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خ��رى ُت�ؤّك��د مجري��اُت الأحداث ف��ي العالم وح��دَة ال�س��تراتيجية الأميركية مع  م��ّرًة اأُ
نظيرتها التركية وال�س��هي�نية، القائمة على ال�س��تثمار في الإرهاب واإ�س��عال الحروب في 
اأكث��ر م��ن بقعة م��ن اأنحاء العالم، وقد ظهَر ا�س��تثماُر ه��ذه الدول في الإره��اب حديثًا عبَر 
تح�سي��د الإرهابيي��ن وتجميعهم، ث��م اإر�سالهم اإل��ى اأوكرانيا للقتال �سد الق���ات الرو�سية، 
وت�ؤك��د معل�م��اُت ال�ستخب��ارات الخارجي��ة الرو�سي��ة اأن ال�لي��ات المتح��دة الأميركية 

ف��ي  ل�ستخدامه��م  الإرهابيي��ن  ع�س��رات  ْت  اأَع��دَّ
الح��رب الأوكراني��ة �س��د الق���ات الرو�سي��ة، وقد 
»التن��ف«  م��ن قاع��دة  انطالق��ًا  الإرهابّي���ن  اأُِع��دَّ 
ال�س�ري��ة الخا�سع��ة ل�سيط��رة ال�لي��ات المتحدة 
الأميركي��ة، الت��ي ت�س��م ع�س��رات الإرهابيي��ن م��ن 
وا ليك�ن�ا وق���دًا في  تنظي��م داع���ش، الذي��ن اأُِع��دُّ
اإن  ب��ل  العال��م،  ف��ي  المتح��دة  ال�لي��ات  ح��روب 
ال�ستخبارات الأميركي��ة ت�ا�سل ت�سكيل »وحدات 
داع�سي��ة جديدة« في ال�س��رق الأو�سط وفي الدول 
جان��ب  اإل��ى  للم�سارك��ة  نقله��م  لأج��ل  الإفريقي��ة 
الق�ات الأوكرانية عب��َر الأرا�سي الب�لندية، وه� 
�سل���ٌك اأميركّي يتماهى مع مثيل��ه التركّي، اإذ ت�ؤكد 
الترك��ّي،  النظ��ام  اأن  ال�ستخباراتي��ة  المعل�م��اُت 
بطلب م��ن المخابرات الأميركية، دّرَب مقاتلين من 
الإرهابيي��ن الذي��ن يرعاهم ف��ي ال�سم��ال ال�س�رّي، 
الأوكراني��ة. الأرا�س��ي  اإل��ى  منه��م  ج��زءًا   ونق��َل 
ه��ذا الم�ق��ف الأميرك��ّي التركّي يتقاط��ع اإلى حدٍّ 
كبي��ر م��ع الم�ق��ف ال�سهي�ن��ّي الداع��م للم�ق��ف 
الأوكران��ّي ف��ي حربه �س��د الق���ات الرو�سية، فقد 
ك�سف��ْت �سحيف��ُة »يديع���ت اأحرن���ت« ال�سهي�نية 
على ل�سان »رونين برجمان« ترحيبًا بطلب الرئي�ش 
الأوكران��ي زيليني�سكي ُم�ساعدَة ب��الده عبَر ت�ريد 
الأ�سلحة لم�اجهة رو�سيا، وعلى الرغم من الخ�سية 
ال�سهي�نية من غ�سب الرئي�ش الرو�سي اإل اأن الكيان 
اأداَن العملي��ة الع�سكري��ة الرو�سي��ة ف��ي الجمعي��ة 

العام��ة لالأم��م المتح��دة، وت�ؤك��د و�سائ��ُل اإع��الم �سهي�ني��ة اأّن �سرك��ة »حج���ر« ال�سهي�نية 
باع��ت اأوكراني��ا ف��ي الأ�سب�ع الأول م��ن العملية الع�سكري��ة الرو�سية خ���ذًا للراأ�ش، كما باع 
�ش عبَر مقرات �س��ركات �سهي�نية في الخارج، وذلك  الكي��ان ال�سهي�ني اأوكراني��ا برامَج تج�سُّ
ل�ستخدامها في الحرب �سد رو�سيا، وت�ؤكد �سحيفة »يديع�ت اأحرن�ت« ال�سهي�نية اأّن عددًا 
من جن�د »نيت�سح يه�دا« التابعة لل�اء »كفير« في الجي�ش ال�سهي�ني يقاتل�ن الآن اإلى جانب 
الجي���ش الأوكراني، بعد ا�ستجابتهم اإلى نداء ال�سفارة الأوكرانية في الكيان ال�سهي�نّي، كما 
اأعل��َن عدٌد كبير م��ن الجن�د ال�سهاينة في »ل���اء  ج�لني« و�سعب��ة ال�ستخبارات ووحدات 
جم��ع المعل�م��ات ان�سماَمهم اإلى الق�ات الأوكرانية في القت��ال �سد رو�سيا، وهذا، اإْن دّل على 
�س��يء، فاإنما يدّل على رغبة الكيان ال�سهي�نّي في اإ�سع��اف رو�سيا وجعِلها تخرُج من المعركة 
َد الجه�د الأميركية التركية ال�سهي�نية بغية اإلحاق الهزيمة  خا�س��رًة، كما اأنه ُي�ؤّك��د تعا�سُ
د النف�ذ الأميرك��ّي والتركّي  بالق���ات الرو�سي��ة، وهي هزيم��ٌة من �ساأنها اأن ت���ؤّدي اإلى تم��دُّ
وال�سهي�ن��ّي ف��ي العالم بعد الخ�سائ��ر التي لحقت به نتيجة دعم رو�سي��ا لحلفائها في العالم 
ووق�فه��ا اإل��ى جانبهم، اإل اأن ال�س�ؤال ال��ذي يفر�ُش نف�سه ه�: عل��ى اأّي ا�ستراتيجيٍة �سيق�ُم 
الم�ق��ُف الرو�سّي في التعاطي مع ال�سهي�نّي والتركّي عقَب انتهاء الحرب في اأوكرانيا؟ وهل 
�سي�سم��ُح الرئي���ش ب�تي��ن لالأت��راك وال�سهاين��ة بال�ستمرار ف��ي احتالل اأجزاء م��ن �س�رية 

وانتهاك ُحرمتها، اأم �سي�سع حّدًا للمجم�عات الإرهابية وُممّ�ليها في الأرا�سي ال�س�رية؟

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

االستثماُر 
في اإلرهاب 

محاولٌة جديدٌة 
إلضعاف روسيا

هل سيسمُح 
الرئيس بوتين لألتراك 

والصهاينة باالستمرار 
في احتالل أجزاء 

من سورية وانتهاك 
ُحرمتها، أم سيضع حّداً 
للمجموعات اإلرهابية 

وُممّوليها في 
األراضي السورية؟
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العن���وان  ه���ذا  يب���دو 
ق�ص���ة  يق���راأ  م���ن  لأن  م�صروع���اً 
�ص���ميت  الت���ي  والفق���ر«  »اهلل 
المجموع���ة الق�ص�ص���ية با�ص���مها 
�صي�ص���عر باخت���اف عالمه���ا ع���ن 
عالم���ي »ق�ص���تي قب���ل ال�ص���هرة« 
ع���دم  لنق���ل  اأو  و»العط���ب«، 
بينهم���ا.  ال�ص���كاني  التجان����س 
تج���رى  حي���ن  الأم���ر  وي�ص���ل 
المقارن���ة درجة تجعلنا نت�ص���اءل 
حي���اة  ف���ي  للتن���وع  كان  اإذا  م���ا 
الكات���ب وتغي���ر الواق���ع الطبقي 

اأو الجتماع���ي عاقة وثيقة بن�ص���ه الإبداعي. بمعنى 
اآخ���ر ه���ل اأ�ص���عد ال���وراق ف���ي ق�ص���ة اهلل والفق���ر يمثل  
الو�ص���ع الطبق���ي والجتماع���ي لمرحل���ة معين���ة م���ن 
حي���اة �صدق���ي اإ�صماعي���ل؟ واإذا كان الأم���ر كذل���ك، م���ا 
هي المرحلة العمرية اأو الواقع الطبقي والجتماعي 
ال���ذي يمثل���ه بط���ا ق�صت���ي قب���ل ال�صه���رة والعط���ب 
والم�صرح���ي  القا����س  اإ�صماعي���ل  ل�صدق���ي  بالن�صب���ة 

والروائي والباحث والمفكر القومي.
ق���د يكون الفرق بين ق�صة اهلل والفقر وق�صتي قبل 
ال�صهرة والعطب يقت�صر على الفرق بين عالم الريف 
وعال���م المدين���ة فكاهما مثق���ل بما يرهق���ه ويجعله 
لي����س فق���ط عاج���زاً ع���ن النهو����س ب���ل كذل���ك قات���ًا 

لنف�صه ومدمراً لثاثية الحب والخير والجمال
يحم���ل اأ�صعد الوراق في راأ�ص���ه موروثاً راكمته عقود 
وربم���ا ق���رون م���ن الجه���ل وال�صي���اع ول يرى م���ن داٍع 
اإل���ى تغيي���ره لي�س لعجز ف���ي نف�صه اأو �صغ���ٍف في بنية 
ج�ص���ده بل لأنه اإرادة اإلهية ول يجوز التمرد على تلك 
الإرادة مهما ظلمت وقهرت وذلت. لكنه في ذروة األمه 
وبعد اأن يخ�صر كل �صيء، يثور على تلك الإرادة ويقدم 
نف�ص���ه المقموع���ة والخانعة قرباناً ينق���ذ من خالها 

مجرماً فاراً من وجه العدالة.
اأما ق�صة قبل ال�صهرة فهي المدينة المثقلة بالكذب 
والنف���اق وح���ب الم���ادة واإخف���اء كل تل���ك الت�صوه���ات 
فيه���ا  يم���وت  حي���ث  والخادع���ة  البراق���ة  بالمظاه���ر 
الجم���ال ب�صم���ت بع���د اأن تحك���م الم���راأة ال�صاب���ة عل���ى 
نف�صه���ا بالعق���م، وقد يظ���ن الق���ارىء اأن حادثة الموت 
الغام�ص���ة ق�ص���ة بولي�صي���ة �صيك�صف فيه���ا الكاتب عن 
القات���ل، نع���م يوج���د ك�صف ف���ي الق�صة لك���ن لي�س عن 
قات���ل الج�صد بل عم���ن قتلوا العاطفة ب���كل تجلياتها، 
وه���م مجموعة م���ن الأهل والأ�صدقاء. وه���وؤلء كانوا 
يظه���رون الح���ب وال�ص���دق والوف���اء لل�صحي���ة، ف���اإذا 
بحادث���ة الم���وت الغام�ص���ة تك�ص���ف نفاقه���م وكذبه���م 
وغيرته���م بل وح�صده���م ال�صديد الذي يجعل بع�صهم 
يف���رح لموت الم���راأة الجميلة. اأم���ا الطبيب الذي كان 
�صدي���ق العائل���ة في�ص���رح ب���اأن م���وت الم���راأة �صيجعل���ه 
�صاه���داً وحي���داً عل���ى تواطئ���ه معها ف���ي تحويله���ا اإلى 

امراأة عاقر.
الق�ص���ة الثالثة والأخيرة ف���ي المجموعة ي�صتعر�س 
فيه���ا الأديب العاقة بين عالمي���ن مختلفين. العالم 
الأول يمثل���ه الروائي القادم من بيئة ريفية متوا�صعة 
والحال���م بمدين���ة تكافئ���ه عل���ى م���ا يعتق���د اأن���ه اإب���داع 

و�صخ���ر  قريت���ه  اأن تجاهلت���ه  بع���د 
من���ه اأبناوؤه���ا، اأم���ا العال���م الثان���ي 
فيمثله محاف���ظ المدينة وعائلته 
ال�صغي���رة، وفي ه���ذه الق�صة يلبي 
اإل���ى  المحاف���ظ  دع���وة  الروائ���ي 
ق�صره ث���م يتقم�س �صخ�صية بطل 
روايت���ه الت���ي �صج���ت به���ا المدينة 
العا�ص���ق،  البط���ل  حي���اة  ليعي����س 
ق�ص���ر  ف���ي  التق���ى  اأن���ه  وبخا�ص���ة 
المحاف���ظ فت���اة تعان���ي م���ن ت�صوه 
ف���ي بنيتها الج�صدية ذك���ره بت�صوه 
بطل���ة روايته ذائع���ة ال�صيت، وعلم  
ف���ي اأول زي���ارة لق�ص���ر المحافظ اأنها ابنت���ه الوحيدة، 
وف���ي ه���ذه الق�صة يك�صف لنا �صدق���ي اإ�صماعيل عقلية 
رجل ال�صلط���ة وكيفية تعامله مع الثقافة حين يختار 
اأديب���اً و�صولياً يفتق���ر للموهبة كي يف�صح لنا العاقة 
بي���ن ال�صلط���ة وم�صروعه���ا الثقاف���ي البائ����س والقائ���م 
بالأ�صا����س عل���ى ادع���اء ال�صلطة برعاي���ة الثقافة ليقوم 
من يمثل الأخيرة با�صتغال ال�صلطة ومن ثم ف�صحها 
والتخل���ي عنها بقلب بارد بع���د اأن عّد ا�صتمرارعاقته 

بها انتحاراً له وت�صويهاً لم�صروعه الأدبي.
اإذا افتر�صنا اأن مجموعة اهلل والفقر الق�ص�صية هي 
عوال���م �صدقي اإ�صماعي���ل اأو لنقل حيواته التي احترق 
ف���ي مظاهره���ا المختلف���ة وهذا م���ا يبدو علي���ه الأمر 
فاإنن���ا ن���رى اأ�صعد الوراق ف���ي ق�صة اهلل والفق���ر واقعاً 
عرف���ه �صدقي اإ�صماعيل واأبناء جيله عن قرب وعاي�س 
بطله بكل ما تعني كلمة العي�س من معاني وتفا�صيل، 
وربما عارك مثله مع فارق يتج�صد في طريقة التمرد 
على ذلك الواقع، فالتمرد عند اأ�صعد الوراق كان ميتة 
اأو انتح���اراً لم���وروث جرده من كل �ص���يء، بينما الثورة 
ف���ي حياة �صدق���ي اإ�صماعيل كانت ف���ي ن�صاله الوطني 

وبما خلفه من اآثاٍر اإبداعية خالدة.
ل يب���دو �صدق���ي اإ�صماعي���ل ف���ي ق�ص���ة قب���ل ال�صهرة 
حا�ص���راً كم���ا ه���و علي���ه الح���ال ف���ي ق�ص���ة اهلل والفقر 
ب���ل ثم���ة غرب���ة تف�صل���ه ع���ن ذل���ك العالم عل���ى الرغم 
م���ن و�صوح ر�صالة الق�ص���ة، فالموت حا�صر ب�صدة وهو 
احتج���اج وث���ورة مجانية على الزي���ف والظلم والف�صاد 

كما هو الحال في ق�صة اهلل والفقر.
اأم���ا ق�ص���ة العط���ب فتلخ����س واقع���اً ثقافياً م���ا زالت 
تمار�ص���ه حكوم���ات العال���م العربي حين تق���وم بتلميع 
عديم���ي الموهب���ة وتروج له���م ب�صفتهم واجه���ة البلد 
الأدبي���ة والثقافي���ة، وه���وؤلء ينقلب���ون ب�صرع���ة عل���ى 
التف���اق اأو التواط���وؤ على ال�صلطة ك���ي يبرئوا اأنف�صهم 

من تبعيتهم ل�صلطة �صيا�صية م�صتبدة وجاهلة. 
اأخي���راً ل ب���د م���ن الق���ول اإن مجموع���ة اهلل والفق���ر 
البيئ���ة  ي�ص���كان  عالمي���ن  تتن���اول  الت���ي  الق�ص�صي���ة 
العربي���ة ع���دا اأنها تغو����س في عمق النف����س الإن�صانية 
عل���ى اخت���اف منبتها فهي كذلك ت�ص���ور واقعاً عربياً 
ماتزال اآثاره ماثلة اأمام اأعيننا في اأماكن متفرقة من 
عالمن���ا العرب���ي وهواج�س �صدق���ي اإ�صماعيل وحيواته 
تتك���رر ف���ي المجتمع���ات العربي���ة مما يجعل���ه �صاحب 

م�صروع نه�صوي لأمة تقد�س عيوبها.

يرحل���ون،  واح���د  اإث���ر  واح���داً  الأ�صدق���اء  ويرح���ل 
يت�صاقطون كما: ورقو الأ�صفر �صجر اأيلول وت�صرين.

يته���اوون ب�صمت كما لو لم يك���ن لها حفيف ناعم عذب 
حين كانت تعزف عليها اأ�صابع ن�صمات الربيع اأنغامها.

كم���ا لو ل���م تحت�صن ثمرات اأ�صجاره���ا تحميها من لفح 
اأ�صعة تموز واآب.

كما لو لم يرتح في ظلها عابر متعب على درب الحياة.
وهكذا يرحل الأ�صدقاء في ال�صنوات الأخيرة.

هك���ذا يرحل الأ�صدقاء من المفكرين والكتاب والأدباء 
في بادي.

يرحلون ب�صمت كما لو لم يكونوا ملء ال�صمع والب�صر 
في اأوقات من حياتهم.

كما لم يتركوا اأثراً ينير درب الحياة لمن خلفهم.
يرحلون ب�صمت كما لو طوتهم يد الزمان بين �صحائف الن�صيان.

يق�ص���ون بقي���ًة باقيًة من اأعمارهم في وح���دة وربما عزلة، يجترون ذكرياته���م، يفرحون قليًا، 
لزيارة قريب، اأو عارف جميل، اأو �صديٍق باٍق، وقليل ما هم ي�صكرون من ي�صاأل عنهم ولو بات�صال 

عبر الهاتف.
بالأم����س الأم����س رح���ل مم���دوح ا�ص���كاف ومحم���ود فاخ���وري و�ص���اح الدي���ن محم���د، وبالأم�س 
القري���ب رح���ل عم���ر دق���اق وعي�ص���ى حبي���ب وزهير جّب���ور، والبارح���ة رحل محم���ود كل���زي، ووليد 

اإخا�صي، وزهير اأمير براق.
وم���ا بي���ن الأم�س والبارحة، رحل من ل تت�صع ال�صفحة لذك���ر اأ�صمائهم من اأ�صدقاء واأعزاء في 

ال�صنوات الأخيرة من مفكرين وكتاب واأدباء وعلماء.
رحلوا ب�صمت في اأماكن متباعدة بعد اأن �صاقت م�صاكنهم لألف �صبب و�صبب.

تتاب���ع رحيله���م ب�صمت ف���رادى اأو مثان���ي بع�صهم من �صمعن���ا برحيله يوم رحيل���ه وبع�صهم من 
�صمعنا برحيلهم بعد اأيام ق�صرت اأو طالت.
اأ�صدقاء اأعزاء رحلوا ب�صمت ودون وداع.

ودعناه���م بح�ص���رات في النف�س ودموع نزلت من ماآقين���ا دون اأن ن�صعر كما لو كان خزانها امتاأ 
فغا�س.

وهك���ذا رح���ل وليد اإخا�صي الذي ُعِرف في مدينته حلب ككاتب ق�صة واأديب في مطلع �صبابه، 
وب���دءاً م���ن �صتينيات القرن الع�صرين، ثم تنامت �صهرت���ه م�صرحياً وروائياً، تجاوزت اأعماله حدود 

حلب بل �صورية التي اأحبها.
وظه���رت بع����س اأعمال���ه عل���ى الم�ص���ارح وال�صا�ص���ات ال�صغي���رة ف���ي الب���اد العربي���ة فاأحبها من 

�صاهدها.
وليد اإخا�صي الذي عرفته اإن�صاناً طيباً اأديباً خلوقاً يحب النا�س.

والذي اأحّبه الكثيرون من الو�صط الثقافي وغير الثقافي.
والذي كان نا�صحاً وم�صاعداً لمن يق�صده من ال�صباب وغير ال�صباب.

