من الدول التي �س��اهمت في الق�ساء على اأحادية القطب الأمريكي، 

وو�سع حد للتغول الأمريكي على العالم.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

اتفاق التحدي 
الروسي الصيني.. 
هل ينجح في كبح 

جماح التوحش 
األمريكي؟!

لقد آن األوان لوضع 
حد للتهور والصلف 

األمريكي، وإذا كانت 
الواليات المتحدة 

األمريكية قد لجأت إلى 
سياسة التبريد مع 

إيران فما هي إال تكتيك 
سياسي



تواضع عن رفعة ، و ازهد عن حكمة ، و أنصف عن قوة ، و اعف عن قدرة .

مثل عربي

نافذة على العالمشعر
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بدع���وة م���ن ف���رع القنيط���رة التح���اد الكت���اب العرب، 
وبح�ض���ور الدكت���ور محم���د الحوراني رئي����س االتحاد، 
ُعقدت ظهر االأربعاء 2022/2/10 فعاليات ندوة نقدية 
حوارية حملت عنوان “االأدب ال�ض���ردي للأديب ح�ض���ام 

خ�ضور”.
اأدار فعاليات الندوة الدكتور جمال اأبو �ض���مرة رئي�س 
ف���رع القنيط���رة التح���اد الكت���اب الع���رب، و�ض���ارك فيها 
د. عب���د اهلل ال�ض���اهر ال���ذي ق���ّدم ورق���ة بحثي���ة تناولت 
مجموع���ة ح�ض���ام خ�ض���ور الت���ي تحم���ل عن���وان “لي����س 
ف���ي الجنة قب���ور” ال�ضادرة عن الهيئة العامة ال�ضورية 
للكت���اب، والت���ي تتحدث ع���ن حاالت خلفته���ا الحرب اأو 

افتر�ضتها تداعياتها باأ�ضلوب �ضردي حكائي توثيقي.

ب���دوره تن���اول اأ. نذي���ر جعف���ر رواي���ة “الع���ودة م���ن 
االأبدي���ة” للأدي���ب ح�ض���ام خ�ض���ور التي ت�ض���كل مزيجاً 
م���ن الواقع والتخييل ف���ي ا�ضتعادة تجربة ذاتية عا�ضها 
�ضيرت���ه  م���ن  اأطياف���اً  خلله���ا  م���ن  ي�ضج���ل  الموؤل���ف، 
الت���ي جمعت���ه به���ا  وعلقت���ه بع���دد م���ن ال�ضخ�ضي���ات 
ظ���روف العمل والحياة. كما ي�ض���ور من خلل الرواية 
م���ا يعي�ضه ع���دد من نزالء ال�ضج���ن المركزي وما يدور 
ف���ي اأفكاره���م ومخيلتهم من اأح���لم باالنعتاق والعودة 

اإلى الحياة االأ�ضرية واالجتماعية التي افتقدوها.
تخلل الندوة قراءات ق�ض�ضية للأديب ح�ضام خ�ضور 
ومداخ���لت  لل�ض���ادة الح�ض���ور ح���ول تجرب���ة الزمي���ل 

ور واأدبه ال�ضردي. خ�ضّ

اجتماع لجنة تفعيل مذكرة التفاهم 
مع وزارة الداخلية 

بح�ض���ور الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي����س اتح���اد الكتاب 
العرب اجتمعت ف���ي مبنى االتحاد ظهر االأربعاء 2022/2/10 
لجن���ة تفعي���ل مذكرة التفاه���م م���ع وزارة الداخلية بخ�ضو�س 

تن�ضيط الحركة الثقافية في ال�ضجون على م�ضتوى القطر.
تن���اول اأع�ض���اء اللجنة االآلي���ات المنا�ضب���ة للنطلق  بهذه 
المهم���ة و�ضمان ا�ضتمراريتها ونجاحه���ا في تحقيق االأهداف 
اختي���ار  �ض���رورة  عل���ى  موؤكدي���ن  اأجله���ا،  م���ن  �ُضكل���ت  الت���ي 
المو�ضوع���ات المنا�ضب���ة التي ته���م نزالء ال�ضج���ون، �ضواء من 
الرج���ال اأو الن�ضاء، بعيداً ع���ن الوعظ، واالطلع على واقعهم 

عن قرب، وك�ضب ثقتهم، لتقديم ما هو مفيد واإيجابي. 
كم���ا اأك���دوا على �ض���رورة اإعداد فيل���م ق�ضير يع���ّرف باتحاد 
الكت���اب العرب لُيعر�س عل���ى النزالء قبل اللقاءات التي �ضيتم 

برمجته���ا بالتن�ضي���ق م���ع اإدارة ال�ضج���ون، عل���ى اأن تك���ون هذه 
اللق���اءات ثقافي���ة توعوي���ة تحم���ل بع�ضاً م���ن الترفي���ه، فهذه 
المهم���ة ال تقت�ض���ر عل���ى اإي�ض���ال ن�ضخ من الكت���ب اإلى النزالء 
ب���ل �ضتتعداها اإلى تقديم عرو�س �ضينمائية وقراءات جماعية 
تفاعلي���ة ولق���اءات نوعي���ة مع الكت���اب والمثقفي���ن والفنانين، 
به���دف خل���ق حال���ة من التوا�ض���ل مع الن���زالء واالإ�ض���اءة على 

هواياتهم اأو اإبداعاتهم واهتماماتهم.
يذك���ر اأن االتح���اد �ض���ّكل ه���ذه اللجن���ة الخا�ض���ة برئا�ض���ة اأ. 
توفي���ق اأحم���د نائ���ب رئي����س االتح���اد وع�ضوية الل���واء محمد 
ح�ض���ن العل���ي واأ.ديب عل���ي ح�ض���ن واأ. علي الدن���دح واأ. اأحلم 
بن���اوي واأ. لبن���ى �ضاك���ر )�ضحيف���ة ت�ضرين( واأ. جم���ان بركات 

)�ضحيفة البعث(.

»األدب السردي لألديب حسام خضور”  
في فرع القنيطرة

  كتب: أحمد سعيد هواش

محم���د �ضعي���د بن محمد ب���ن �ضهاب، وهذا ا�ضم���ه الحقيقي، اأم���ا ا�ضمه �ضعيد 
العا����س، فقد اكت�ضب���ه من خدمته الع�ضكرية في الجي����س العثماني، وقد عرف 

به وطغى على ا�ضمه الحقيقي..
ول���د �ضعي���د العا����س بمدينة “حم���اة” حي الحا�ض���ر ال�ضعبي، وتلق���ى تعليمه 
للمرحل���ة االبتدائي���ة بمدين���ة حم���اة لمدة �ض���ت �ضن���وات وح�ض���ل بنهايتها على 
ال�ضهادة االبتدائية، ومن ثم اأكمل درا�ضته االإعدادية والع�ضكرية بمدينة دم�ضق 
وذل���ك تمهي���داً لدخول���ه الكلي���ة الحربية في االآ�ضتان���ة، وقد اأظه���ر فيها تفوقاً 
ب���ارزاً بالعلوم الع�ضكرية والمهارات الميداني���ة على اأقرانه، وتخرج منها برتبة 
م���لزم �ضنة 1907م، وُعين �ضابطاً بالجي����س العثماني، وبعدها اأر�ضل ثانية اإلى 
مدين���ة االأ�ضتان���ة لللتح���اق ف���ي كلي���ة االأركان وذل���ك ع���ام 1908م لم���دة ثلث 
�ضن���وات، ولكن���ه ل���م يكم���ل الدرا�ض���ة ب�ضب���ب ن�ضاط���ه ال�ضيا�ضي وميول���ه العربية 
وف�ضل منها �ضنة 1910م وتم اإلحاقه بكتيبة الرماة، ثم اأر�ضل بعدها اإلى األبانيا 
حي���ث ا�ضت���رك �ضعي���د العا�س في الحروب �ض���د الع�ضابات االألباني���ة المتمردة، 
كما خا�س المعارك �ضد الع�ضابات الثائرة في الجبل االأ�ضود وذلك عام 1911م 
ووق���ع اأ�ضي���راً باليونان اإال اأن���ه ا�ضتطاع الهرب وعاد اإل���ى االأ�ضتانة بعد فترة من 
اأ�ضره، وُكلف بالم�ضاركة في معارك البلقان قبل اأن يعود اإلى االأ�ضتانة، ومن ثم 
اأُر�ضل اإلى دم�ضق وُعّيَن ماأموراً في المهمات الحربية فيها وذلك في عام 1913م 
بغي���ة ابع���اده عن دم�ض���ق لن�ضاطه ال�ضيا�ضي وات�ضاله م���ع الوطنيين، وبعد فترة 
وجي���زة اأُر�ض���ل اإلى �ضاح���ة القتال في )جن���اق قلعة( مع بداية الح���رب العالمية 
االأول���ى ع���ام 1914م، على اأثر اكت�ضاف���ه منت�ضباً اإلى جمعي���ة العهد الجديد ذات 
الطاب���ع الع�ضكري وال�ضيا�ضي ال�ضري التي كان يراأ�ضها المقدم عزيز الم�ضري، 
فقب����س علي���ه مع زملئه المنا�ضلين واأحيلوا جميع���اً اإلى الديوان العرفي في 
عالي���ة ف���ي لبنان وحكم عليهم باالإعدام، اإال اأن الحكم على �ضعيد العا�س ُخفف 
اإلى ال�ضجن �ضنة ون�ضف ال�ضنة اأم�ضاها بين حلب وعاليه، ثم نفي اإلى طورو�س 
وبقي فيها لحين خروج الجي�س العثماني من جميع بلد ال�ضام ودخول االأمير 
في�ض���ل ب���ن الح�ضي���ن اإل���ى حلب ع���ام 1918م حي���ث تف���رغ لمقارع���ة الفرن�ضيين 
الفي�ضلي���ة  بالحكوم���ة  العا����س  �ضعي���د  فالتح���ق  �ضوري���ة،  اإل���ى  الذي���ن دخل���وا 
بدم�ض���ق فتول���ى مهام ال�ضعبة الثالث���ة في دائرة ال�ض���ورى الحربية، ثم منطقة 
الزبدان���ي، وبعده���ا مفت�ضي���ة التجني���د العامة وبع���د دخ���ول الفرن�ضيين دم�ضق 
بع���د معرك���ة مي�ضلون 24 تموز 1920م وا�ضت�ضهاد البطل يو�ضف العظمة ورفاقه 
وخ���روج الملك في�ضل واأركانه منها، انخ���رط �ضعيد العا�س في �ضفوف الثورة 
الم�ضلح���ة �ض���د الفرن�ضيي���ن فا�ضترك في مع���ارك جبل �ضهيون ف���ي اللذقية، 
كم���ا �ض���ارك بها ال�ضيخ عز الدي���ن الق�ضام، وتوجه بعد نف���اد ذخيرته للقتال في 
ث���ورة ال�ضي���خ �ضالح العلي، ثم عاد متخفياً اإلى حماة، ولكن الفرن�ضيين قب�ضوا 
عليه واأودعوه ال�ضجن لمدة �ضهرين عندما كان يح�ضر نف�ضه لللتحاق بثورة 
الزعي���م اإبراهي���م هنان���و في منطقة جب���ل الزاوي���ة ال�ضورية، وف���ي �ضنة 1921م 
اإتج���ه �ضعي���د العا�س م���ع عدد كبير من ال�ضب���اط ال�ضوريين اإل���ى االأردن، حيث 
كان االأمي���ر عب���د اهلل يقوم بتعبئة قوات ا�ضتعداداً ال�ضتع���ادة عر�س اأخيه الملك 
في�ض���ل بدم�ض���ق وطرد الجي����س الفرن�ضي منها، واإعادة اأخي���ه ملكاً على �ضورية، 

لذل���ك عين االأمير عبد اهلل �ضعيد العا�س قائداً لل�ضرية االحتياطية، ثم اأميناً 
لل�ض���ر ف���ي االأمن الع���ام، ثم اأوكل اإلي���ه مديري���ة التعليم ومديراً عام���اً ل�ضرطة 

عمان.
وف���ي اأوائ���ل �ضهر ت�ضرين االأول م���ن عام 1925م وعند تفج���ر الثورة ال�ضورية 
الكب���رى بقي���ادة المجاه���د �ضلط���ان االأطر�س قرر �ضعي���د العا����س االلتحاق بها 
بجبل العرب، وانتقل منها اإلى الغوطة �ضرق دم�ضق وقاتل ب�ضجاعة في معارك 
القلم���ون والرحيب���ة، وجيرود والنب���ك، وقارة ودير عطي���ة ب�ضورية وذلك لمدة 
�ضن���ة ون�ضف ال�ضنة، وخا����س معارك الثورة ال�ضورية جميعه���ا �ضد الفرن�ضيين 
في �ضورية ولبنان، وعلى اأثر ا�ضت�ضهاد االأمير عز الدين الجزائري في الغوطة 
ال�ضرقي���ة، غ���ادر �ضعي���د العا����س االأرا�ض���ي ال�ضورية عائ���داً اإل���ى االأردن وفوجئ 
بوف���اة زوجت���ه، فح�ضن ابنته الوحي���دة “�ضعاد” وودعها للقت���ال في فل�ضطين 
انطلق لل�ضتراك  �ض���د قوات االنت���داب البريطاني، فو�ض���ل “نابل�س” ومنه���ا 
االأردن  نه���ر  ع���ام 1936م، وق���د دخله���ا عاب���راً  الكب���رى  الفل�ضطيني���ة  بالث���ورة 
ليق���ود ق���وات “الجه���اد المقد����س” الت���ي اأعلن ع���ن ت�ضكليه���ا مع بداي���ة الثورة 
وكان المجاه���د عب���د الق���ادر الح�ضين���ي نائباً ل���ه، وخا�س العديد م���ن المعارك 
ف���ي المنطق���ة الو�ضط���ى م���ن فل�ضطين م���ن اأبرزه���ا معركة كبي���رة بالقرب من 

“�ضف���د” حي���ث خا����س ومع���ه )250( مقاتًل من الث���وار في اأيل���ول )�ضبتمبر( 
1936م معرك���ة غي���ر متكافئة �ض���د القوات البريطانية ا�ضتم���رت �ضاعات طويلة 
فق���د فيه���ا البريطانيون )200( جن���دي و�ضابط وتم اإح���راق م�ضفحتين و�ضت 
�ضي���ارات واإ�ضقاط طائرة بعدما ا�ضتول���ى الثوار على كميات كبيرة من االأ�ضلحة 
والذخي���رة م���ن البريطانيي���ن، وف���ي اأواخر ع���ام 1936م خا����س المجاهد �ضعيد 
العا����س م���ع مقاتلي���ه معرك���ة كبي���رة اأخرى هي معرك���ة )حلم���ون( على طريق 

القد����س الخلي���ل اذ ا�ضت���رك فيه���ا )250( مجاه���داً، فيم���ا كان ع���دد مقاتل���ي 
البريطانيين ما يزيد على )1500( جندي و�ضابط، وخ�ضر البريطانيون فيها 
اأكث���ر من اأربعين جندياً، وا�ضتولى المجاه���دون على كمية كبيرة من االأ�ضلحة 
والذخائر والعتاد الذي تركه البريطانيون وراءهم وكانت خ�ضائر المجاهدين 
ثلث���ة �ضه���داء على اأثر معركة )حلمون( التي خ�ض���ر بها البريطانيون خ�ضائر 
فادح���ة ب���االأرواح والعت���اد، فقام���وا بح�ضد ثلث���ة اآالف جن���دي و�ضابط طوقها 
منطق���ة عم���ل قوات “الجهاد المقد�س” وحا�ضرتهم ح�ض���اراً محكماً، وقد بلغ 
الح�ض���ار اأ�ض���ده بالقرب من قري���ة “الخ�ضر” يوم ال�ضاد�س م���ن ت�ضرين االأول 
)اأكتوب���ر( ع���ام 1936م، وخا�س القائد �ضعيد العا�س م���ع الثوار معركة حا�ضمة 
غي���ر متكافئ���ة ا�ضت�ضهد فيه���ا مع خم�س وع�ضرين م���ن المجاهدين، فيما جرح 

معاونه القائد عبد القادر الح�ضيني الذي اأ�ضرته القوات البريطانية.
وف���ي اأثن���اء ا�ضت���راك �ضعيد العا����س بكل هذه الث���ورات التحررية ف���ي �ضورية 
واالأردن ولبنان وفل�ضطين تاأكد لديه كل ما يعتقد به من اأفكار كان ينادي بها 
ويقول: اإن الوطن العربي هو الملذ الوحيد والطريق الوحيد اإلى الخل�س 
م���ن الت�ضرذم والتخلف الفكري وال�ضيا�ض���ي، واأن هذه الحياة اإن هي اإال تماثيل 

وظلل ال يبقى فيها �ضوى العمل ال�ضالح والذكر الح�ضن واال�ضم الخالد.
وق���د تحق���ق ذلك في �ضخ�س ال�ضهيد »�ضعيد العا�س« اإنه حامي الظعينة كما 

يقول ال�ضاعر عدنان قيطاز:
اأال انهد »�ضعيد العا�س« من رقدة الردى

وحارب غزاة القد�س يا �ضيد الفدا   
حنانيك اإنا �ضاغرون اأذلٌة

ومثلك من يحمي الظعينة مفردا   

المراجع:
 1- اأع���لم ومبدع���ون، عب���د الغن���ي العط���ري، دار الب�ضائ���ر – دم�ض���ق ط )1( 

1999م.
2- الباحثون، مجلة �ضهرية – دم�ضق – العدد )5( اآب 2011م.

3- المو�ضوعة العربية، مج 12، دم�ضق ط )1( 2005م.

في الذكرى الخامسة والثمانين الستشهاده
سعيد العاص حامي الظعينة

يقول سعيد العاص: إن الوطن العربي 
هو المالذ الوحيد والطريق الوحيد إلى 
الخالص من التشرذم والتخلف الفكري 

والسياسي



تبدو م�س��األة الثقافة الوطنية م�س��األة اإ�س��كالية، ذلك 
اأن مفه��وم الثقاف��ة الوطني��ة مفه��وم عائ��م ومتح��رك 
ب�سبب ه�سا�س��ة الواقع الثقافي، فالثقافة لدى المواطن 
هام�س��ية ت�س��تطيع اأن تقف ف��ي وجه التغيي��رات وغزو 
الثقاف��ات وه��ذا يعني اأنه يمكن اختراقه��ا ولذلك يمكن 

الق��ول اإنن��ا بحاج��ة اإلى 
تت�س��م  وطني��ة  ثقاف��ة 
و�س��رعة  بالدينامي��ة 
التكي��ف واتخ��اذ القرار، 
ا�س��تخدام  ف��ي  ماه��رة 
الحديثة ونقل  الو�س��ائل 
الغاي��ات اإل��ى واقع علمي 
ر�س��ده  يمك��ن  ملمو���س 
وتقويم��ه  وت�س��ويبه 
المبا�سر  وتحديد عائده 

وغير المبا�سر.
اإل��ى  بحاج��ة  نح��ن 
ل  ثقافي��ة  موؤ�س�س��ات 
ب��ل  الثقاف��ة  تحتك��ر 
واأن  وتوؤازره��ا  ت�س��يعها 

ن�س��تفيد من ثقافة الغير لتجديد فكرنا الثقافي و�سحذ 
ر�س��ائلنا الثقافي��ة وتقوية دروعنا �س��د غ��زو الثقافات 
الواف��دة، وا�س��تحداث تنظي��ر ثقاف��ي جديد ق��ادر على 
التعامل مع متغيرات الع�س��ر وابت��كار مناهج جديدة في 
الم��زج بين الثقاف��ات فكرها واإبداعه��ا وقيمتها ولغاتها 
والبح��ث ف��ي كيفي��ة بعث الحي��اة ف��ي الت��راث الثقافي 

بحيث ي�ساهم بالفعل في معترك الحياة المعا�سرة.
اإن هذا يعني اإحياء البعد الإن�ساني عن مجمل الخطايا 

المجتمعية )دينية_ ثقافية- تعليمية.. اإلخ(
وتنقية المناهج والبيئة التعليمية من الإرث التع�سبي 
والتركيز على القوا�س��م الثقافية والدينية الم�س��تركة 
لتعزي��ز قي��م المواطن��ة رابط��ًا اأعل��ى م��ن كل الروابط 
وتر�س��يد ال�سيا�س��ات الإعالمي��ة بم��ا يحق��ق الم�س��األة 
الوطنية وثقافة المواطن��ة وتفعيل ثقافة النقد ونقد 
ال��ذات وتعمي��م ثقاف��ة العت��ذار م��ا ي��وؤدي اإل��ى زيادة 

اللحمة الوطنية وتما�سك الن�سيج الجتماعي.
واأخيرًا اإ�س��اعة تربية الف��رح والبهجة ومحبة النا�س 

في نفو�س اأبنائنا بالنفتاح على الثقافات الأخرى.

أعالم
األحد2022/2/13م-   »1762« العدد: 

12رجب 1443هـ

 كتبها: د. عبد الله الشاهر
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في الثقافة 
الوطنية

ستفيد من ثقافة 
الغير لتجديد فكرنا 

الثقافي وشحذ 
رسائلنا الثقافية 

وتقوية دروعنا

 كتب: سهيل الذيب

خلف ستائر »فيينا«
بل إلى ُمعضلة أخالقية حين يتحّول النُّ

»كان���ط«  ومنه���م  االأخلقّي���ون  يق���ول 
الفيل�ض���وف: »اإذا كان قت���ل طف���ل واحد ُيوؤّدي 
اإل���ى �ضعادة العال���م، فنحن �ضّد ه���ذا القتل«، 
وه���ذا الق���ول يتنا�ض���ب م���ع رواي���ة ال�ضوري���ة 
»لوري����س الف���رح« في روايته���ا االأولى العالية 
الم�ضتوى الفّنّي واالأخلقّي ال�ضادرة عن دار 
كنانة للطباعة والن�ض���ر والتوزيع والتي تقع 
ف���ي 240 �ضفحة. اأم���ا اأنا فاأرى من���ذ البداية 
اأن���ه اإذا كان الجمي���ع �ضيتعّر�س للكارثة؛ فل 

بّد من الت�ضحية!