ولي���د اإخا�ص���ي ال���ذي اأحببته حين عرفت���ه عن قرب خال عملي في رئا�صة ف���رع اتحاد الكتاب 
العرب بحلب، وتنامت بيننا مودة ما انقطعت.

�صاماً اإلى روحك الطاهرة ونف�صك الطيبة في دار البقاء يا اأبا خالد.
واأتمنى لك راحة اأبدية في دار الخلود، اأقولها واأنا واقف بين الم�صيعين وهم يودعونك الثرى 

واأنظر بحزن اإلى ما يجري والى الم�صيعين حول قبرك.
واأ�صاأل �صديقاً واقفاً بجانبي: اأنا اأعاني من �صعف ب�صري فهل في المكان غير من اأراهم؟

فيجي���ب وابت�صام���ة حزينة ترت�صم عل���ى وجهه:)ما اأكتر اأ�صحابي لم���ا كان كرمي دب�س وما اأقل 
اأ�صحابي لما كرمي يب�س(.

مرثية ألرواح أصدقاء قد رحلوااهلل والفقر بين األصالة والغربة
إلى روح وليد إخالصي

ما الذي أحتاجه من اآلخرين؟ أنا لست بعربة يصعد اليها وينزل منها من يشاء , كل ما  أريده: شخص واحد 
يسير معي حتى النهاية.

آل باتشينو



م��ا  كثي��رًا  الح�س���ر  اأ�سئل��ة 
اأنه��ا  ذل��ك  محرج��ة  تك���ن 
غي��ر قابل��ة للقيا���ش، ف��ال هي 
منتمية للما�سي ول هي تطرح 
الم�ستقبل وهذه الأ�سئلة غالبًا 
ما تك�ن قلقة.. ارتيابية تحار 
في تف�سيرها اأو الإجابة عليها 
وربما البحث عنها في م�سارات 
تداهم��ت  ال�اعي��ة.  ال��ذات 
كثيرًا ه��ذه الأ�سئل��ة ول تجد 
نف�سك على ا�ستع��داد لالإجابة 
عليها وال�سبب في ذلك اأن من�ساأ 
ه��ذه الأ�سئل��ة ل��م يك��ن مبني��ًا 
عل��ى قاعدة بيانات��ك اأو مدرج 

ف��ي ح�سابات��ك، فتجد اأنك مح��رج بها.. وكاأن ه��ذه الأ�سئلة تاآمرت 
عليك لتنتزع منك اإجابات ل تجروؤ على الت�سريح بها اأو ل تريد اأن 

ت�اجه نف�سك فمن اأين اأتت.. ولماذا تظهر فجاأة وتختفي..
في ال�اقع كل منا معر�ش لهجمة وا�سعة من هذا الن�ع من الأ�سئلة 
وذلك عندما يك�ن اأحدنا في حالة ارتيابية اأو �سرود اأو حتى �سيق 
فتظه��ر لعيانك عالم��ة �سدق ومح��اكاة تريد ال��س���ل اإلى حقائق 
الأ�سي��اء اأو ربم��ا ت��سيح��ًا له��ا وعلى ه��ذا فاإنها محرج��ة ومحيرة 
ول يمك��ن اأن يت��م التالع��ب اأو التحايل باإجابات غي��ر مطابقة لأن 
اأجه��زة القيا�ش حا�سرة في الذات اأما لماذا تظهر فالأن وعي الذات 
قائم فيك فاإذا تعددت وت�اردت هذه الأ�سئلة فهذا دليل على يقظة 
الذات ودقة ميزانها وب��سلته��ا وهي الحالة الإيجابية التي تجعل 
من��ا قادرين عل��ى ال��س�ل اإلى النقاء اأ�سئل��ة الح�س�ر حلم الحا�سر 
لبي��ان ال�اق��ع فلتكن اأ�سئل��ة الح�س�ر قائم��ة في حياتن��ا واإن كانت 
محرج��ة وقا�سي��ة فهي اأقدر عل��ى تقديم ذواتن��ا واأفكارنا وبالتالي 
�سل�اتن��ا علها تك�ن عالمة وهج لحياة قادرة، اإن اأجمل ما فيها رغم 
ق�س�تها اأنها ت�سعك في م�اجهة �سريحة وهذه ال�سراحة تجعل كل 
من��ا يقيم ذاته ويح��دد اأوقاته كي ينع�ش �سح�ات��ه ويلغي �سه�اته 

اأملي اأن تزداد اأ�سئلة الح�س�ر فينا. 

قضايا وآراء
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 كتبها: د. عبد الله الشاهر
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أسئلة 
الحضور

كل منا يقيم ذاته 

ويحدد أوقاته كي 

ينعش صحواته 

ويلغي سهواته

 كتب:  د. إبراهيم أحمد سعيد

ُمحّددات دور المثقف في مجتمعه
ق����د يك����ون م����ن الُم�صتغرب عن����واٌن في ُمح����ّددات دور 
المثقف ولي�س في الدور ذاته، لكن في الواقع تفر�س 
محددات الدور نف�صها بقوة على �صكل ت�صاوؤلت منها: 
لم����اذا يتراج����ع دور المثقف؟ واأي����ن المثقف في كل ما 
يح����دث؟ وه����ل يوج����د اخت����اف بي����ن ال�صيا�ص����ي الذي 
يتنطح ف����ي كل الم�صائل وبي����ن المثقف الذي يتوجب 
علي����ه اأن يك����ون �صّباق����اً ف����ي الق�صاي����ا المطروح����ة ف����ي 
المجتم����ع وف����ي الدولة بل وعل����ى ال�صعيدين العالمي 
والإن�صان����ي؟ اإذن توجد جملة )منظومة( من الأ�صئلة 
المترابط����ة والمتكامل����ة الت����ي تحتاج لاإجاب����ة عنها. 
ف����ي هذه المقالة �صنحاول العم����ل عليها �صمن عنوان 

المحددات لدور المثقف في مجتمعه وكاإن�صان.
ف����ي بداي����ة المحددات يتق����دم العام����ل الذاتي لحالة 
المثقف ف����ي جوانبه المادية والمعرفي����ة وال�صلوكية. 
اإل����ى  ُيح����ّدد  ال�صه����ري للمثق����ف  اأو  اليوم����ي  فالدخ����ل 
درج����ة كبي����رة م�صت����وى الت����زان ف����ي �صلوك����ه المعرفي 
والميدان����ي ب����ل والقيمي اأحيان����اً، لأن لم�صت����وى تلبية 
الحتياج����ات الأ�صا�صي����ة الفردي����ة والعائلي����ة وكفايتها 
دوراً فاعًا في الإبداع اأو في ا�صتقالية ريادة الأفكار 
�صم����ن المو�صوعات الت����ي يت�صدى لها المثقف، ولكن 
ف����ي الوقت ذاته فاإن حال����ة النفتاح والت�صالح، اأو عدم 
الت�صال����ح، بي����ن المثق����ف وبيئت����ه اأو بين����ه وبي����ن اأدوات 
الإتق����ان الت����ي ي�صتخدمها، ت�ص����ّكل تباين����اً وا�صحاً بين 
مثق����ف واآخ����ر، ولك����ن عموم����اً اإ�صب����اع رغب����ات المثق����ف 
وعائلته �صمن الكفايات الأ�صا�صية ي�صمن له م�صاحات 
كافي����ة م����ن حري����ة الحرك����ة بتن����اول المو�صوع����ات من 
دون ابت����زاز وعلى م�صتوًى جيد من الكرامة والعتزاز 

بالذات.
مع ذلك فللكيفية التي يتوجه بها المثقف لمجتمعه 
ودرجة واقعيته في تلك الكيفية قدرٌة منا�صبة، اأو غير 
منا�صبة، لتن����اول المو�صوعات، في الدرا�صة والتحليل 
اأو ف����ي الر�صم والر�ص����د، فال�صخ�صي����ة الواعية تمتلك 
الم�ص����كات  اأ�صب����اب  تحدي����د  ف����ي  مهم����ة  م�صداقي����ة 
والق�صايا المدرو�صة، ولكنها غير كافية بالوقت ذاته، 
لذل����ك تاأت����ي الحرفي����ة ودرج����ة الإتقان عن����د المثقف 
لتمكن����ه م����ن الم�صي قدم����اً لإنجاز مهمت����ه كما يجب 

ويعتقد.
اإن ع����دم و�ص����وح الروؤي����ة عند المثقف، لع����دم ن�صجه 
بداية اأو لغياب منظومة معرفية ثقافية )اأو ما ُي�صمى 
بالم�ص����روع الثقاف����ي( ي�صتر�ص����د بها، يجع����ل من حالة 
الق�ص����ور الذاتي عند المثقف حالة مهيمنة، بحيث ل 
يتمك����ن من ر�ص����د الق�صايا الجتماعية ������ القت�صادية 
ق����د  المطل����وب.  بالم�صت����وى  وتحليله����ا  والمعرفي����ة 
ي�صتطي����ع المثقف اأن يعو�س، باجتهاده وح�صه ال�صليم 
ومنهج����ه المنا�ص����ب، غي����اب الم�ص����روع الثقاف����ي بجهٍد 
�صخ�ص����ي، ف����ي حي����ن يتمك����ن م����ن الإب����داع وال�صمولية 
والندف����اع الكافي ف����ي حال وجود الم�ص����روع وتناغمه 

مع البيئة التي يوجد فيها. 
بن����اًء عل����ى م����ا ُذك����ر؛ ف����اإن عل����ى المثق����ف اأن يتوج����ه 

اإل����ى الآخري����ن بخط����اب ثقاف����ي يجمع بي����ن الع�صرنة 
والما�صوية برهافة ودقة كبيرة، لما لهذه الق�صية من 
دور كبير ف����ي جذب المتلقي وانفتاحه على محتويات 
الم�صم����ون المطلوب اإي�صال����ه. اإن �صع����ف الموؤ�ص�صات 
الثقافي����ة وع����دم توزيعه����ا الجغراف����ي المنا�ص����ب ف����ي 
مناط����ق ال�صتقرار ال�صكاني ل ي�صاعد على اإيجاد بيئة 
ثقافية منا�صبة تدفع بالمثقف لاإبداع وال�صتمرارية 
ف����ي بذل الجه����ود اأو العم����ل لإنجاز م�صاري����ع متوافقة 
م����ع طموح����ات المثق����ف لت�ص����ل ب����ه اإل����ى الإجاب����ة ع����ن 
الأ�صئل����ة الت����ي يطرحها المجتمع للنهو�����س والتقدم. 
لع����ل اأه����م م����ا يواج����ه المثقف م����ن مح����ددات وعقبات 
تكب����ح �صيرورته ه����ي هيمنة ال�صيا�ص����ي وفر�س حدوده 
عل����ى المثقف وم�صاحة حركت����ه، وخطورة هذه الحالة 
تندرج من م�صت����وى الم�صايقات، في الن�صر والتوزيع، 
اإل����ى م�صتوى كب����ت الحريات، باأ�صكاله����ا المختلفة، بل 
والوج����ود ذاته، الم�صكلة ف����ي اأن اأهداف ال�صيا�صي، هي 
مرحلي����ة واآني����ة وميداني����ة واأحيان����اً ذاتية، ف����اإذا تحول 
المثق����ف اإل����ى اأداة تنّف����ذ تطلع����ات ال�صيا�ص����ي، ُي�صب����ح 
المثق����ف غريب����اً ع����ن واقعه وبعي����داً عن الإب����داع وبناء 
الم�صتقب����ل، حيث المهم����ة الأ�صا�صية للمثق����ف، فاإنتاج 
المثق����ف ف����ي ه����ذه الحال����ة يدخ����ل خان����ة الوظائفي����ة 
المائم����ة لفئ����ة �صغي����رة م����ن المجتم����ع ذات �صبغ����ة 

نفعية ل تم�س ال�صرائح الوا�صعة من المجتمع. 
اأما الحالة الأ�صد اإياماً وتاأثيراً بالمثقف وبتحديد 
الخط����وط العام����ة ل�صخ�صيت����ه اإن�صان����اً قب����ل وظيفت����ه 
مثقف����اً فه����ي �صيط����رة عقي����دة )اأيديولوجي����ة( محددة 
علي����ه تجعل����ه اأ�صير تل����ك العقي����دة ومت�صلح����اً باأدواتها 
النتائ����ج  و�صياغ����ة  والتحلي����ل  الر�ص����د  ف����ي  الفكري����ة 
واإطاق الأحكام، حيث ي�صبح مت�صدداً واإق�صائياً وربما 
اأبع����د من ذل����ك )اإرهابي����اً(، لأن منظوم����ة ال�صغوطات 
التي يتعر�س لها ل تعطيه مجاًل حراً لتخاذ قرارات 
متوازنة تحترم الآخر بتنوعه وباختافه، وُتبعده عن 
المحاكمة العقلي����ة واإعمال العقل في مفردات الواقع 

وبنيته وخ�صائ�صه ومتغيره وثوابته.
اإن م����ن اأه����م العقبات التي تحد م����ن ن�صاط المثقف، 
ه����و  والإب����داع،  الثقاف����ة  اأم����ام  كذل����ك  عائق����اً  وتق����ف 
الت����ي  العام����ة  الحري����ات  م����ن  الكاف����ي  الق����در  غي����اب 
ُتمث����ل اأوك�صجي����ن البيئ����ة ال�صرورية لحرك����ة المثقف 
ه����ذه  وعن����د  عموم����اً،  الثقاف����ي  وللعط����اء  خ�صو�ص����اً 
الحري����ة تتقاط����ع معظم المح����ددات المذك����ورة �صابقاً 
وف����ي مقدمتها �صيطرة ال�صيا�صي على المثقف وغياب 
م�صت����وى منا�ص����ب م����ن الت�صريع����ات لحماي����ة المثق����ف 
واإن�صاف����ه ف����ي تعّر�صه لم�صايقات ف����ي حركته اأو حتى 

في وجوده. 
نخل�����س ف����ي النهاي����ة اإل����ى اأن المثق����ف اإن�ص����ان متقن 
لح�ص����ارة مجتمع����ه واأمته �ص����اٍع للم�صاهمة في تطوره 
م����ن خ����ال ط����رح حل����ول منا�صب����ة لم�ص����كات الواق����ع 
اأو اقت����راح التوج����ه نحوه����ا به����دف مزيد م����ن الحرية 

وال�صعادة والرفاهية والب�صاطة.

في الذكرى األولى لرحيل المفكر “أنيس النقاش”

ع����ن دار التج����اه للطباعة والن�ص����ر ببيروت �صدر كتاب »اأ�صرار ال�صراع« للمفّكر الراح����ل اأني�س النقا�س، تقديم ومراجعة 
د.محمد مرت�صى.

يمي����ط الكت����اب اللث����ام ع����ن معلومات تقدم لأول م����رة حول الأزم����ات العربية والعالمّي����ة، تم �صرحها ف����ي ثاثة وع�صرين 
ف�صًا  احت�صنها الكتاب بين دفتيه.

و كتاب »اأ�صرار ال�صراع« بالأ�صل هو مجموعة اأحاديث تلفزيونية قدمها اأني�س النقا�س ُجمعت في كتاب بمنا�صبة الذكرى 
ال�صنوية الأولى لرحيله. 

الكت����اب غن����ي بالموا�صيع ال�صاخنة وي�ص����كل مقدمة تمهيدية لفهم ق�صايا الأمة العربي����ة والإ�صامية واأبعادها التي تهم 
اأي اإن�صان.

أسرار الصراع
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حوار/ قراءات

  كتب: عبد الحكيم مرزوق

  كتب:  د. خلدون صبح

�ص����در موؤخ����راً ع����ن اّتحاد الكت����اب العرب ف����ي دم�صق 
نق�ص����و   محم����ود  لل�صاع����ر  جدي����دة  �صعري����ة  مجموع����ة 
ت�صتم����ل عل����ى 134  �صفح����ة م����ن القط����ع المتو�ص����ط، 
وتت�صم����ن مجموع����ة م����ن الق�صائ����د ال�صعري����ة تحم����ل 
)ق����اع  بنف�صجّي����ة(،  ف����وق  )خي����ول  منه����ا:  عنوان����ات 
الكوك����ب(، )ح����واف ح����اّدة(، )خ����ّط ا�صت����واء(، )رتو�����س 
ة  دِة البق����اء(، )بيانو منف����رد(، )ف�صّ اأخي����رة عل����ى ُم�ص����وَّ
�صائلة(، )معال����م اليوم التالي(، )الإطار(، )من اأوجاع 
المج����ّرة(، )ثق����وب �ص����وداء(، )كام م����ن وراء غيم����ة(، 
)م����ا راآه العاب����ر(، )ج����رى ف����ي حان����ة قديم����ة(، )اإعادة 
كتابة ن�ّس قديم(، )قطٌع ناق�س(، )في مدار ال�ّصعر(، 
)حكاي����ا ال�ص����وء الخاف����ت(، )اأبي�����س مج����روح(، )عل����ى 
الطاول����ة المجاورة( )كام ال�صكون(، )ت�صكيل مائّي(، 
)عب����ور اأبي�س(.وقد وجهنا لل�صاع����ر نق�صو عدة اأ�صئلة 

نوردها فيما ياأتي:
* ما الجديد فيها؟

- فيه����ا جدي����د حتم����اً، لي�����س ا�صتتباعاً لم����ا �صبق؛ بل 
داأباً عل����ى التكثيف اللغوي، وجّدة المعالجة، وال�صورة 
المغاي����رة في ر�صمه����ا ودللته����ا... بالإ�صافة لما كنت 
اأ�صي����ر علي����ه ف����ي كتابات����ي الأخ����رى ف����ي درب الكتاب����ة 
الجدي����دة، ف����ي اإط����ار م����ا يع����رف بالثقاف����ة الثالث����ة في 

عالم اليوم... تلك التي تكتب الع�صر.
*  كيف يقاوم ال�صعر اليوم القبيح والرديء؟

القبي����ح  ه����ذا  م����ع  المعرك����ة  ي����وم  كّل  ت�صع����ب    -
�صع����ب،  يحيطن����ا  ال����ذي  م����ن  فالكثي����ر  وال����رديء... 
وعدي����م الفه����م... يتراك����م فيه الأ�ص����واأ بوتي����رة عالية، 

الب�صي����ط  ال�صع����ر  والعال����ي.  والأه����ّم  الأج����ود  مقاب����ل 
ال�ص����اذج كثير وفي كّل م����كان... اإّنه كتابة قليلة القيمة 
ف����ي ال�صعر وف����ي النثر. لك����ّن الأ�صواأ ذل����ك الذي يدعو 
بطريق����ة اأو باأخ����رى اإل����ى النزياح الخطي����ر عن الحّق 
والخي����ر والجمال. واأرى اأن هذا الم����ّد الخطير يمكن 
الثقافي����ة  والمناب����ر  الإع����ام  و�صائ����ل  يق����اوم عب����ر  اأن 
بالتروي����ج وتقدي����م الأه����ّم، ل بتقدي����م المت����اح. الأه����م 
ّال����ذي يبقى خالداً في بنك التح����ف والمعّلقات و�صائر 
الفنون. وللموؤ�ص�صات الثقافية الدور الكبير في ح�صن 
النتقاء، وح�صن الن�صر، وح�صن التكريم... اإّنها لي�صت 
مهّم����ة عادّية... اإّنه����ا مهّمة كبي����رة وم�صوؤولية كبرى؛ 

مواجهة القبيح بالجميل.
* اأين تقع ق�صيدة النثر من كّل هذا؟

-  ق�صي����دة النث����ر اأكث����ر و�صوح����اً ف����ي ت�صل����ل الخراب 
– عل����ى كث����رة  اإليه����ا، والفتق����ار ال�صدي����د لمبدعيه����ا 
مّدعيه����ا - وا�صت�صهاله����م كتابته����ا، والول����وج اإليها دون 
ق����درات تذك����ر، �ص����وى الرغب����ة ف����ي الكتاب����ة. والأ�ص����واأ 
منه����ا الق�صي����دة التقليدّية الفقي����رة ال�صعر، والعديمة 
الأناق����ة. لك����ن ما يثلج ال�صدر اأّنه ف����ي كّل زمان ومكان 
هنال����ك المبدع����ون الحقيقّي����ون، وبه����م ت�صي����ر عرب����ة 
ال�صعر - بل عربة الفّن، بل عربة الحياة - كما ينبغي.