الرواية
غ���لف الرواية للفّنان تمام محمد؛ ن�ضٌف 

اأ�ض���ود والن�ض���ف االأ�ضف���ل لوح���ة غام�ض���ة الأرب���ع ن�ض���اء كّله���ن حوامل 
وكاأنني بالفنان ا�ضتوحى من الرواية الفكرة االأ�ضا�ضية التي اعتمدت 

عليها وهي الحمل.
 ُته���دي الكاتب���ة روايتها عتب���ًة ثانية للقراءة النقدّي���ة اإلى اأبطالها، 
وه���ذا �ض���يء الفت اإذ لم يح���دث اأن اأهدى كاتب عمل���ه اإلى �ضخ�ضّياته 
الت���ي ابتدعه���ا اإال اإذا افتر�ضن���ا ج���داًل اأنها من لح���م ودم، وهي لي�ضت 
كذل���ك مهم���ا حاول���ت الكاتب���ة اأن تجعلها واقعّي���ة، فاأّي عم���ل اإبداعي 

مرتكزه االأ�ضا�ضي هو الخيال والتخييل. 
اإذا ا�ضتثنين���ا االأه���ل؛ فه���ذه الرواي���ة تق���وم عل���ى خم����س �ضخ�ضّيات 
رئي�ض���ة: ه���ي تي���م ورامي اأخوه وري���م حبيبة تيم ولي���ن زوج تيم وتاال 

حبيبة رامي المهند�س.

ما الحكاية؟
تق���وم حكاية ه���ذه الرواية على ح���ّب كبير يجمع تي���م وريم ولكنها 
ال ُتكّل���ل بالنج���اح على الرغم م���ن تحديد يوم زفافهم���ا، وال�ضبب اأنه 
حي���ن اإج���راء الفح����س الطب���ي للعرو�ضي���ن تبّي���ن اأن العرو����س ريم ال 
يمكنه���ا اأن تحم���ل، واإن حمل���ت فل �ضّك اأنها �ضتك���ون في خطر داهم، 
لذل���ك ترف����س الزواج من حبيبه���ا وحلمها، الأنها ت���درك مقدار حب 
تي���م الإنج���اب االأطف���ال ولذلك تهرب اإل���ى اإيطاليا م���ن دون اأن تخبر 
حبيبه���ا لتقنعه فيما بعد ب�ضرورة زواج���ه من غيرها واإال فلن تعود. 
ي�ضع���ى اأه���ل تيم لتزويجه من لين التي تواف���ق، فتيم واأهله من علّية 
الق���وم. يتزّوجها فتعود ريم، لك���ن العا�ضقين ي�ضتمران في علقتهما 
بعل���م لين الت���ي توافق في البداية على هذه العلق���ة بعد اأن اأخبرها 
تي���م به���ا. وبع���د اأن تزّوج���ا في دم�ض���ق يع���ود الجميع اإل���ى فيينا حيث 
يعي����س رام���ي وتي���م وت���اال. تتاأّج���ج علق���ة تي���م بري���م بع���د اأن ازدادت 
حالتها ال�ضحّية حرجاً وال �ضيما بعد ذلك الزواج، لذلك لم يعد تيم 
اإلى عرو�ضه اإال ما ندر واإلى ذلك فقد حاولت لين تفّهم االأمر بكثير 
م���ن رحاب���ة ال�ضدر لكن تيم تم���ادى كثيراً في غياب���ه، وكاأّن لين غير 
موج���ودة ف���ي حياته. ف���ي هذه االأثن���اء حيث كانت لي���ن تق�ضي اأغلب 
وقته���ا ف���ي البيت الذي ا�ضت�ضاف الجميع واأعني به بيت رامي. ن�ضاأت 
علق���ة ح���ب �ضامتة ال �ض���وت لها بين االأخ وزوج اأخي���ه علماً اأن رامي 
كان عل���ى علق���ة حب رائعة مع تاال التي تعمل معه وهي فتاة مثقفة 
وجميل���ة لكن تغير رامي تجاهه���ا وتجاهلها جعلها تبحث عن اأ�ضباب 
ه���ذا الفت���ور الذي ل���م تجد له ُم�ضّوغ���اً. يبلغ ال�ض���راع النف�ضي ذروته 
ف���ي ه���ذه الرواي���ة من خ���لل العلقة الغرامي���ة الُمحّرم���ة بين االأخ 
وزوج اأخي���ه، وال �ضيم���ا بع���د اأن فق���دت الزوج اأي اأمل ف���ي عودة زوجها 
اإليه���ا. كواهم���ا الع�ضق لكنهم���ا لم يبوحا به، واإن حاول���ت لين اأن تنام 
اأكثر من مرة في غرفة رامي لعلها ت�ضتطيع اإغواءه، لكنه كان حروناً 
فل���م ي���دُن منها واإن خان اأخ���اه معها في حلمه، وكاأنن���ي بعقدة اأوديب 
تاأ�ضل���ت ف���ي هذا ال�ضاب المتفان���ي في الوفاء الأخي���ه، فاعتمله �ضراع 

رهيب بي���ن الرغبة والحب وبين الواجب. 
ه���ذا ال�ض���راع الرهي���ب قراأت���ه ف���ي رواي���ة 
»خطيئ���ة االأب مورييه« الت���ي حاولت فيها 
اإغ���واءه  الجم���ال  ال�ضدي���دة  الم���راأة  تل���ك 
فنج���ح اإلى اآخ���ر لحظة لكنه ارتم���ى اأخيراً 
ف���ي اأح�ضانه���ا وعج���ز ع���ن مقاومتها، لكن 
بط���ل روايتنا ا�ضتط���اع التغلب على كل هذا 
االإغ���واء ونجح ف���ي التغلب علي���ه لكنه كاد 
يدمر نف�ضه ويدمر معه لين التي كادت اأن 
تعب���ده، وباأ�ضلوبها ال�ضائق الجذاب تاأخذنا 
الكاتب���ة اإلى اأوج العق���دة الروائية ومن ثم 
اأوج االنفع���ال حي���ن تقّرر م���وت ريم مر�ضاً 
وع�ضق���اً، فم���ا العم���ل؟ تعيد »لوري����س« الجميع الى دم�ض���ق لدفن ريم 
وتقّبل العزاء وتدخل لين اإلى الم�ضت�ضفى بعد اأن تبّين للجميع ق�ضة 
الح���ب التي تجمع بي���ن رامي ولين واعتراف ال���زوج بذلك بتق�ضيره 
تجاه زوجه. اإذاً االأمور تم�ضي اإلى نهايتها ال�ضعيدة، لكن الكاتبة اأبت 
اأن تجعله���ا كذل���ك ف���اإذا لي���ن حامل، ومم���ن؟ اأمن رامي ال���ذي يمكن 
اأن يك���ون عا�ضره���ا ف���ي الخفاء م���ن دون اأّي اإ�ضارة لذل���ك؟ اأم من تيم 
زوجها الذي كان بعيداً عنها؟ لتفاجئنا الكاتبة مرة اأخرى اأن زوجها 
اغت�ضبه���ا من دون اأّي اإ�ضارة اإل���ى ذلك. اأن يغت�ضب الزوج زوجه يعني 
اأن���ه طارحها الغرام من دون رغبتها، فلماذا فعل ذلك، ولماذا رف�ضت 
اأن تمنح���ه ج�ضده���ا. اأت���راه ب�ضبب حبه���ا لرامي؟ اأعتقد نع���م هذا هو 

ال�ضبب!

باخت�سار 
اأبط���ال ه���ذه الرواية كله���م مثاليون لذلك وجدناه���م عاجزين عن 
اأي فع���ل فكلهم �ضحايا قيم نبيلة كالوف���اء والغيرية والواجب، فريم 
ت�ضح���ي بنف�ضه���ا م���ن اأج���ل تي���م فتم���وت، وتيم يخ�ض���ر زوج���ه ب�ضبب 
حبيبت���ه، ورام���ي يخ�ضر حبيبته من اأج���ل مبادئه وتاال تم�ضي بهدوء 
بعدم���ا �ضع���رت اأن رام���ي يع�ضق امراأة م���ا، لكنهم ب�ضبب ذل���ك �ضقطوا 
جميع���اً في ع���ذاب ال�ضمير وع���ذاب ما يوؤمن���ون به، وكاأنن���ي بالكاتبة 
اأرادت اأن تق���ول: اإن الثم���ن غ���اٍل جداً اإن اأردت اأن تك���ون نزيهاً في هذا 
العال���م، له���ذا كان عليه���ا اأن ت�ضب���غ على الرواي���ة بع�س ال�ض���ّر لتكون 
اأكث���ر واقعية، فاالإن�ضان مجبول من الخير وال�ضر وال يمكننا اأن نجد 
مجتمعاً كهذا المجتمع الخّير الذي جعلته الكاتبة م�ضرحاً لروايتها 
التي انتقلت فيها من دم�ضق اإلى فيينا فاإيطاليا ففرن�ضا فالعودة اإلى 
دم�ضق حيث تركت الرواية مفتوحة على كل االحتماالت التي اأظّن اأن 
الكاتب���ة عجزت عن حلها ب�ضبب ه���ذا الفي�س من القيم النبيلة، فهي 
ال ترغ���ب ف���ي اأن ُتطّل���ق الزوجي���ن ب�ضبب حمل لين م���ن تيم، ولذلك 
ال يمك���ن لرام���ي اأن يتزوج حبيبت���ه الأنها زوج اأخي���ه وحامل منه »ولو 
اغت�ضاب���اً«. لذلك كان الح���ل ترك الرواية مفتوح���ة على م�ضراعيها 
واإن غ���ادر تي���م م�ضرحه���ا اإلى جهة ال اأح���د يعلمها. بق���ي اأن اأقول: اإن 
الرواي���ة غلب عليها ال�ض���وت الواحد هو �ضوت الكاتبة، فال�ضخ�ضيات 
ف���ي منطوقه���ا واأفعالها و�ضلت حد التطابق، ف���ل فرق بين �ضخ�ضية 

واأخرى اإال باال�ضم فح�ضب. 
 خل���ف �ضتائ���ر فيين���ا واح���دة م���ن الرواي���ات الجدي���رة باالهتم���ام 

والبحث والدرا�ضة.

وسقط كوكب العلم
في زمن العتمة!

همساتٌ دافئة
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قضايا وآراء

  كتب:  معين حمد العماطوري

القل���م  عل���ى حم���ل  ق���ادر  ه���و  م���ن  الكتاب���ة  ي�ضتطي���ع 
ومعرف���ة الح���رف، ولكّن���ه ال ي�ضتطي���ع التعبي���ر م���ن ه���و 
غي���ر ق���ادر على االإب���داع والتج�ضي���د االإبداعّي بف���نٍّ اأكثر 
ان�ضجام���اً مع نف�ضه، ه���ذا ما يتلّم�ضه القارئ عندما يقراأ 
���ة كان، اأم رواي���ة،  ���اً اإبداعّي���اً، �ضع���راً كان اأم نث���راً، ق�ضّ ن�ضّ
والكتابة االأدبّية له���ا مجموعة من الُمقّومات االإبداعّية 
الت���ي يجب اأن يتحّل���ى بها الكاتب واالأدي���ب، فمن اأهّمها 
ة  اإقام���ة ارتباط روح���ّي، ثقافّي، تاريخ���ّي، وعلقة خا�ضّ
بالبيئ���ة المحلّي���ة، فم���ن خلله���ا ي�ضتطي���ع اأن ي�ضتم���ّد 
ُمقّومات ق�ضيدته وق�ضته وروايته، ومن �ضاأنها اأن تخلق 
له االإبداع الُمنا�ضب للثقافة االإن�ضانّية االجتماعّية التي 
يتعاي�س معها، ف�ضًل عن مخزونه من الموروث الثقافّي 
الروح���ّي، من هنا ُيطل���ق الكاتب واالأديب وال�ضاعر عنان 
اأف���كاره ليخل���ق جّواً م���ن االرتباط الوثي���ق بين ما يكتب 
وبي���ن م���ا يختزن ف���ي باطنه م���ن ثقافة، ي�ضتم���ّد الجزء 
االأكب���ر منه���ا م���ن بيئت���ه وُمجتمع���ه االجتماع���ّي القائم 
عل���ى منظوم���ة قّيمة من الع���ادات والتقالي���د واالأعراف، 
فالثقاف���ة االإبداعّي���ة ت�ضه���ر الذات، وتخلق �ضراع���اً ذاتّياً 
تدفع الكاتب اإلى ابتكار معلومة وجملة وعبارة تت�ضّمن 
الُم�ضطل���ح المحّل���ي لكثير م���ن الماآث���ر التاريخّية التي 
تعب���ق برائح���ة التراب المجب���ول بعرق الف���لح والعامل 

من جّراء ذاك ال�ضراع.
وم���ن بي���ن ن�ضائ���م العبير واالأقح���وان، ونعي���م الوجود 
االآدم���ي على ب�ض���اٍط اأخ�ضر ل�ضند�ض���ة الدمى واالأرجوان 
للأري���اف الهادئ���ة، ل�ضك���ون الليل الُمدله���م، على مراتع 
ُزرقت���ه، وزقزقة الع�ضافير الت���ي تعي�س في جٍوّ بعيٍد عن 
تل���ّوث المدين���ة، وعر�س الفرا�ض���ات بين اأزاهي���ر الربيع، 
وتاأّم���ل النا�ض���ك العاب���د ف���ي جم���ال الطبيع���ة الخّلب���ة، 
وتعان���ق القم���ر وال�ضم�س واللي���ل والنهار، وف���رح ال�ضماء 
بالنج���وم، حي���ن ي�ضط���ع تاأّل���ق وّه���اج ف���ي عال���م االأن�ضن���ة 
يرتق���ي لي�ضل اإلى حنّو النف�س ولطاف���ة العقل وانبهاره 
واإعجاب���ه بذات���ه في عال���م االأزل، لي�ضاف���ح حقيقة خلود 
النف����س ونط���ق التعبي���ر بالكلم���ة الناطق���ة الجوهرّي���ة 
وت�ضاب���ق االأفع���ال بي���ن التفكير ف���ي تناق�ضّي���ة االأزل في 
اللمعقول الزمنّي، والو�ضول اإلى حقيقة )ُكن( االأزلّية 
االأبدّي���ة، وتواتر حرك���ة الوجود ووح���دة الوجود، حينها 
يب���رق االأم���ل الم�ضرق في عالم الم�ض���اواة ونجد التوازن 

الُكّلي في خلق االإن�ضان الخليق.
من عبق �ضطور الجواه���ر النورانّية، وانبعاث االأجرام 
الكونّية، والكنائز المدفونة الجرمّية، واللطائف العقل 
ال�ضع�ضعانّي���ة، اأب���رق وه���ج اإب���داع االأدي���ب والكاتب وهيب 
�ض���راي الدي���ن م���ن وداج ُل���ّب الرواية والق�ض���ة الق�ضيرة 
كاأح���د اأه���ّم ُكّت���اب ه���ذا االأدب ف���ي تاريخنا المعا�ض���ر، اإذ 

�ضدر ل���ه موؤخراً عن اّتحاد الُكّتاب العرب رواية بعنوان: 
/حني���ن اللون االأزرق/ الت���ي تقع في /162/ �ضفحة من 

القطع العادي .
الرواي���ة  عن���وان  ق���راءة  اأن  اإل���ى  االإ�ض���ارة  وتج���در 
المطبوع���ة كان باللون االأحمر والغ���لف الذي �ضّممته 
الرواي���ة  فح���وى  ُملّخ�ض���ة  اأوغلني���ان  ميرن���ا  الفّنان���ة 
بلغ���ة الل���ون ال�ضفوة والديموم���ة والنقاء، ي�ض���ّم ال�ضكل 
الجمال���ي لل�ض���ورة حامل���ة االأل���وان الخم�ض���ة الُمق�ّضم���ة 
بطريقة لها داللة وجودّية لكّل لون من االألوان على اأّن 
الل���ون االأبي�س فيها جاء لُيثبت انبع���اث ح�ضيلة االإبداع 
االأول ف���ي �ِضْف���ِر التكوين الوجودّي، مع العلم اأنك تجده 
ف���ي غير موقعه اأحياناً اإاّل اأن الفّنانة قد خلقت له مكاناً 
الزم���اً لوج���وده ليكون اأحد اآخ���ر االنبعاث���ات االأزلّية في 
عالم اللمعقول ومنه اأفرزت توازنات اللوحة الكونّية.

الفّناني���ن  اأح���د  تخّي���ل  ع���ن  الماأخ���وذة  ال�ض���ورة  اأم���ا 
القدم���اء ل�ضخ�ضّي���ة تاريخّية دينّية اإن�ضانّي���ة ذات �ضبغة 
روحّي���ة جليل���ة، وتع���ود ف���ي تاريخه���ا الروح���ّي القدي���م 
اإل���ى بداي���ة عهد النب���ّي محمد علي���ه ال�ض���لة وال�ضلم؛ 
وه���و ال�ضحاب���ي الجليّل اأب���و ذّر الغفاري، ال���ذي قال فيه 
الر�ض���ول االأك���رم )�ضل���ى اهلل علي���ه و�ضلم(: ))م���ا اأظّلت 
الخ�ض���راء، وال اأقّل���ت الغبراء من ذي لهج���ة، اأ�ضدق من 
اأب���ي ذّر((، و))م���ن �َضّره اأن ينظر اإل���ى توا�ضع عي�ضى بن 

مريم، فلينظر اإلى اأبي ذّر((.
وما اأعتقده اأن الزميلة ميرنا اأوغلنيان التي اختارت 
الغ���لف ق���د اأح�ضنت باختياره���ا لل�ض���ورة وللألوان ذات 
لماهي���ة  االإبداعّي���ة  الدالل���ة  واأعط���ت  الخا����س  النق���اء 

الرواية.
اأّم���ا الحديث عن اأدب االأديب وهيب �ضراي الدين فقد 
ال اأ�ضتطي���ع اأن اأجد عبارات بمق���ام نتاجاته االأدبّية، الأنه 
�س ف���ي النقد االأدبّي  اأدي���ب يحت���اج اإلى اأكث���ر من ُمتخ�ضّ

لدرا�ض���ة اأدب���ه وفّن���ه الروائ���ي، ولك���ن م���ن ب���اب الف�ضول 
اأح���اول اأن اأُج�ّض���د م���ا ت���رك ف���ي ُمخّيلت���ي بع���د قراءت���ي 
للرواي���ة الجميل���ة، فهو ال���ذي تمّيز بالنفح���ة االإن�ضانّية 
بالمخاطب���ة  روايت���ه  ب���داأ  عندم���ا  وذل���ك  خطاب���ه  ف���ي 
المجازي���ة م���ع نف�ض���ه بمعاي�ض���ة ح���ال الزم���ن اإذ انتظ���ر 
م���ّدة ع�ضرين عام���اً وهو يع�ضق لحظ���ة اللقاء بمن يحّب 
ف���ي حي���ن اللق���اء تل�ض���ى في���ه الزم���ان وعوام���ل المكان 
لدي���ه، بع���د انعتاقه عن حلم الوجود الم���ادّي، اإلى الروح 
ال�ضامي���ة كقول���ه: »فلحظ���ة اأُن����س ُتبّرر عم���راً كامًل من 
االنتظ���ار ال ع�ضري���ن �ضن���ة فح�ضب«، اأي اإّن���ه يعي�س حالة 
العاب���د النا�ضك الُمت�ضّوف الُمنتظر الفجر الُمقّد�س مع 

الخلقة اأو البدعة االأولى في عالم االأزل. 
االأدي���ب �ض���راي الدي���ن يح���اول اأن ُيج�ّض���د ف���ي روايت���ه 
االإب���داع االأول م���ن خ���لل ثقافت���ه الفل�ضفّي���ة التاريخّية 
الت���ي تع���ود ف���ي ِقدمها اإل���ى اأبعد م���ن الثقاف���ة المحلّية 
الوجودّية فهو قد تجاوز نظرّية الوجود ووحدة الوجود 
م���ن  والمعن���ى  واال�ض���م  الُم�ضّم���ى  عل���ى  ال�ض���وء  باإلق���اء 
خ���لل مفهوم���ه للِقدم والَح���ْدث الذي نادى ب���ه اأر�ضطو 
واأفلط���ون وكذل���ك ال�ضوفي���ون كاب���ن عرب���ّي والغزالّي 
وال�ضه���روردّي، علم���اً باأّنه قد يميل اإل���ى مدر�ضة الُجنيد 
والحّلج واأبي يزي���د الب�ضطامي في مدر�ضته ال�ضوفّية، 
وكذل���ك يمي���ل اإل���ى الفل�ضف���ة االإغري���ق ف���ي الجدلّي���ة 
المعرفي���ة لنف�س ال���روح وخلودها، واأي�ضاً اإل���ى الفل�ضفة 
الهندّي���ة ف���ي عملّي���ات التاأّم���ل الوج���ودّي بي���ن عامل���ي 
الزمان والم���كان، فقد حاول اأن ينفي ال�ضفات للموجود 
ع���ن �ضف���ات المخلوقي���ن للوج���ود وهذا َلعم���ري كان قد 
اأح�ض���ن ف���ي الطريق���ة التعبيرّي���ة االأدبّي���ة ف���ي معالج���ة 
الفك���رة، وال �ضيما اأنه قد عاد اإلى مفهوم التوحيد الُكّلي 
بي���ن المفاهي���م الوجودّي���ة الجزئّي���ة وربطه���ا بالعال���م 
الُكّلي، وفي تلك الُملحظة اأي�ضاً اأح�ضن في عملية دمج 
الزم���ان والمكان الوجودّي في انت�ضار ثقافة جديدة هي 
ثقاف���ة اللمعق���ول، يعن���ي ا�ضتطاع اأن يخت���رق الموجود 
الوج���ودّي اإل���ى الميتافيزيق���ّي االإن�ضان���ّي ويعي����س بي���ن 
االأن�ضن���ة االإن�ضانّي���ة وذات االأن�ضن���ة الُكلّي���ة، حقيق���ة ه���ي 