* هل تعتقد اأن لل�صعر قّراء ما يزالون؟
- طبع����اً! لكّنه����م يق����روؤون ما طاب له����م، ولّذ... وهم 
�صات...  مختلفو الم�صارب؛ مختلفو الأعمال والتخ�صّ
ومر�صاه����م...  الأطّب����اء،  واأ�صاتذته����م.  الط����ّاب 
المهند�ص����ون، العازف����ون، النّحات����ون، البّن����اوؤون، وباقي 

اأف����راد الأ�ص����رة الب�صري����ة. كّله����م يحتاج����ون الرق�����س، 
فيقروؤون ال�صعر.

* ماذا تقول مجموعتك )خيول فوق بنف�صجّية(؟
- تق����ول األم واأمل الإن�صان الذي مازال يعي�س ماأ�صاة 
بل����ده، واأمامه العالم القا�صي المامح؛ العالم الوقح، 
المناف����ق، الكاذب تعبث به. تر�ص����د المجموعة دواخل 
اإن�ص����ان الماأ�صاة ال�صورّية، وتر�ص����د بع�صاً من تفا�صيل 
موؤلم����ة ل يّت�صع ال�صع����ر ل�صتيعابها... بل يّت�صع لآمال 
تاأت����ي بطيئ����ة، وغائم����ة، هي م����ا تبّقى له م����ن اإن�صانّيته 

المعّذبة في هذا العالم.
* هل تفّكر بكتابة ق�صيدة النثر؟

- رّبم����ا، فق����د ت�صل الأ�صكال ال�صعرّي����ة حّد المتاء، 
ول تغ����دو الكتاب����ة فيه����ا تاأت����ي بجدي����د. حينه����ا ياأت����ي 

التقاعد، اأو التحّول، ليبقى الكائن على قيد ال�صعر.
* اأما زال لبع�س ال�صعراء ال�صوريين الأحياء القدرة 

على اإقناعك واإدها�صك؟
-  نع����م م����ازال، وللحمام�ص����ة منه����م ن�صي����ب كبي����ر، 
ولباقي الأع����ام ال�صوريين الجميلي����ن، الذين ازدادوا 

عمقاً وجماًل بمرور الوقت اأي�صاً.
*  ومن �صعراء ق�صيدة النثر الأحياء هل من يقنعك 

ويده�صك؟
 - نع����م يوج����د، ويده�صونن����ي بخروجه����م ع����ن اللغ����ة 
الجليلة الأّم اإلى لغة الع�صر - اللغة الأ�صعب - بقدرة 

العارف. وهم قليلون جّداً على اأّي حال.
*  ت����رى م����ا م�صتقب����ل ال�صع����ر، والق�صي����دة الخليلّي����ة 

تحديداً؟

اأّنه����ا باقي����ة وناب�ص����ة بي����ن الحي����ن والحي����ن  - اأرى 
عل����ى اأي����دي مبدعي����ن ه�صم����وا ت����راث الأّم����ة، واأع����ادوا 
اإنتاج����ه بطريقة الع�ص����ر... فالر�ص����م الكا�صيكّي باٍق، 
وك����ذا المو�صيقى، والنحت... اإل����خ، جنباً اإلى جنب مع 
المدار�����س والأ�ص����كال الحداثّي����ة الأخ����رى... الي����وم ل 
اأح����د يلب�����س لبا�س اأبي����ه، ال����كّل يت�صابق عل����ى ال�صهولة 
والغمو�����س والمو�صة؛ وال�صعر ل����ه مو�صاته كذلك... 
اللغ����ة  ال�صع����ر الجمي����ل، م����ا بقي����ت  لك����ن يبق����ى من����ه 
العربّي����ة، فهي الق����ادرة المقتدرة على م����ّر الع�صور... 

الم�صكلة م�صكلة المبدع.
لرابط����ة  العرب����ي  ال�صع����ر  مهرج����ان  م�صي����ر  م����ا   *
– المهرج����ان  الخّريجي����ن الجامعيي����ن ف����ي حم�����س 
ال�صع����رّي العرب����ّي الأ�صه����ر- واأنت م�صتم����ّر في مجل�س 

اإدارتها؟
 لق����د عّق����دت الح����رب الكثي����ر م����ن الأم����ور، ومنه����ا 
الثقاف����ة... الأم����ر يتطّلب بع�س الوق����ت للوقوف على 

الخارطة ال�صعرّية العربّية.

حوار مع الشاعر محمود نقشو

م���ن من�ص���ورات اتح���اد كت���اب الع���رب لل�صاع���ر اأ�صع���د الدي���ري �ص���در ه���ذا 
الديوان عام 2014، ومما يثير النتباه والعواطف والحوا�س عنوان الديوان 
الرامز اإلى الطفولة وما ُي�صّكل لاأطفال في حياتهم من زهور وهم الزهور 
الحقيقي���ة، وج���اء عل���ى غ���اف الدي���وان مقط���ع �صع���ري ه���و وم�ص���ة ُت�صّكل 
عنوان���اً م���ن عنوانات جم���ال الطفولة، وهي حب الأطف���ال للع�صافير لأنهم 
ف���ي جمالهم ي�صبهون الع�صافير ف���ي مرحهم، وي�صبهون الماء العذب الذي 

ينبع من بين ال�صخور �صل�صبيًا:
في دفتري

ر�صمت بلبًا �صغيرا
خباأته

لأنني اإذا فتحته 
اأخاف اأن يطيرا

والزه���رة الأولى في الدي���وان عنوانها )هم الأطفال( جاءت باإيقاع البحر 
الواف���ر )مفاعلتن( وهي ق�صيدة خفيفة جميل���ة ت�صكن حيناً وترق�س تارة، 
ودائماً ال�صاعر اأ�صعد الديري ُيوّظف الإيقاع في ت�صبيه الأطفال بالع�صافير 
والفرا�ص���ات، فيجع���ل الق�صيدة لحناً طيباً على ال�صمع والقراءة ولذيذاً لذة 

الطفولة: 
        هم الأطفال اأهواهم                 واأع�صقهم اأنا�صيدا

        واأحاماً ُمجّنحة                    واأفراحاً وتغريدا
        م�صوا مثل الع�صافير             فمن �صور اإلى �صور

        وطاروا كالفرا�صات              وراء ماعب النور
ويج���ول ال�صاعر ليذكر كل زهرة في خيال الطفل فيح�صن البتداء بذكر 
الأم م�صتخدماً اإيقاعاً محبوباً �صهًا هو )فعلن( وهو �ُصّلم مو�صيقي اإذا جاز 
التعبي���ر يدخل الف���وؤاد وتطرب له الأذن والأ�صم���اء ويزيد الإيقاع الخارجي 
جماًل اإيقاع داخلي هو التكرار ل�صم الأم وهو تكرار ي�صغف كل �صامع ويزيد 

الكام طرباً ورق�صاً:
          ماما: ماما                  �صكنت قلبي 

          ماما: ماما                  دوماً قربي
         عيدك ياأتي                 مثل الحلم
        فرحاً حلواً                 يماأ يومي 

        ماما: ماما                 كم اأهواها
        فرحاً اأغدو                حين اأراها

وتاأت���ي ق�صي���دة )عندم���ا ت�ص���دو الزه���ور( التي كان���ت عنواناً للدي���وان درة 
جميلة ووا�صطة عقد تحلو وتزهر، فالزهور ت�صدو لاأطفال، وتفرح الدنيا، 
وت�صت���و ال�صماء، وي�صوغ ال�صاعر هذه المعاني على بحر الرمل الذي يحمل 

معنى ال�صير ال�صريع والإيقاع الجميل )فاعاتن( بطريقة تجذب الروح:
        عندما ت�صدو الزهور              تماأ الدنيا عطورا

        وتعّم الكائنات                     ن�صوة تغدو �صرورا
     عندما ت�صدو الزهور              تقبل الطير عليها

     عندما ت�صدو الزهور              يرق�س الغيم ان�صراحا
والأطف���ال ه���م الأل���وان والر�ص���م والت�صكي���ل، فم���ن من���ا ل���م يه���َو الأل���وان 
والر�ص���م وه���و �صغير؟ ويندمج م���ع الطبيعة والحي���اة، فالر�صم للطفل ماء 
ي�ص���رب من���ه، ويرتوي ب���ه، وُيظهر ما في نف�ص���ه من اأحام واأف���راح، فجاءت 

ق�صيدة الفّنان ال�صغير تر�صم الطفل بكل ما فيه:
            فوق الدفتر             فوق الدفتر

            اأر�صم وطني           العربي الأكبر
            اأر�صم غيماً            يهطل ثلجا 
           اأر�صم ع�صباً             اأر�صم مرجا

ول ي�صي���ر الدي���وان اإل بر�ص���م �ص���ورة اأو زهرة جديدة من زه���ور �صخ�صية 
الأطف���ال وهي ح���ب الوطن والت�صحية م���ن اأجله، والق�صي���دة ترك�س على 

ع�ص���ق  لُت�ص���ّور  الجمي���ل  )فعل���ن(  لح���ن 
القد�س والوطن الحر؛

الطفل اأراه وقد ثارا
وم�صى يتحّدى الأخطارا 

لم يخ�َس عدّواً جّبارا
قد اأ�صرم في القد�س النارا
كان ي�صيح باأعلى ال�صوت:

هيا؛ هيا نحو الموت
وعل���ى اإيق���اع البح���ر الكام���ل )متفاعل���ن( ي�ص���وغ اأ�صع���د الدي���ري زه���رة 
وق�صي���دة جميل���ة )جدت���ي(، فالج���دة ف���ي �صغرنا ه���ي الأح���ام والق�ص�س 
الرائع���ة والأغاني المهده���دة، وهي القراآن ب�صوتها و�صاتها وهي �صاحبة 
ال���رداء الأبي����س ال���ذي ي�صع ن���وراً في �ص���در البيت، ونكب���ر ول نن�صى جدتنا 

الجميلة:
       يا جدتي: يا جدتي            يا جدتي: يا جدتي

      دوما اأراك بجانبي            في فرحتي في �صدتي
     تحكين لي عن عالم           فيه الخيال المبدع

وينته���ي الدي���وان بوم�ص���ات �صعرية �صغي���رة معبرة وجميل���ة مثل وم�صة 
�صعرية بعنوان حلم:
كانت ندى تعدو

 فظنت اأنها تطير 
توقفت...

 ت�صاءلت...
ع�صفورة اأنا؟

 اأم طفلة... وحلمها كبير؟

في كّل زمان ومكان هنالك مبدعون حقيقّيون، بهم تسير عربة الشعر
يبقى الشعر الجميل، ما بقيت اللغة العربّية، فهي القادرة المقتدرة 

على مّر العصور

الزهور في ديوان )عندما تشدو الزهور(



ف��ي هذه الزاوي��ة الممن�حة لي، كم تمنيت منذ الب��دء اأن اأكتب فيها عن الفن 
ال�ساب��ع؛ ال�سينما، التي جاءت بعد الفن�ن ال�ستة الكبرى. ولهذا ل بد واأن يالزم 

هذا الفن نقٌد كما في الأدب. 
اإذ يع��دُّ النق��ُد ممار�سة واعية يق�م بها المهتم ب�س��اأٍن اإبداعي ما. وه� قراءة ، 
اأو انخراط في عملية القراءة التي تتعدى الن�س��ش والخطابات ، بل الأجنا�ش 
الفني��ة والأدبية كلها ، وهذه القراءة ل تنف�س��ل البتة عن عملية التقييم مهما 

كانت طبيعتها ذاتية ، اأو م��س�عية ، ن�سبية اأو مطلقة ، اآنية اأم �سالفة.
فالج�ه��ري ف��ي كلِّ نقد ه� اأن يحمَل اإلينا معرف��ة ، ولهذا قال اأدوني�ش عنه :« 

ه� معرفة اأو ابتكار معرفة ، انطالقًا من المادة المنق�دة، اأو ا�ستنادًا اإليها .«
لهذا فالنقد فاعلية عالية وت�تر جاد بين ال�عي وال�اقع.

والنق��د ال�سينمائ��ي مثل��ه  كاأيِّ نق��ٍد اإبداع��ي ل يبتعد عن التحلي��ل والتقييم. 
ه��� تل��ك العملية القرائي��ة التي تبداأ م��ن حيث تن��اول الن�شِّ ال�س��ردي للفيلم، 
والإخ��راج والم��سيقى الت�س�يرية، واأداء الممثلين، والإ�ساءة والم�نتاج...اإلى 

اآخر العنا�سر التي تنه�ش بالفيلم.
ويع��د النق��د ال�سينمائ��ي كجناحي طائ��ر ي�سهمان ب�س��كٍل كبير ف��ي تحليقه اأو 
اإبقائ��ه على الأر�ش، كالدجاج اإذ يعتبُر من الطي�ر، ولكنه ل يطير، بل ل يمكنه 

اأن يحلم بالتحليق.
فه� من الع�امل الم�ؤثرة على نجاح الفيلم وعلى دفع الجماهير لالإقبال عليه؛ 
اأي النقد يروج للفيلم ، لهذا فعملية النقد تنطلق من ثالثة اأ�س�ش وجب التركيز 

عليها وهي : الإخبار والتقييم ثم الترويج للفيلم.
ف��ي وطنن��ا العربي نحاول اأن يك�ن هن��اك نقد �سينمائي يراع��ي الق�اعد وي�سيُر عبر منه��ج ، ولكن المحاولت 
باءت بالف�سل، وذلك لعدة ع�امل اأهمها اأن النقد ال�سينمائي لم ي�ستطع الن�سالخ عن النقد الأدبي، اأي اأنَّ الناقد 

اأو قارئ الفيلم يركز على الجانب ال�سردي ، كاهتمامه بن�شِّ الرواية بالدرجة الأولى، اأو ال�سيناري�.
والأم��ر الآخ��ر ه� عدم و�س�ل النق��اد اإلى اإدراك الإمكان��ات الفنية للفيلم، فالناقد والذي ه��� قارئ للفيلم ل 
يمتل��ك اأدوات نقدي��ة، واإنما ه��� متذوق للفيلم كاأي متفرج يب��داأ بتلخي�ش الفيلم كن�شٍّ لغ���ي بعدئذ يكتب راأيه 
في��ه. له��ذا تبقى عملية نقده غير بّناءة، واإنما  تك���ن محاولة لتفكيك الفيلم ، مما ينق�ُش من قيمته ، ويعدُّ هذا 
بنظ��ر الكثيرين هدمًا للفيلم .يذكرني ه��ذا الفعل بالمرحلة الثان�ية حيث كان مدر�ش اللغة العربية يطلُب منا 
نث��ر اأبي��ات عنترة اأو ق�سيدة لأبي العالءالمع��ري ، اأو امرئ القي�ش ، وكنُت اأقف ط�ياًل اأمام الأبيات؛ هذا ال�سرح 

ال�سامخ ، الجميل والذي يدعى ق�سيدة اأو معلقة .كيف اأقّ��سه لأبداأ بالكتابة عنه ؟!
وهل ي�ست�ي ال�سعر بالنثر؟

اأية طريقة هذه لتذوق ال�سعر؟
حينها نقلُت للمدر�ش ه�اج�سي فاأجابني : لأرى فهمك لالأبيات.

قلت: ولكن األ يفقُد هذا النثُر ال�سعَر اح�سا�سه؟
قال: �سيبقى في بذرة الق�سيدة .

الآن اأدرك عم��َق م��ا كنت ق��د قلته واأنا طالبة حين كنُت اأمام هيبة ال�سعِر العظي��م، على الّرغم من اأن لغتي في 
ذلك ال�قت قيل عنها اإنها عالية، ومع ذلك فالرهبة من مدِّ الأ�سابع اإلى بناء جميل مرعبة.

واأي تلخي�ش لإبداع ل �سكَّ �سيفقده جزءًا كبيرًا من جمالياته وفنيته.  
عل��ى الناق��د اأن يمتلك الأدوات الق��ادرة على الك�سف والتحلي��ل واإدراك الأبعاد الجمالي��ة والفكرية ، بعد اأن 
يمتل��ك ثقاف��ة �سينمائية عالية ، وذلك لي�سيء الفيل��م ، يك�سف عن ج�انبه الخفية، يف�سح عن رم�زه ودللته، 
وتقدي��م مالحظات��ه لي�ش في ال�سيناري��� ول الأداء، واإنما في كلِّ عنا�سرالفيلم. له��ذا فنحن بحاجة اإلى ثقافة 
�سينمائي��ة، واإل��ى كت��ب كثيرة ع��ن ال�سينما، فما ح�سلن��ا عليه قليٌل ج��دًا ل ُيغني، كما اأننا نحت��اج اإلى مترجمين 

يق�م�ن بترجمة الكتابات ال�سينمائية عن لغات مختلفة. 
لك��ن ال�اق��ع مختلف تمامًا ، فمعظم المهتمي��ن بال�ساأن ال�سينمائي وبالكتابة عنه ب��دت كتاباتهم غير نا�سجة، 
له��ذا ناأم��ل اأن يغي��ر نقدن��ا ال�سينمائي في ذهن المتف��رج فكرة اأنَّ ال�سينم��ا لي�ست مكان فرج��ة وت�سلية وت�سجية 
لل�ق��ت، واإنما هي منبع للثقافة والرتقاء، وب��سل��ة را�سدة، معبرة عن اآلمنا واآمالنا واأحالمنا، لت�سَع حل�ل لنا، 

وليك�ن لدينا فيلم ي�س�قنا اإلى الرتقاء والفائدة، واأن يتر�سخ في الذاكرة ، ول يمكن هدمه.
 لب��دَّ اأن يك���ن لدينا اأفالم تكتبها عق���ل مبدعة ، معا�سرة للق�سايا لتت�سافر جه���د اأخرى حتى ينتقل الفيلم 
م��ن البيا���ش اأي الفك��رة المكت�بة على ال���رق والمج�سدة ك�سيناري� اإل��ى ال�س�رة الناطق��ة، وال�سيناري� في نظر 

المهتمين حلٌم يرونه، بينما الفيلم حلم يراه الجميع كما قال ج�رج ل�كا�ش .
م��ن الجدي��ر بالذكر اأنَّ ثم��ة اأفالمًا كانت بمثابة منارات، وقد اأجمع النقاد عل��ى اأنها تحٌف ومعلقاٌت ل يدانيها 
نث��ٌر ول مع�ُل هدم  كالفيلم الإيطال��ي » روما مدينة مفت�حة« والرو�سي » المدرعة ب�تمكين« والألماني » عيادة 
الدكت���ر كاليج��اري« واليابان��ي » را�س�م�ن« والأمريك��ي« الم�اطن كي��ن« والفرن�سي » ق�اعد اللعب��ة »والم�سري 

والم�مياء« 
اأفالمن��ا العربي��ة ب�سكٍل عام لم تح��ظ بنقد يفيها حقها، وال�سب��ب يع�د اإلى عدم ت�فر الكتاب��ة الفاعلة عنها، 
له��ذا نلم��ُح هنا وهناك كتابات انطباعية ، ومن وجهة نظ��ري اأنَّ من يكتب بانطباعية عن الأفالم ي�سير ول� بقدر 
اإل��ى اأهمي��ة ال�سينم��ا ودور الأفالم في ثقافة الفرد ، واإبداء راأيه بفيلم ما عل��ى الّرغم من عدم امتالكه الأدوات 
الق��ادرة عل��ى الك�س��ف والتحليل، لكن ل �سير م��ن اأن يق�ل كلمته، خا�س��ة واأننا لن نك�ن كلنا عل��ى م�ست�ى واحد 
م��ن الإدراك لم��ا ن�ساهده ، فالفيلم بحدِّ ذاته متعّدد القراءات وي�سلنا بخطاب��اٍت متعّددة،  وذلك ح�سب ثقافتنا 
ال�سينمائي��ة، الدكت���ر تي�سير الم�سارقة ي�ؤك��د على وج�د الناقد الفيلمي، اأو قارئ الفيل��م واأنَّ ثمة كتابات غير 
جيدة، بل رديئة ولكنها: تفتح الباب اأمام كتابة جيدة وهذا اأف�سل بكثير من الالكتابة  في ال�ساأن ال�سينمائي .« 

وي�سيف اأنَّ الم�ساألة المهمة والخطيرة ومازالت هي اأننا نعاني من الكتابة المارقة.
ه��ذه بع���ش اله�اج�ش ا�ستعر�سته��ا، والتي بدت كالج��راح ،فهل« اأ�سفت لتل��ك الجراح نزيفًا« كم��ا قال ال�ساعر 

ت�فيق اأحمد.
لله�اج�ش بقية.

قضايا وآراء
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 كتبت: نجاح إبراهيم

بعُض 
الهواجس

أفالمنا العربية 
بشكٍل عام لم 

تحظ بنقد يفيها 
حقها، والسبب 

يعود إلى عدم توفر 
الكتابة الفاعلة 

عنها

  كتبت: آمال شلهوب

“بالحب نقبل مرارة هذه الحياة”
حكمة وليد إخالصي

في رواية “زهرة الصندل”
»بالح���ب نقب���ل م���رارة ه���ذه الحي���اة« ����س63... 
عبارة رددتها اإحدى ال�صخ�صيات في رواية “زهرة 

ال�صندل”
وم���ن الح���ب المفق���ود فين���ا، ن�صتجل���ي اأح���داث 
اأث���ر للح���ب يام����س  الرواي���ة وربم���ا نعث���ر عل���ى 
الطي���ب  كل  وهبتن���ا  باأر����س  لنتم�ص���ك  �صغافن���ا، 
والخي���ر، ف���ي زم���ن نرى في���ه تخّبط���اً وحرب���اً مع 
ن�صي���ع  ل  ك���ي  وهويتن���ا  انتماءن���ا  تبتل���ع  اأم���واج 
العط���ورات  وراء  المجه���ول، لهثي���ن  ف���ي ح���دود 

الأوروبية.
و”زه���رة ال�صندل” م���ا زالت تف���وح منها رائحة 
ال�صن���دل بالرغ���م من مرور ع�ص���رات الأعوام على 

اإ�صدارها.
فمن خال نوافذها الم�صرعة ُنطّل على مدينة 
حل���ب... نحلق في جغرافية المكان الواحد، الذي 
توخ���اه الكات���ب األ وه���و “الأن�صاري���ة” المتربع���ة 

قرب قلعة �صامدة.
تنبث���ق الأح���داث م���ن دار الأن�ص���اري تل���ك الدار 
الع�صي���ة عل���ى النك�صار برغم قدمه���ا فهي تراثية 
بامتي���از يرتب���ط فيه���ا الما�ص���ي بالحا�ص���ر. حيث 
تترب���ع عل���ى اأر�صه���ا التي ت�ص���م الأ�صج���ار والورود 
الدهالي���ز  وفيه���ا  والقب���ور،  الأولي���اء  اأ�صرح���ة 
و�صن���دوق الأ�ص���رار. وه���ي ت�ص���ل اإل���ى القلع���ة من 
خ���ال �صراديبه���ا. والراب���ط بي���ن المكاني���ن ي���دل 
على م���دى التما�صك بين الأ�صي���اء برغم الأخطار 
الت���ي اجتاح���ت الب���اد، فالقلعة الحلبي���ة هي رمز 

لكل ع�صر عرف الت�صدي وال�صتمرار.
لق���د اخت���ار الكات���ب مدينة حلب الت���ي ولد فيها 
لتعّب���ر ع���ن ح���ال الوط���ن كل���ه بطريق���ة واقعي���ة. 
تتح���رك فيه���ا ال�صخ�صي���ات �صم���ن دائ���رة وح���دة 
المكان باأ�صلوب �ص���ردي �صل�س بعيداً عن الحوارات 

المطولة... 
ياأخذن���ا مع���ه اإل���ى الما�ص���ي ت���ارة ث���م يع���ود بن���ا 
اإل���ى الحا�ص���ر عب���ر �صخ�صي���ة ال���راوي “اأحم���د” 
حفي���د الجدة “وه���وب” تلك ال�صنديان���ة المئوية 
ال�صامدة في وجه الموت، حيث يوؤكد الكاتب على 
�صخ�صيته���ا الحكيم���ة... العقاني���ة... ال�صدي���دة 
ال���راأي، فه���ي ت�صبه القلع���ة بقامته���ا... و�صمودها 
اأم���ام موت اأولدها الأربعة، لتتابع م�صيرة الأحفاد 
ف���ي الحفاظ على الإن�ص���ان والمكان، وذلك عندما 
دع���ت “اأحم���د” الحفي���د المق���ّرب اإليه���ا ليحافظ 

على اأبناء الأن�صارية فهو طالب في كلية الطب.
تدر����س  “ليل���ى” الت���ي  اأو�ص���ت حفيدته���ا  كم���ا 
الهند�ص���ة لاهتمام بترميم ال���دار والحفاظ على 

تراث الأجداد.
اإخا�ص���ي  ولي���د  عن���د  الم���راأة  تك���ون  وعندم���ا 
ه���ي الوط���ن والمدينة �صتك���ون “وه���وب” ال�صدر 
الرح���ب ال���ذي ي�صتقب���ل المتعبي���ن والمغتربي���ن، 

تفرح بعودة اأبنائها بعد غيابهم الطويل.
لق���د قالت: »راأيت في الحلم جدك الكبير يقول 
لي: ل تتركي اأحداً من اأبنائنا بين اأيدي الغرباء” 

�س59
يذه���ب الكات���ب ليحّم���ل ال�صخ�صي���ة م�صوؤولي���ة 
الحت�صان والوعي والنتماء، فهي القلب المت�صع 
لاألم والف���رح ك�صندوق الأ�صرار المعطر برائحة 
ال�صن���دل، وال���ذي يجعله “اأحمد” مخب���اأً لر�صائل 
حب���ه “لليلى”... “ليلى” الت���ي ت�صبه جدتها بكل 
»اأحم���د«...   »اأحم���د« ي�صب���ه ج���ده  اأم���ا  تفا�صيله���ا 
فيول���د ح���ب جدي���د ف���ي عائل���ة الأن�ص���اري، بينما 
تتناق�س �صخ�صيات اأخرى مع �صخ�صيات الأجداد 

�صمن العائلة الواحدة.
فيتب���ّدى ذل���ك ف���ي خ�ص���م الحبك���ة المن�صجم���ة 

م���ع تتاب���ع الأح���داث، لنغو����س في الح���دث الأهم 
المتماه���ي م���ع واقعن���ا الحال���ي، فيك�صف لن���ا زمناً 
عا�صته الأن�صارية في �صراع مع الحرب الداخلية، 

وهذا ين�صوي على الأو�صاع الراهنة.
ففي عائل���ة الن�صاري: هناك القاتل والمقتول، 
الت���ي نراه���ا  الموؤلم���ة...  للج���دة  ال�ص���ورة  تل���ك 

الوطن في تذكرها كيف مات اأولدها الأربعة:
»اأحم���د ال���ذي قتل���ه الأتراك وعب���د ال�صام قتله 
ر�صا�ص���ات  ف�صرعت���ه  محم���د  اأم���ا  الفرن�صي���ون، 

اليهود وم�صطفى ر�صا�س من قتلُه؟” �س65
هنا يبقى قاتل م�صطفى مجهوًل دون اأن يك�صف 

الكاتب عن الجواب.
لنج���د الف���رق ال�صا�ص���ع بي���ن م���ن يقات���ل اأع���داء 

الخارج ومن يحمل ال�صاح بوجه الداخل
وه���ذا يعتمد على ح�ّس النتماء الذي هو محور 
لأح���داث الرواي���ة، والإ�ص���ارات عل���ى ذل���ك وا�صحة 
م���ن خ���ال التج���ّذر والثبات ف���ي الوط���ن، اللذين 

يوّلدان الحب وال�صتقرار.
تقول وهوب: “ل يمكن بناء اأ�صرة في اأر�س غير 

ثابتة “�س118
الكائ���ن  يبق���ى  بال�ص���واب  الخط���اأ  اختل���ط  واإذا 

الوحيد على �صوابه هو الوطن.
“نح���ن الذي���ن عل���ى �ص���واب”  �صاح���ت الج���دة 

�س131
هك���ذا تّوج الأديب الكبي���ر وليد اإخا�صي الجدة 
بتاج الوطن رم���زاً لكل امراأة  “وه���وب” الحلبي���ة 
�صوري���ة... �صام���دة... واعي���ة... ل يهزه���ا �ص���وت 

الر�صا�س ول انفجارات القنابل.
ويختت���م الكات���ب روايت���ه بانت�ص���ار الج���دة عل���ى 
المر����س، بع���د اأن تعر�ص���ت لنك�ص���ة �صحي���ة ج���راء 
الح���رب الداخلية ف���ي الباد وهج���وم الم�صلحين 

على دارها.
»ما حدث للجدة وهوب، مجرد ردود فعل للروح 

والج�صد �صد اأزمة اأو �صيق” �س180
وف���ي طيات الخاتمة يو�ص���ح الأديب كيف فاحت 
رائح���ة ال�صن���دل وعّم���ت الف�ص���اء بع���ودة الج���دة 
ليتذك���ر “اأحمد” و”ليلى” حكاي���ة “وهوب” عن 
ال�صي���خ الهندي ال���ذي زار الأن�صارية حينها �صاألته 
الج���دة “ األ ن�صتطيع اأن نزرع �صجرة ال�صندل في 

ترابنا؟”
قال لها ال�صيخ: “اأنِت �صجرة ال�صندل” �س181

وبه���ذا يتحق���ق كام الهن���دي، ويحق���ق المب���دع 
عملقت���ه ف���ي رواي���ة تمّدن���ا بالح���ب الامح���دود، 
عب���ر لغة �صل�صة من�صابة كجدول عذب يترقرق في 

قلوبنا.   

ص7ص 6
خطاب الحمقى وعقالء المجانينالقراءة البصرية للحداثة الشعرية
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  كتبت: وفاء عزيز أوغلي

  كتبت: جدوى عبدو

** في باد لْم نكن نعرفها! 
ا�صمها »بروناي« ولقبها مدينة ال�صام؛ 

اإّن التما�صيح  اجتم���ع الأ�صدق���اء ف���ي مقهًى ُيطّل على نهر عمي���ق ا�صمه “كوال بايت” -قي���ل: 
اّتخذته �صكناً وماأوًى لها... 

اّت�صاع���ه وتم���ّوج حرك���ة مياه���ه وزرقتها ُتذّك���ر بالبحر، برغم الف���ارق بين ه���ذا وذاك، فالبحر ل 
مثيل لروعة اأمواجه، التي ُتاعب بع�صها بمرح، وتتاطم بفرح عذرّي بديع...

الأ�صدق���اء؛ جم���ع بينه���م مكان عمل واحد، �صرك���ة اأجنبية تهب المال الوفي���ر، والمحظوظ من 
يح�صل على عمل فيها...

زوج���ان... الرج���ل م���ن “هولندا” واأنثاه من ال�صودان، الدين ل يه���ّم، الأهّم اأّل تبقى الفتاة من 
دون زواج.

واآخ���ران م���ن دم�صق، هو ُول���د في اأميركا حيث �صعى والداه للح�صول على الجن�صّية الحلم، وهي 
لْم ت�صتطع رف�س �صاّب �صيطير بها اإلى باد “العم �صام”، ول م�صكلة في الغتراب وترك الأحباب، 

فكّل �صيء في هذه الحياة ن�صيب، وبالمال تتذّلل ال�صعاب.
واثن���ان م�صرّي���ان ُرّبي���ت هي في كن���دا وحملت جن�صيتها، واللغ���ة العربية لديها مث���ل الإنكليزية 
ل���دى رّواد ريا����س الأطفال، ت�صعر باأنها ُممّيزة لأنه���ا ُرّبيت في الغرب، زوجها عا�س في م�صر، لكّنه 

يتحّدث مثلها الإنكليزية اإنما بحزن، ُمعلناً اأّنه مخطىء، اإّنما ما باليد حيلة اإنه القدر! 
و�صورّي���ان اآخران ُيتقنان العربي���ة والإنكليزية، لكن ابنهما الطفل ل يتحّدث اإل الإنكليزية، لغة 

الح�صارة والعالم كله، بداأت الغلطة بتدبير، وانتهى الأمر بالعجز، وب� “ ما باليد حيلة “.
واآخرون لكّل منهم عقدة ُت�صّمى اللغة العربية...

غربة واغتراب... ولغة عربية �صائعة بين عقول ترف�صها، واأل�صنة تخجل من ترديدها.
كّل ال�صع���وب تفخ���ر بلغته���ا، وُتعّلمه���ا اأطفاله���ا ف���ي ب���اد الغت���راب، اإل العربي���ة اأعظ���م اللغ���ات 

واأجملها يتهّرب منها اأهلها ويخجلون.
* يقولون: اللغة العربية في خطر، فهل هذا �صحيح؟

ُمفّك���ر م���ن المغرب العربي، يدعو في باده، اأْن تغدو اللهجات العامية بديًا عن اللغة العربية 
الف�صحى، في التعليم والتخاطب والإعام، ون�صَي اأّن ما يجمع الأمة العربية اليوم هو هذه اللغة، 
واأّن اللهجات التي يوّد ا�صتبدال اللغة الف�صحى بها محلية وح�صب، ففي البلد العربي الواحد لكل 

محافظة اأو بلدة، لهجة ل يفهمها اإل اأهلها...
َع���ِب والأق�صام، مْن اأجل  وال�ص���وؤال ال���ذي يطرح نف�صه: اأينق�ص���م العرب اإلى مئات الألوف من ال�صُّ

نزوة رجل ما، اأو رغبة �صخ�س ما بالت�صّبه بالغرب!؟
* اللغة الإنكليزية غدت المناف�س الأكبر للغة العربية با جدال...

عن���د الفئ���ات الغنية وال�صاعية اإلى الغن���ى في الباد العربية كلها، بو�صاط���ة المدار�س الحا�صلة 
على التراخي�س من مثياتها الأجنبيات، التي يبداأ التاميذ الدرا�صة فيها منذ مرحلة التاأ�صي�س 
الأول���ى »الح�صان���ة«، الت���ي ل���ْم تع���د ُيعّب���ر عنه���ا اإل باللف���ظ الأجنب���ي: ك ج 1 و2 و3، وحت���ى نهاي���ة 

المرحلة الثانوية، ثم الجامعات الأجنبية تكمل الم�صوار.
ول���دى الع���رب الذي���ن اغترب���وا ع���ْن باده���م الم�صكل���ة قائم���ة، فالمدار����س هن���اك ل ُتعّل���م اإل 

الإنكليزية، واأ�صدقاء الأبناء ل يتحّدثون اإل بها.
* َتعّل���ُم لغ���ة اأخ���رى �صرورة لكل اإن�صان، اإنما يج���ب األ تغدو لغة التخاطب بي���ن اأبنائنا حتى في 

المنازل، �صواء اأكان يحدث هذا في بلد عربي، اأْم في بلد غربي، ول بّد من اإيجاد و�صيلة... 
اللغة العربية قْد تكون في خطر، لكنها لغة �صعٍب لْن ينتهي... وديٍن لن يزول!

ل���ذا اأن���ا ل اأ�صع���ر بالخوف، ب���ل بالحزن وح�ص���ب، واأنا اأن�صت اإل���ى حفيدي الذي يحي���ا مع اأ�صرته 
ف���ي بل���د اآ�صي���وي، يتح���ّدث اللغة الإنكليزي���ة وحدها، لأّن اإن�صان���ة من باد الفلبي���ن تقيم في بيتهم 
ول تتح���دث معه���م اإل اللغ���ة النكليزي���ة، ولأّن اأ�صدقاءه ل يتحّدثون اإل بها، عل���ى الرغم من اأنني 
لحظت اإلزام اأهل هوؤلء التحّدَث بلغة الباد التي ينتمون اإليها، �صواء اأكان الوالدان من بلد واحد 

اأم بلدين مختلفين، كل منهما ُيعّلم الطفل لغة بلده اإ�صافة اإلى الإنكليزية.
فكيف وجد هوؤلء الطريقة ولْم نجدها نحن!؟ 

 )ق���راأت اأّن �صي���دة فل�صطيني���ة تعي�س في اإيطالي���ا وتحمل جن�صيتها، ومتزوجة فيه���ا، ُتعّلم اللغة 
العربي���ة وتع���ّرف بالإ�صام، عبر الإنترنت، جذبت المايين من اأ�ص���ل فل�صطيني وغير فل�صطيني، 

وا�صتغربت هي ذاتها، مدى اهتمام الب�صر بهذه اللغة وهذا الدين(. 
اإذاً الأمر لي�س قاعدة ولدينا اأمل...

اللغة العربية في خطر، ترى اأهذه حقيقة؟ 
ل اأعتقد برغم كل ما يحدث... 

اأوهام �صي�صحو منها اأبناء العروبة ويعودون، 
اإنما متى؟

م���ا بي���ن خري���ف الوق���ت وخري���ف الج�ص���د تن�ص���ج موا�ص���م 
الكلم���ات، ويفرز العمر ثم���اره كما تفرز الف�صول الحكايات... 
ِخ���ر الغي���م خبيئ���ة الُحُل���ِم، وقم���راً، اإل���ى اأن تطل���ب الروابي  يدَّ
وال���دروب العا�صقي���ن �صقياً له���ا وماًء، يقال ع���ن خبيئة العنب 
ف���ي اأقبي���ة النبي���ذ، فهل قالوا ع���ن خبيئة الوع���ي والن�صج في 

اأقبية الأمنية والرغبة والعمل؛ فِبِه وِبَها تحلو الحياة.
م���ن هن���ا �ص���اغ العق���ل التعبي���ر الأن�ص���ب عم���ا يجي����س ف���ي 
النف����س، وكان���ت الكت���ب والكتاب���ة... وكان���ت الأوط���ان بكبارها 

علماً وفكراً واأدباً.
 اأطرُق الباب بهدوء... اأفتح ال�صفحة الأولى )قمٌر لخريٍف 
اآٍت( عماد يحيى عبيد، قمٌر يمحو العتمَة؛ وي�صحب العقل اإلى 

هر: حبِة واألفة الأماكن وال�صَّ ر بال�صٌ ال�صفاء... قمٌر يذكِّ
ها العتاة )يا اأيُّ

يا من تعبت رواحلكم، الخريف اآٍت ل محالة
وا له ما ا�صتطعتم من �صحوة ودفٍء وحلوى        اأِعدُّ

ه( من ن�ّس يحمل ا�صم المجموعة  ل تبخ�صوا الخريَف حقَّ
)قمر لخريٍف اآٍت(... �س 63.