ح�ضيلة ع�ضق لغوي ومعرفة مت�ضامية.
وم���ا ُيمّيز الرواية متانة اللغة وترابط الجمل الفنّية، 
واالأ�ضل���وب الفّنّي الرائ���ع مع انتق���اء ال�ضخ�ضّيات الفنّية 
ف���ي الرواي���ة باحت���راف مهنّي���ة الكتاب���ة االأدبّي���ة، وه���ذا 
َلعم���ري لي����س بجديد على االأديب وهي���ب �ضراي الدين، 
وه���و ال���ذي ُيع���ّد اأول نت���اج الأدب الرواية ف���ي تاريخ جبل 
العرب وقد ا�ضتطاع اأن يكون حّقاً كاتباً من طراز يختلف 
ع���ن ن�ضيج غيره م���ن الُكّتاب ُمتاأّثراً اإلى حٍدّ كبير ببيئته 
المحلّية ومن�ضجم���اً مع هوائها العليل ون�ضيمها الطرّي 

وحجارته���ا البازلتّية ال�ضوداء التي اأ�ضفت على اإبداعاته 
االأف���كار  م���ن  ولدي���ه  الفنّي���ة،  الجمل���ة  ومتان���ة  الق���ّوة 
والمعالجة والداللة االأدبّية ما ُي�ضعرك بثقافته العلمّية 

الكبيرة ومخزونه الُمتنّوع ذي االنزياحات الداللّية.
االأديب �ضراي الدين تمّيز عمله الروائي /حنين اللون 
االأزرق/ باإيقاع قّل نظيره بهدوئه برغم �ضرعة اقتنا�س 
اللحظة االإبداعّية بين الُمتخّيل والَمعي�س، لكنه ُيج�ّضد 
انتماءه اإلى مدر�ضة فكرّية ثقافّية تعبق باأريج البطولة، 
فه���و من عا����س مع جيل عا�ضر الث���ورة ال�ضورية الكبرى 
وم���ازال يعي�س بين ن�ضائ���م حجارتها، وير�ضف من معين 
مائه���ا الع���ذب ل���ذا ت�ضع���ر ف���ي جملته الق���وة الأن���ه متاأثٌر 
كثيراً باأهازيج تراثه الغنّي بالبطولة والذود عن حيا�س 
الوطن، يتغّن���ى بقريته »المجمير« في لحظات ال�ضجن، 
وه���و م���ن المثقفي���ن القلئل الذين ال يري���دون لذاتهم 
اإال معرفة ذاتهم ولي�س معرفة االآخرين لهم، فالتوا�ضع 
ال���ذي يكتنفه كبرياء العظماء، ومن ال يعرف كاتبنا عن 
كث���ب ي�ضع���ر بذل���ك م���ن خ���لل النغم غي���ر م�ضم���وع في 
جمله واالإيقاع المطروق في عباراته، وهو من المدر�ضة 
الواقعي���ة الرومن�ضّية يت�ض���ّدر الحداثة باأفكاره وهو كما 

قال »فولتير«: »ح�ضور اأبدّي في الراهن«. 
والجدي���ر بالذك���ر اأن االأدي���ب وهيب �ض���راي الدين قد 
اأ�ض���در اأكث���ر م���ن ثمان���ي رواي���ات منه���ا: قري���ة الرم���ان 
والرج���ل والزنزانة و�ضلماً يا ظه���ر الجبل وم�ضاحة ما 
من العقل وخيمة تخفق تحت ال�ضم�س و�ضعلة ال تنطفئ 
وا�ضتقاق���ات الف�ض���ل االأخي���ر... وهن���اك العدي���د اأي�ض���اً 
وكذل���ك العديد من مجموع���ات ق�ض�ضية ق�ضيرة منها: 
الرقي���ق والح���ل وطائ���ر الكري���م ونف���اد الرم���ل وطيوف 
والره���ان وغيرها... ربما تجاوز الع�ضرين عمًل كما في 

الرواية عدا الدرا�ضات.    
اأخي���راً يمك���ن الق���ول: اإن رواي���ة حني���ن الل���ون االأزرق؛ 
هي واحدة من الروايات العربية التي جمعت المعا�ضرة 
والحداث���ة بطريقة الما�ضي العري���ق والحا�ضر الوثيق، 
ف�ض���ًل ع���ن اأنها حّققت كل م���ا تتطّلبه الرواي���ة العربية 
م���ن ُمقّومات الرواي���ة ال�ضادقة ذات الطاب���ع الرومن�ضّي 
والدرام���ّي المحب���وك باإتق���ان، وقد اأ�ضافت اإل���ى الثقافة 
العربي���ة ومكتبتها عمًل اإبداعّي���اً جديداً �ضّم بين دّفتيه 
الط���رق االإبداعّية والروحّية بان�ضجام جميل، ونغم رائع 
المقام عل���ى مو�ضيقا اأزلّية الروح وخلود النف�س وانعتاق 
الج�ض���د ف���ي عال���م الوج���ود االإن�ضان���ي... ويبق���ى االأديب 
وهي���ب �ض���راي الدي���ن الروائ���ي المخ�ضرم ال���ذي يحمل 
بي���ن االأجيال اأ�ضال���ة الما�ضي وتقان���ة الحا�ضر واأيقونة 

التعبير الجمالّي في ع�ضقه للأدب واللغة والداللة.

 )زرقة الخلود( لوهيب سراي الدين... 
تأّلق في التصّوف والحنين والُمعاصرة 

اأ�ض���درت الهيئ���ة العربية للم�ضرح في ال�ضارق���ة، بمنا�ضبة اليوم العرب���ي للم�ضرح، عدداً 
م���ن الكت���ب الم�ضرحي���ة المهمة، منها كتاب »الوجيز في تاري���خ الم�ضرح العالمي«، �ضمن 
�ضل�ضل���ة ثقاف���ة م�ضرحي���ة »الع���دد 5«، م���ن تاأليف الباح���ث والكاتب والمخ���رج ال�ضوري د. 
حم���دي مو�ضّلي، لين�ض���م اإلى قائمة عناوين من�ضورات الهيئ���ة الم�ضرحية التي تجاوزت 

300 عنوان.
وكما يدل على ذلك عنوان االإ�ضدار، فهو تلخي�ٌس للم�ضرح واأحواله، وذلك منذ الن�ضاأة 
االأول���ى وحت���ى نهاية القرن الع�ضرين، وما دفع الموؤلف الإعداد هذا الكتاب – كما يو�ضح 
ف���ي مقدمت���ه – ه���و الحاجة الملح���ة اإليه لتوفيره، و�ض���د النق�س الحا�ض���ل في المكتبة 

العربية. 
ويمك���ن الرك���ون اإلي���ه لتفني���د ظاه���رة �ضعب���ة الفه���م، واإيجاد مقارب���ة لها ف���ي الكتاب، 
والعم���ل عل���ى تذليلها م���ا اأمكن فيما اإذا اأريد االجتهاد في اإيج���اد تلك المقاربة التي من 

الممكن اأن ُت�ضهم في تطوير فكرة ما اأو منظومة اأفكار نظرية اأو عملية.
�ضن���ف الموؤل���ف كتاب���ه في ثلث���ة اأجزاء، ه���ي بمثابة فترات زمني���ة وفق االآتي: الج���زء االأول خا����س بالم�ضرح في 
الح�ض���ارات القديم���ة، وي�ضتم���ل على ما قب���ل )ديثورامب�س( وظهور البداي���ات االأولى للم�ضرح، واأ�ض���ل الدراما وكذا 
الجذور التاريخية للم�ضرح في ح�ضارات ال�ضرق القديم، ثم يتدرج الكاتب بالحديث، في هذا الجزء، عما اأطلق عليه 

»الم�ض���رح الكنعان���ي وال�ضومري والبابلي« وم���ن ثم يتطرق للم�ض���رح الفرعوني، الهندي، 
ال�ضيني والياباني، لي�ضهب بعد ذلك مطواًل في الحديث عن الم�ضرح اليوناني والعوامل 

المولدة للماأ�ضاة، فالم�ضرح الروماني واأهم مراحله ثم م�ضرح الع�ضور الو�ضطى.
وف���ي الج���زء الثاني، يتوق���ف الكاتب عند م�ضرح ع�ض���ر النه�ضة وتقنيات���ه، فمدخل اإلى 
الماأ�ض���اة الحديث���ة ور�ض���د للم�ضرح االأوربي ف���ي القرنين الثامن ع�ض���ر والتا�ضع ع�ضر من 
الكل�ضيكي���ة اإل���ى المعا�ضرة، كما ي�ضتعر�س ب�ضكل مخت�ض���ر م�ضرح القرن الع�ضرين واأهم 

ال�ضخ�ضيات الم�ضرحية الهامة التي اأ�ضهمت فيه واأثرت في م�ضاراته.
اأم���ا الجزء الثال���ث من الكتاب، فهو خا�س ب�«العرب والم�ض���رح«، وفيه ي�ضتعر�س الكاتب 
اأه���م المراح���ل التي مر منه���ا الم�ضرح العربي �ضارح���اً هذه المراح���ل بالتف�ضيل )مرحلة 
الريادة والتنوير 1919 � 1947  / مرحلة ما بين الحربين 1919 - 1950 / مرحلة ال�ضعود 

والبحث عن الذات 1950 - 2000(.

 بمناسبة اليوم العربي للمسرح ..»الوجيز في تاريخ المسرح العالمي« لـ د. حمدي موصّلي.



دت بالتالي الطقو�س والعبادات التي ن�س��اأت  دت اأ�س��اطير الخلق في العالم القديم، وتعدَّ تعدَّ
ا�س��تنادًا اإلى تلك الأ�س��اطير، لكن اأ�سطورة الخلق ال�سورية، هي الأقل احتفاء من قبل الآداب 
العالمية، عبر التاريخ، ربما لأن ال�س��وريين ل��م يدركوا بعد حقيقة التراث الثرّ الذي يحتبله 
تاريخهم المغرق في القدم، والذي تثبت الدرا�سات المقارنة، اأنه ربما يعود له الف�سل الأكبر 

في اأنه الرحم الأول الذي خرجت منه معظم الأ�ساطير فوق هذا 
الكوكب.

لقد اأكدت الدرا�س��ات المقارنة مثاًل اأن ق�س��ة الطوفان تت�س��ابه 
بدرج��ة كبي��رة اإل��ى درج��ة التطاب��ق م��ع )ملحم��ة قلقامي���س( 
الرافدية، اأو ما ا�س��تهرت ب�«جلجام�س« والتي حدثت في �س��ورية 
القديم��ة والع��راق. اأي: ف��ي منطق��ة الرافدي��ن، ف��اإذا علمنا اأن 
مدينة  البوكمال ال�س��ورية ترتفع عن البحر ب�سعة اأمتار مع اأنها 
بعيدة ع��ن البحر مئات الكيلومترات ندرك اأن فر�س��ية الطوفان 
ممكنة. لكن الأ�س��طورة ال�س��ورية- الكنعانية- الفينيقية تذهب 
اإل��ى اأن اأ�س��طورة الطوف��ان وقعت في �س��هل البقاع، وت�س��تدل على 
ذل��ك اأن اأنكي��دو ج��اء اإلى جب��ل لبنان لأخ��ذ خ�س��ب الأرز لبناء 
ال�س��فين. ه��ذا لي���س دلي��اًل اأكي��دًا، وبالمالحظة نج��د اأنها قطع 
م�س��افة طويل��ة، ف��ي حي��ن اأن �س��هل البقاع يق��ع بين جب��ل لبنان 
وجب��ال حرمون، اأو ما ت�س��مى حاليًا ال�سل�س��لة الغربية من جبال 
لبنان وال�سل�س��لة ال�س��رقية والتي تتوغل في ال�سحراء ال�سورية 
لأكث��ر م��ن ثماني��ن كيلومترًا ل تحت��اج اإلى تلك الرحل��ة، كما اأن 
جبل لبنان ل يبعد عن �سهل البقاع �سوى مئات الأمتار، اإن لم نقل 
اإن اأقدام جبل لبنان من جهة ال�س��رق تنغر�س في �س��هول البقاع. 

لك��ن الثابت هن��ا هو التاأثر والتاأثير في ق�س��ة الطوفان ع��ن الكنعانيين ال��ذي كانوا يقطنون 
ال�س��احل ال�س��وري وجبال��ه، ف��ي حي��ن اأن الكنعانيي��ن لم يتج��اوزا ال�س��احل اإلى الجب��ال، اأما 
�سل�س��لة حرمون فكانت تخ�س��ع لالأراميين والآ�س��وريين من اأبناء عمهم، الذين كانوا يخ�س��ون 
ركوب البحر، كالم�سريين القدماء الذين حرموا على ملوكهم وحتى كهنة اأمون القتراب من 
ُا من ركوب البحر ل�س��يق الأر�س  البح��ر. بي��د اأنَّ الفينيقيين والكنعانيين عام��ة لم يجدوا ُبدَّ

الزراعية الواقعة تحت �سيطرتهم.
ًا، م��ا يهمنا منه هن��ا هو العالق��ة الوطيدة بين  وهك��ذا ف��اإن الأ�س��اطير قدم��ت لنا تراث��ًا ثرَّ
الم�س��رح وبين الأ�سطورة التي نبع منها الم�سرح ب�سكل اأكيد، و�سنبداأ بالأ�سطورة ال�سورية عن 

نظرية الخلق، وت�سمى »البي�سة الخالقة«.
لق��د اأورده��ا فيلو الجبلي، وفيلو هذا ياأتي تاريخيًا باأ�س��ماء عدة، منه��ا: فيلو الجبلي، وفيلو 
الجبيلي، وفيلو البيبلو�س��ي، وفيلو الدم�س��قي اأحيانًا. لكن الأ�س��ماء اآنفة الذكر كلها تدل على 
اأن��ه عا�س ف��ي القرن الأول في مدينة )جبيل( ال�س��ورية، على ال�س��احل ال�س��وري، والتي يرد 

ا�سمها »بيبلو�س« في المراجع اليونانية والرومانية.
يب��دو اأن فيل��و الجبيلي اأو »فيلو البيبلو�س��ي« و)�س��نكن يت��ن( اتبعه  ال�س��ابقون بما رواه عن 

ق�سة الخلق ال�سورية، اأو ما ت�سمى »البي�سة الخالقة«.
والبي�س��ة الخالقة ق�سة �سورية مغرقة في القدم، و�سبقت ق�سة الخلق في الكتاب المقد�س 

)العهد القديم( بردح طويل، وجاءت اأي�سًا في اأ�ساطير الخلق الم�سرية.
ربم��ا لأن  الهي��ك �س��و�س نقل��وا معه��م الكثي��ر م��ن اأ�س��اطيرهم وحكاياته��م اإلى م�س��ر مرورًا 
ب�س��يناء، التي ا�س��توطنها قوم مو�س��ى بعد اأن مرَّ بها ال�”هيك �س��و�س” الذين اأ�س�س��وا في م�س��ر 
�ساللت حاكمة ونقلوا معهم لي�س ثقافتهم فح�سب، بل اأ�ساطيرهم واعتقاداتهم اأي�سًا، ف�سكلت 

الح�سارة الم�سرية وال�سورية ن�سيجًا فريدًا في الثقافات العالمية.

قضايا وآراء

المؤتمر السنوي 
في دورته العاشرة
2026-2021
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 كتب: داود أبو شقرة

أسطورة 
الخلق 

السورية
األساطير قدمت 

اً،  لنا تراثاً ثرَّ
ما يهمنا منه 

هنا هو العالقة 
الوطيدة بين 
المسرح وبين 

األسطورة ا

  كتب: رياض طبرة

 مروة حالوة... في مرمى الضوء
كثي���راً  اأَعج���ْب  ل���م 
العال���ي  المن�ض���وب  له���ذا 
والعذوب���ة  ّق���ة  الرِّ م���ن 
الطافحتين ف���ي مجموعة 
م���روة  لل�ضديق���ة  �ضعري���ة 
ح���لوة، ب���ل ح�ضب���ت ذل���ك 
ثقاف���ة  حا�ض���ل  تح�ضي���ل 
ال�ضاع���رة  واجته���اد  وج���ّد 
لتق���ف على �ضرف���ة ال�ضوء، 

وها هي في مرماه.
ثقافة ت�ضتند اإلى التراث 
جمالي���ات  ب���كل  الغن���ّي 
الق�ضي���دة، وال �ضيم���ا �ضع���ر 
م���ن  الزاهي���ة  الع�ض���ور 
المل���ك ال�ضّلي���ل اإل���ى بقية 

اأنجم القوافي الزاهيات.
وثقاف���ة ُم�ضتم���دة م���ن الن�س الكري���م، واأكرم به 

منبعاً ومورداً ال يعلو عليه منبع.
وثقاف���ة من وع���ي ال�ضاعرة للحا�ض���ر بكل اآالمه 
وجلج���لت اأبن���اء �ضورية بعد حرب غ�ض���وم ظلوم، 
وق���د تمّثل���ت ذلك بكّل م���ا تملكه نف�ضه���ا من وفاء 
روحه���ا  ع���ن  �ض���ورة  ق�ضائده���ا  فج���اءت  لل�ض���ام، 

الُمتطّلعة اإلى الحب وال�ضلم.
الج���ّد  ف�ضائ���ل  م���ن  المجموع���ة  تخل���و  وال 
واالجته���اد ب���ل ت���كاد اأن تكون �ض���ورة عنهما، �ضواء 
اأفي هذا الكم الكبير من التقاط ال�ضور البيانية، 
اأم ف���ي ح�ض���ن تدّب���ر م���ا ف���ي الطرق���ات م���ن معاٍن 
يم���ر العابرون عليه���ا مرور ال�ضاه���ي اللهي فل 

يرونها.
فمن هي مروة حلوة؟ وكيف قّدمت نف�ضها في 

اأكثر من ق�ضيدة؟
»اأنا ل�ضُت اإال ن�ضمة 

ن�ضوى تمّر على ُرباك 
اإال بقايا نجمة في ال�ضرق 

اأغواها م�ضاك 
حّلت ب�ضاعرة م�ضى 

يغتال وح�ضتها �ضناك«... �س18
وه���ي الت���ي ته���وى مراف���ئ ال�ضع���ر وُتوغ���ل ف���ي 
عوالم���ه وت�ض���رب م���ن ق�ضائده وال ت�ضب���ع، وت�ضرد 
بي���ن قطع���ان االأغاني في روابي عال���م اأجمل، لعّل 
حل���ول اأغني���ة م���ع المط���ر الربيع���ّي اللذي���ذ عل���ى 

�ضباكه تقرع.
وقد ربط���ت ربطاً محكماً بين الحب والق�ضيدة 

حتى اإّنها:
»جدلت من غيم وّد الحبيب نهرين فانداح كرم 

الق�ضيدة ن�ضوان 

ال�ضق���ر  عناقي���ده  ف���ارت 
بين يديها«... �س29 

وه���ي ف���ي مقارب���ة بي���ن 
ت���رى  والبح���ر  ال�ضاع���ر 
ي�ضي���ر  ق���د  البح���ر  اأن 
لكنه���ا �ضرع���ان م���ا  غ���ادراً 
جمالي���ة  لت���دون  تتراج���ع 
غي���ر م�ضبوقة فيم���ا  اأزعم 

لترى:
»اإّنه ال�ضاعر كالبحر 

وفي طرفة عين 
قد ي�ضير البحر �ضاعر«

قال���ت  م���اذا  ه���ذا  بع���د 
اكتف���ت  وه���ل  ال�ضاع���رة؟ 
والنج���وى  بالح���ب 
وحي���داً  غر�ض���اً  وال�ضك���وى 
ف���ي مجموعته���ا؟ اأم اأّنها عم���دت اإلى ح���ّب اأبى اأن 
يتوق���ف عند المحب���وب )المن���ذر(، ال�ضاعرة التي 
تعترف ل���ه باأنها »تغار عليه واأنها كذبت عليه وما 

اأحله من كذب!«
لق���د امتّد نه���ر وّدها اإل���ى الوط���ن، والوطن في 
حبي���ب  روحه���ا  وف���ي  وحم���اة،  ال�ض���ام  ق�ضائده���ا 
اأنهكت���ه الحرب با�ضتهدافه على يد اأبنائه، فجاءت 

القوافي تحمل وجع الروح: 
»في ال�ضام تتك�ّضر الخواطر والمرايا 

والقوارير ال�ضفيفة في �ضناديق ال�ضبية 
كعبها العالي 

واأجنحة الحمام«... �س74
اأم���ا الق�ضيدة التي و�ضمت بها مجموعتها )على 
و�ض���ك ال�ض���وء( فهي واإن لم تكن اأج���ود ق�ضائدها 
اإال اأنه���ا طفحت بكل ما ف���ي مخزون ال�ضاعرة من 

وجد ما ُيوؤّهلها هذا المقام.
وت���كاد ق�ضيدتاه���ا للر�ض���ول الكري���م )����س( اأن 
تكونا من عي���ون ال�ضعر في م�ضمونهما االإن�ضاني 
الرفي���ع، وفي هذا التداع���ي واالنتقال من حديث 
اإل���ى حديث ومن فكرة اإلى فك���رة لتكّلل ال�ضماحة 
الق�ضيدتي���ن وتكون �ضاه���داً على مق���درة ال�ضاعر 
للمقد�س تمثًل يعود بالخير والبركة على النا�س 

اأجمعين.
بق���ي كلم���ة ال ب���د منه���ا ح���ول الخاتم���ة ف���ي كل 
ق�ضي���دة فقد لف���ت انتباهي حر����س ال�ضاعرة على 
اأن ياأت���ي البيت االأخير اأو المقطع على نحو دقيق 
وافياً كافياً بالغر�س وكاأنه بيت الق�ضيد ومبتغاه.

يعق���د مجل����س اتح���اد الكت���اب العرب اجتماعاً ي���وم االثني���ن 2022/2/21م ال�ضاع���ة العا�ضرة �ضباح���اً لمناق�ضة 
تقري���ر المكت���ب التنفيذي لع���ام 2021م وخطة االتحاد الثقافية واال�ضتثمارية لع���ام 2022م واقتراحات المكتب 
التنفي���ذي وتو�ضيات���ه الت���ي �ضتعر����س على الموؤتم���ر العام التح���اد الكتاب الع���رب الذي �ضينعقد ي���وم الثلثاء 

2022/2/22م ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً في مكتبة االأ�ضد الوطنية بدم�ضق.
علم���اً ب���اأن تقاري���ر الموؤتم���ر وتو�ضيات���ه موج���ودة عل���ى موق���ع االتح���اد وعل���ى ال�ضفح���ات ومواق���ع التوا�ضل 
االجتماع���ي العائ���دة لف���روع االتح���اد، وهي: مجل����س االتحاد � المكات���ب الفرعي���ة � الكاتب ال�ض���وري � المكتبات 

الفرعية � مقررو الجمعيات )البحوث والدرا�ضات � الق�ضة والرواية � ال�ضعر � الترجمة(.

ويعق���د اتح���اد الكت���اب العرب موؤتم���ره ال�ضنوي العام ف���ي دورته العادي���ة العا�ضرة يوم الثلث���اء 2022/2/22م 
ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً في مكتبة االأ�ضد الوطنية بدم�ضق.



حراثة األرض في الوطن خير من عد النقود في الخارج

مثل يوغوسالفي

قضايا وآراءشعر
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  كتبت: ميرفت أحمد علي

  كتب: د. حسين جمعة

ينعق���ُد قريباً ف���ي العا�ضمِة دم�ض���َق الموؤتمُر ال�ضن���وُيّ التحاِد 
عل���ى  واأَحرِجه���ا  تاريخي���ٍة  مرحل���ٍة  اأدِقّ  ف���ي  الع���رِب  ���اِب  الكَتّ
ُت للقاِء االأدباِء  ال�ضورييَن وُمبدعيهم، وهَو بمثابِة فر�ضٍة ال ُتفَوّ
ِد القام���اِت االأدبيِة الرفيعِة،  يهم، ولتفُقّ ُمخ�ضرِميه���م بُم�ضتجِدّ
ولتر�ضيِخ ح�ضوِر المواهِب ال�ضابِة وال�ضاعدِة في هذِه الموؤ�ض�ضِة 
هٍة  . وبالتفاتٍة ُمنَزّ ���ِة بالدرج���ِة االأولى بالموؤلِف ال�ض���ورِيّ المعنَيّ
ع���ِن الغاي���اِت ال�ضخ�ضي���ِة اإل���ى ع���اٍم من�ض���رٍم م���ن عم���ِر المكت���ِب 
التنفي���ذِيّ الحال���ِيّ للتح���اد، اأجُدن���ي مدفوع���ًة باإم���لءاٍت من 
عل���ى  �ض���ِة  الموؤ�َضّ الملحظ���اِت  بع����سِ  ت�ضجي���ِل  اإل���ى  �ضمي���ري 
ا�ضتنتاج���اٍت ووقائ���َع وم�ضاه���داٍت ملمو�ضٍة، ُتوج���ُز وجهَة نظري 
ال�ضخ�ضيَة في اأداِء هذِه الموؤ�ض�ضِة، اإذ لوحَظ منُذ اإقلِع المكتِب 
التنفي���ذَيّ بالعمِل، برئا�ضِة الدكت���ور )محمد حوراني(، وبنيابِة 
ُق حالٍة مَن الحيويِة واالنتعا�ِس في  االأ�ضتاذ )توفيق اأحمد(، تدُفّ
اأو�ضاِل الموؤ�ض�ضِة وفروِعها في المحافظاِت. و غدا التناف�ُس في 
���ِة والج���دارِة هو ال�ضغُل ال�ضاغ���ُل لهذِه الفروِع،  اإثب���اِت الموجودَيّ
ب���دءاً م���ن تحقي���ِق اأعل���ى ح�ضيل���ِة مبيع���اٍت ف���ي معار����سِ الكتِب 
ِة  ال�ض���ادرِة ع���ن االتح���اِد، و الَتّباه���ي با�ضتق���داِم المواه���ِب ال�ضاَبّ
و ال�ضاع���دِة، و تمكيِنه���ا م���ن اأخِذ دوِره���ا في الحي���اِة االإبداعيِة، 
ِة النائيِة  ونق���ِل المنا�ض���ِط االأدبيِة اإلى االأرياِف والبل���داِت الق�ضَيّ
التي لم ت�ضهْد منا�ضباٍت اأدبيًة، وال�ضعِي الحثيِث الإقامِة م�ضاريَع 
ٍة تدُرّ مدخواًل مادياً على خزينِة االتحاِد  ٍة ربحَيّ تجاريٍة وتنموَيّ
و فروع���ِه، و ُت�ضه���ُم ف���ي �ض���ِدّ حاج���اِت االأع�ض���اِء المادي���ِة، و رفِع 
ِة التي يرزُح تحَت  �ضقِفه���ا تما�ضياً مع االأو�ضاِع المعي�ضي���ِة ال�ضاَقّ
، واإحياِء واإنعا�ِس العلقِة واالأوا�ضِر مَع  ثقِلها المواطُن ال�ضورُيّ
ِد اأو�ضاِعهم ال�ضحيِة  ِء، وتفُقّ اأع�ض���اِء االتحاِد الُقدامى واالأِج���َلّ
يَن  واالجتماعي���ِة، واإ�ضراِع اأبواِب المكت���ِب التنفيذِيّ اأماَم المهتِمّ
بال�ض���اأِن االإبداع���ِيّ م���ن غي���ِر االأع�ض���اِء. وم���ا ي�ضترع���ي االنتباَه 
� بح���ِقّ � ال���روُح الخال�ض���ُة ِم���ن �ضوائ���ِب الغ���روِر والَتّعال���ي الت���ي 
يَتّ�ض���ُم بها رئي�ُس واأع�ض���اُء المكتِب، جاهديَن لنق���ِل َعدواها اإلى 
هيئ���اِت مكاتِب الفروِع، َب���دءاً من رئي�ِس المكتِب التنفيذِيّ الذي 
���ي ات�ضاالِتهم  اأوكَل نف�ض���ُه بتلبي���ِة طلباِت زملئ���ِه االأدباِء، وبتلِقّ
 ، و بمتابعِته���ا �ضخ�ضي���اً، دونم���ا اإحال���ٍة اإل���ى الموظ���ِف المخت�ِسّ
كم���ا ال ب���َدّ م���َن االإ�ض���ادِة بجري���دِة )االأ�ضب���وع االأدب���ي(، وبهيئ���ِة 
تحريِره���ا برئا�ضِة ال�ضاعِر )توفيق اأحمد(، العيِن ال�ضاهرِة على 
اأناق���ِة الح���رِف، وعلى اختي���اِر االأجوِد ِمن بيِن الم���واِدّ االإبداعيِة 
المتهافت���ِة عل���ى الن�ض���ِر ف���ي الجري���دة. ولي����َس ل���ي ِم���ن ُمقترٍح 
اأ�ضُع���ُه في عنايِة الدكتور )حوراني( و فري���ِق عملِه الجميِل، اإاَلّ 
اِد ال�ضورييَن  االإ�ض���راع ما اأمكَن بتكريِم االأدب���اِء والباحثيَن والنَقّ
الُقدام���ى والبارزيَن قبَل ف���واِت االأواِن، ولو كان ذلَك في محفٍل 
، و برعايِة وزارِة الثقاف���ِة، بحيُث َيلحُظ التكريُم �ضرَف  جماع���ٍيّ
مكاف���اآٍت مادي���ٍة قِيّم���ٍة، ومن���َح �ضه���اداِت تقدي���ٍر ودروٍع بح�ض���وٍر 
اإعلم���ٍيّ حا�ض���ٍد؛ فق���د خ�ضَر الو�ض���ُط االأدب���ُيّ موؤخ���راً مبدعيَن 
ٍة، و لي����َس اآخرَهم االأديُب و  بُه���م الموُت على حي���ِن غَرّ اأف���ذاذاً غَيّ
االإعلم���ُيّ البارُز )وليد معماري(، رحمُه اهلل. وتكريُم اأَ�ضاطيِن 
االإب���داِع ال�ض���ورِيّ �ض���رورٌة؛ كْي���ل تبق���ى مقول���ُة الروائ���ِيّ )حن���ا 
ًة في قلوِبن���ا، فقد قاَل ما في معناُه: في مجتمعاِتنا  مين���ة( غ�َضّ
العربي���ِة، ال ُيذك���ُر االأدي���ُب اإاَلّ في منا�ضبتْيِن: عن���َد موتِه، وعنَد 

ِة لُه. تقديِم الم�ضاعدِة ال�ضحَيّ

ي���ا م���ن نقف_ الي���وم_ في رح���اب روح���ه الطاهرة؛ يا م���ن حملت 
�ضف���ات النب���ل وال�ض���دق وعّف���ة اليد والل�ض���ان؛ وترّفعَت ع���ن تناول من 
اآذاك؛ ي���ا اأيه���ا التقّي النقّي الوفّي العاِل���م الُمحّقق الثْبت الثقة االأ�ضتاذ 

الدكتور محمد اأحمد الدالي.
ي���ا م���ن ورثَت علم االأوائل لغة ونحواً و�ضرفاً وبلغة؛ فكنت ال�ضابق 
والُم�ضّل���ي والُمجّل���ي؛ ي���ا من اآث���رك اأ�ضتاذن���ا عّلمة ال�ض���ام وريحانتها 
المرح���وم )اأحم���د رات���ب النّف���اخ( بالقرب من���ه، فكنت كوك���ب العلم بل 

ُمنازع.
في���ا اأّيه���ا الغائب الحا�ضر اأب���داً، يا اأبا اأحمد؛ يا عدي���ل الروح ورفيق 
العم���ر لم���دة زادت عل���ى خم�ضي���ن عاماً، كن���ُت اأوّد اأن اأ�ضك���و اإليك وجعي 
الُموؤل���م لت�ض���َف ل���ي دواء عّلت���ي م���ن خ�ض���ارة اأ�ضدق���اء واأ�ضات���ذة اأجّلء 
يت�ضاقط���ون كالنج���وم ف���ي زم���ن العتم���ة؛ وق���د تيّب�ض���ت الح���روف على 
�ضفت���ي، ومات���ت الكلم���ات في �ض���دري، فاإذا برحيل���ك االأب���دّي الُمفاجئ 
ي�ض���دع القل���وب ويق���رح العي���ون، وينت�ض���ر عل���ى االأم���ل ال���ذي راوده���ا 
ب�ضفائ���ك م���ن ال���داء اللعي���ن ال���ذي اأثكله���ا ف���ي )21/ 11/ 2021( ول���م 
ترافق���ك اإل���ى المقّر االأخير، اإذ عج���زت عن وداعك ودفع���ت ل�ضاني اإلى 

القول:
بكيتَك يا �ضديُق بدمِع روحي 

ونب�ُس القلِب ي�ضرُق باالأنيِن
رحلَت اإلى المليِك واأنَت را�ٍس 

وغاب الوجُه حقاً في اليقيِن
فيا قبَح المنوِن بل وداعٍ 

ويا قبح الحياة بل قريِن
طبق جفنّي على مدى الذكريات؛ فاإني  واإذا ركنُت راأ�ضي بين يدّي الأُ
ال اأن�ض���ى اأن العل���م بفق���د عالمه الذي اأخ���رج لنا عدداً ُمهّم���اً من ذخائر 
الت���راث المخط���وط والمطب���وع. وكان تحقيق���ه لكت���اب )اأدب الكات���ب 
1981/12/17( ف���ي موؤ�ض�ض���ة الر�ضال���ة واح���داً من الكت���ب الثمينة التي 
زّينه���ا بديباج���ة قلم���ه الراق���ي: ))اإل���ى االأخ ال�ضدي���ق العزي���ز الدكتور 
ح�ضي���ن جمع���ة؛ اأبي �ض���ادي، مع خال�س الم���ودة والتقدي���ر(( ثم عطف 

على العبارة بتاأريخها في دم�ضق الفيحاء.
ل منهج القدماء في التحقيق حين اختار المخطوطة )ب(  لق���د اأ�ضّ
الت���ي ُتعّد )اأعلى الن�ض���خ( بعين النظر، ثم قال )�س4(: ))ولن تجدني 
ُمتابع���اً النا�ض���ر فيم���ا اخت���ار اإثبات���ه في متن الكت���اب، فما اأكث���ر ما كنت 
اأُخالفه، فاأثبت في المتن ما اختار هو اأن يجعله في الهام�س... واأُ�ضير 
اإل���ى الّن�ض���خ االأخ���رى... واأثبت ف���ي ن�ضخت���ي اأرقام المطبوع���ة ت�ضهيًل 
للباح���ث والُمراج���ع، ول���م اآل جهداً ف���ي اإخراج الكتاب عل���ى نحو قريٍب 
مم���ا و�ضع���ه علي���ه الموؤل���ف، وقم���ت بتخري���ج اآيات���ه واأبيات���ه واأحاديث���ه 

واأمثاله...((.
ولم ين�َس اأن يذكر ف�ضل اأ�ضتاذنا العلمة النفاخ فقال )�س5(:

))ف���اإذا كان ال ُي���راد م���ن ال�ضك���ر تفوي���ت ح���ٍقّ اأو ق�ض���اء َدي���ٍن فاإنن���ي 
اأتوج���ه بال�ضك���ر لم���ن �ضّرفن���ي اهلل بالتلمذة ل���ه، اأ�ضتاذي اإم���ام العربية 
عّلمة ال�ضام اأحمد راتب النفاخ الذي كان _وما يزال_ المفزَع اإليه؛ 

والجبل الذي اآوي اإليه((.
ث���م تتابع �ض���دور نفائ�س المخطوطات وجواه���ر الدرر التي ال يقدر 
عل���ى التقاطه���ا اإال خبي���ر ماه���ر؛ وَعلَم ا�ضتله���م منهج القدم���اء وت�ضّلح 
بتقني���ات الُمعا�ض���رة ومعارفها؛ وتغ���ّذى من تراث اأ�ضي���ل زّوده بفنونه 
وعلوم���ه، واأم���ّده ببلغ���ة بيان���ه، ف�ضم���ت عل���ى �ضوقه���ا دق���ة وف�ضاح���ة 
واإ�ضراق���اً؛ جعلت���ه مدر�ضة في اللغة والتحقيق؛ وه���و االأ�ضتاذ الجامعي 
الفّذ الذي نهل الُمتمّيزون من علمه الذي ت�ضّعبت مناحيه في اآن اأثبت 

اأنه كان ن�ضيٌج وحده في علوم العربية... ومنها:
خاوي_ دار  1_ �ضف���ر ال�ضع���ادة و�ضفير االإف���ادة_ لعلم الدي���ن ال�ضَّ

�ضادر_ بيروت_ 1995 م.
العل���وم  لجام���ع  المع�ض���لت  واإي�ض���اح  الم�ض���كلت  ك�ض���ف   _2

االأ�ضبهاني_ مجمع اللغة العربية بدم�ضق_ 1995م.
3_ الكام���ل للمبرد_ موؤ�ض�ضة الر�ضال���ة_ بيروت_ ط3_ 1997 

م.
4_ ج���واب الم�ضائ���ل الع�ض���ر البن ب���ري_ دار الب�ضائر_ دم�ضق_ 

1997 م .
5_ م�ضائ���ل ف���ي عل���م العربي���ة والتف�ضي���ر_ اإم���لء جام���ع العل���وم 
للأ�ضبهان���ي_ مجل���ة مجم���ع اللغ���ة العربي���ة بدم�ض���ق_ م���ج 14/ ج 

1998/4/م
6_ ما تلحن فيه العامة في التنزيل_ لجامع العلوم االأ�ضبهاني_ 

مجلة مجمع اللغة العربية _ دم�ضق_ مج 15/ ج1 /1999م.
لن�ض���وان  ال���كلم_  م���ن  الع���رب  كلم  ودواء  العل���وم  �ضم����س   _7
الحمي���ري_ دار الفك���ر /دم�ض���ق/ ودار الفك���ر بيب���روت _ 1421ه����/ 

2000م.
8_ تف�ضي���ر غري���ب ما في كت���اب �ضيبويه من االأبني���ة_ الأبي حاتم 

ال�ضج�ضتاني_ دار الب�ضائر_ 1422 ه�/2001 م.
9_ اال�ضت���دراك عل���ى اأب���ي علي في الحج���ة_ �ضنعة جام���ع العلوم 

االأ�ضبهاني_ مكتبة البابطين المركزية_ الكويت _ 2007 م.
الكت���اب  وه���و   _ االأ�ضبهان���ي  العل���وم  لجام���ع  الجواه���ر_   _ 10

المطبوع با�ضم اإعراب القراآن المن�ضوب اإلى الزجاج.
واإذا كان الُمحّق���ق الثْب���ت محم���د اأحمد الدالي قد اأُول���ع باآثار جامع 
العلوم االأ�ضبهاني فاإنه مدَّ نظره اإلى خزانة الكتب التراثية فا�ضتقطب 
�س البن �ضيده، وعكف على الفرزدق ُيحّققه وُيحّبر  منها كتاب الُمخ�ضّ
فيه؛ وكان ي�ضع لم�ضاته االأخيرة يوم اآثره اهلل بقربه ليكون بجواٍر مع 

من اأحّب.
ول���م يكن ع�ضقه للتراث العربي ُيوقع���ه في االنحراف عن الحق، بل 
كان يزي���ده رغب���ة ف���ي الو�ض���ول اإلى ن����سّ �ضحيح دقيق ف���ي ن�ضبته اإلى 
�ضاحب���ه فيدي���م النظ���ر ف���ي المخطوط���ات الت���ي يجه���د ف���ي الح�ضول 
عليه���ا؛ وُيطي���ل التاأم���ل ومراجع���ة كل م���ا �ضاأن���ه خدم���ة الو�ض���ول اإلى 
هدف���ه؛ مّم���ا يجعل���ه يع���ود اإلى ُكت���ب اللغ���ة والنح���و وال�ض���رف واالأدب 
والتف�ضي���ر والتاري���خ و... وُيقابل فيما بينها فيجته���د فيما يراه االأحّق 

ُمقيماً الحجة والدليل على ما اختار من اآراء...
ولع���لَّ فيما قاله ف���ي )اال�ضتدراك على اأبي علي في الحجة( يوؤيدنا، 

ومنه )�س7(:
))وق���د بذل���ُت ف���ي تحقيق الكتاب وف���ي التعاليق عليه م���ا بذلت من 
جه���د ابتغاء ق�ضاء ح���ّق من حقوق العلم... والغر�س من ذلك اأن يبين 
ال�ض���واب دون اأن يك���ون الق�ض���د ب���ه االعترا����س على ما����سٍ اأو االعتداَء 

على باٍق((.
ث���م اأن يك���ون )����س8(: ))واإن م���ا حاولته في ذل���ك اإال فهم كلمهم، 
ومعار�ضة اأقوالهم في ت�ضانيفهم، والنظر في اأخذ بع�ضهم على بع�س 
واختي���ار بع�ضه���م قواًل عل���ى قول. فم���ن كلمهم ب�ضط���ت التعليق على 
الم�ضاأل���ة، وم���ن كلمه���م ا�ضتدرك���ت عليه���م، وم���ن كلمه���م اخترت ما 

اخترت...((.
رحمك اهلل_ اأبا  اأحمد_ واأ�ضكنك في جنانه، فقد كنت من العلماء 
ال�ضالحي���ن الذي���ن اأحب���وا عملهم واأتقن���وه؛ و�ضرت كال�ضج���رة الطيبة 
الت���ي تن�ض���ج ليحل���و ف���ي اأف���واه الواردي���ن عليه���ا؛ اأو الذي���ن يقطف���ون 
ة... وق���د اخت���رت من عل���وم العربي���ة واآدابه���ا العلم  ثمره���ا ا�ضته���اء ل���ذَّ
بت���ه اإلى االأن���ام بقلم���ك الفّيا�س  ال�ضمو����س فرّو�ضت���ه بي���ن يدي���ك، وقرَّ
بالعبارة المتينة التي ُتذّكرنا باإبداع االأجداد االأوائل وجزالة تراكيبهم 
مت لنا مجموع ما اأفا�س اهلل به عليك من اأبحاث في  ودّقته���ا... ثم َقدَّ

كتاب عظيم القدير اأ�ضميته )الح�ضائل(؛ فنفعَت به واأفدت.
واأ�ض���األ اهلل_ �ضبحانه_ اأن ُيثيب���ك على علمك وجهدك في خدمة 

العربية وتراثها، واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.

على عتبِة المؤتمِر 
السنوِيّ التحاِد 

اِب العرب الكَتّ

وسقط كوكب العلم
في زمن العتمة!