بطريق���ٍة  عبي���د  عم���اد  ال�صاع���ر  ل���دى  الق�صائ���د  تنتظ���م 
فل�صفي���ة متقن���ٍة، تت�صل���ق �صلَّ���م اللغِة )فك���رٌة( ينح���ت حروفها 
لت�صب���ح )اأيقونًة(، ثّم )امراأة( فيرتِّب ح�صورها وعطرها، ثم 
)ق�صي���دة( وهكذا تتتالى الأ�صي���اء والأحداث والهموم في�صور 
ى المراحل الموغل���ة في الدمار  الحال���ة العام���ة لمجتم���ع َتلَقَّ
والخ���راب عل���ى م���دى �صن���وات الح���رب كم���ا تلق���ى ارتداداته���ا 
الظالم���ة القا�صي���ة... يق���ال: ما م���ن �صيء اأ�صع���ب من فواجع 
الح���رب �ص���وى خ�ص���ارة العق���ل ال���ذي ل يحتمل تل���ك الفواجع 
في���رزح تحت ثقلها نادباً باكياً اإلى اأن تنهيه، يقول ال�صاعر في 

ن�س بعنوان )نيغاتيف(:
)�صب���را ً اآل اآدم، ح���واء ل���م تنت���ه قط���اف التف���اح، هابي���ل لم 

يمت، وقابيل يحبُّ اأخاه... اإنها فتنة الرب(... �س51 
)باهلل علي���ك، اليوم غلبتنا الغفوة، وغ���داً �صن�صرب قهوتنا، 

ننتظر حد�س العرافة(... �س53 
انه���ا ال�صخري���ة، يع���ود ليقول ف���ي ن�س اآخر بعن���وان )لأنك 

ما زلت حّياً(: 
)كلم���ا م���تَّ �صنعث���ر عل���ى �صندوق���ك الأ�ص���ود، ونع���رف اأنك 

ق�صيت بحادثة حب(... �س9٧ 
م���ن ه���دوء الحال���ة ال�صعري���ة هنا، اإل���ى تجربة الم���وت اإلى 
تاأكيد الخلق والولدة الجديدة بفعل وتاأثير الحب. اإذن يبقى 
الح���ب هو الخيط الناظم الذي تتتال���ى فيه حبات انك�صاراتنا 

ما بين فقد وفقد لكننا بالحب فقط نحيا من جديد.
بي���ن الياأ����س وال�صلبية ت�صط���ع بع�س المقاط���ع ب�صاعريتها 

المحبطة:
التراب رحم والأِجنَُّة كثر، 

)للوجع العارم تتنك�س رايات العمر(... �س 36
)كوخنا ال�صا�صع �صّيق على خوفنا(...  �س 5٧ 
)يتدفق اأم�ُصَك في مجرى الدمع(...  �س 65

لكنها تعود لترتوي بالأمل كما في ن�صه )قيامة(:

)مازلت اأخّمر فرحي في الجرار الدافئة، 
  ...) ، ويوم اأغن���ي، ويوم اأع���وُد اإليَّ �صاأ�صرب���ه مع���ي، يوم اأح���بُّ

�س 102
كت���ب ال�صاع���ر ق�صي���دة النث���ر ف���ي تجلياته���ا الحديث���ة من 
���ة على كام���ل ال�صطر،  حي���ث الروؤي���ة الب�صري���ة للكتابة الفقيَّ
اأدخ���ل عليه���ا التنا����س، والت�صمي���ن والنزياح وك�َص���ر العاقة 
بي���ن ال���دالِّ والمدل���ول، وفي ه���ذا قفزة ف���ي ال�صع���ر الحديث، 
ات���كل فيها عل���ى الذائقة المتطورة للقارئ، واعتمد على الثقة 
بالمتلق���ي المختل���ف، واأ�صاف عليه���ا ت�صكيًا فني���اً حيث اآزرت 
ن�صو�ص���ه �صت ع�صرة لوحة فنية للفنان���ة الت�صكيلية فاتن كنج 

اأبو �صالح، م�صتوحاة من ن�صو�س المجموعة.
هن���ا اأودُّ اأن اأ�ص���األ: اإل���ى اأي���ن تاأخذن���ا الحداث���ة ف���ي ال�صعر؟ 
ه���ذه الحداث���ة الت���ي لتن���ي ُتْعِم���ُل مب�صعه���ا في الكلم���ات كي 
تري���ح المعان���ي م���ن تاأثي���ر المتغي���رات المتدفقة اأب���د الدهر، 
ه���ذه الحداثة التي توؤرق ن���وم عا�صقي ال�صغف الذين يف�صلون 
ثي���اب اللغة، اأّي افكار تتاأرجح ما بين العقل و�صدق الإح�صا�س 
وا�صت�ص���راف الآت���ي؟ اأّي اأفكار تتحدث عن ب���ركان اللغة الثائر 
ف���ي العق���ول والقل���وب؟ واأنت���م... م���ن تدخل���ون �صه���وب اللغة 
عِر الجامح المنفلت من ال�صوابط  ومراعيه���ا على ح�صان ال�صِّ
ال�صارم���ة اإل���ى م�صاحات ال�صوء وال���كاأ والعذوب���ة... هو ذاته 
َم���ْن حيَن نج�سُّ نب�َس الكلمات ن�صمعه يخفق كاأجمل ما يكون 
���وُق والمعن���ى... افتقدنا عمق تاأثي���ره فينا... اإل  الع�ص���ُق وال�صَّ
اأنن���ا ل نتوان���ى حي���ن ن�صمع���ه نث���را ً ت���ارًة و�صع���ر تفعيل���ة ونثراً 
ٍة قويٌّ ناب����سٌ كجنيٍن  حداثوي���اً ت���ارة اأخ���رى، وهو ف���ي كلِّ م���رَّ
���ة الحديثُة  ���ر لياأت���ي اإلى الحي���اة! هي ال�صعريَّ مكتم���ٍل، يتح�صَّ
كم���ا دائماً؛ حاملة وعاء الحي���اة بمتغيراتها وهي ما تقول عن 
ال�ص���ام، الجمال، الوطن، الحب، وال�صدق والأر�س... ما من 
خبيئ���ة اأهم من العق���ل... ي�صتوعب باقت���دار ومعرفٍة، ويدرك 
م���ا ه���و اأكبر من���ه؛ واأعم���ق، وه���ذا اأي�صاً م���ن �ص���روب الحكمة 
وال�صع���ر، ه���ذه المجموع���ة ال�صعري���ة جعلتن���ا ن�صي���ر ُقُدماً مع 
معانيه���ا الراني���ة اإلى الجم���ال، ونحلُم بالآت���ي... الأف�صل لنا، 

لأبنائنا، ولوطننا...

القراءة البصرية للحداثة الشعرية..لغتنا..في مدينة الصمت
قراءة في المجموعة الشعرية

 )قمٌر لخريٍف آِت( 
للشاعر عماد يحيى عبيد

تعزية
رئي�س اتحاد الكّت�اب العرب واأع�صاء المكتب التنفيذي واأع�صاء مجل�س التحاد واأع�صاء 
التح���اد يتوجه���ون بخال����س الع���زاء لاأدي���ب القا����س �صام���ي طه ع�ص���و التح���اد ومدير 
الثقاف���ة بمحافظ���ة حم���اه بوف���اة �صقيق���ه، راجين من المولى ع���ز وجل اأن يتغم���د الفقيد 

بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�صبر وال�صلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

تعزية
رئي�س اتحاد الكّت�اب العرب واأع�صاء المكتب التنفيذي واأع�صاء مجل�س التحاد واأع�صاء 
التح���اد يتوجه���ون بخال�س الع���زاء من ذوي الأديب عب���د اللطيف اأرن���اوؤوط، راجين من 
المولى عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم اأهله وذويه 

ال�صبر وال�صلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون
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مثل ياباني

  كتبت: أ.د. سمر الديوب

  كتبت: ميرنا أوغالنيان

ننطل���ق في هذا المق���ال من فر�صية تق���ول: اإن خطاب 
الحم���ق والجن���ون في الأدب يختلف ع���ن الحمق والجنون 
ف���ي الواق���ع، فه���و خطاب حاف���ل بالدلل���ة، يلتق���ي خطاَب 
البي���ان والإف�ص���اح، ويمّثل �ص���ّداً له، وياأخ���ذ كلُّ طرف من 
المت�صاّدي���ن �صيئاً م���ن خ�صائ�س الطرف الآخر، وهو نتاج 
الأدب ال�صعبي الحاف���ل بالأن�صاق الم�صمرة، فوراء خطاب 

الحمق والجنون باغٌة م�صتترة. 
ول���م ينل هذا الأدب اأهمية في التراث النقدي العربي؛ 
ذل���ك لأن نقادن���ا القدام���ى ل���م يفّرق���وا بي���ن داء الحم���ق 
والجنون وخطاب الحمق والجنون في الأدب، وا�صت�صهدوا 
بالحمقى والمجانين في مقام الطرفة والنادرة لغايتين: 
د، وابن  اإم���ا تعليمي���ة، واإم���ا اإ�صحاكية، كالجاح���ظ، والمبرِّ

عبد رّبه. 
وق���د ُوج���د هذا الأدب منذ الجاهلي���ة، لكّنه مّثل حالت 
فردي���ة قب���ل الع�صر العبا�ص���ي، اأما ال�ص���كل النا�صج له فقد 
ب���رز ف���ي ح���دود الق���رن الراب���ع الهج���ري، و�صنتوق���ف عند 
مثالي���ن، هما: اأخب���ار الحمقى والمغفلي���ن لبن الجوزي، 
اأب���ي الف���رج الحافظ جم���ال الدي���ن، ت:«59٧ه����«، وعقاء 
المجانين للني�صابوري، اأبي القا�صم الح�صن بن محمد بن 

حبيب »ت:406ه�«.
والجن���ون �ص���كل مرتب���ط بالعق���ل، وهم���ا طرف���ا ثنائية 
�صدي���ة ل ف���كاك لأح���د طرفيه���ا، فف���ي كل جن���ون �ص���يء 
م���ن العق���ل، وف���ي كل عقل �ص���يء من الجن���ون، ويعني هذا 
ال���كام اأن ال���ا عقل موجود قيا�صاً اإل���ى العقل، فا وجود 
ل���ه خارجه، وم���ا الحمق والجنون في الخط���اب الأدبي اإل 

لعبة عقلية.
والعق���ل ل���دى اب���ن الج���وزي و�صيل���ة اإل���ى معرف���ة اهلل 
ع���ز وج���ل، وغري���زة ون���ور، ومكت�ص���ب بالعل���م والتج���ارب 
اأم���ا الني�صاب���وري فق���د ن�صب الجن���ون اإل���ى العارفين باهلل، 
فالجن���ون عار����س، والعق���ل اأ�ص���ل، ويغط���ي ه���ذا العار�ُس 
العق���ل/  الجن���ون تو�صي���ف  العق���َل ويحجب���ه، فتو�صي���ف 
الم�ص���اد، ول يعن���ي العق���ُل العل���َم والمعرف���ة ف���ي تراثن���ا 
العرب���ي، فالإن�ص���ان عاق���ل بق���در م���ا يقت���رب م���ن الن�ص���ق 
الثقاف���ي الذي حّدد العقل بالأع���راف الفاعلة في الأن�صاق 

الثقافي���ة، والعق���ل المطلوب ه���و العقل المقب���ول ثقافياً؛ 
ل���ذا يعّد �صوت الحم���ق والجنون دعوة اإلى التحرر، و�صعياً 
اإل���ى المعرفة؛ لأن الغال���ب على تعريف العقل في الثقافة 
العربية الرتباط بالعرف ال�صائد، وما ل يتفق مع العرف 

في اأوجه الحياة المختلفة جنون.
اإّن اأفع���ال عق���اء مجاني���ن الني�صاب���وري �صواه���د عل���ى 
المحب���ة الإلهّية عمودياً، ونقد اجتماع���ّي اأفقياً، واأراد ابن 
الج���وزي و�صع قواع���د اأخاقية للحمق قيا�ص���اً اإلى العقل 
الذي يعني ال�صير على ال�صوابط الموجودة؛ لذا يعّد هذا 

الخطاب حركة فكرية اإبداعية اإزاء الثقافة الر�صمية.
ومجنون الني�صابوري مجن���ون بمنطق مجتمعه، وثمة 
ازدواج عل���ى م�صت���وى ال���ذات المكتوبة: العاق���ل المجنون، 
وعل���ى م�صتوى الذات الكاتبة، فق���د �صّرح الني�صابوري عن 
�صب���ب تاألي���ف كتابه؛ اإذ ج���اء باإلحاح من �صديق���ه، في�صّوق 
الق���ارئ، ويخف���ي ال�صب���ب الحقيق���ي؛ فل���م ي�ص���ّم مجانينه 
مت�صوف���ًة، ون�صب الجن���ون اإلى العارفين ب���اهلل، وقد جمع 
ف���ي كتاب���ه الطبيعتي���ن المت�صادتي���ن »عق���اء المجانين« 
وكان الت�صوف �صائعاً ومعروفاً با�صمه، اأما هو فيكني عنه، 
وثم���ة تي���ارات خرا�صانية مت�صارعة، ف���اأراد اأن يناأى بنف�صه 
عن هذا ال�صراع، فلجاأ اإلى الت�صمية القائمة على الت�صاد.
اأم���ا اب���ن الج���وزي فق���د كان ذات���اً كاتبة جعل���ت الأحمق 
يتخ���ذ طبيع���ة فر�ص���ت علي���ه؛ لأن���ه خال���ف العق���ل ال���ذي 
يرت�صي���ه الن�ص���ق الثقاف���ي ال�صائد، فقد �ص���ّرح في مقدمة 
كتاب���ه باله���دف من���ه، وه���و التروي���ح ع���ن النف����س، و�صك���ُر 

العاقل اهلَل على نعمة العقل حين يقراأ اأخبارهم.
وديني���ة،  واجتماعي���ة  لغوي���ة  �صلط���ة  الج���وزي  ولب���ن 
وحين ينتقد الحمقى يكّون مفهوماً للعقل منا�صباً للبيئة 
الجتماعي���ة، ويعن���ي ذل���ك اأن���ه فّو����س نف�ص���ه حاكم���اً على 
م���ن يخالف ال�صلط���ات الدينية وال�صيا�صي���ة والجتماعية، 
فحّذر من الأحمق، وتحدث عن �صفاته، وجعل حمقاه من 
طبقات لها �صلط���ة كالأمراء والق�صاة والقّراء واللغويين، 
ر  وكا�ص���د العق���ل -عنده- ه���و البعيد عن الدي���ن، والمق�صّ

في اللتزام بحدوده.
وينظ���ر ابن الج���وزي اإلى الطبيع���ة المزدوجة، ويجعل 

اأحمق���ه متخ���ذاً طبيع���ة واح���دة، فالأحم���ق -لدي���ه- ه���و 
الجاه���ل بمق���ام اهلل، وع���دم تقديره ح���ق ق���دره، والجاهل 
باأم���ور الدي���ن، فالحم���ق طبيع���ة ل���كل م���ن يتج���راأ عل���ى 
مخالف���ة ال�صوابط الديني���ة المر�صومة، ولكن هل الجهل 
باأم���ور الدي���ن حم���ق؟ وهل الجه���ل باللغ���ة وال�صعر حمق؟ 
ه���ل جع���ل عام���ات الإع���راب ح���الت اجتماعي���ة تت�صم���ن 
نق���داً اجتماعي���اً طبقياً؟ لقد اأدخل من اأخطاأ في اللغة في 
ب���اب الحمق، وَمن خالف القيم الجتماعية المتجّذرة في 

الهوية العربية اأحمق. 
جاوز الأحمق حدود الإدراك والوعي، فقد قام »ِهِبنِّقة« 
-وه���و اأح���د الحمق���ى ف���ي كت���اب اب���ن الج���وزي- باختي���ار 
البهائ���م ال�ّصمان للّرع���ي: »وكان اإذا رعى غنماً جعل يختار 
المراع���ي لل�صمان، وينّحي المهازي���ل، ويقول: ل اأُ�صلح ما 

اأف�صده اهلل«.
ويمّث���ل كام ِهِبنِّق���ة قناع���اً كرنفالي���اً، فه���و يحتج على 
تق�صيم المجتمع اإلى طبقات، واإقامة التفرقة بين اأبنائه، 
ويتلف���ظ بق���ول ل يمك���ن قول���ه ف���ي ح���ال التعّق���ل، ويوّجه 
نق���ده لل�صلط���ة بحرّي���ة، فالعق���ل ال���ذي يتحك���م بالنا����س 
العاديي���ن يمنعه���م من قول م���ا يريدون، اإن���ه و�صيلة تمرد 
عل���ى الو�ص���ع القائم بالحم���ق، فخطاب الحم���ق والجنون 
اإبداع���ي  حاف���ل بالطبيعتي���ن المت�صادتي���ن، وه���و تعبي���ر 

اإيديولوجي، ل ك�صاد عقل. 
ويق���ول المجن���ون كام���اً يحا�ص���ب العق���ل علي���ه، لكن���ه 
يت�صت���ر بالطبيع���ة الم�ص���اّدة ليحم���ي نف�ص���ه، ول���و قراأن���ا 
حماق���ات ِهِبنِّق���ة متح���ررة م���ن �صيط���رة ثقاف���ة المجتم���ع 

اً انتقادياً ذكّياً لذعاً. لوجدنا ن�صّ
وق���ّدم اب���ن الج���وزي �صخ�صية جحا تقديم���اً قائماً على 
الباه���ة والحم���ق والتغفيل، فل���َم ن�صب اإلي���ه الحمق وهو 

في غاية الفطنة والذكاء؟ 
لق���د غ���دت �صخ�صي���ة جح���ا �صخ�صي���ة رمزّي���ة اأّدت دوراً 
مهم���اً في النقد ال�صيا�صي والجتماعي، فجرى ت�صوي�صها، 
وجعلوه���ا تتخ���ذ م�ص���اراً واح���داً، وه���و �صخ�صي���ة متع���ددة 
تبع���اً ل���كّل ثقافة، وغ���دا تحامقه نقداً اجتماعي���اً لي�س من 
اإبداع���ه، بل من اإبداع الذاك���رة الجمعية، وكُثر ظهور هذه 

ال�صخ�صي���ة ف���ي الع�ص���ور الت���ي ا�صت���د فيه���ا ال�ص���راع عل���ى 
ال�صلطة والحكم.

ول يمك���ن الف�ص���ل بي���ن العق���ل والجن���ون، اإنهما طرفا 
ثنائي���ة ظاهري���اً، لكنهم���ا يتكام���ان، وهم���ا ي�ص���دران من 
م�صدر واحد »الدماغ« الم�صوؤول عن طريقة التفكير؛ لذا 
تربطهم���ا عاق���ة قوي���ة، فينطلقان من م�ص���در واحد في 
اتجاهي���ن مختلفين، ويبقيان عل���ى ات�صال مبا�صر وفوري 

مهما امتد البعد بينهما.
لق���د ارتبط الجنون بالم�صاعر، فثمة عاقة قوية بين 
الع�ص���ق الإله���ي والجن���ون، ويغ���دو الجنون -تبع���اً لذلك- 
العق���َل الحقيقّي مقاب���ل الجهل الحقيقّي الذي يتمّثل في 

الّطرف المختلف. 
بي���ن  الجم���ع  عل���ى  المجاني���ن«  »عق���اء  ويق���وم 
المت�صاّدي���ن، ويعن���ي ذلك اأن ما يوؤثر ف���ي العقل يوؤثر في 
الجن���ون، وينتم���ي الني�صاب���وري اإلى ني�صاب���ور، وقد �صهدت 
وجود تياري���ن فكريين هما: الكّرامية والمامتيَّة، وترى 
الكّرامي���ة اأّن اهلل واح���د، ُج���رم هذا العال���م، وكّل ما يحدث 
اإنم���ا يح���دث في ال���ذات الإلهية؛ لأن اهلل مح���ّل الحوادث، 

وهو م�صتٍو على العر�س ا�صتواء مادياً... 
اأم���ا المامت���ّي ف���ا ُيظه���ر عبادت���ه اأو ورع���ه، اأو علم���ه 
خ�صي���ة اأن ي�صاب بالغرور، و�صّكل الكّرامي حالة اجتماعية 

في ني�صابور، اأما المامتّي فقد قرر التعبد منفرداً.
وق���د لج���اأ اإل���ى الت�صمي���ة القائم���ة عل���ى الت�ص���اد تجنباً 
لذك���ر الخاف بي���ن التياري���ن الخرا�صانيي���ن، اأو التيارات 
فثم���ة  بالحكم���ة،  للكّرامي���ة، فنط���ق مجانين���ه  المعادي���ة 

ترابط قوي بين العقل والجنون. 
لقد اختل���ط المجنون بالأحمق ف���ي ال�صردية العربية، 
واله���دف نق���د المجتم���ع بقن���اع الحم���ق والجن���ون، ونق���د 
اأورد  ل���ذا  القي���د؛  وه���و  العق���ال  م���ن  فالعق���ل  العاق���ل، 
الني�صاب���وري �صف���ات جمالي���ة لمجنون���ه بخ���اف ال�صورة 

النمطية ال�صكلية لاأحمق والمجنون. 