قضايا وآراء
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  كتب: د. صياح عزام

  كتب: أسعد الديري

كان  مقول���ة  هن���اك 
وخاّ�ض���ة،  عام���ًة  النا����س 
الوط���ن  ف���ي  يرددونه���ا 
العرب���ي ه���ي: )القاهرة 
تطب���ع  وبي���روت  تكت���ب 
ال���دول  وبقي���ة  وتن�ض���ر 
الكلم���ات  ه���ذه  تق���راأ(، 
ل���م تل���َق ال���رواج الكبي���ر 
غي���ر  واالحتف���اء 
ف���راغ،  ع���ن  الم�ضب���وق 
اأو عبث���اً، ب���ل الأن مكان���ة 

الق���راءة والكتاب كانت كبيرة في الوط���ن العربي، والُمفارقة، اأن 
هذه المقولة بداأت �ضم�ضها في المغيب، لعدة اأ�ضباب، ومنها:

اأن الجمي���ع �ض���ار يطب���ع، واأن الق���راءة كانت تنح�ض���ر، بل حتى 
الكتاب���ة الت���ي ت�ضتح���ق ولي����س الأن الن�ضر قد توقف، وه���ذا االأمر 
ربم���ا ُي�ض���ّكل مفتاحاً ُمهّم���اً لتقييم اأو�ض���اع الن�ض���ر، اإذ اإن القراءة 
الت���ي كان���ت جاذب���ة ف���ي وق���ت م���ا، اأي ف���ي مرحل���ة ال�ضبعيني���ات 
والثمانيني���ات م���ن القرن الما�ضي على �ضبي���ل المثال، اإنما كانت 
كذل���ك، فقد كانت الكتاب���ة �ضّيقة وجاذبة للقارئ، وهذه الُمعادلة 
بقيت تحكم العلقة بين الكتابة والقراءة، فمن الم�ضاكل الكبيرة 
الت���ي تواج���ه الن�ض���ر، تراج���ع م�ضت���وى الم���ادة المكتوب���ة قيا�ض���اً 
بال�ضاب���ق، كما اأن دور الن�ضر اأ�ضبح���ت اليوم ُتنتج قيا�ضاً بال�ضابق، 
كتب���اً �ضعيفة في م�ضتواها وقيمتها االإبداعية والمعرفية، ابتغاًء 
للرب���ح، وه���ذا بحّد ذاته ُي�ضير اإلى فهم قا�ضر للتجارة نف�ضها في 
مج���ال الطباعة؛ انطلقاً من حقيقة ُم�ضلَّم بها، وهي اأن المنتج 

الجيد يجد �ضوقاً رابحة وجيدة والعك�س �ضحيح.
اإن اأكث���ر الم�ض���اكل الت���ي تواج���ه عملي���ات الن�ض���ر والطباع���ة، 
ه���ي اأزم���ة الق���راءة، اأي عزوف معظ���م فئات المجتم���ع، وال �ضيما 

الُمتنّورة منها، عن القراءة.
وهن���ا؛ لع���ّل من اأه���ّم التحّديات الت���ي يجب االنتب���اه اإليها في 
هذا المجال �ضرورة ُمراجعة مناهج التعليم في كثير من الدول 
العربي���ة، الأن ه���ذه المناه���ج تعتم���د ف���ي اأ�ضلوبها عل���ى التلقين، 
وبالتال���ي، فه���ي ُتنت���ج �ضخ�ض���اً ُمتعّلم���اً يحم���ل ال�ضه���ادات فقط، 
�ضه  ولك���ن بدون ثقافة اأو معارف خارج دائرت���ه ال�ضيقة اأو تخ�ضّ
العلم���ي، فه���و �ضخ����س غي���ر ق���ارئ وال مهت���ّم بالق���راءة. وم���ن 
االأ�ضب���اب االأخ���رى والُم�ض���كلت االأخرى التي تواجهه���ا القراءة، 
م�ضاأل���ة انت�ضار االأُمّي���ة بن�ضب كبيرة في اأجزاء وا�ضعة من الوطن 
العرب���ي، حي���ث اإنه���ا جعلت الكثي���ر م���ن المواطنين خ���ارج دائرة 

القراءة وف�ضائها.
ج���ّراء  م���ن  ت�ضي���ق  الق���ّراء  جمه���ور  دائ���رة  ب���داأت  وعندم���ا 
انت�ض���ار التعلي���م التلقين���ّي، كان العال���م ق���د دخل ف���ي ع�ضر ثورة 
المعلوماتي���ة وانت�ض���ار الو�ضائ���ط الجدي���دة، ومواق���ع التوا�ض���ل 
االجتماع���ي االفترا�ضي���ة الت���ي زاحم���ت عملي���ة الن�ض���ر الورق���ي 
وفر�ض���ت نف�ضها بقوة في الم�ضهد الثقافي، لدرجة اأن الُموؤّلفات 
والكت���ب الت���ي �ضارت ُتّوزع اإلكترونياً، اأ�ضبح���ت تتعّر�س لعمليات 
القر�ضنة، ولكن حتى ثورة االت�ضاالت والتقنيات وظهور الكتاب 
االإلكترون���ي م���ا كان���ت لته���ّز م���ن مكان���ة الكت���اب الورق���ي، ل���و اأّن 
���ف الجي���د، ب���داًل من ممار�ض���ة عملية  دور الن�ض���ر اهتم���ت بالُموؤلَّ
اللع���ب على عقول النا�س بمحتويات فقي���رة الم�ضمون وبالتالي 
فالنتيج���ة الطبيعي���ة اأن ُيحج���م القّراء عما ُيق���ّدم لهم من �ضلعة 

ال تر�ضيهم.
وتعتر����س عملي���ة الن�ض���ر ف���ي الوط���ن العرب���ي كذل���ك الكثير 

منه���ا:  المعوق���ات،  م���ن 
ف���ي  الكبي���ر  االرتف���اع 
اأ�ضع���ار اأدوات الطباع���ة اأي 
االأوراق واالأحب���ار، وارتفاع 
النق���ل وال�ضح���ن وتكاليف 
معار�س الكتب التي ُتقام؛ 
ف���ي  ي���وؤدي  ال���ذي  االأم���ر 
اإل���ى  االأخي���رة  المح�ضل���ة 
اإنت���اج �ضلعة باهظ���ة الثمن 
ي�ضع���ب عل���ى الكثي���ر م���ن 

القّراء �ضراوؤها اأحياناً.
وق���د خرج���ت العدي���د م���ن دور الن�ض���ر م���ن �ضوق العم���ل لهذه 
االأ�ضب���اب، لي�س الأن الكتاب الورقي َفقد قيمته، فمثل هذا الحكم 
ع ويتغا�ض���ى في الوقت ذات���ه عن الق�ضي���ة االأ�ضا�ضية وهي  ُمت�ض���رِّ

ارتفاع تكاليف الطباعة كما اأ�ضرنا قبل قليل.
اإل���ى مرحل���ة  ي�ض���ل  ل���م  العرب���ي  الوط���ن  اأن  بالذك���ر  جدي���ٌر 
اال�ضتغن���اء ع���ن الكت���اب الورق���ي بعد؛ كم���ا اأن الموؤلف���ات الورقية 
ظلَّ���ت محافظة عل���ى مكانتها، بدليل اأن حرك���ة القراءة واالإقبال 

على الكتب الورقية في ارتفاع في الغرب.
اإن غي���اب الروؤي���ة التي ُتحّدد اأهداف عملي���ة الن�ضر في الوطن 
العرب���ي وغي���اب اال�ضتراتيجيات الت���ي ُتحّقق اله���دف ُت�ضّكل عبئاً 
عل���ى عملية الطباعة والن�ضر، ولهذا ال بّد من االإجابة عن �ضوؤال 

كبير: لماذا نن�ضر ولمن وكيف؟
اأي ال ب���ّد م���ن وج���ود اأف���كار للإحاط���ة باالأزم���ة، وه���ذه ق�ضية 
ُمهّم���ة في �ضياق �ضناعة الكت���اب الورقي، مع العلم باأن موؤتمرات 
كثي���رة ُعق���دت لدرا�ض���ة واق���ع الن�ضر ف���ي الوطن العرب���ي وكيفية 
معالجت���ه، واّتخذت العديد من التو�ضيات والقرارات التي ُت�ضير 
اإل���ى حل���ول ناجع���ة، اإال اأنها م���ع االأ�ضف بقي���ت حبي�ض���ة االأدراج اأو 

حبراً على ورق.
وتج���در االإ�ض���ارة اأي�ض���اً اإل���ى تح���ٍدّ ُمه���ّم اأم���ام الكت���اب الورقي 
يتمّث���ل ف���ي جائح���ة كورونا التي �ضرب���ت في كل اتج���اه واأدت اإلى 
عزل���ة اإجباري���ة، و�ضع���ف في الق���راءة، واإغ���لق المكتب���ات واإلغاء 
معار����س الكت���ب ب�ضب���ب االإج���راءات االحترازي���ة الت���ي اتخذته���ا 
الكثي���ر م���ن ال���دول، وال �ضيما اأن المعار�س ه���ي رافعة مهمة من 
روافع �ضناعة الكتاب ون�ضره، وكذلك لعبًت االأزمات االقت�ضادية 
دوراً مهم���اً وكذلك اأحداث ما ُي�ضّمى »الربيع العربي« وما ارتبط 
ب���ه من تراجع وانهي���ارات على كافة الم�ضتويات وتوّقف ال�ضياحة 
ب�ضبب انت�ضار فيرو�س كورونا؛ كل ذلك كان له تاأثير مخيف على 

�ضناعة الكتاب ون�ضره.
اأخي���راً يمك���ن الق���ول: اإن م�ضاأل���ة اإع���ادة اأم���ور �ضناع���ة الكتاب 
الورق���ي ون�ض���ره اإل���ى ما كانت علي���ه، تحتاج اإل���ى اإرادة الحكومات 
العربي���ة ف���ي دعم ه���ذه ال�ضناع���ة التي ُتع���ّد من اأه���م ال�ضناعات 
والت���ي م���ن �ضاأنه���ا كما ه���و مع���روف ل���دى الجميع زي���ادة الوعي 
االإرادة  ه���ذه  �ضي���اق  ف���ي  وياأت���ي  العرب���ي،  المواط���ن  وتثقي���ف 
الحكومي���ة اأو لنقل واجب���ات الحكومات العربية م�ضاألة تخفي�س 
ال�ضرائ���ب والجم���ارك على خامات الورق واالأحب���ار وم�ضتلزمات 
الطباع���ة بما ي�ضاعد على ت�ضجيع الكتاب الورقي والعودة به اإلى 
حالت���ه االأول���ى،  فالكتاب لي����س �ضلعه عادية ب���ل اأداة ُتغّذي العقل 

وال يمكن اال�ضتغناء عنها في اأي حال من االأحوال. 

ما هي التحّديات التي ُتواجهها 
القراءة

خسارة القليل من المال خير من خسارة القليل من الصداقة

مثل مدغشقري

دم�ضُق التي اأحّبها...

�ضاأقول لها هذا ال�ضباح:

لك ما ت�ضائيَن من اليا�ضمين والق�ضائد واالأغنيات...

لك ما ت�ضائين من الو�ضوح وال�ضفافية والنقاء...

لك ما ت�ضائين من الغيوم والخ�ضب والمطر...

لك ما ت�ضائين من الحب وال�ضوق واالنتظار

دم�ضُق التي اأحّبها...

�ضاأحزُم اأحلَمها حلماً... حلماً... وحدائقها حديقة... حديقة... 

و�ضرفاِت عينيها المكتظتين بال�ضوِء والع�ضافير والتوِق في حقائب 

�ضف����ري، وقب����ل اأن اأغادَر �ضاأق����وُل لها: ليتك تعلمين ك����م اأحّبك اأيتها 

ال�ضبّية الفاتنة!

دم�ضق التي اأحّبها...

�ضاأنه�ُس معها هذا ال�ضباح لنقوَم معا بزيارِة الب�ضاتين والحقول 

وال�ضهول والتلل والجبال والينابيع، وقبل اأن نفترق... �ضاأد�ّس في 

يده����ا ورقة �ضغيرة كتب����ت فيها ق�ضيدة ع�ضق غي����ر قابلة للتاأويلت 

الجارحة

دم�ضق التي اأحبها...

�ضاأنتظره����ا عند حافة الهذيان الأُحّدثها عن انك�ضاراتنا وهزائمنا 

وخ�ضائرن����ا الُمتلحق����ة واأن����ا اأعل����م اأنه����ا �ضت�ضت�ضيط غ�ضب����اً اإن تعلم 

اأن الذي����ن اأتقن����وا القفز ف����وق حب����اِل الخديعة واالإث����م والفجور، لن 

يح�ضدوا �ضوى الخيبة والمرارة

دم�ضق التي اأحبها...
�ضاألملم اأ�ضابعها اإ�ضبعاً... اإ�ضبعاً

واأهدابها هدباً... هدباً

وياقوتها...

والآلئها...

وزنابقها...

واأقحواناتها...

واأق����وُل للتاري����خ: هيت لك حبيبت����ي »دم�ضق« احفظه����ا من الجور 

والظلم والف�ضاد، واأنا اأعلُم اأن التاريخ �ضياأخذها بين ذراعيه ويجعل 

منها �ضّيدة على مدائن االأر�س...

دم�ضق التي اأحّبها...

�ضاأق����ول لها ذات �ضباٍح مليء باالأمل: عيناك يا حبيبتي لم ُتخلقا 

ل����ذرف الدموع والبكاء بل ُخلقتا من اأجل اأن يكتب ال�ضعراء فوقهما 

ق�ضائده����م والع�ضاق اأحلمهم، و�ضفت����اك لم ُتخلقا من اأجل العويل 

وال�ض����راخ ب����ل م����ن اأج����ل زغاري����د الف����رح وال�ضح����ك وال�ضهي����ل ف����ي 

البراري الف�ضيحة...

دم�ضق التي اأحّبها...

�ضاأُط����ّرُز له����ا فوق قلبي بخي����وط من نوٍر حّباً ل����م يعهده مجانين 

الع�ضق ومجاذي����ب الولِه ال�ضوفّي، وفوق روحي �ضاأر�ضُم لها م�ضاراٍت 

ُتعينه����ا عل����ى الع����روج اإل����ى م����دارج التوّحد م����ع عا�ضقها ال����ذي اأنهكه 

ت م�ضجعه اآالم الحنين... البعد، واأق�ضّ

همساتٌ دافئة
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1
ف���ي الّطريق اإلى ِع�ض���ِق ما ُتخرُج 

االأر�ُس
لم���ا  خا�ِضعي���َن  ُنعاِنُقه���ا  كي���ف 

اأْبدعْتُه
راْب؟! وكيف ُنباِرُك روَح التُّ

حيَن �ضاقْت ُخطانا ِبنا َذُبلَْت روُح 
اأقواِلنا

هل �ضُندرُك ما تفعُل االأر�ُس
الّن���دى  بُجم���اِن  لن���ا  ُتِع���دُّ  حي���َن 

وؤى وكوؤو�ِس الرُّ
َمجِل�ضاً لل�ّضراْب؟!
2

َمن ُيعي���ُد علينا درو�َس الفرا�ضاِت 
هِر؟!... والزَّ

حي���َن  الفرا�ض���اُت  تطي���ُر  لي�ض���ت 
ُي�ضيُر اإليها الَربيُع...

ُة الحِلم بالّزهِر... وتخطُفها ِرقَّ
اإاّل وحيَدْة!

فِل ُمنَخِطفاً: واأنا اأتراك�ُس كالطِّ
كي���ف ل���ي اأن اأراِفَقه���ا ف���ي ُدروب 

هواها؟!
فاأم�ض���ي وحي���داً وق���د �ض���اَع مّني 

طريقي
واأزُعُم اأّني اأ�ضيُد طيوَر الّر�ضى

في �ضعاِب الجروِد الَبعيَدْة؟!

َفجاأًَة اأ�ضَتفيُق على وَجٍع...
���َل قلب���ي ِج���راَح  كي���ف ل���ي اأن اأُحمِّ

ن�ضيٍم
ُث عن َوطٍن كاَن... ُيحدِّ

واالآَن �ضاَر...
بالمذاب���ِح  ���ُره  ُنف�ضِّ رن���ا  و�ضِ

واالأُمنياِت
وُنق�ِضُم اأْن َن�ضتعيَدْه؟!

ِة اآالَم  كي���ف لي اأْن اأبلَِّغ ياأ�َس االأحبَّ
ُروٍح

َترى ما َترى...
�ضا�ِس والَع�ضافيُر َترحُل بين الرَّ

الذي اغتاَل َتغريدها؟!...
�ضارِت االأر�ُس َبحَر كماِئَن

تلهو بَوعِد ال�ّضلِم
ونحُن َغدونا َعبيَدْه!؟

تح���َت  الفرا�ض���اُت  تب���وُح  ال 
�ضا�ِس الرَّ

ب�اأنَّاِت َح�ضرتها...
ُع �ضراً على َوطٍن نازٍف رّبما تتفجَّ

يذبُح القاِتلوَن وروَدْه!!
وَت االأزيِز  وهي َتعجُب م���ن اأنَّ �ضَ

... يُمرُّ
َتن���ِزُف  َمذبوح���ًة وه���ي  فت�ضُق���ُط 

ِعطراً
عيَدْة! وَتهذي ِبع�ضِق الِبلِد ال�ضَّ

3
�ِض���رُب  ن���ُح  َيترَّ ُحزِن���ِه  َم���دى  ف���ي 

الَفرا�ِس
دى ماأتٍم!... ويغدو �ضَ

وايِة ال َت�ضتقيُم؟!... ما ِلهذي الرِّ
روُح  ت���واأُد  االألوه���ِة  ا�ض���ِم  عل���ى 

راِب... التُّ
َيطي���ُب  الب���لِد  حي���اِة  وبا�ض���ِم 

الَخراْب؟!...

ث���مَّ �ضاَر عل���ى الماِء ف���ي الَعَط�ِس 
االأَبديِّ

َوداُع مناهِلِه...
ف���ي  ال���دم  اآخ���ِر  اإل���ى  والتَّخّف���ي 

لواِت ال�ضَّ
راْب!.. ِبزيَّ ال�ضَّ

4
اإل���ى  الَفرا����ُس  راَح  كاَن  م���ا  كاَن 

َموِتِه!
كي���ف ال َنر�ِضُم االآَن اأزهاَر اأعماِرنا 

ظايا... بال�ضَّ
ف���ي  اأقداِرن���ا  األ���واَح  ونكُت���ُب 

التَّكايا؟!...
وهل نحُن اإاّل اأقاويُل عابرٌة

المارقي���َن  ُخَط���ُب  تتخاطُفه���ا 
الَبليَدْة؟!

كاَن كلُّ اّلذي كاَن
َدفاِتِرن���ا  م���ن  اختف���ى  حي���َن 

المدر�ضيَِّة:
ِعطُر الُحقوِل...

وُروُح الَبياِدِر...
م���ا كان���ِت االأر����سُ ُتعِلُن م���ن َفرٍح 

في الَموا�ضِم!
يا ربُّ َكم �ضارِت االأر�ُس ثكلى!

�ض���وِر �ِضوى اأن  فه���ل ظلَّ مت���كاأٌ للنُّ
ُنفيَق؟!

الّن���ار،  َرح���ِم  ف���ي  يتَبرع���َم  واأْن 
بالّنار،   

فجُر الحَياِة الجديَدْة؟!
5

اأرَف���ُع  غ���اب  ال���ذي  للَفرا����ِس 
تعزيتي...

للع�ضافيِر اأرفُع �ضكري...
فقد تركت اإرثها من َبديِع الِغناِء

: وغابْت على الظنِّ
ما مْن ُدعاٍء لنا ُي�ضَتجاْب!

للحي���اِة وللكائن���ات الت���ي ل���م َتُعْد 
َحوَلنا:

_ �ضَتعوديَن!
مازالِت االأر�ُس فينا ونحُن علَيها 

ِلَنحيا...
وها هو ذا قمُر الُحبِّ ُي�ضرُق

ما قيل في نوِرِه اأنَُّه �َضحَّ يوماً...
َمح���اٍق  ف���ي  ه���وى  ق���د  ���ه  اأنَّ وال 

وغاْب!
حا�ضية:

هذه الق�ضيدة من ديوان: )�ضبٌح 
ي���ذوُب عل���ى �ضريْر( وهو دي���واٌن لم 
ُيْن�َضر بعد كما اإن هذه الق�ضيدة لم 

تن�ضر من قبل اإطلقاً.

عصافيُر بيَن الّرصاْص
 شعر: أحمد يوسف داود

 شعر: سمر سليمان عباس

 شعر: أمين اليوسف

اأحنُّ اإلى عالٍم من خياْل
 ُيكّحُل جفني بر�ضِم الجماْل 

اأنا كالخريِف ا�ضطراٌب وع�ضٌف 
كريِح البوادي تذرُّ الرماْل  

حبيبَة قلبي! على �ضفتيِك 
اأُقّبُل غنَج ابتداِع ال�ضوؤاْل  

ت�ضجُّ بقلبَي اأنواُء ع�ضقي 
فاإّني المتّيم في كّل حاْل  

بورِد التغاوي على وجنتيِك 
بلم�ضِة كّفِك خدَّ الهلْل  

اأحّبِك حّتى ت�ضّل القوافي 
بعيداً فل يهتديها ال�ضلْل  

اأحّبِك حّتى ت�ضيَخ الليالي 
وُترجع منِك �ضباها اللياْل

اأحنُّ اإلى داِرنا في ال�ّضماْل 
اإلى وردٍة فّتحْت في الّظلْل  

اإلى باِب بيٍت عجوٍز حنوٍن 
يِف دوَن �ضوؤاْل   ُيرّحُب بال�ضّ

اإلى درِج الورِد حلَّ الّربيُع 
على جانبيِه وحطَّ الّرحاْل  

با  لب�ضمِة اأّمي وهم�ِس ال�ضّ
... ُتداعُب خدَّ التلْل   ترفُّ

ودمِع الّندى في ُتويجاِت زهٍر 
همى فرحاً بالغوى والّدالْل  

اأحنُّ لوجِه اأبي لْم ُيفارْق 
�ضنى نظري في مرايا الخياْل  

اأحنُّ اإليِك حبيبَة قلبي! 
اإلى مب�ضٍم كانبثاِق الهلْل  

اإلى وطني لْم ُيغادْر فوؤادي 
وال حاَل عن ُحّبِه اأيُّ حاْل 

إلى دارِنا

اأ�ضعلَِت الحروُف 
لهيَب الجوى

ذاَبِت االأ�ضواُق دموعاً
اأنبِتِت النجوى 

اأزهَرْت في رماِد الحنين 
اأثملَْت رحيَق المعاني 
ح�ضوراً باهتاً حزيناً 

اتكاأ على ال�ضنين 
العمِر المهدوِر 

اأحنى كاهَل اللحظات...
�ضرَع �ضغَف واألَق االنتظار 

ماَتِت اللهفُة  
على و�ضائِد الم�ضاء 

خباأْت بيَن ثناياها وهَم 
و�ضراَب الُح�ضوِر 

كلماٌت ثملَْت وعانَقْت 

�َضفَة الفنجان 
َحملَْت رائحَة القهوة...
َحملَْت َعبَق الذكريات  

وَر َهم�ضاٍت  و�ضُ
لعلها ُتولُد األقاً 

من تنهيدِة فجٍر 
بطيِء الُخطا 

اأحنى كاهلَُه 
ليٌل مَن االنتظاِر ثقيل 

تاأخَر ال�ضباح  
عن موعِد الكرنفال

و�ضلِل الورِد الحمراء
ا�ضتيقْظت متاأخرة 

كُل عيٍد واأنَت حبيُبها...
ت�ضُل كلماٌت  

في غيِر موعِدها 

تتجاهُل روزنامًة 
ُمعّلقًة على جدار ِالذاكرة...

فيقتُل االنتظاُر
�ضغَف ال�ضوِق 

تقلُب اأوراَق الروزنامة
رياُح العمُر...

األملُم االأ�ضلَء
التي بعثَرْتها خلَل َتتُبِع ُخطاك 

َتلهُث اأنت
للو�ضول ُمتاأخراً 

واأنا اأ�ضناني 
الرق�ُس على الجمر ...

�ضْعَت اأنت 
كما �ضّيعتني 

فل اأنَت انتظْرَتني  
وال اأنا ا�ضتطعت الو�ضول اليك...

عشق
إبداعات شابة

 شعر: حسين الحجي

لقطعُت تذاكر ال�ضلم لُمدِن الحرب!
ل�ضعدُت الم�ضتحيَل �ضوتاً من الفرح! 

لبنيُت ج�ضوَر اليا�ضمين على بحار الفراق!
لجبُت الدجى باحثاً عن خيط الوداد الذي ي�ضل القلوب!

لنمًت على ع�ضب اليتامى ما بقي من قحط ال�ضنين!
الّدخرُت دقيق الفوؤاد لكّل جياع االأمل!
 لتداولُت الحّب باالأ�ضواق كما الخبز!

لكتبُت الق�ضيدة في محراب اللمى!
لو�ضلُت كّل نازحي االأحلم باأوطانهم! 

لعّريُت الغربة من ُخطا الراحلين!
 لبكيُت فرحاً في ح�ضرة الم�ضاء!

لعّمدُت الدمع بزهر اللوز و�ضقائق الحرمان!
لم�ضيُت على الماء بُخّفين من نار ال�ضبابة!

لنذرُت الفرح لكّل البيوت التي غادرت اأ�ضحابها!
الأحييُت كّل الُقبل التي ماتت بلوعة الّر�ضاب! 

ل�ضنعُت من �ضيوف رم�ضيك تر�ضانة عمري!
 لزرعُت في واحات نهديك نخل �ضموخي!

 لو�ضفُت حنين قيثارة وهي تفارق خ�ضال �ضبية!
ل�ضافرُت على كفي �ضبعة قرون طمعاً برحمة و�ضالك!

ل�ضّليُت هلل عن ما م�ضى من زاّلت الوجد!
لنثرُت الحروف غيث غيمة على عط�س التراب!

لغّنيُت وجع وطني بكل لغات الدمع! 
لعدُت اإلى نف�ضي بعد غياب!

ماذا لو نلتقي؟

إبداعات شابة
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وكتابه: »يراع الشعر وشراعه«

يراع���ي كوث����ُر الّنج����وى غري����ُر

يف����وُح بهم�ِض����ِه الحان����ي عبي����ُر

اأُذّوُب في دم���ي االآه����اِت �َضه����داً

فيقط����ُر م����ْن اأنامل����َي الحب����وُر

وعّتْق����ُت الح����روَف رحيَق ُح���بٍّ

تهي����ُم عل����ى مدامِته����ا الب����دوُر

واأن�ض����جه����ا الأحب����ابي ُب�������روداً

حوا�ضيه��������ا ُمذّهب�����ٌة حري��������ُر

واأنث����ُر اإْن ه����ززُت الِج�������ذَع ُدّراً

ح��������وُر واأنظُم������ُه لتلثَم��������ُه النُّ

اأ�ض���وُن دفات����ري ع����ْن كلِّ غ����ثٍّ

وحا�ض����ا اأْن ت����زلَّ ب����ِه ال�ّضط����وُر

ر�َس �ضبراً وق����ْد اأظم����ا فاأروي الطِّ

خ�����وُر فت����ُورُق في قوافي����ِه ال�ضّ

�ض�����اَر اأبى يراعي واإْن ب�َضط����وا النُّ

فكي�َف يب����اُع فار�ُض����ُه االأمي����ُر؟

ولو منع����وا دواًة ع����ْن �َض�������باتي

فم����ْن َكِب����دي له����ا م����اٌء نمي����ُر

ِم����دادي كالّلي����الي ال�ّض������وِد داٍج

ولك����ْن وجُه��������ُه قم����ٌر مني�������ُر

واأغم�ُس ري�ض����تي بوري����ِد قلب����ي

فتبته����ُج ال�ّض����واطُئ والُبح�������وُر

واأُبح����ُر اأبتغ����ي ُج����ُزراً ع����ذارى

ق������وُر ����وار�ُس وال�ضُّ َوَتْتبُعن����ي النَّ

َ�َك الميم���وَن يهدي فه����اِت �ِضراع���

يراع����ي اإْن طغ����ى البحُر الكب���يُر 

����ُه دّف��������َة االإب��������داِع روٌح ُتوِجّ

���ط��������وُر ُمباَرك����ٌة َفتنتِظ����ُم ال�ُضّ

نيّم����ُم عاَلم����اً ُحل����واً طلي�ق��������اً

�ضمائُل����ُه ال�ّضم����احُة وال�ّض����ع����وُر

يراع الشعر 
وشراعه

َزْيداُن* قالوا: فقلُت االأْفُق ُمعتكُر  
باُح، فَما اأق�ضاك يا خبُر! يا ذا ال�ضّ

خّليتني مثَل اأْوراٍق ُتبعثُرها 
كفُّ الّرياِح، ولم ي�ضفْع لَي القدُر 

كاأّن ذاتي اإلى َدمعي ُتوّجهني 
وكنُت اأخ�ضى، ولكن لم ُيِفْد َحَذُر 

ُرنا  رّباُه اإّني اأرى َمْوتاً ُيحا�ضِ
وِح ُيحت�ضُر وَبيَن فّكيِه �ضوُء الرُّ

ف�ضاَر قلبي رقيقاً، مثَل �ُضنبلٍَة 
ماذا �ضتفعُل اإّما حاَقها الَخطُر!؟

•••
زيداُن قالوا: فقلُت اليوَم يا وَجعي

                  َوَما بقائي ورمُح االآل ينك�ضُر؟
رافقُتَك االأم�َس، ثّم اليوَم، بعَد غٍد 

كما ُيرافُق لْحَن العازِف الَوتُر
وكنَت ِلي �َضنداً َدْوماً ُتعّلُمني 

اأنَّ الحياَة كفاٌح داأُبُه الّظفُر
وكنَت تهم�ُس لي اأاّل حديَث اإذا 

ما كاَن كالِعْطِر بْيَن الّنا�ِس ينت�ضُر
اأخي وقْد كنَت مراآتي، َكمثِل اأبي 

َوُر َك الهالُة ال�ّضمحاُء وال�ضُّ تحفُّ
وكنَت في َمْرتِع االأّياِم زيَنَتها 

َلَكْم تمّعَن في اآياِتك الّنظُر!
•••

وكنَت في َمْجل�ِس االأ�ضراِف ذا األٍق 
وُء بيَن الّنجِم، بل َقَمُر كاأّنَك ال�ضَّ

ْبَح: ما خّلَك ُتْحِزُننا!؟  َواأ�ْضاأُل ال�ضُّ
اأَدمْعَت اأعيَنَنا، َفا�ْضَتْغَب�َس الَب�َضُر

اإْذ كيَف تر�ضى يغيُب الُجْوُد في َعَجٍل؟ 
اأو كيَف تر�ضى لدمِع الُخبِز َينهمُر؟

•••
ْت  نيا وقْد نه�ضَ �ضاَحْبَت في َفْجِرَك الدُّ

خَر، اأو َمْن طْبُعُه الَكَدُر  ُتعارُك ال�ضّ
وحين �َضاقْت دروُب العي�ِس في َوطني 

فُر غاَدْرَت، َتحُملَك الَخْم�ضوَن وال�ضَّ
ورحَت تبحُث عْن رزٍق، وبارقةٍ  

ِمَن الحياِة التي َيْحتاُجها الَب�ضُر
َوَجْدَتها بعَد اإ�ضراٍر َوَمْغلَبٍة 

راِرَك ال�ّضرُر لّما تطايَر ِمْن اإ�ضْ
وا  ِمْن اأْجِل جاِمَعٍة فيها َبُنْوَك َم�ضُ

لوَن ُعلوَماً َدْرُبها َوَعُر َي�ْضتح�ضِ
اماً ِلَمْكُرَمٍة  ْقِر حوَّ َوِطْرَت كال�ضّ

ما ُعْدَت حّتى ا�ضتوى في َكْرِمَك الّثمُر
فاأنَت اأْمُثولٌة جاَد الّزماُن بها 

                      تبقى، وتبقى بَك االأجياُل تفتخُر
•••

زيداُن، والحزُن بي موٌج ُيلطمني 
طبُر؟ ُف بي، قْل كيَف اأ�ضْ يكاد يع�ضِ

عُر قافيتي  وجئُت اأرثيَك، َخاَن ال�ضِّ
عُر َيْنَح�ِضُر اأم�ضى ُذبواًل، وباَت ال�ضِّ

وبتُّ األقاُه َمْوُجوعاً َكما َوَجعْي 
كم كنَت تفرُح حيَن ال�ضعُر ُيْبَتكُر

رّحبَت بال�ّضعراِء، الكلُّ ي�ضاأُلني 
عن قهوِة ال�ضيخ، مْن كّفيَك تزدهُر

وكيَف ت�ضكُبها ُكْرمى ِل�َضاربها 
ُجوداً، يخالوَن ال ُتبقي وال َتَذُر

اإّني الأذكُر لّما َجاَء فاِر�ُضنا 
رّياَننا، َودَّ لو لْم ُتنحِر الّنذُر

وُقلَت قولَتَك الملحاَء في َرَهٍط 
اأ�ضحْت مثااًل وبيَن الّنا�س ت�ضتهُر

اإن كنَت تعبُر دْرَب الرّيح، نحُن هنا 
درَب الكرامة ُن�ْضديها ِلَمْن َعَبُروا

َما ِكْدَت تلفُظها حّتى َغَدْت َمثًل 

َكاأّنها ِحَكٌم، من فيَك، اأو ِعَبُر
لم ُتْنِه علمَك، لكن األف مدر�ضٍة 

كانْت ِلعلمَك بع�َس الوقِت تفتقُر
•••

َغادْرتَنا، نحُن، و�ضَع الكوِن دمُعتنا 
فارْقَتَنا، كاَد قلُب االأهِل ينفطُر

قد وّدعْتَك جموٌع ما لَها عدٌد 
وتطنُب القوَل في �ضيٍخ وتعتبُر

لو كنَت جنبي، راأيَت الّنا�َس حا�ضرًة 
ُروا كما ت�ضّهيَت، باالآالِف قد َح�ضَ

لو كنَت ُقربي راأيَت النا�َس ذاكرًة 
للَمْنَقباِت التي َقْد ُكْنَتها َذَكُروا

لو كنَت حّياً راأيَت الّنا�َس دامعًة 
كاأّنها �َضجٌر يحدو بِه المطر

وكنَت طّعاًم عي�ٍس كّلهْم �ضهدوا 
ما كاَن يظهُر، اأو ما كاَن ي�ضتتُر

 هذي �ضفاُت الّرجاِل الُغِرّ اإْن �ضلكْت 
َدْرَب المياميِن، في اآياتها الِكَبُر

تبكيَك عمراً اأخي، عيني وذاكرتي 
لو ِغبَت يبقى لدينا �ضيُتَك الَعِطُر

فما أقساَك يا َخَبُر

وجع األّم وصايا

ممسوسٌة 
بالحب  شعر: فرحان الخطيب 

 شعر: محي الدين محمد

 شعر: علوش عساف

 شعر: رضوان الحزواني

اأن��������������ا ف��������ي ال��������ه��������وى ������ض�����وف�����ّي�����ه�����ا ال�����م�����ج�����ن�����وُن
م��������ن ق�����������ال »��������ض�������وف�������ّي ال�����������غ�����������راِم ي��������خ��������ون!؟«
اأن�������������ا م��������ا ت��������رك��������ُت م�����ن�����ا������ض�����ك ال��������ح��������ّب ال��������ذي
م������������������ّرت ع������ل������ي������ه م�����������ن ال�������������ض������ن������ي������ن �������ض������ن������وُن
اأن���������ا م���������ن  اأدري  ل�����������ض�����ت  ه���������واه���������ا  ف���������ي  اأن��������������ا 
ك�����������������ّل ال�������ق���������������ض�������ي�������ة اأن�������������ن�������������ي ال��������م��������ف��������ت��������وُن
م�����م�����������ض�����و������ض�����ٌة ب������ال������ح������ب ي���������ض����ك����ن����ه����ا ال������ه������وى
وب������������������األ������������������ف ج�������������ن�������������يٍّ اأن��������������������������ا م�����������������ض��������ك��������وُن
ل�������ك�������ن�������ن�������ي رغ�����������������م ا����������ض���������ت���������ع���������ال ح��������رائ��������ق��������ي
اأح�����������م�����������ي ع���������ف���������اف �������ض������ب������اب������ت������ي واأ��������������ض�������������وُن
ي�������م�������ت�������ّد ج�������������ض������ر ال�����������������ض��������وق ي������ج������م������ع ب����ي����ن����ن����ا
ف�����������ت�����������زورن�����������ا االأق������������������م������������������اُر ح��������ي��������ث ن��������ك��������وُن
ي����������ا زه��������������������رَة ال����������ن����������ار ال���������ت���������ي ف����������ي م����ه����ج����ت����ي 
ف������������ال������������م������������اُء ق�������������د ي�������������اأت�������������ي ب�������������ه ك�����������ان�����������وُن 
���������ض��������تٌّ ُي������ن�������������ض������ّده������ا ال���������ه���������وى ف���������ي ج���ع���ب���ت���ي
�������ه�������ا ل��������م��������وا���������ض��������م��������ي ����������ض���������ّت���������وُن ف�������ت���������������ض�������مُّ
ل������ك������ن������ن������ي ف������������ي ال����������ح����������ب ف���������ار����������ض���������ه ال������������ذي
ي�������ب�������ق�������ى ل������������ي ال����������م����������ي����������دان ح��������ي��������ث اأك�������������������وُن

يكاد حياء المرأة أن يكون أشد جاذبية من جمالها

مثل ياياني

إلى روح شقيقي أبي مروان زيدان الخطيب

لم ي�ضْل بعُد الحماْم!
األُف ظلٍّ ال ينحني

دوَن كهٍف
دون ع�ضٍر في الّظلم

كنُت وحدي بانتظاْر
�ضدق الحلُم ودارت �ضاعتي

فوق الجداْر
وانحنْت بين عروِق الوقِت 

اأو�ضاُل الّثواني
ما الذي ي�ضغُل باَل االأّمهات؟

�ضحكُة القلِب توارْت
وارتدى الهدهُد ثوباً للنهاْر

ما الذي قالت له االأّم
وقد هّز جناحيِه قليًل

ثّم ماْت؟
�ضبَه طق�ٍس في الّتجّلي

غارباً عاَد الّنهاْر
مِت تنادْت: رع�ضُة ال�ضّ

كدُت األقاُه قريباً
و�ضلُف القهِر اأو�ضاني

قال لي: ال تخافي
وجُع االأّم و�ضايا

فرُح الحزِن حياْة!
خارَج الهّم رجعُت االآَن اأحيا
اأتعبتني قفزُة الّروؤيا بعيداً

ي�ضبُق الوعُد ُخطاي كي اأراه
اأ�ضتهي و�ضَل يديه

فوَق �ضريري
يمطُر االأفُق ر�ضواًل
وعلى االأر�ِس �ضواٌد

اأو بيا�ْس
اأيَن اأنَت االآن قل لي؟!

بين �ضوقي والمدى
تعرى الحياة

اأنَت في ال�ّضهل وحيدي
اأنَت في الماء حريقي

اأنَت في الب�ضرى وليدي
كيف ال ي�ضرُق وجٌه
واأرى ن�ضُف ملٍك

فوَق قبري!؟
ي�ضاأُل الهدهد عّني

في ال�ّضتاْت
اأر�ضنا �ضاقْت 
تداوي كنهها

كي ت�ضتعيَد الو�ضَل
فيها االأّمهات

فاجتهْد كي نتعافى
واقترْب كي نقطَف الّنجوى

ُحفاًة اأو عراْة
بعدَك الوعُل تمادى
وعلى االأر�ِس غزاٌل

راَح ي�ضكو للّرعاْة
ها هنا في كّل بّر عتمتاْن

ها هنا في كّل جفٍن دمعتاْن
هكذا عدُت الأحيا مّرتين

لهفُة الّلقيا ختاْم
اأرقُب »الحور« �ضعوداً

ي�ضكُن الّلوُن
على �ضدري مداْه

وعكازي �ضاَق �ضيراً
في االأماْم

لم ي�ضْل بعُد الحمام
كّلما قلت: بنّي

ت�ضحُك االأ�ضجاُر 
مّني باحت�ضاْم

كّل اأبعادي ت�ضلني
ال تغالي في الّرهاْن

وحدُه كان حياتي
وحده كان �ضديقاً للحماْم

وجُع االأّم و�ضايا
فرُح الوعِد حياة

لم ي�ضْل بعُد الحماْم..



عندما تطرق المصيبة الباب، يكون األصدقاء نياما.
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قّصتان
  كتبت: َسارة ِميالد الّزيتون

اأَلَمل
����ُة  ُنفو�َضن����ا واأَج�َضادن����ا، االأَ�ضَف����اُد الَوهميَّ الِج����َراُح  “َك����َوِت 
رن����ا َنعي�����ُس  َتغلَغل����ْت ف����ي عُقوِلن����ا الَواِعَي����ة والّلواِعَي����ة ف�ضِ
����ة؟... كلَّ م����ا نم����رُّ ِبه  بَتعِقي����ٍد �َضائلِي����ن :َم����اذا َتعِن����ي الَعفويَّ
لبيَّة، اأ�ضَبحن����ا َنطُلب الُهروَب ِمن الُعزَلة اإال اأنها  َيبع����ُث ال�ضَّ

واِحدٌة ِمن ِتلَك االأَغلل التِّي َكبَّلْت اأَدِمغَتنا واأَرَواَحنا..«
اِرع الَقريِب  ارين في ال�ضَّ طور من اأَحد المَّ َن����ْت هذه ال�ضُّ ُدوِّ

ِمن َبيِتي الُمنَعِزل...
ول َفَخرجُت  َكتَب هذا على َوَرقٍة ثمَّ َرَماها، اعَتراِني الُف�ضُ
ها هو َجاري  رُتها، اّت�ضح ِلي اأنَّ َمن َخطَّ ِم����ن الَمن����زِل واأَح�ضَ
ف����ي الَحيِّ الُمَجاور، االأكَثر اكِتظاظاً بال�ّضكان، َغِريّب َحاُله، 

لما َقد َتحِب�ُضه الُعزَلُة في َقَف�ِس الُحزن؟!
ُعدُت، وَكَتبُت له هذا الَكلم:

لها الَفراغ، �ُضط����وٌر ُطِلَيْت  ����ي َتاأكَّ ته َذاتك التِّ َق����راأُت م����ا خطَّ
بالَقِطران �ُضّماً و�َضواداً...

خ����ط، �َضيُكون كلٌّ  ِديِق����ي الَعِزي����ز، ال َداع����ي لل�ضَّ لِك����ن ي����ا �ضَ
�ضيٍء على ما ُيرام...

َق اأكَثر في ِتلك االأَفَكار: �ضاأَحاوُل التَّعمُّ
وُل اإاّل  »َك����َوِت الِج����َراُح ُنفو�َضنا واأَج�َضادنا«، لك����نَّ االألَم ال َيوؤُ
احة، والَكّي بطِبيَعته َيجعُل الثِّياَب َجميلَة وُمرتَّبة، فل  للرَّ

ُم�ضِكلة، الَوجُع �ضَيجِبُل النُّ�ضَج فينا.
الَواِعَي����ة  عُقوِلن����ا  ف����ي  َتَغلغلَ����ْت  ����ُة  الَوهِميَّ “االأَ�ضَف����اُد 
����ة في َحياِتنا  واللواِعَي����ة«، ح�ضن����اً، ال ُبدَّ م����ن َبع�ِس الَواِقعيَّ
����وُك عل����ى ِتلَك االأَغ����لُل، فلواله����ا لَكاَنْت  لَك����ي ال َينُب����َت ال�ضَّ

َحياتنا ُخدَعًة َمَجازيَّة...
�َضائِلين: ماذا َتعِني الَعفويَّة؟« بَتعِقيٍد  َنعي�ُس  رنا  “�ضِ

����ُة اأن ُتم�ِض����َك بِتلك الُقيوِد وَتجَع����ل ِمنها َحبَل َقفِز،  الَعفويَّ
األي�َضت ِريا�َضًة ُممِتعة؟!

����ة، اإذاً ف����ل باأ�َس  ِب����ه َيبع����ُث عل����ى” االإيَجابيَّ “كلُّ م����ا نم����رُّ 
بَبع�ِس الُعزَلِة لَكي َن�ضَتِطيَع ِقراءَة َداِخِلنا وَروَنِقه الُمدَغم.