”برعاي����ة ال�صيدة الدكت����ورة نجاح العّطار نائب رئي�س 
الجمهوري����ة، اأقام����ت وزارة الثقاف����ة واتحاد الكّت����اب العرب 
ف����ي الجمهوري����ة العربية ال�صوري����ة والتحاد الع����ام للكّتاب 
والأدباء الفل�صطينيين ف����ي مكتبة الأ�صد الوطنية بدم�صق 
حفًا تاأبيناً لل�صاعر المنا�صل خالد اأبو خالد، ظهر الأحد 

2022/2/2٧، اأدار فعالياته ال�صاعر علي الدندح. 
�صه����د الحف����ل ح�ص����وراً ر�صمياً و�صعبي����اً كبي����راً و تخللته 
كلم����ات �صلط����ت ال�صوء عل����ى تجرب����ة ال�صاع����ر الفل�صطيني 
خالد اأبو خالد الذي ي�صّكل نقّطة عام م�صيئة في م�صيرة 

ال�صع����ر المقاوم، وبّينت م����ا تمّثله اأدبه من نهج مقاوم نافح 
ب����ه عن القد�����س، و�صقيقاتها من عوا�صم العرب، فغدا رقماً 

�صعباً في خارطة ال�صعر العربي المعا�صر.
وخ����ال الحف����ل ُعر�����س فيل����م وثائق����ي ق�صي����ر ت�صم����ن 
لمح����ة عن حياة خالد اأبو خال����د الذي رحل عن عالمنا في 
2021/12/31 ع����ن عمر ناهز ال� 84 عاماً اإ�صافة اإلى عر�س 
لبع�����س ق�صائ����ده ومواقفه الوطنية والقومي����ة والإن�صانية 
الت����ي ع����رف بها عبر �صن����وات حياته م����ن مقاومة الحتال 
ح����ركات  ومنا�ص����رة  مع����ه  التطبي����ع  ورف�����س  ال�صهيون����ي 

التحرر في العالم بوجه ال�صتعمار وال�صتبداد.
ف����ي كلمته التي األقاها با�صم راعية الحفل اأّكد د. طال 
ناج����ي الأمي����ن الع����ام للجبه����ة ال�صعبية لتحري����ر فل�صطين 
القي����ادة العام����ة: “اإن تكري����م ال�صاع����ر خال����د اأب����و خالد هو 

تكري����م لفل�صطين، وتكريم لجيل البندقية والقلم، كما اأنه 
تكريم للثقافة وال�صعر والمثقفين الفل�صطينيين والعرب، 
الفل�صطيني����ة  الثقاف����ة  رم����وز  م����ن  رم����ز  ه����و  ال�صاع����ر  لأن 

والعربية المقاومة”. 
ب����دوره ا�صتح�ص����ر د. ثائ����ر زين الدين ال����ذي األقى كلمة 
وزارة الثقاف����ة عم����ًا مهم����اً م����ن اأعم����ال الراح����ل تقم�����س 
)العودي�ص����ا  وه����و  “اأودي�����س”،  �صخ�صي����ة  ال�صاع����ر  في����ه  
الفل�صطينية( الذي ن�ص����رت الهيئة العامة ال�صورية للكتاب 

مختارات منه عام 2015.
واأ�ص����ار د. محم����د الحوراني رئي�س اتح����اد الكتاب العرب 
اإل����ى اأن ال�صاع����ر خالد اأبو خالد ه����و: “�صوت �صمير الأمة، 
ورفي����ق درب الأح����رار الذي����ن زحزح����وا ع����ن كاه����ل الأم����ة 
مكانه����ا  واأحل����وا  والماأ�ص����اة،  النكب����ة  مف����ردات  وفل�صطي����ن 

فل�صطين النار، والثاأر، ور�صا�س الكلمة والخندق”. 
م����ن جانب����ه تح����دث اأ. م����راد ال�صودان����ي الأمي����ن الع����ام 
ال�صاع����ر  خ�ص����ال  ع����ن  الفل�صطينيي����ن  والكت����اب  لاأدب����اء 
الراح����ل، وع����دد �صم����ات اأدب����ه، وم����ا امت����ازت ب����ه ق�صيدت����ه، 
ولغت����ه ال�صعري����ة، ومعانيه، ومو�صوعاته م����ن جدة وات�صاع، 
مو�صحاً: “اإن القلب يقف عاجزاً عن تعداد �صجايا الراحل 
وعطاياه، فهو واحد من الذين ل يرحلون، ول يغيبون”. 
في حين بّين اأ. عبد الفتاح اإدري�س ع�صو الأمانة العامة 
للكّت����اب والأدباء الفل�صطينيي����ن  اأن ال�صاعر خالد اأبو خالد 
ه����و م����ن ال�صع����راء الذين يح����ّق لن����ا اأن نكبر بهم فه����و �صيد 

الكلم����ة المقاوم����ة الت����ي اأوله����ا يراعه و�صع����ره، ونفثها في 
اأرواح الأجيال الجديدة. 

واألق����ى د. اإبراهيم علو�س كلم����ة اأ�صدقاء الفقيد فقارب 
روح ال�صاع����ر م����ن جه����ة ال�صداق����ة، بينم����ا األق����ت د. بي�ص����ان 
اأب����و خال����د كلمة اآل الفقي����د فتحدثت عن والده����ا، وما كان 
لنهج����ه، وفك����ره المقاوم، واأدب����ه من اأثر كبي����ر انعك�س على 
عائلت����ه عام����ة، وعليها ب�صكل خا�����س مما دفعه����ا اإلى تر�ّصم 
خط����ا والدها. كم����ا األقى كل من ال�صاعري����ن �صالح هواري، 
وجم����ال الم�ص����ري ق�صيدتي����ن �صعريتي����ن في ذك����رى رفيق 

درب رحل اإل اأن ذكراه �صتبقى ع�صية على الن�صيان..

خطاب الحمقى وعقالء المجانين 
في التراث العربي

حاضر رغم مرارة الرحيل..  حفل تأبيني للشاعر الراحل »خالد أبو خالد«
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أعمال موليير

أحتاج أبدأ من جديد

 ما زاَل طيفِك عالقاً بجداري
ما زلِت اأنِت ق�صيدتي وِحواري

ما زلِت اأنِت حبيبتي 
لحني الذي ما زاَل ُمّتقداً على اأوتاري 

 فوَق احتماِل رغائبي...
اأقداري

ما زاَل وجهِك �صابحاً بمداري
ويداِك من حولي
و�َصعُرِك في يدي

و�ُصعوُرِك المرتاُب من اأفكاري
غادرِت

 لكن ظّل ظُلِّك لوحًة
في غرفتي

ما دّن�َصتها هفوُة الأ�صعاِر
م���ا زل���ِت ف���ي عيني���ِك ف���ي �صفتي���ِك ف���ي 

خّديِك 
عابقَة الغراْم

ما زاَل وجُهِك في فوؤادَي ينتقْي 
دَرَر الكاْم

�صوٌر تَتطاَيُر من عيونَي 
مثل اأ�صراِب الحماْم

 ما زلِت في عينْي
 على الأهداِب فاترَة العذاْب

واأنا اأعُدّ الليَل
والُجَمَل الق�صيرَة وال�صراْب

اأتراه ذنبِك؟
 ذنبنا؟

 ذنبي اأنا؟
اأم اأّنُه ذنُب الغياْب؟

 ظّلي ب�صمتِك
ل ُتجيبي

 فال�ّصوؤاُل قد احترْق
ْت واأظافر الألفاِظ ُق�صّ

لم تُعد ُتْدِمي الورْق
والليُل...

باَت الليل…
ال�صوق يدفعني
ال�صوُق يدَفُعني 

لأكتَب عنِك 
عن كّفيِك

عن عينيِك 
عن �صفتيِك

عن كلِّ المامِح وال�صَوْر
باِح عن خّدِك الملقى على وجِه ال�صّ

وقد تعّثَر بال�صَهْر 
عن �صوتِك الّنهريِّ

عن غمازِة الخ�صِر الُمثيرِة 
عن عناٍق ُمنتَظْر
ال�ّصوُق يدفعني 

لأ�صقَط فيِك 
في بحِر الكتاباِت الَخطيرِة 

ل مَفْر
في المب�صم ِ المخموِر 

في ُعمِق الأنوثِة 
ما يزاُل القلُب ي�صاأُل عن اأَثْر
فلتقرئيني حيَن اأكتُب عنِك

في وجِه الَقمْر 
اأو فانثرين���ي مثلم���ا النَفح���اُت تفتِر����ُس 

ال�ّصَحْر
اأو فاكتبيني الّنوَر في ليِل ال�ّصَمْر

 ال�صعُر كّل ال�صعِر ُمحت�صٌد لأجلِك 
ينثُر الأفراَح حولِك 

من رمو�ِس ال�صم�ِس يغزُل لهفتي
�صعراً ُخرافيَّ الِفَكْر 

اإّني ملَلُتِك داخلي 
في مقلتيَّ 

على فمي
وَملَلُت اأُخفي الحبَّ خوفاً

تحَت اأنقا�ِس الكاْم 

كي ل تم�سَّ الُحبَّ األ�صنُة الَماْم
�صم����ُس الَمحّب���ِة ل تغي���ُب فكي���َف خاَتلَنا 

الظاْم
 اإّني �صِئمتِك داخلي 

اإّني من الخوِف اكتفيْت
اإني من ال�صوِق انتهيْت

�صاأقوُل لاأ�صحاِب
للطرقاِت

للغرباِء
لاأطفاِل 

عن �صرِّ العاَقْة
�صاأقوُل للّدنيا باأّن غراَمنا

ما كاَن يوماً عابراً
اأو اأّن ما بيني وبينِك كاَن 

يا عمري �صداَقْة 
 لي�َس الذي قد كاَن فرحاً اأو األْم 

فوَق انك�صافاِت الوجوِد 
وفوَق اأ�صراِر العدْم

ال�صوق يدفعني لأكتَب
كي تقولِك مفرداتي 

وال�صوق يدفعني اإليِك
لكي تكوني 

يا حياتي 
في حياتي 

اإني لأجلِك جبُت اأ�صقاَع الوجوِد 
وغ�صُت في كّل البحوِر 

وعدُت منِك اإليك اأبحُث عن حنيْن
 �صّيعتُه 

حيَن التقيتِك ذاَت حلمٍ  
جاَء في تاأويلِه 

تيه ال�صنيْن 
ال�صوُق يدفعني 

لأكتَب عن �صعوِر البعِد بين العا�صقين 
�صعراً كاأيامي حزين

�صعراً ُي�صّطرُه الأنين 
ال�صوُق يدفعني 

لأخرَج من ظاِم البعِد 
من حلٍم تع�ّصَر بالوَجْل

ال�صوق يدفعني 
لأجعَل من بحوِر ال�صعِر تكُتُبنا اأَمْل 

فوَق النجوم ِ
على �صواطِئ اأمنياتي
بين احتواءاِت الفوؤاِد 

على �صفاهَي في محاكاِة الُمقْل
ال�صوُق يدفُعني 

لأكتَب عنِك حّتى في �صكوتَي في منامَي 
في ابتهالتْي فكونْي يا حياتَي 

في حياتي...

ال�صيل قد بلَغ الزبى فتحّطمْت
اأبراُج �صبرَي فا�صتحاَل �ُصباتي

اليوم �صوَف اأحدُّ من كلماتي 
واأُعيُد ترتيَب ازدحاِم لغاتي 

و�صاأك�ِصُر الحلَم الذي �َصّيدُتُه
كي ما اأعي�َس ُمحّطماً في ذاتي

وَلكْم بنيُت م�صاعري فت�صاقطت
حيَن اّتخذُت ال�صدق في اأبياتي

ولكم كتبُت حروَف اإخا�صي الذي
اآثرُت اإّل يختبي بدواتي 

حّتى تمادى الخائنوَن بكفرهم 
حيَن الوفاُء ان�صبَّ في اآياتي 

�صاأكوُن بعَد اليوم ِ قاعاً ُموِح�صاً
َمن جاَء يعبُث تاَه في ظلماتي

�صاأكوُن موتاً ُمرِعباً في وجِه َمن
يحتاُل... يكذُب... ذاَق من �َصكراتي 

اآَن الأواُن لت�صتريَح �صفينتي 
عذراً فهذا البحر بحر ِثقاِت 

واأكوُن مثَل الفجِر يطلُع با�صماً
لل�صادقيَن... َتحّفهم ن�صماتي
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عِر َي�صقيِه عِر َمْن لل�صِّ يا فار�َس ال�صِّ
جمَر الحروِف َوي�صَتجلي َمعانيِه

َك في وجداِن ذاكرٍة غَر�صَت نب�صَ
ماأى الحنيِن لما�ٍس �صاَع في التِّيِه

فاأثمَر النَّب�ُس اأ�صراباً ُمَجنحًة
ِمَن الفرا�صاِت ترفو ما ُنعانيِه

ٌل الُعنفواُن ربيٌع دائٌم َخ�صِ
رغَم الثمانيَن ما اأبهى تجلِّيه

ُة النَّف�ِس َتحكي موطناً َتِرفاً وعزَّ
رِو ي�صَمُخ في عالي روابيِه بال�صَّ

وِت مزماٌر ُيوؤرجُحُه ونبرُة ال�صَّ
)زرياُب( لْحٍن َجموٍح في تباهيِه

عِر ِتبياناً واأخيلًة �َصموَت بال�صِّ
وكنَت اآ�صي الُمَعنَّى اإِْذ ُتوا�صيِه

عِر في َلَهٍف يا َكْم َطلَْقَت ظباَء ال�صِّ
مَل تروي ِغلَّ �صاديِه ُتعانُق الرَّ

َدَقُه َت�صقيِه مْن جدوِل الإح�صا�ِس اأ�صْ
فيورُق النَّخُل في �َصتَّى نواحيِه

قمُح اليقيِن نما في حقِل اأوردٍة
َي�صري اإلى اهلل نوُر الُحبُّ يهديِه

وِح(* بع�ٌس من روؤى وجٍع )معارُج الرُّ
يداعُب القلَب بالأحاِم ُيغريه

(* ُمتَّ�ِصٌح والُح�صُن في)َملكوِت الُحبِّ
ببرَدِة الوعِد والأ�صواُق َتكويِه

يراُعَك الثَّرُّ اأغنى �صرَح َمكتَبٍة
طوبى ل�صرٍح كنوُز الفكِر ُتغنيِه

َك )باُب النهِر(* قال لها: )حماُة( اأمُّ
بُّ ُردِّيِه يا اأُمَّ )عدناَن( هذا ال�صَّ

في كلِّ يوٍم ِب�ِصْحِر الَبوِح ُي�صِكُرني
عِر ِمْن فيِه لو راح يزُفُر عطَر ال�صِّ

َوَجنِّبيِه هديَل الماِء اإن طفقْت
ناُي )النَّواعيِر( ُت�صجيني وُت�صجيِه

خوفاً عليِه من الأ�صواق َتقذُفُه
ِة الع�صِق َمْن ِم الع�صِق ُينجيِه؟؟! في لجَّ

اأطفاأَت بالفقِد م�صباَح اللِّقا َفلََكْم
ُكنَت الُمنيَر بفكٍر جلَّ ُمن�صيِه

َفما حياُتَك اإل َمجد نابغٍة
اإن ماَت ذكُرَك اإرُث الحرِف ُيحييِه

تبكي عليَك باٌد كنَت َتع�َصقها
�س فوؤاَدَك واأ�صاأْل َهْل )َحما(* فيِه َمحِّ

فاْنَعْم قريراً على ديباِج َمغفرٍة
وعانِق الخلَد وا�صرْب مْن �صواقيِه

ُرها ْت �صروُع القوافي �َصحَّ �ُصكَّ َجفَّ
عِر َي�صقيِه عِر َمْن لل�صِّ يا فار�َس ال�صِّ

)ب���اب النه���ر(* م���كان عل���ى العا�ص���ي قري���ب من 
بي���ت ال�صاع���ر عا�س جزءاً من طفولت���ه و�صبابه في 

اأح�صانه.
ا�صم���ا  الح���ب(*  و)ملك���وت  ال���روح(*  )مع���ارج 

ديوانين لل�صاعر
)حما(* هي حماة مدينة ال�صاعر وم�صقط راأ�صه

اأخذتني جفرا
من جبِل الم�صلوِب

حتى باِب العموِد
تركْتني فوَق ال�صوِر
طارْت نحو الأبواِب

فانبلجْت حباُت الّنوِر
انت�صرْت حولي ذكرى الأحباِب

حيفا فوَق البحِر جفوْن
تحت الكرمِل دمٌع وخدوْد

يافا حناُء البخوْر
جفرا تفتْح �صدَر الّنوِر

كي تدخَل حيفا مع يافا
                      لباِد الجوِد

اأخذتني مْن وادي القرِن
حتى جبِل الّنار

اأبكْت اأحجاَر الّداِر
باِر  واأريحا �صارْت كال�صّ

اأخذتني جفرا نحَو الودياِن
َمْن لْم يعرْف جفرا
فلي�صبْح فوَق الرمِل

                 تحَت الرمِل
عبِّ وليبكي ِمْن �صهِق الرُّ

َمْن لْم يعرْف جفرا
ل يعرُف عطَر الورِد

فلي�صكْن في القاِع
َمْن لْم يع�صْق جفرا

فليبَق في ظلِّ اْلقهِر
اأع���رُف جف���را ت�صك���ُن ف���وق ت���اِل 

الوجِد
اأعرُفها ِمْن طوِع الع�صِق

ها َمَع �صرِب حماٍم واأراق�صُ
في اأع�صا�ِس ال�صمِت

وينابيِع الأعناِب
واِن اأعرُفها ت�صكُن مع قلِق ال�صُّ

تفتُح طاقاِت الأنفا�ِس
كي يعبَر نبُع القلِب

بيَن الأتاِم الم�صبّية
 نحِملها تحِملنا

نحَو البحِر لنم�صَي
بِر مع يافا، فوَق ال�صّ

نع�صُقها مع َلَهِب المزماِر
وُتعانُقه���ا ح���وَل الجم���راِت وحول 

الناِر
كمزاِر الأيتاِم في الأعياِد

ومرايا ال�صْرِد
لب نع�صقها مَع نزِف ال�صَّ

من اأر�س الأغال
مع ميراِث القمح

وو�صائِد ُرّواِد الع�صِر
نع�صُق جفرا ونجوَم ال�صهِد
كالعودِة مع اأَعرا�ِس ال�ّصتِل

نعرُف جفرا
نعِرُفها كتقا�صيم الإثراِء

نزرُعها في هذا الكوِن
كي تتعم�َصَقها اأعناُق الأنهاِر

نركُب درَب الم�صلوِب
ِمْن جبل القفزِة حتى الطوِر

واِر في ظلمات النُّ
وبقايا دماِء الأحزان ِ

خرجْت من فتحاِت الأزماِن
تبحُث عن حيفا بين الأمواِج

وجرار الأعماق
خرجْت من اأتعاِب الأتراِب

ابراِت كف�صاءاِت العتباِت ال�صّ
وانطاق الأغنياِت

من رفوف الذكرياِت

اأنزُف َمَع جفرا
في اأر�ِس الملِّ

در ل اأبكي ِمْن وجِع ال�صّ
اأزرُعها في غاباِت الّنور

اأدفُن اأوهاَم المكِر
اأكفاَن الغدِر

بيَن جنازاِت القن�ِس
***    

اأطفاٌل يبكون على الحبِق
َمَع مو�صيقى الأحزاِن

ُيغلق نبُع الفنِّ
بِر َمَع فجِر مرايا ال�صّ

الذاكرُة عراُء النوم
في زمِن ال�صلِم وبقايا الحرِب

اأذُكُر جفرا َمَع ذاكرِة الخفِق
ومرايا النب�ِس

اأع�َصُقها َمَع لبِّ الر�صِد
واأعانُقها َمَع اإيقاعاِت القطِف

وهبوِب المجِد
اأرق�ُس َمَع جفرا بيَن الغيِم

في زمِن العودِة نحو النَّ�صِر
لم يتعم�صْقها ُعُنُق الموِج

خا�صرُة الكوِن تخوم

ري�ُس حماٍم منتوٍف
يركُب ريَح الم�صلوِب
ومزايا دماِء الأحزاِن

خرجْت ِمْن فتحاِت الأزماِن
ْت نحَو جنازِتنا الكبرى رك�صَ

حملَت اأكفاَن الهجرْة
دفنْت َعَبَق الغربْة

نامْت فوَق جدار الزجِر
مع نجماِت الألِم

�صاَغ���ْت ب���دَر الطف���ِل الجائ���ِع ف���ي 
الحاراِت

جفرا َلْم تندْم في هذا العدِم
لم تترْك ميناَء الفقراِء

جفرا عادْت ِمن عمِق القهِر
عادْت َتحمُل رائحة النزِف

ِمْن �صاحات الأ�صِر
دِق ت�صرُب ِمْن ظلِّ ال�صّ

جفرا ل تعرُف طعَم الكذِب
تزرُع كلَّ حبوِب الع�صِق

تح�صُد اأع�صاَب ال�ّصمِّ
جفرا تتاقُح َمَع حّبات التيِن

تعجن طين التنوير

 تتمازُج مع زيِت الزيتوِن
جفرا حملَْت حيفا

نحو نخيِل الأغواِر
َمَع يافا حَملَْتها نحَو الأعماِق

عكا ما زالْت فوق الأ�صواِر
تت�صارُع مع حيتاِن الظلمات

عودة 
جفرا

في رثاء قصائد
شاعر حماة 

الكبير
قيطاز  محمد عدنان 

رحمه اهلل...
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القلُب عندَك

القلُب عندَك قْل لي: كيَف اأرجعُه
في كلِّ ثانيٍة الهجُر يوجعُه

يا �صاكَن الّروِح قد ودعُت عافيتي
وال�صوُق باٍق فما لي لاأودعُه

هبني غرامك َعر�صاً اأ�صتظُل بِه
من لي �صواك لهذا القلب اأودعُه

يا عاذليَّ ا�صمعوا اأجرا�َس قافيتي
عِر مطلعُه قد راَق حرفي و�صم�ُس ال�صِّ

ما كنُت اأكتُب اأبياتي با �صغٍف
فالحرف يكتبني وال�صوُق يبدعُه

حاولُت في كمٍد اأخفي �صرائرُه
لكنه النب�ُس اأنَت النب�ُس ت�صنعُه

قد �صاَل �صعري اإلى عينيك مبترداً
حتى ا�صتفا�صْت من الأعماِق اأدمعُه

فالروُح عندَك من اإلَك ينع�صها
والخفُق اأنَت فكيف الخفُق اأمنعُه

هبني يديَك ولملْم جرح اأوردتي
فالعذُل يغري فهْل بالو�صِل نردُعه؟.

ولهى

قولوا لمْن �َصحَر البياَن كاُمُه
لوِع غراُمُه قد فاَح من بيِن ال�صُّ

اأهواُه كْم اأهواُه يا ُعْمَر الهوى
لم اأدِر لكْن في الح�صا اآلمُه

كْم اأ�صرقْت في مهجتي اأنوارُه
وتحّركت بجوارحي اأن�صاُمُه

اإْن جاءني لب�صْت ثيابي عطَرُه
وجرت على مجرى الهوى اأقدامُه

ُه اأاأردُّ قلبي ل وكيَف اأردُّ
وتحوطني نظراتُه و�صهامُه

ني �صاعْت حياتي عندُه ُمْذ �صمَّ
هَي ملُكُه وت�صو�ُصها اأحكامُه

ل ت�صاألوني من اأكوُن بحّبِه
َوْلهى اأنا ويذيبني اإحكامُه

اأرتاُح بيَن يديِه َرْغم خطيئتي
هو للفوؤاِد �صاتُه و�صيامُه

اأحبو على �صدِر النَّقاِء كاأنَّني
طفٌل ر�صيٌع ل يطاُق فطاُمُه

ًة ياربُّ قد اأثلجَت �صدري مرَّ
وعلى تالي اأزهرْت اأحاُمُه

ما حيلتي اإن عانقْت اأقاُمُه
خ�صري النَّحيَل ولّوحْت اأعاُمُه

مازلُت مبتدئاً بفاتحِة الهوى
وحبيُب عمري للغراِم اإمامُه

فليرحِم الّروَح التي يجتاحها
قد اأتلفتني نارُه و�صاُمُه

قصيدتان

اإن اأكتِب ال�صعر من بحٍر �صاأغترُف
جدي )جريٌر( ولي في الن�صبِة ال�صرُف

فال�صعُر كالوم�ِس اإن قاَرْبَتُه ارتع�صْت
خ�صُر الموا�صِم والغّات تختلُف

وال�صعُر كال�صيف اإن اأ�صَرْعتُه انكفاأْت
كُل البيادِق والأ�صوار ترتجُف

ل تقرِب ال�صعَر اإن كانت خزاِئُنُه
ل تكنز النور حين الليل ينت�صُف

ما باُلُه ال�صعُر قد اأ�صحْت معالُمُه
نهباً و�صاَمُه من ُرّوادِه الَع�صُف

هذا ُيرّدُد اأبياتاً وُمبِدُعها
يغفو قروناً وما الأّفاك يعترُف

تلك تداعُب في ُغْنٍج �صفائَرها
ت�صتقطُب النحَل والنّحال اإْذ تقُف

والكُل يمعُن ماأخوذاً بمر�صفها
ي�صتنه�ُس الحلم مخموراً ويرت�صُف

وال�صعر ينظُر م�صتاقاً اإلى زمٍن
حيَن الب�صاتيُن بالأزهار تلتحُف

لكنه الآَن م�صكوٌن بغربته
حيث الم�صاءات ل وم�ٌس ول �صغُف

ُيلقي على الجمِع األحاظاً معاتبًة
وُيغلُق الباب مك�صوراً وين�صرُف

اإن البحار اإذا �صارت بقاطنها

فقد تفي�س باأمن اأو بخذلن

وال�صعر قد يلد الأذواق وا�صفة

�صمل الوفاء ي�صامي بوح ب�صتان

اأو قد يفّجر من اأ�صجان ثورته

غيظ الفوؤاد جموحاً مثل بركان 

تاأبى ال�صماء اإذا فا�صت �صحائبها

اأن تغ�صل النف�س من مخبوئها القاني 

فاطلب ل�صعرك �صم�صاً ل تجاورها

اآمال من رقدوا في المنزل الفاني

لو كان قلبي معي فالأمر اأمركُم 

فكّبلوه اإذا �صئتم باإذعان

لكن مطمحه درب يتابعه

اإلى نهايته في ظل اأكفان

يدعو بتثبيت قلب كاد من غرق

اأن ي�صتغيث على الدنيا باإن�صان

يا واهب الكون اآماًل محققة

اأ�صكن فوؤادَي في فردو�صك الداني

يعاتبني 
الشعر

مطمح 
القلب

عّراف
 القصيد

 شعر: غنوة مصطفى  شعر: محمد حديفي

 شعر:  زيد الطهراوي 

 شعر: ديمة أسامة العاشور 
 شعر: غالب جازية

الواحدة بعد منت�صف الليل!!!
يا لها من ماكرة 

عيناك المتمّردتان
تمار�صان الت�صّكع في اأرجائي خل�صة

ورحيق اأنفا�صك يطارد ال�صهقة البكر
وفي �صدري خفقة تلوح قبل ال�صهقة

الليل تحر�صه بوابات الأرق
يحتّل ال�صمت لعاب الوقت

وتعّرق ال�صوت �صوفّي ال�صدى
كح�صرجة موؤمن يتلو اآية...

الحيلة ع�صا الأحام
اأه�ّس بها على حيائي الدفين...

الم�صافة بيننا دقيقة ون�صف
فهل اأق�ّس ل�صان الوقت

الطويل بي، الق�صير بك...؟!!
اأن�صج حكايات الأمواج لأغرق

في بحر التا�صي بك
اأعبر اأبهرك العظيم

اأقب�س مع�صم الكلمات
دون اأن اأغ�ّس بعثرات الفوا�صل

تغمد رمح الحيرة داخلي
فكيف لفو�صوّية مثلي

اأن تجيد ر�صف القوافي
اأن تتقن ال�صير بين اأبجديتك المرّتبة

وهي تنتعل كعب كبريائها العالي
ول ت�صقط...

عليك الهوى ما �صّلى الحّب اأو اأوتر
اأبحت مّني ال�صمت العنيد

فكنت اأنت عّراف الق�صيد...

من يريد أكل المحار عليه أن يفتح صدفتيه

مثل ايطالي

يا قاتلي مهًا فكم اأهواَك؟!

�صكن الهوى جفني األ األقاَك؟

اإني اأذوب وفي�س حبك قاتلي

يا ِخّل اأقبل فالر�صا ملقاَك

هذا ا�صطرابي قد اأقام باأحرفي

ما عاد يعلم في البحور هواَك

وكاأن كل دقيقة دهٌر م�صى

وكاأنها البحر الذي اأخفاَك

في موجها نب�صي تراق�س ينتهي

وغدا �صكوناً في �صجيج مناَك

من قال: اإني في الحياة �صعيدة

و�صقيق روحي جاوز الأفاَك

في رحلة الن�صيان يغفو �صالياً

وي�صّن ن�صًا والذبيح دواَك

رحماك ها في طوافك اأرتجي

فيكون اإحيائي قطاف لقاَك

هتفت حروفي تبتغي عطر الندى

والوقت يم�صي �صارقاً نجواَك

كمتيم قهراً يراودني الجوى

ل �صمة ُتحيي قتيل روؤاَك

زمن اليباب وقد اأقام باأ�صلعي

نجمي اأفول والربيع �صناَك

أال ألقاك؟
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ذهولقصص قصيرة 

  قصة: رندا العازر  قصص: طالل سليم

المرايا
�صمع���وا اأّن الإدارة الجدي���دة �صت�ص���ع الرج���ل المنا�ص���ب ف���ي الم���كان 
المنا�ص���ب، �صارعوا اإليه م���ن دون اأن يعرف ال�صبب. كان ي�صكن الطابق 

الأخير من البناء العالي.
ق���ال الأّول بع���د اأن و�ص���ل لهثاً: يا اهلل كم اأنت ي���ا معّلم �صاحب ذوق 
رفي���ع في اختيارك لهذا البيت، فهذا الرتفاع هو دليل �صموخك وعلّو 
نف�ص���ك. وقب���ل اأن ينه���ي مديحه ق���ال الثان���ي: اختيارك له���ذه البقعة 
م���ن الأر�س التي تدخله���ا ال�ّصم�س عندما ت�صرق، هو دليل على نف�صك 

الم�صرقة، الحّرة.
اأّم���ا الثال���ث فق���د تلعث���م قليًا وق���ال: هذا الرتف���اع يع���ّزز ثقتنا بك 
وبفك���رك الّت���ّواق لروؤي���ة الجم���ال والمناظ���ر الخّابة. وبينم���ا الرابع 
يح���اول اأن يدل���ي بدل���وه في الحدي���ث، انفجر �صاحب المن���زل قائًا: 
اأّيه���ا ال�ّصفل���ة ل���م اأ�صتط���ع �ص���راء الطاب���ق الأّول ب�صبب �صع���ره المرتفع 

مقارنة بالطابق الأخير.
هت���ف الجمي���ع ب�ص���وت واح���د: ي���ا لفك���رك العظي���م فع���ًا، الطاب���ق 
الأّول يحم���ي المفا�صل من الإجهاد والّظه���ر من النقرا�س. ويحمي 
العينين من روؤية الب�صر وهم يلهثون في ال�ّصوارع كالمم�صو�صين وراء 

لقمة الخبز.
ط���ال �ص���رح فوائ���د الطاب���ق الأّول حت���ى لحظ���ات الفجر ول���م يعلموا 
بع���د اأّن �صّيده���م الّنظي���ف �صيطير معه���م، لأّن اأحد الحيت���ان دفع ثمن 

الكر�صي الّدّوار بالّدولر.
تأمين عمل

ق���ال الكلب لبنه: ل���م يبَق في القرية اأعداء، ماتت الّثعالُب والّذئاب 
ب���اع وج���ّل م���ا اأخ�ص���اه يا بن���ي اأن ُنط���رد اأو ُنقَت���ل، فالج���وع َيْدَهُم  وال�صّ

الب�صر.
ول �صبيل لإطعامنا لذلك اأو�صيك اأن تختبئ بين الأ�صجار في الّليل 
وتقّل���د عواء الّذئ���اب، واأنا �صاأنبُح عليك، �صاأنب���ُح اأكثر من كّل ما نبحُت 

في حياتي. و�صتظّن القرية حينها، كّل القرية باأّن الّذئاب قد عادت.
الطابق العاشر

البن���اء الذي اأ�صكنه، للم���رة العا�صرة يحاول اأبو �صعيد اأن يبني طابقاً 
مخالفاً فيه.

اجتمعنا لنخبره برف�صنا المطلق لزيادة طابق اآخر. فالبناء م�صّمم 
لت�صعة طوابق فقط ل غير. تنّهد اأبو �صعيد وقال: وكتاب اهلل ل طمع 
ل���ي ببن���اء طابق اآخر من اأج���ل المال. لكن ما اأقوم ب���ه هو خدمة لكم. 
جحظ���ْت عي���ون الرجال وقالوا: كيف، وما ه���ي الفائدة من بناء طابق 

عا�صر؟!
رّد ب�صرع���ٍة: »اإهه���ه... اإهه���ه... اأنت���و ه���ّاأ عين���ي، ا�صمع���وا لي����س رح 
اإبن���ي الطاب���ق العا�صر، لأّن���ي رح ارفعلكم �صحون الد����ّس عليه« وهكذا، 
وب�صبب الرتفاع �صتلتقط �صحونكم كّل الأفام التي تع�صقونها، يعني 
بالعرب���ي م���ا رح ي�صّل في فيلم م�صّفر م���ا فيكن ت�صوفوه، فهمتوا لي�س 

لزم اإبني طابق عا�صر؟!
الدرس األّول 

»�صي���ل اإي���دك م���ن تّم���ك ي���ا باب���ا«، الجراثيم ت�صك���ن تح���ت اأظافرك. 
»قلتل���ك �صي���ل اأظاف���رك م���ن تّمك« ي���ا وغد اأع���اد الأب تحذي���ره للمّرة 

الثانية.
لكن الطفل لم يكترْث لكام اأبيه، وتابع ق�صَم اأظافره وكاأّن �صيئاً لم 
يك���ن. ارتفعت حّدة �صوت الوالد وعا �صراخه: »قلُت لك يا حيوان ل 
تق����سّ اأظافرك باأ�صنانك«. البكتري���ا �صتنتقل اإلى داخل ج�صدك ورّبما 

تموت ب�صبب ذلك.
ظ���ّل الول���د �صامت���اً ومنهمكاً بعمل���ه بنف����س العناية وال���ّداأب. انفجر 
غ�ص���ب الأب، ولطم���ه بم���ا ا�صتط���اع م���ن قّوة، وه���و يزع���ق كالمجنون: 

اخرج اأظافرك من فمك يا كلب. 
تطّلع ال�صبّي بوجه اأبيه بعينين محّمرتين تفي�صان بالّدموع وقال: 

اأبي كم مّرة قلت لنا باأّنك �صت�صتري مق�ّس اأظافر ولم تِف بوعدك؟

ي���ا لقل���ب العا�صق حين يت���وّله الذهول، وم�صكين���ة تلك العيون 
الت���ي ُتم�ص���ي واهنًة ذابلة عندما تكون ُم�صتظل���ًة بفيء هذا المارد 

ال�صخم الذي ُي�صّمى الحب. 
اأذك���ر اآخ���ر لق���اء كان بيننا يوم عزمن���ا على التاق���ي خل�صًة عن 
اأعي���ن اأهلينا والمدينة حي���ث حَملنا ال�صوق واللهفة على اأجنحته 

توقنا للقاء.
كن���ا ُمثقلين بعزم اأبطال م�صامير ال�صباق على و�صولهم نقطة 

النهاية على الرغم من طول الطريق وبعده.
نزلُت من البيت م�صرعة، قا�صدًة وجهتي دون رجوع. رحُت اأعّد 

دركات ال�صلم تلهياً ولي�س �صاأماً. 
اآٍه. م���ا اأكثره���ا، األم يتنّب���ه والدي ل�صلبيات العي����س في �صقة في 
الطاب���ق ال�صاد����س، اأم يظن نف�صه على قمة جب���ل قا�صيون، ويريد 
اأن ي���رى ال�ص���ام م���ن �صرف���ة منزل���ه ال�صيق���ة الُممت���دة على طول 

المطبخ؟ 
نزلُت مهرولًة ع�صاني اأدرك الوقت قبل اأن يدركني. 

 ه���ا ق���د اأ�صبح���ت ف���ي ال�ص���ارع اأخي���راً، واأمام���ي ف���وٌج هائ���ٌل من 
ال�صي���ارات... م�صي���ت ُم�صتعجلة خط���اي ول يمنعني الزدحام من 

التقّدم �صريعاً، ولن يفعل.
م���ا اأكث���ر الب�ص���ر الي���وم! م���ا ال���ذي ح���ّل به���م يجول���ون الأ�صواق 

كالمجانين وكاأن المجاعة قادمة ل محالة؟ 
فه���ذا عج���وٌز ي�صط���دم بكتف���ي، وه���و غير ُمت���وازٍن ف���ي م�صيته، 
واأولئ���ك ال�صبي���ٌة يتراك�ص���ون كالدج���اج بين المارة، ف���ا ياأبهون 
بحج���م الكتظ���اظ م���ن حوله���م، ل ُيفّك���رون اإل باللع���ب والله���و، 
وعن���د ا�صطدامه���م باأح���د الم���ارة ُي�صقط���ون م���ا حمل���ت الأي���ادي 
م���ن ُم�صتري���ات وُيتابع���ون رك�صه���م غي���ر اآبهي���ن لفعلته���م تل���ك، 
م���ا فعل���وا،  يلتفت���ون وراءه���م ُمدركي���ن  اأنه���م  والُم�صح���ك هن���ا 
ينطلق���ون ُم�صرعي���ن ُمقهقهي���ن م���ن ال�صح���ك، وكاأن الأم���ر كله 

بالن�صبة اإليهم ُمجّرد مقلب اأو مزحة. 
و�صل���ُت اأخي���راً حي���ث اتفقن���ا عل���ى التاق���ي البارح���ة، لكنني ل 
اأعرف لون �صيارته اأو �صكلها.  يا اإلهي... اأمعقوٌل اأنني لم اأ�صتفهم 
من���ه عن ه���ذا كله؟ فكي���ف ع�صاي اأجده���ا بين ع�ص���رات ال�صيارات 

المركونة في ال�صاحة وعلى طول ال�صارع الوا�صل اإلى الج�صر؟ 
اأنظ���ر يمن���ًة وي�ص���رًة. اأتطّل���ع ف���ي وج���وه الم���ارة ع�ص���ى اأن يكون 

حبيبي واحداً منهم.
م���اذا ده���ى عقلي اأي�صاً؟ كي���ف لي اأن اأن�صى هاتف���ي في المنزل؟ 
اأووه ل، فحين تت�صارع دقات قلب العا�صق يفقد بع�صاً من تركيزه 

اأو بالأحرى تركيزه كله.
هن���اك �صخ����سٌ ما ق���ادم نح���وي مبت�صم���اً، وهو يم���د ذراعيه في 
اله���واء لاحت�ص���ان. توقف���ُت مكان���ي مذهول���ة، لك���ن تبي���ن ف���ي 

اللحظات الأخيرة باأنه لُمتيمٍة اأخرى غيري.
 �صحكُت من نف�صي، وتابعت تقدمي. 