وح فاإّما  َقد َينَبِثُق هذا الَكلُم ِمن ُروٍح طُفوليٍَّة َفقَدِت االأَمل، لكنَّ االأَمل اإن �َضاَء �َضيرِجُع اإلى ِتلك الرُّ
اأن َت�ضتقِبله ب�َضغٍف اأو َتنغِلق َوتلِب�َس الَياأ�س ِو�ضاحاً ...

اِحبي، ف����ِدفُء االأََمل اأَرَحُم  خ�س الذي َي�ضَت�ضِل����م للَبرِد وَير�َضخ لَن����اِر الَياأ�س يا �ضَ ف����ل َتُك����ن ه����ذا ال�ضَّ
ِمن �َضراِر الَوْجد.

م، ولو كاَن َمفُعوله َخِفيفاً. اأتمنَّى اأن اأكوَن َقد َوجدُت َعقاراً لذلك ال�ضُّ
ِمن َجارَك الَبِعيد، لَك َمحّبَتي وَمودَِّتي.

�ضالَة وُعدُت. لُت الرِّ اأَو�ضَ
ه �َضِعيٌد، بداأ ُيناِدي وَي�ضُرخ: ُجل َيرُك�ُس وَيقِفُز، اَلَحظُت اأنُّ بعَد اأ�ضبوَعين َتقريباً، راأيُت ذاَت الرَّ

ي التِّي َعِجزُت َعن َر�ضِمها وِكدُت اأُلِغي كلَّ  نين َر�ضمُت اآخَر َلوَحٍة لَمعَر�ضِ “واأِخيراً بعَد ُطوِل هذه ال�ضِّ
ون اأنَِّني �َضاأَفَتتُح الَمعَر�س، �َضيُكون ِدفُء �َضَغِفي �ُضعلًَة لِغيَرِتهم، يا  َم�ضُروِعي الأَجِلها، لو َيعلَُم الُمبِغ�ضُ

َمن َكتب تلك الَبرِقيَّة، اأَ�ضاأُل اهلل اأن َيُكوَن َمعك، واأن َيُكوَن َدرُب َحياِتك َمفُرو�ضاً بالَورد!«
كنت اأبكي فرحاً لحال ذلك الرجل، كاأمٍّ تنتظر خبراً عن ابنها الذي بات في غرفة العناية الُم�ضّددة، 

ثم يخبرها االأطباء اأن: »حالة المري�س م�ضتقرة و�ضحته تتماثل للتح�ضن«.

فعًل، اإن ال�ضبر حق، والتفاوؤل هو لقاح �ضد الت�ضاوؤم.
اأراأي����ت ي����ا فاق����د االأم����ل؟ ال تقلق، اأع����دك اأن����ك �ضتكون في 

اأح�ضن حال!
يُر ِبَدايًة َجِديَدة.  النَِّهايُة التِّي �ضَت�ضِ

َصلَواُت اأَلمس
“ُحّراً ِمن َغدي الَمك�ُضور، ِمن َغيِبي َوِمن ُدنَياي...

ي...« ُحّراً ِمن ِعبادة اأَم�س، ِمن ِفرَدو�ِضَي االأَر�ضِ

����رُت َملّي����اَ بِتل����َك الَمعاِن����ي -اأَو االأَلغ����از- الُم�ضَم����رة بين  َفكَّ
رتها  طور الت����ي َخّطتها اأَناِم����ٌل َك�ضَّ ط����ور، تل����ك ال�ضُّ ه����ذه ال�ضُّ
َقت ِم����ن َدَواِخل َفوؤاٍد َحَب�َس  طور التي ُب�ضِ االأَق����لم، ِتلك ال�ضُّ

َغمامَة ُجرِح الِوحَدة...
َر ِمن ِعباَدِة  َك����م َكاَن “َمحم����ود َدروي” ُمِحّقاً ِعندما َتَح����رَّ

اأَم�ِضه اأو حتى ُملَحَقة ُم�ضَتقَبِله الَمجُهول بُف�ضول..
����ة، وحّلت َعليَّ  خَرف����ِة الُلغويَّ �َض����َرد ِذهِن����ي ِبجَماِل ِتل����َك الزَّ

َهالُة االأفَكار...
َوبداأت اأَُحلِّل، اَُمنِطق، اأَتهاَم�س:

“ُح����ّراً، ِم����ن ِعب����ادة اأَم�����س، ِعب����ادة... االأَم�����س، الما�ض����ي... 
البارحة الُمزِعج...«

فُت عليها  ����رُت ُطفوَلت����ي التي ُرِجَمت ب�«الَه����اِون” تاأَ�ضَّ فَتَذكَّ
قلي����ًل، َوَخل����دُت اإل����ى الّنوم داِعَي����ًة اأن َيكوَن نوم����اً ُمْعَتقاً ِمن 

اأيِّ َراُبو�س.
رار ُمقلَت����ي، ِكدُت اأَفِق����ُد َب�َضري،  فج����اأًة، باغ����َت الّن����ور َوال�ضَّ
ي����اِء الَغِريب، �َضِمعُت  وداويَّة في هذا ال�ضِّ واأن�ض����ى ما هي ال�ضَّ

�ضوِتي ِمَن الَما�ضي، كان اأَج�ّضاً ُمِخيفاً.
اِرماً، َوَقالْت: عاَتبْت ِعتاباً �ضَ

الَوه����ج الُمْنَتَظر عل����ى الجاِن����ِب االإيجاِبي  ����ة  “اأتري����ن كميَّ
فق����ط م����ن حّي����ز تفِكيرك؟ اأن����ِت َمذُع����ورّة االآَن الأن����ك رميِت 
ُحزَن����ِك ف����ي مياِدي����ن الل�ُضع����ور فت�َضاحَن����ت الَم�َضاِع����ُر ِف����ي 
واد  المخّيل����ة حتى َطلَتها ِبلَ����وِن اللَّيِل ِبل َقَمره، �َضِديدة ال�ضَّ

اَرت... �ضَ
ِري ِمن ِعبادتي، اعَتبِريني َقد ِمّت، َهلَكُت، َتَحلَّلُت، فل َتجَعِلي ِمن ُنبِل الَق�ضاِئِد َراِجَمَة َقذاِئف  تَحرَّ

الَوهِم لكي ال ُتحبِط نف�َضك...«
داَحها : ثم �َضِمعُت ُدِويَّ �ضُ

“ا�ضتيقظي!”
عُب َممزوجاً بالُق�ضَعريرة َوالَقليُل ِمن الَعَجب، اأَُيعَقُل اأَنَّني ُكنُت  ُقم����ُت ِم����ن ِفرا�ِضَي َوَقد اعَتَراني الرُّ
ف����ي الما�ض����ي َملكاً ُمَجنَّح����اً َمر�ضوماً في لوح����ٍة ديجيتاليَّة؟ َولماذا َحب�ضُت ذل����ك الَملك في قف�س 

الَهلك؟
����ر كِثي����راً بما َراأيت، لكّن����ي َفِرحُت ِبِتلك االإ�َض����ارة، زاَد َيِقيني اأنها َمبعوثٌة ِم����ن الُعل، مّما َوراَء  ل����م اأَُفكِّ

الُغيوِم َواالأَْجَرام، َواقَتَنعُت ِبما �َضِمعت...
ر ِمن  اأَدرك����ُت، اأّن����ي ِعنَدما ُن�ضيُت في الما�ض����ي ِمَن الَبغ�ضاء الّلِب�ضة ِرداء الَخي����ر، َنَجوُت في الَحا�ضِ

ِخلِل َيد الَخيِر الّلِب�س ِرداَء التَّجِربة.
ِحيق،  ِمير اإلى الَمدَر�ضة الأُتاِبَع بناَء االآَفاِق الَجِديدة الُمزِهرة الَمليئة بالرَّ ذهبُت َفِرَحًة ُمرَتاحَة ال�ضَّ

ِحيق. ِبل اأَغَلل الَما�ضي ال�ضَّ

إبداعات شابة
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م���ن �َضف���ِح الجب���ِل الُمط���ّل، كان���ت ُتراق���ب في�ض���اَن النه���ر، �ضعي���دًة 
قيعّي���ٍة ُمثلجة،  ُمنت�ضي���ة. ال�ضم����ُس �ضاطع���ٌة، بع���د غي���اِب ع���ّدٍة اأي���ام �ضَ
ورياٍح هوج���اَء، هداأت الليَل الفاِئت. طارْت بروِحها، وا�ضتقّرْت بجانب 
�َضري���ِر النه���ِر االأي�ض���ر. كان���ِت الح�ض���ى وال�ضخ���وُر ونفاي���اُت المقاهي 
والُمنتجع���ات ال�ضيفي���ِة، تتعاَرُك مع ال�ّضي���ِل، ُمتَحديًة َجْرفه لها نحو 

البحِر، دوَن فائدٍة ُتذَكر.
خُب الحي���اة، التي  خُبه، كما ُيغريه���ا �ضَ ُيغريه���ا �ضجي���ُج النه���ِر و�ضَ
خا�ض���ْت ِغمارها �َضن���واٍت، و�ضنوات. بع�ُس ال�ضخ���ور ِيغلبها الفي�ضاُن، 
الطحال���ُب  اله���اِدر.  َمج���راُه  امت���داِد  عل���ى  بق���ّوٍة  ويدفعه���ا  اأي�ض���اً، 
وال�ضراخ�ُس تغفو بغنٍج على اأنغاِم الهدير. تترقرُق اأ�ضعُة ال�ضم�ِس بين 
َرِة اللِمعة، فتزيُد المنظَر بهاء. طيوُر الَحوِم تحوُم في  اأوراقها الن�ضِ
الف�ض���اء، تعتلي الجباَل والت���لَل، وتهبط في طيرانها لتقاِرَب النهَر، 
وتح���طُّ قليًل فوق اأغ�ضاِن الَحوِر والجوِز والدلِب، الُم�ضَرئّبِة، لتتابع 
طيرانه���ا �ضب���َه الدائرّي، وُتطل���ق �ضيحاتها المميزِة: »ق���اْق... قاْق... 
ف���ة. رفوٌف مَن الع�ضافي���ِر ال�ضغيرِة  ق���اْق...«، ُمعِلن���ة ا�ضتمراَر العا�ضِ
ُتزق���زُق فِرحًة، وهي تتنق���ُل من غ�ضٍن اإلى غ�ضن، جوقٌة تعزُف اأعذَب 
االألح���اِن، وال�ضيمفونّي���ات الطبيعّي���ِة الرائع���ة. غي���وٌم ت���روُح وتج���يُء، 
ُم�ضّكلًة لوحًة من لفاِئِف القطِن، تن�ضُر ظلَلها فوَق التلِل والجباِل 

وال�ضهوِل، وفوَق النهِر، قطعاٌن من ِخراِف ال�ضماء.
َل،  اأيقظه���ا من �ضروِدها البهيِج، �ض���وُت َهديٍر ي�ضبُه الّرْعَد الُمتوا�ضِ
اأو َدويَّ طائ���راٍت َحربي���ة، كثي���راً م���ا ُتَحّل���ُق على ارتفاع���اٍت ُمنخف�ضٍة، 
َل هدَفه���ا، وتعوَد �ضالمة. ل���م تم�ِس �ضوى  تتخّف���ى بي���ن الجب���اِل، لت�ضِ
���َح االأم���ر. ارتعبْت وهي ت���رى في�ض���اً جاِرفاً  بره���ة ق�ضي���رة حت���ى ات�ضَ
ينق����سُّ نحوها، فقد ذابْت بع����سُ ثلوِج الجباِل العالية، واأردَفِت النهَر 
الُمتدّفق، لم تدِر كيف ُتنقذ نف�َضها من هذا الماِرِد الهائِج، �ضوى على 
�ضج���رِة دلٍب �َضخم���ٍة عالية، ت�ضّلقْتها ب�ضرعِة البرِق، ُترِعبها انزالقاُت 
قدَميه���ا عبر االأغ�ضان الُمحاطِة باالأ�ضني���اِت، واأ�ضرعْت من ِعّز الروِح 
الخائف���ِة م���َن الذَوب���اِن والتل�ض���ي، تم�ّضك���ْت باأق���وى االأغ�ض���اِن، وهي 
ترَتِع���ُد َبرداً وخوفاً ُمفاجئاً، تجَحُظ عيناها وهي ترى المياَه الهادرَة 
رخْت  تحته���ا، ترتفُع بالتدريج، حتى ُتلِم�َس قدميه���ا الحافيتين، �ضَ
�ضَرخاٍت متتاليٍة ومتطاولة: يا اهلل.... يا اهلل... اأنقذني يارب! مياُه 
ّم الُمرِعب، »يا  ال�ضي���ِل ُتزعزع تما�ضَكها، وتكاُد ت�ضقُط ف���ي ذلك الخ�ضَ

اهلل... يا اهلل.... يارب!«
رخ���ْت بق���وٍة اأكبَر، عندما �ضمعْت �ضوَت زّخِة ر�ضا�ٍس قريب، اآخ...  �ضَ

يا اهلل... يارب!
هيييي... ال تخافي يا ابنتي اأنا قادم!

ل���م تجروؤ على االلتفاِت نحَو ال�ضوِت االآدم���ّي الذي اخترَق �ضاحُبُه 
ُعب���اَب الماِء، واندفَع نحوها ُمت�ضلقاً �ضجرَة الدلب، �ضعرْت بِه يقتِرب، 

وب�ضبِه التفاتِة ُرعٍب، الَحْت لها ملمُحه.
لت! تم�ّضكي جيداً، وال تخافي، ها قد و�ضَ
من اأيَن اأتى بَك اهلُل، ُم�ضتجيباً لَرجائي؟

اأنا الرائد اأحمد.
بداأ ال�ضيُل ينخف�ُس تدريجياً، ُمبتِعداً عن قدَميِّ اأفنان.

اأحاَط الرجُل خ�ضَرها بقوٍة، وهبَط بها ب�ضجاعِة �ضابٍط في الجي�ِس 
ال���ذي م���ازال ي�ضتب�ِضُل ف���ي اإنقاِذ الوطن. فت���َح باَب �ضي���ارِة “الجيِب” 
ع���َد به���ا نحَو بيتها ف���ي �َضفِح الجب���ِل، وعاَد  الخ�ض���راِء الُممّوَج���ِة، و�ضَ

ب�ضرعٍة اإلى ِقطعِته، محفوفاً بالّدعاء.

زمن���ِك ال ينته���ي، يجيُء م���ن منبع ال�ضب���اِب، يلب�ُس قامة الفج���ِر اآتياً فوق 
حق���ول الظلم���اِت على خيوٍل م���ن الع�ضق جامح���ٍة ي�ضدُّ اأحلمه���ا ويحر�ضها 

اللهُب والقيامة.
تعرفي���ن كلَّ اللغ���اِت، هكذا قال���ِت االأر�ُس وحكى الف���راُت، تدخليَن حنجرة 
الزمِن وفاتحة النهار، ي�ضتيقظ ُال�ضمُت با�ضطاً يديِه حامًل اأنيَن الحيارى 
والجائعين، ينثُر ال�ضلة في الزوايا، ي�ضوُق الريَح في ف�ضلها االأخير، حيُث 
���َة االأل���واِن، وت�ُ�ضتنفُر ف���ي دفئها العي���وُن الجريحة،  ت�ضتنف���ُر ال�ضم����ُس جاذبيَّ
فتهج���ُر االأ�ضط���ورُة جن���وَن القن���اع وه���ي ُحبل���ى وته���زاأ بالوج���ه والم�ضاف���ِة، 
ماِء وُتحيي الرماَل القتيلة، فتلمُح بين نداِء الرغيِف  ويداك تهزُّ �ضباَك ال�ضَّ
و�ضه���وة القبيل���ِة جبَّانَة الطريِق وِظلَّ العباءِة، فيع���وجُّ كالوهم دفُق الع�ضور، 

وي�ضت�ضلُم للنوم تحَت خيمِة الرجاِء والغيمِة االأ�ضيرِة... العابُر الغريب.
زمن���ِك ال ينته���ي، فاأن���ِت م���ن هناَك، من واح���ِة التكوي���ن االأول، تاأتين على 
�ضه���وة ِ العط����س ِاالأب���دي حي���ث تت�ضاعُد االأح���لم من بحر عيني���ِك وتهوي 
ِّرين خ�ضرِك باليا�ضمين والجوريِّ  االأرواُح ف���ي مدى وم�ضافات �ضف���رِك، ُتزن�
ك���ة واأقفا����سُ ال�ض���وِك الممه���ورة  وال�ضناب���ل وف���ي جوف���ِك الرم���اُل المتحرِّ

بالدماِء تنتظُر طوفاَن الروؤو�ِس وحماماِت القيامِة.
تعرفي���ن كلَّ اللغ���ات، تكتبي���ن اأغاني االإقام���ِة بين �ضفاِف الرحي���ِل والماء 
هِر الرمادي،  كينِة، تخترقين بوجٍه من ناٍر اأغوار المدينِة وملكوَت الدَّ وال�ضَّ
تفتحي���َن اأب���واَب الحي���ارى وت�ُطلقي���َن النج���وَم ال�ضجين���ة، فترك����سُ نح���وِك 
الع���روق الفقي���رُة والم���اُء والع�ض���ُب والظهيرة، وت�ضق���ط الج���دران والنذوُر، 
ويق���وم الموُت م���ن جلِد الكلم ِ با�ضطاً يديه، يجزُّ الح���روَف باالأرقاِم، ي�ضُل 
الب���كاَء بالرج���اِء، في غابِة الم�ضاء، ويقوُم الخير وال�ض���ّر في ت�ضبيحِة االأيام، 
لَم والفجيعة باآهاِت االأجّنِة واالأ�ضاحي، فتورُق فاتحة  النهار،  يغ�ضلن ال�ضَّ
ماِد، وتقفُز المرارُة من وراء  ة الرَّ ف���ي مقابر الجرار، في زم���ن ال�ضوِت واأ�ضرَّ
ق���وِط والري���اح ِالخفيَّة، تحم���ُل بين ب���روق اأنيابها  الم���كان... ف���ي �ضي���اج ال�ضُّ
االأ�ض���لَء، تحلُم بوج���وه الجائعين والعروق الفقيرة، تق���وُد المكان والزمان 

والبقيَّة...
زمن���ِك ال ينته���ي، ف���ي الج���وع والع���ذاب، ف���ي الح���بِّ والب���كاء، ف���ي �ضف���ر ِ 
ح���اِب، ف���ي اأنا�ضيِد الج���راح، في ال�ضيِف وال�ضتاِء، ف���ي الح�ضور والغياِب،  ال�ضَّ
ام واأجنح���ة االأوراق والكتاِب، ال فرق فوق راأ����س الموت اأو بين  ف���ي دفت���ر االأيَّ
هر، تاأتين، تقتفيِك العيوُن وينتظرِك المتعبون، يا عكاز االأنبياء،  اأروقة الدَّ
في���ِك تتنا�ض���ُل ينابي���ع ال���روح والحك���ُم الحبال���ى، واأح���لُم الم���اء والف�ض���ول 
وبراكي���ُن القيامة، في عبورِك الع�ضور ت�ضيلين طوفاناً من البكاِء والرجاِء، 
تخترقي���ن �ضق���وق ال�ضمِت واأج���راَن الظلم ِ فتجعلينه���ا وليمة لميلد قادم 
زائل يتخا�ضُر كالحياة والموِت، راكعاً في قاماِت حروفِك، وحروفِك حلقاٌت 
من وجوهٍ  فوقها اأورقْت نباتاٌت من اأ�ضواٍت ُمتخا�ضرة تتراق�ُس فوق ن�ضيج 
من االأ�ضابع ن�ضيْت اأ�ضماءها على اأكتاِف ريح تلفظ اأنفا�ضها في انفراج الهاء 

بدفقٍة اأخيرة.
، ُمقف���ًل كال�ضمِت في  تعرفي���ن كلَّ اللغ���ات، وا�ضم���ِك ياأت���ي خفيفاً كالظ���لِّ
���اِت  ده�ض���ِة الغاب���ات، وياأت���ي ثقي���ًل كالجحي���م، ُممت���ّداً كالغمو����س ف���ي طيَّ
ماء ف���ٌم، كان للريح خا�ض���رة ولل�ضم�س  االأ�ضاطي���ر. كان للأر����س ث���دٌي ولل�ضَّ
ل، ف���ي ح�ض���رة ِالخير  اأرداٌف فقام���ْت �ضاع���ة الح���ب ف���ي اأثن���اَء التكوي���ن االأوَّ
وال�ض���ّر وخ���رج الوج���ُه والمراي���ا ب���ل اأرداٍف وخا�ض���رة، اأن���ِت ب���رُج الب�ضائ���ر 
ُل النه���ار، يحر�ض���ِك الرع���ُد واليقظة، تحبليَن هناك ف���ي االأبعاد باالأنين  واأوَّ
والج���راح وال�ض���راخ والقل���ق والظل���م والهم وخن���ق الذاكرة وج���وع االأطفال، 
وؤى  وتنجبي���َن في اأعرا�س الذبح ِ والموِت اأج�ض���اداً بوجوٍه خ�ضراَء تحمُل الرُّ

وحنيَن الم�ضافِة و�ضرَّ الماء.
ى فيه���ا العتمة واالأ�ضباُح،  تعرفي���َن كلَّ اللغ���ات، وحجُم حروفِك اأبعاٌد تتعرَّ
َّ���ر باأحلم االأطف���ال ورائحِة  ال ت�ضعه���ا معاج���ُم وال تنه����سُ له���ا تخ���وٌم، تتدث�

����س خلَف  هي���اكِل الخب���ز الحبل���ى باأ�ض���رار الوالئ���م الُمتخم���ِة بالنه���م ِ المقدَّ
مخالِب الزمن المليئِة باأفواه اليتامى واالأيامى واإفرازاِت الغ�ضِب وال�ضهوة 
�ُس  ة �ضرٌّ يتقمَّ �ضِة كال�ضلة اأمام جراثيم الرعِب بانتظار الزفير. ثمَّ المتقوِّ
ُم كالع����ّس ق���رَب راأ����س الم���وِت، تنب���ت  ظ���ّلً يخت���رُق اأقبي���ة ال�ضراوي���ل يتك���وَّ
ف���ي اأنحائ���ه االآه���ات وي�ضقط في غيب���ه غنائُم م���ن الدم���ع ِ واالأنين الأحلم 
الجائعي���ن وفاتحة ل���كلِّ معجزة. كان لل�ضمِت قاٌع م�ضك���ون بالوباء، يتمّطى 
ر كالم���وِت �ضّفافاً  وُيعي���ُر �ضفتي���ِه لزفي���ر الم�ضاف���اِت و�ضبابي���ِك الري���ح، يتك���وَّ
���اُد مواكٌب و�ضجون ف���ي وقتها ووقع ِخطواته���ا، والميُم رعاة  كالبّل���وِر، وال�ضَّ
ٍة بروؤو�ٍس مذبوح���ٍة منقوعٍة باأطرافه���ا، تتوّغُل فيها  ���ٍة مح�ضوَّ بعي���وٍن وح�ضيَّ
ه���ًة بجاذبيَّته���ا المندفع���ِة م���ن ح���زم  �ضهوته���ا معت�ضم���ة با�ضتدارته���ا، مموَّ
هواج�ضها في �ضفِر اللحظِة، والتاُء جبَّانة كبيرة يحر�ضها طاغيتان من فئة 
ثُة  الذئ���اب، ترق���ُد في اأح�ضائها قب���وٌر نحيلة تناُم في ف�ضائها االأكف���اُن الُملوَّ
بع���رق الدراوي�س ورائحِة التراِب المذه���ول المزحوم باأنفا�س الجنون وثقل 
ِب والخل����س المخبوِء  الكلم���ات، والج�ض���ُد الغائ���ُب يخ�ضُع لتجرب���ِة التر�ضُّ
بي���ن اأث���داِء الفاجع���ِة. كان لل�ض���وِت �ضفاٌف م���ن الفّلين خفيٌَّة متنك���رٌة. كان 
للخل����سِ قدم���اِن م���ن غ�ض���اٍر واأ�ضابُع م���ن دخاٍن في ح���واٍر والت���اُء فوقهم 
�م���اأِ والكر�ضيِّ والوج���وِد والج�ض���ِد والروح  تمنحه���م بركاته���ا. ف���ي ح���وار الظَّ
���ُة الحّلج واعتقلْت عباءته،  اعِة والمعنى ترنَّ�حْت ُجبَّ والظ���لِّ وال�ض���وِت وال�ضَّ
ف���ع ِف���ي مملكِة ال�ض���كِل واالإ�ضارة، ف���كاَن الم���وُت القادُم  وانقطع���ْت حرك���ة الدَّ
اة في �ضحراء الجهِل القابع في كتاِب الميِّتين.  وعداً كحركِة الهدم الُمتهجَّ
ت���ِه جبيُن مو�ضى وفي يديه اأ�ضاب���ع الم�ضيح، فعلق على حقائِب  كان عل���ى جبَّ
الم�ضاف���اِت ف���ي �ضف���ِر الع�ض���ور، فجع���َل الري���اَح تخط���ُف ال�ضم���َت تدخلُه في 
ت���ِه روؤًى ووجوه���اً ومرايا، في جيب���ِه زيارة  اأ�ضابع���ِه، وجع���َل ما خ���رَج من جبَّ

ممنوعة، وتحَت اإبطِه امراأة عاريٌة.
زمن���ِك ال ينته���ي، تحبلي���ن بنف�ض���ِك، تر�ضدي���َن التاري���َخ وتت�ضاقطي���َن في 
عِد  ع�ض���ورِه، فاأن���ِت بج�ضٍد واحٍد وروؤو�س ٍعديدة، مل�ض���اَء كالنظِر، قوّيًة كالرَّ
والزل���زاِل والمط���ِر، طاقت���ِك ال تنق����سُ وال تعجُز حين تن�ضلي���َن اإلى مخادع 
ِالمل���وِك التيو�ِس الزعماء الثعابين، ت�ضنعيَن طق�َس القيامِة على و�ضائدهم 
ادِه،  فيتراج���ُع المكاُن اإلى مداره وينفتُح باُب ال�ضقوِط على جّنازه اليوم وقوَّ
ويدخ���ُل ف���ي الح�ضوِر رّقا����سُ الوقِت والم�ضاف���ِة، وُتنزُع التيج���اُن واالأقنعة، 
، العائ���دِة م���ن  وتظه���ُر الثق���وُب ف���ي الوج���وِه العاري���ِة الُم�ضاب���ِة بالج���دريِّ
، يلب�ُس قامَة ال�ضوِت  عاِل الديك���يِّ هجرته���ا ك�ضهي���ق في حنجرٍة م�ضابٍة بال�ضُّ
ِد بالفقاعاِت الراقدة على حدوِد الت�ضّنِج فوق لعاِب الفجوة ال�ضغيرة.  الُم���زوَّ
تعرفي���َن كلَّ اللغ���ات، وتعرف���ِك كلُّ اللغ���ات، با�ضم���ِك يحك���ُم الخي���ر وال�ض���رُّ 
والمل���وُك وبا�ضم���ِك يثوُر العبيُد، يحاورِك الجحي���ُم والجنة يا ابنة الجحيم 
والجنِة. كان لِك ُخفٌّ �ضحريٌّ تم�ضيَن بِه على دروِب الزماِن، كان له عيٌن في 
ُموؤّخرتِه، كان له ل�ضاُن �ضليماَن، كان للنور رْجٌل عرجاء، والليل بعيٍن واحدة 

كان للم�ضافِة اأنياٌب واأظافر.
اأيته���ا القادمُة من بعيٍد مع موج الزم���ِن في �ضفينٍة تم�ضي... ال الطوفاُن 
يدركها وال التعُب، تحمُل حكمة الميلِد وموعداً مخبوءاً في دفتر ال�ضلة.

اأيتها القديمة الجديدة، الكلُّ يلهُج با�ضمِك ويلهو به،
ف���ُر  ال�ضِّ الزم���ُن  االأ�ض���لُء  الم�ضاف���اُت  االأبع���اُد  الث���ورة ُ  الكلم���ة...  اأيته���ا 
ف�ُس االإيماُن...  الطوف���ان... النخ���ُل الرمُل المط���ُر الريُح الياأ�ُس الف���رُح الرَّ
اء العجز  الحلُم االأمُل الملُل ال�ضمت ال�ضوت الماء الحجر الوجه المراآة الدَّ

الرعب الموت االإن�ضان... 
اأيته���ا الكلمة اللغ���ُة الرايُة الخالقُة طفولة ال�ضباح بنزيِف العروق وعذاِب 
ال���روح، تعي�ضيَن بي���ن الموتى وال موت لِك، و�ضادتِك العقُل و�ضريرِك الروُح، 

يلّقبونِك باأمِّ الفقراِء فتتبعِك الح�ضوُد الجائعة...
اأيتها الحرية!

الحرية

تعزية
 رئي����س اتح���اد الكت���اب الع���رب واأع�ض���اء المكت���ب التنفيذي واأع�ض���اء المجل����س واأع�ضاء 
االتح���اد يتقدم���ون بخال����س الع���زاء م���ن الزميل���ة االأديب���ة نهلة الب���دوي لوف���اة والدتها، 
راجي���ن المول���ى اأن يتغم���د الفقي���دة بوا�ضع رحمت���ه وي�ضكنه���ا ف�ضيح جناته، ويله���م اأهلها 

وذويها ال�ضبر وال�ضلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

تعزية
 رئي����س اتح���اد الكت���اب العرب واأع�ض���اء المكت���ب التنفيذي واأع�ض���اء المجل����س واأع�ضاء 
االتح���اد وف���رع حم�س التح���اد الكتاب العرب يتقدم���ون بخال�س الع���زاء الزميل الدكتور 
جرج����س حوران���ي بوف���اة والده، راجين المول���ى اأن يتغمد الفقيد بوا�ض���ع رحمته وي�ضكنه 

ف�ضيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�ضبر وال�ضلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون
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حياته المبكرة:
ول����د الكات����ب حيدر حيدر في الع����ام 1936 في قرية 
ح�ضي����ن البحر طرطو�����س، وفي قريته تلق����ى درا�ضته 
االبتدائي����ة. بعد اتم����ام درا�ضته االإعدادي����ة في مدينة 
طرطو�س 1951 انت�ضب اإلى معهد المعلمين التربوي 
ف����ي مدين����ة حل����ب حي����ث وا�ض����ل درا�ضت����ه وتخ����رج عام 

.1954
بع����د تاأ�ضي�����س اّتح����اد الكّت����اب العرب ف����ي دم�ضق في 
الع����ام 1968، كان اأح����د موؤ�ض�ضي����ه وع�ض����وا ف����ي مكتبه 
التنفي����ذي، ن�ض����ر حيدر حيدر مجموع����ة الوم�س عام 
1970 بي����ن مجموعة م����ن الكتب كانت اأولى اإ�ضدارات 

االّتحاد.
يعّرف نف�ضه:
حيدر حيدر: 

»متوا�ضٌع كالّرمل
�ضاخٌب كالبحر

عاٍل كال�ّضماء
حرٌّ كالّريح«

ه����ذا ه����و حي����در حي����در باخت�ضار. وق����د اأو�ضي����ُت اأن 
تكون هذه اللوحة �ضاهدة على قبري.

مؤلفاته:

حكايا النور�س المهاجر )ق�ض�س( الطبعة االأولى: 
 1968

الفهد الطبعة االأولى: 1968 
الوم�س الطبعة االأولى: 1970 

الزمن الموح�س )رواية( الطبعة االأولى: 1973 
الفي�ضان )ق�ض�س( الطبعة االأولى: 1975 

كبوت�ض����ي )�ضي����رة حياة ون�ض����ال كبوت�ض����ي( الطبعة 
االأولى: 1978 

الوعول )ق�ض�س( الطبعة االأولى: 1978
التمّوجات )ق�ضتان( الطبعة االأولى: 1982 

الموت )رواي����ة(  ن�ضي����د  البح����ر:  الأع�ض����اب  وليم����ة 
الطبعة االأولى: 1984 

مراي����ا النار، ف�ضل الختام )رواية( الطبعة االأولى: 
 1992

اأوراق المنفى �ضه����ادات عن اأحوال زماننا )وثائق(. 
الطبعة االأولى: 1993 

غ�ضق االآلهة )ق�ض�س( الطبعة االأولى: 1995 
�ضمو�س الغجر )رواية( الطبعة االأولى: 1997 

هجرة ال�ضنونو 2008
مفقود )رواية وثائقية( الطبعة االأولى 2016

يوميات ال�ضوء والمنفى )�ضيرة ذاتية(
وق����د ي�ضدر دي����وان �ضعر منثور، كم����ا اأ�ضار اإلى ذلك 

في اأكثر من مقابلة �ضحفية:
اأكت����ب ال�ضع����ر وخا�ض����ة ق�ضي����دة النث����ر ولكنن����ي ل����م 
اأن�ض����ر بع����د رغ����م اأنن����ي اأمل����ك ديواناً كام����ًل واأن����ا اأقراأ 
ال�ضع����ر كثي����راً منذ ال�ضغ����ر. وهذا االأ�ضل����وب ال�ضعري 
ه����و نوع م����ن المقارب����ة بين النث����ر وال�ضع����ر كرافدين 
يتقاطع����ان ويبتعدان واأعتق����د اأن علم جمال االأ�ضلوب 
واأهمي����ة اأي عم����ل اإبداعي في كيف تكتب وكيف تروي 
مختلف����اً.  معم����اراً  المهند�����س  مث����ل  وتبن����ي  وتن�ض����ج 
والنف�����س ال�ضع����ري يح�ض����ر تلقائيا ف����ي كتاباتي وهذا 
اأ�ضبح اأ�ضلوبي المميز وكما يقال الكاتب هو اأ�ضلوبه.
ترجمت له ق�ض�س اإلى اللغات االأجنبية: االألمانية، 
االإنكليزي����ة، الفرن�ضية، االإيطالي����ة والنرويجية. كما 
يج����ري العم����ل ف����ي ترجم����ة روايت����ه مراي����ا الن����ار اإلى 

اللغة االإ�ضبانية.
اأنج����زت في كتبه ر�ضائل جامعي����ة عربية للدرا�ضات 

العليا والماج�ضتير في اأكثر من بلد عربي: المغرب، 
تون�س، االأردن، م�ضر و�ضورية.

من مزاياه:
لدى حيدر حيدر طموٌح للتميز والتفرد في اأ�ضلوٍب 
خا�����س في اللغة الق�ض�ضية والروائية واأ�ضلوب البناء 

اأي�ضاً.
ل����م يعتب����ر نف�ض����ه ق����ط كاتًب����ا محترًف����ا وكان ه����ذا 
ت�ضري����ٌح دائ����ٌم ل����ه، فه����و ال يكت����ب ب�ض����كٍل روتيني، وال 
يب����داأ بالكتابة ما لم يحركه �ضٌي من اأعماقه ويحفزه 

على البدء. 
ال�ضباح����ة  الكتاب����ة،  غي����ر  االأخ����رى،  هوايات����ه  م����ن 

وال�ضيد.

يقول عن النقاد:
اأعتق����د اأن تجربت����ي االإبداعية اأهملت ولم ُيعَتن بها 
بال�ض����كل الكاف����ي وي����كاد يك����ون هن����اك نقاد مع����دودون 
تناولوا اأعمالي وتعمق����وا فيها وبالتالي �ضلطة النقد 
للأ�ض����ف ال�ضدي����د ه����ي �ضلط����ة متعالي����ة. الناقد يرى 
نف�ض����ه اأه����م م����ن الكات����ب والمب����دع وي����رى االأمور من 
زواي����ا خا�ضة ب����ه، لذلك ف�ضلط����ة النقد غائب����ة ب�ضكل 
كبي����ر واأ�ضتطي����ع اأن اأق����ول اإن����ه ال يوج����د لدين����ا ف����ي 
�ضوري����ة ناقد منهجي ي�ضتطي����ع اأن يتناول عمًل اأدبياً 
م����ن جوانب����ه المختلف����ة وي�ضتنبط بع����داً معرفياً من 

خلل هذا العمل.

موقفه من الجوائز األدبية:
ل�ض����ت اآ�ضًف����ا عل����ى عدم ني����ل جوائ����ز )لم اأتق����دم لها 
اأ�ض����ًل(، وه����وؤالء المتهافت����ون على الجوائ����ز يثيرون 
ا�ضمئزازي، فهم لي�ض����وا اأكثر من مت�ضّولين و�ضيعين 
على موائد الّلئام. في الّنهاية: ما هو مهم وجوهرّي 
ه����و اأن تكتب عمًل اأدبيًّا جّيًدا، ولتذهب الجوائز اإلى 

الجحيم
االنتق����ال، اأو التّح����ول، م����ن الواقعّي����ة االجتماعّي����ة 
الت�ضويرّي����ة الو�ضفّي����ة، اإل����ى التعبيرّي����ة اأو الحداثة، 
يعن����ي روؤي����ة البع����د النف�ض����ّي والوج����ودّي وال�ضريال����ّي 
والبنيوّي، اإلى جان����ب البعد االجتماعّي، في الوقائع 
����ا  كيميائيًّ تم����زج  حي����ن  والعلق����ات.  وال�ضخ�ضّي����ات 
بي����ن المج����از واال�ضتع����ارة والكناي����ة والّتوري����ة، وه����ي 
م����ن خ�ضائ�����س ال�ّضعر، وبي����ن ال�ّضرد النث����رّي المرئّي 
بالحوا�����ّس، تح����دث حال����ة توليدّية جدي����دة ن�ضّميها: 
الّلغ����ة اأو االأ�ضل����وب الجديدي����ن، وه����و ما يطل����ق عليه 
التعبيرّي����ة  اأ�ضّميه����ا  اأن����ا  ال�ضعرّي����ة.  و�ض����ف  -خط����اأً- 

الّداخلّية الُمحّدثة
ف����ي مكتبت����ي ق�ض����م ل����ه �ضل����ة بالفل�ضف����ة، وق�ض����م له 
واالأدب،  وال�ّضيا�ض����ة  والّتاري����خ  الّنف�����س  بعل����م  علق����ة 
وهن����اك ق�ضم للت����راث، اأنا م�ضكون بالّت����راث والّتاريخ، 
اأرى م����ن خللهم����ا الما�ض����ي والحا�ض����ر، وينيران لي 

الفجائع والماآ�ضي والخراب.
نح����ن فع����ًل ل����م نق����راأ الّت����راث ونه�ضمه، ب����ل -اأكثر 
م����ن ذلك- نح����ن بحاجة اإل����ى اإعادة اإنتاج����ه، وتف�ضير 
ال  ج����ّراح  وبمب�ض����ع  ب�ضراح����ة،  ونق����ده  ن�ضو�ض����ه، 
يرح����م، بعيًدا ع����ن التاأوي����لت المذهبّي����ة والطائفّية 
ب����ة، كم����ا نح����ن بحاج����ة اإل����ى االقت����راب م����ن  المتع�ضّ
الت����راث بعيًدا عن ثنائّية المقّد�س والمدّن�س، وبعيداً 
ع����ن المقارب����ات اللعقلنّي����ة وال�ضحرّي����ة. ه����ذا م����ا 
ي�ض����ع الّت����راث عل����ى الطري����ق ال�ضائ����ب والعقلن����ي، 
وه����و �ض����يء حاول����ه محم����د اأرك����ون، ون�ضر حام����د اأبو 
زيد، واأدوني�����س، وح�ضين مرّوة )على �ضبيل المثال ال 
الح�ض����ر(، واأقارب����ه اأنا في كتاباتي م����ن زاوية اأخرى: 

زاوية االأدب.

قالوا في حيدر
رضوان قضماني: 

�ضكل����ت رواي����ات حيدر ن�ض����اً روائياً يح����اور ما �ضبقه، 
وي�ضي����ف اإليه الجدي����د ن�ضاً يبدو في����ه الما�ضي زمناً 
انق�ض����ى ويب����دو الحا�ض����ر زمن����اً مخيباً ن�ض����اً تتج�ضد 
خ�ضو�ضيت����ه ف����ي تمثل ال����ذات االإن�ضاني����ة الحرة التي 
تخل����ف وراءه����ا �ضيئ����اً ف�ضيئ����اً زم����ن الكلي����ات المغلق����ة 

لتدخل زمن الخ�ضو�ضيات المفتوحة.
مالك صقور: 

لق����د اآمن حيدر باأن الحري����ة هي جوهر الفن- كما 
يق����ول �ضق����ور- ومن غي����ر حرية ال يوج����د فن، حرية 
الفلح وانعتاقه من االإقطاع، حرية المراأة وتحررها 
م����ن اأدران المجتم����ع المتخلف، حري����ة المواطن من 

كل اأ�ضكال التع�ضف والظلم وا�ضتلب االإرادة.
مراد كاسوحة: 

ف����ي حكاي����ات المراث����ي نج����د تاريخ الوط����ن العربي 
قديم����ه وحديثه والذي عا�����س، ومايزال، تحت هيمنة 
وهم�ض����ت  الحري����ات  عل����ى  ق�ض����ت  م�ضتج����دة  اأنظم����ة 
الديمقراطية، في حين اأطلقت كامل الحرية للفئات 
وال�ضرائ����ع الطفيلي����ة حديث����ة الث����راء الت����ي هيمن����ت 
ب�ضرع����ة جنوني����ة على ث����روات اأوطانه����ا طاوية �ضلطة 
القان����ون مد�ضن����ة ع�ض����ر االنتهازي����ة باأب�ض����ع �ض����وره، 
وهك����ذا اأ�ضب����ح المواطن همه االأ�ضا�ض����ي لقمة العي�س 
واأم����ا المثق����ف فلم يعد اأمام����ه اإاّل خي����اران اإما البقاء 
�ضامت����اً اأو مهاج����راً ال����ى بل����دان االغت����راب بحث����اً ع����ن 
م�ضدر للرزق وتوقاً للنطق بكلمة تجد لها مكاناً في 

�ضحيفة اأو كتاب اأو منتدى دون ان تخ�ضع للرقابة.
 في ختام ه����ذه الُعجالة اأقول: اأتمنى اأي�ضاً اأن اأقراأ 
كتاباِت����ِه ال�ضعري����ة، و�ضنحتف����ي به����ا عندم����ا تكون بين 
اأيدين����ا.. وبم����ا اأنني ال اأع����رف �ضخ�ضي����اً اأديَبنا الكبير 
حي����در حي����در �ضاأتوا�ض����ل م����ع ابِن����ِه �ضديق����ي الدكتور 
مج����د حي����در حيدر للط����لع الوا�ض����ع عل����ى م�ضاريع 

و�ضحِة اأديبنا الُمحتفى به في هذه الزاوية..
ونح����ن ف����ي اتح����اد الكّت����اب الع����رب وف����ي �ضحيف����ة 
االأ�ضب����وع االأدب����ي َنُب����ثُّ �ضيَفن����ا اأغل����ى واأطي����َب واأجمَل 
تحياتن����ا وتقديرنا الكبير لكام����ل م�ضيرِتِه االإبداعيِة 
الت����ي تعجُّ بالحيوي����ة والعط����اء وبالحال����ِة الح�ضاريِة 

واالأخلقية.       

حيدر حيدر
كتاباُتُه وليمٌة ألعشاب العقل والجدل الناضج للحياة

َزُه الخاص َرَمَياُه في أحضاِن العالم لعلَّ )حصين البحر العالية( وتميُّ
ُه أديٌب من بالدي إنَّ

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�سوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�سدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�سق
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هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

E-mail : alesboa2016@hotmail.com
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 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.

• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم، وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة /800/ ثمانمئة كلمة.

• يرفق مع المادة CD أو ترسل عبر البريد االلكتروني 
hotmail.com@alesboa2016

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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