ك���م اأ�صع���ر بالغباء، ما بال عقلي ل ي���درك ال�صواب اليوم؟ فهذا 
�ص���اب يانٌع في مقتبل العمر، اأم���ا حبيبي فخم�صيني نا�صج القلب 
والعقل، والأهم اأنه دائم البت�صامة جميلها، تلك البت�صامة التي 

اأع�صقها ع�صقاً ل حد له... 
وقف���ُت مكاني اأنتظر عّلي اأحظى بروؤيت���ه �صريعاً، واإذ بيٍد حانيٍة 
دافئ���ٍة ترّب���ت عل���ى كتف���ي. التف���ُت خلف���ي، فاأدركت حينه���ا اأني قد 

اأ�صبحت بين يديه.
 نظ���ر اإل���ّي ُمط���ّوًل نظ���رة الم�صتاق، و�ص���اد �صمٌت لفت���رٍة وجيزٍة 
بينن���ا. ت�صارعت �صربات قلبينا تزامناً مع ازدياد اكتظاظ ال�صاحة 

بالمارة.
تنحين���ا جانب���اً ف���ي حديق���ٍة قريب���ٍة، ُمّتخذي���ن زاوي���ًة ُمحاي���دًة 
ُمتطّرف���ًة بع����س ال�ص���يء، وبعيدًة ع���ن اأعين النا����س، لنجل�س على 
مقع���ٍد خ�صب���ي قدي���م والطبيعة من حولن���ا ُتهيء لن���ا الموؤثرات. 
الج���و اأ�صب���ح هادئ���اً فج���اأًة، والطي���ور التزم���ت اأع�صا�صه���ا ُمغ���ّردًة 
تغري���دة الن���وم الأخي���رة لهذا الي���وم. ن�صائ���ُم عليل���ٌة ُمنع�صة هبت 

علينا، ُمخرجًة معها خوالج نف�صي ونف�صه ال�صاعة.
نظر اإلّي نظرًة طويلًة ُمتمّعناً بكل تف�صيل من تفا�صيل وجهي 
وج�ص���دي. و�صع يده على راأ�ص���ي وراح يم�صح خ�صات �صعري باّثاً 

في نف�صي بع�صاً من الطماأنينة والراحة.
- األن تقول �صيئاً؟

 �صاألته ب�صوٍت هام�س، فرّد بنظرة الواثق من نف�صه مع ابت�صامٍة 
�صغيرٍة ارت�صمت على �صفتيه، ليقول بعد �صمت: 

-ا�صتقت لك... كم ا�صتقت لك!
اعتل���ت وجنتيَّ حمرٌة متوهجٌة، وتمّلكني خجٌل غامٌر تمنيت اأن 

تن�صق الأر�س وتبتلعني.
لح���ظ ا�صط���راب نف�ص���ي وي���دي... اقت���رب من���ي م�صاف���ة �صوٍق 

وهم�س في اأذني: اأحبك... اأحبك.
اختلطت الم�صاع���ر والكلمات داخلي مع ازدياد �صربات قلبي... 
فم���ا تجّراأت عل���ى النظر في عينيه اللتين تراقب���ان تطور حالتي 
ب�صع���ادٍة خافي���ة. م���د يده لي�صب���ح وجهي بم�صت���وى وجهه، وطبع 
قبلت���ه حي���ث يح���ب اأن تكون ُم�صعًا به���ا كل ذرٍة من ذرات ج�صدي 
ال�صاكن والُم�صطرب معاً. لم اأُبِد ُممانعة اأو بالأحرى لم اأتمكن، 
فكل اأ�صلعي قد ت�صّلبت واأطرافي ُهّددت بانخفا�س حرارتها اإلى 

ما دون ال�صفر اأو هكذا بدا لي حينها.
ليتبعه���ا قبل���ة اأخ���رى واأخ���رى... اإل���ى اأن اأ�صب���ع توق���ه وطوفان 

حنينه.  
اأوووه...  ماذا حدث؟ كاأنني اأ�صعت طريق العودة... 

جاهدُت لل�صيطرة على ما غمرني من م�صاعر
لأ�صلك طريق المنزل �صاردة الذهن  

تاركًة روحي تطوف خلف ج�صده كطيٍف تتبعه حيث ي�صير.  

مديح الكذاب لذة الغبي.

مثل روماني
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حيث ال يوجد حب، ال يوجد فرح.

مثل إيسلندي
قضايا وآراء

11 األحد2022/3/6م-   »1765« العدد: 

27رجب 1443هـ

تحتف����ل الأو�ص����اط الأدبية الفرن�صية في هذا الع����ام بمنا�صبة الذكرى 
ا�ص����م م�صتع����ار، ومعن����اه  المئوي����ة الرابع����ة لمي����اد موليي����ر. موليي����ر 
الحجار اأو الذي يعمل باقتاع الحجارة، ولي�س ا�صمه الحقيقي، ا�صمه 
الحقيق����ي ج����ان ب����وكان، وكان والده متعه����داً لبع�س حاج����ات الق�صر 
����ة باخت�صا�س الحق����وق لم يرغب  ، ح�ص����ل عل����ى �صه����ادة جامعيِّ الملك����يِّ
العم����ل في المحام����اة ول التجارة، واأم�صى فترة م����ن حياته في خدمة 
، اإل اأنَّه اأحّب الأدب، وكتب الماهي، وكان موليير كاتباً  الق�صر الملكِيّ
ورئي�����س فرق����ة وممث����ًا، وكتب حوال����ي ثاثين م�صرحي����ة وهو �صديق 
لفونتين )1621-1695(، الذي كما هو معروف ا�صتهر بكتابة الأمثال، 
وهو �صديق الم�صرحي جان را�صين )1639-1699( الذي كتب م�صرحية 
"اأندروم����اك")166٧( ، وم�صرحي����ة "في����در" )16٧٧(، وعا�صر موليير 
الكات����ب الم�صرح����ي الكا�صيكي بيي����ر كورن����ي )1608_1684(،وينتمي 
ه����وؤلء الم�صرحيون اإلى المدر�صة الكا�صيكية التي انت�صرت في القرن 
ال�صاب����ع ع�ص����ر . جرب موليير حظه في العمل ف����ي الم�صرح في باري�س، 
ولكن����ه ل����م يلق الإقب����ال، وكان الخف����اق ن�صيب����ه، فا�صطر م����ع �صركائه 
لمغ����ادرة باري�س والتج����وال في فرن�صا، وا�صتمر ف����ي تجواله اثني ع�صر 
����ة  ، م����ن الناحي����ة العمليِّ عام����اً، تعل����م خاله����ا اأ�ص����ول الف����ن الم�صرح����يِّ
فاأ�صب����ح يكت����ب لير�ص����ي الم�صاهد ل لير�ص����ي النّقاد، وع����اد اإلى باري�س 
عندما بلغ ال�صاد�صة والثاثين من عمره، فنال اإعجاب الملك، وتراأ�س 
فرقة م�صرحية، وكانت عاقته بالملك جيدة، فقدم له الملك الرعاية 

الكاملة. ماتت والدته وهو في العا�صرة من عمره.  
    ت����زوج موليي����ر ع����ام 1662 وه����و ف����ي الأربعي����ن م����ن عم����ره فت����اة في 
الع�صري����ن اأي اأ�صغ����ر من����ه بع�صرين عام����اً، ا�صمها اأرمان����د، واأنجب منها 
ولكنَّه لم يكن موفقاً في حياته الأ�صرية ، وكثرت الإ�صاعات عن اأ�صرته، 
ومنه����ا اأنَّ اأرمان����د ابن����ة ع�صيقته. وو�صف اأحد ال�صع����راء الزوجة بغ�صن 

اأخ�صر تعلق ب�صجرٍة عماقٍة.  
م����ن بي����ن الم�صرحي����ات الت����ي اأخرجه����ا موليي����ر م�صرحي����ة "مدر�ص����ة 
الأزواج ")1661(، وم�صرحي����ة "مدر�ص����ة الزوجات")1662(، و"ترتوف" 
)1664(، و "دون ج����وان"، )1665( و "ع����دو الب�ص����ر" )1666( و"الن�ص����اء 

العالمات")16٧2(. 
غ�ص����ب علي����ه بع�����س رج����ال الدي����ن ب�صب����ب م�صرحية " ترت����وف" على 
الرغم من اأنَّ الم�صرحية موجهة �صد النفاق بوجه عام. ووقف الملك 

لوي�س الربع ع�صر اإلى جانبه.
   مله����اة "البخي����ل" اأخرجه����ا موليير ع����ام 1668، وكان قد كتب قبلها 
مله����اة "دون ج����وان" ع����ام 1665. ل باأ�����س م����ن الإ�ص����ارة اإل����ى اأّن مو�صوع 
البخ����اء مو�صوع قديم ف����ي الأدب، فلقد كتب الجاح����ظ )٧80-868م( 
كتاب����اً بعن����وان "البخ����اء". وي�صخ����ر ال�صاع����ر العبا�ص����ي اب����ن الروم����ي      

)835 - 896م.( من بخيل:
ولي�س بباٍق ول خالِد  ُيقتُر عي�صى على نف�صه     

تنّف�َس من منخٍر واحِد    فلو ي�صتطيُع لتقتيره    
كم����ا اأنَّ الأدي����ب العظي����م نيك����ولي غوغ����ول)1809-1852( خ�ص�����س 
ف�ص����ًا م����ن رواي����ة "النفو�����س الميت����ة" )1842( ع����ن اأح����د الإقطاعيين 

البخاء الذي يقوم ب�صرقة فاحيه الفقراء ب�صبب بخله وطمعه.
وتجري اأحداث ملهاة )البخيل( لموليير في باري�س، اأرباغون بخيل 
اأرم����ل، لدي����ه ابن ا�صم����ه كليانت وابن����ة ا�صمها األيز، يرغ����ب اأرباغون في 
ال����زواج م����ن فت����اة �صاب����ة ا�صمه����ا ماريان، علم����اً ب����اأنَّ ابنه كليان����ت يرغب 
بال����زواج منه����ا، و�صيعطي اأرباغ����ون ابنت����ه لأن�صلم، ولكنَّ ابنت����ه ل تحبُّ 
اأن�صل����م واإنَّم����ا تح����ب فالي����ر، وترف�����س البن����ة األي����ز عر�����س والده����ا ف����ي 
ال����زواج م����ن اأن�صلم ويخاف اأرباغ����ون على اأمواله م����ن ال�صرقة، ويفت�س 
ال�صبّي )لفلي�س( الذي كان يعمل خادماً في بيته، تفتي�صاً دقيقاً، وكان 
اأرباغ����ون يخبئ كمي����ات كبيرة من الف�صة والذهب ف����ي حديقة منزله، 
����ه يوجد فيه ف�صة وذهب وبكميات  ف����ي م����كان ل يخطر على بال اأحد اأَنّ
كبيرة، ويوّظف هذا الغني والبخيل والأرمل اأمواله في الربا الفاح�س 
ويرت����دي ماب�����س رثة، ويلوم ابن����ه لأنَّه يرتدي ماب�����س غالية الثمن، 
في����رى اأنَّ ثمن ه����ذه الماب�س يجب اأن يوظف ف����ي الربا، ويقترح على 
ابنه اأن يتزوج اأرملة غنية، ويبّلغ ابنه وابنته باأنَّه قرر الزواج من ماريان 
ويرغ����ب بزواج ابنته األيز لأن�صلم دون مهر )بائنة( تدفعه له، وهو اأهم 
�ص����يء بالن�صب����ة له، اإذ اإَنّه لن يدفع مه����راً )بائنة(، كعادة الفرن�صّيين، اإذ 
اإنَّ البن����ت ه����ي التي تدفع المه����ر )البائنة(. ويطلب اأرباغ����ون اأن يكون 

فالي����ر حكم����اً بينه وبين ابنت����ه دون اأن يدري اأَنّ فالي����ر هو حبيب ابنته، 
فيتظاه����ر فالير بالوقوف اإلى جانبه، لأنَّ هذا الزواج فر�صة فريدة، اإذ 

من دون بائنة اأّي بدون مهر. 
ويحت����اج كليان����ت لك����ي يت����زوج اإل����ى نق����ود، ويح����اول الح�ص����ول عليه����ا 
بالفائ����دة وواف����ق عل����ى الح�ص����ول عل����ى قر�س بفوائ����د كبي����رة و�صروط 
�صعبة، ويطلب من اهلل الموت لوالده، الذي يملك النقود ول ي�صاعده، 
ل بل يناف�صه على عرو�صه، ويعرف فيما بعد اأنَّ الذي يريد اأن يقر�صه 

هذا المبلغ بهذه ال�صروط التعجيزية هو اأبوه. 

ويقتن����ع اأرباغ����ون اأنَّ ماري����ان تحُبّه، وتقنعه اإحدى الن�ص����اء اأنَّ ماريان 
فقيرة وهذا اأف�صل له، لأنَّها �صتكون اقت�صادّية وغير مبذرة في البيت، 
واأنَّه����ا ل تح����ُبّ ال�صب����اب بل تح����بُّ المتقدمين في ال�ص����ن، واأنها رف�صت 
����ه ل ي�صع عل����ى عينيه نظارتي����ن. وفي  ف����ي الما�ص����ي خطيب����اً فق����ط لأَنّ
اإح����دى الم����رات يحت����ال اأرباغون على ابن����ه ويكا�صف����ه ويتظاهر بعدوله 
عن الزواج من الفتاة ماريان بعد اأن فكر جيداً في �صيخوخته، ويقترح 
علي����ه اأن يتزوجه����ا هو، وتح����وز الحيلة عل����ى كليانت ويبوح لوال����ده اأَنّه 
يرغب بزواجها. وهنا يك�صف اأرباغون عن حقيقته، ويطلب من ابنه اأن 

ي�صرف النظر عن الفتاة ماريان. 
ويظ����ن اأرباغ����ون اأنَّ الأم����ور جاهزة لزواج����ه، ويبّل����غ الطاهي والخدم 
بتح�صي����ر كّل �ص����يء م����ن اأج����ل حفل����ة العر�����س، ويطل����ب م����ن الطاه����ي 
ع����دم التبذي����ر، اإل اأَنّ لفلي�����س يق����وم ب�صرقة �صن����دوق المجوهرات من 
حديق����ة من����زل اأرباغ����ون، ولذل����ك ين�ص����ى اأرباغ����ون العر�����س والعرو�س، 
����ه هو العرو�س: "لقد حرمت  ويق����ول مخاطباً �صندوقه الم�صروق وكاأنَّ
طلت����ك ي����ا �ص����اِح، غدوت اأن����ت ال�صليَب، وغ����دوُت با �صنٍد قري����ٍب، فقدت 

عزي فيك وعزائي بك، كلُّ �صيء �صاع مني، ولم يعد لي في الدنيا من 
حط����ام ي�صغلني عنك... فبئ�س العي�س بدونك، ... اإن طار مالي، �صنقت 

حالي")1(
ويبّل����غ اأرباغ����ون ال�صرط����ة، عندم����ا ي�صاألون����ه، من تتهم يجي����ب: اأتهم 
المدينة كلَّها، ويخبره الطاهي اأَنّ ال�صارق هو فالير، وي�صتدعي فالير، 
����ه مته����م بخط����ف األي����ز ول يفه����م اأنَّ الحديث ي����دور عن  ال����ذي يظ����ن اأنَّ

ال�صندوق الم�صروق. 
ويعرف اأن�صلم في اأثناء التحقيق مع فالير اأنَّه ابنه، فقده في حادثة 
غ����رق في مدين����ة نابولي، منذ �صت����ة ع�صر عاماً، وكان عم����ر فالير اأثناء 

الحادث �صبعة اأعوام. 
ها م����ن الغرق واأنَّ اأن�صل����م لي�س ا�صماً  ويت�ص����ح اأَنّ ماري����ان نج����ت مع اأمِّ
����ه ت�صاءم من����ه، لأنَّه غ����رق بذل����ك ال�صم،  حقيقي����اً، لق����د غّي����ر ا�صم����ه لأنَّ
ويقت����رح كليان����ت عل����ى وال����ده اإع����ادة النق����ود والمجوه����رات الم�صروق����ة 
مقاب����ل موافقت����ه عل����ى زواج ابنه م����ن ماريان وتتزوج األي����ز فالير، وتعاد 
النق����ود اإل����ى البخي����ل اأرباغون ويتحم����ل اأن�صل����م نفق����ات العر�صين، فرح 
اأرباغ����ون با�صتع����ادة ال�صن����دوق اأكث����ر م����ن فرح����ه فيم����ا ل����و ح�ص����ل على 

عرو�س. 
نع����ود اإل����ى الجاحظ )٧80-868( ويروي ح�صي����ب الحلوي: " اإنَّ فكرة 
الجاح����ظ ع����ن البخي����ل اأ�صب����ه بالح����ق واأل�صق بالحي����اة... وبخ����اوؤه ل 
يجاه����رون بحر�صه����م اإل عندما ياأوون اإلى بع�صه����م، اأو عندما يغلبون 
على اأمرهم وتتعر�س م�صالحهم لل�صياع" )2( ومن ثم فاإنَّ الجاحظ 
�صّور البخاء ت�صويراً واقعياً في حين بالغ موليير في ت�صوير البخيل 
فجعله يتخلى عن ابنه وابنته ويفرح للنقود اأكثر من فرحه بالعرو�س، 
ويخاط����ب النقود وكاأنَّها ال�صديق الوفي، وعندما ي�صرق يتهم المدينة 
بكامله����ا ول ي�ص����ادق اأح����داً اأو يجاه����ر ببخله، فكان����ت �صورته كوميدية 
بكلِّ ما في هذه الكلمة من معنى. وكان مادة لل�صخرية، والنقد الاذع 

ول �صيما من قبل اأقرب النا�س اإليه، اأّي من قبل ابنه وابنته. 
ولق����د كت����ب موليي����ر الكوميدي����ا المذك����ورة نث����راً، ويب����دو اأنَّ موليي����ر 
اختار النثر ل ال�صعر لأَنّه اأقرب اإلى طبيعة الكوميديا، التي عادة تقّدم 
الكلم����ة التي يتكلمها النا�س، ولي�ص����ت كلمة ال�صاعر، فالكوميديا األ�صق 

بحياتنا اليومية من التراجيديا. 
ول باأ�����س م����ن الإ�ص����ارة اإل����ى اأنَّ م����ارون النقا�����س )181٧-1855م( كتب 
واأخ����رج م�صرحي����ة عام 1848 بعنوان )البخي����ل( م�صتفيداً من م�صرحية 
، اإذ يعُدّ مارون  موليي����ر. وكانت هذه الم�صرحية بداي����ة الم�صرح العربِيّ
، وكان الممثلون كلهم م����ن الرجال في  النقا�����س رائ����د الم�صرح العرب����يِّ
م�صرحي����ة "البخيل" لمارون النقا�س، والبخ����ل من ال�صفات التي تثير 
ال�صخري����ة، ولذلك فهي م����ادة للكوميديا، فا يجوز اأن نب�صط يدنا كلَّ 

الب�صط اأّي ل يجوز التبذير، ول يجوز اأن نكون بخاء. 
"البخي����ل" )1668( نهاي����ة �صعي����دة، لأنَّ �ص����روط  وانته����ت كوميدي����ا 
الكوميدي����ا اأن تنتهي نهاية مفرح����ة. واأن ت�صور ال�صفات القبيحة لكي 
ينف����ر الآخ����رون منها، وياأتي البخل في مقدمة ال�صفات ال�صيئة، وعادة 
يك����ون اأبطال الكوميدي����ا من عامة ال�صعب ولي�س من الملوك والأمراء 

وال�صاطين، وتكتب بلغة مب�صطة. 
ي�صتم����د موليي����ر 1622-16٧3 مو�ص����وع ماهي����ه م����ن الحي����اة ذاته����ا، 
وي����رى اأحم����د اأمي����ن )188٧-1954( اأنَّ موليي����ر يختل����ف ع����ن �صك�صبي����ر 
)1564-1616( ال����ذي ح����اول اأن ي�ص����ور ال�صخ�صي����ة م����ن جوانبه����ا كافة 
ف����ي حين ي�صور موليير جانباً واحداً من ال�صخ�صّية، "فموليير يختار 
م����ن �صخ�صيت����ه م�صاحة �صيقة ي�صب عليها �ص����وء فنه، ولكنه يعمق بك 
ف����ي هذه الم�صاح����ة ال�صيقة، ثم يعمق ويعمق حت����ى ي�صل بك اإلى اأبعد 
الأغ����وار، وه����و يختار مم����ن يريد ت�صوي����ره عنا�ص����ره الجوهرّية ثم ما 

يزال بها حتى يخرجها في �صوء النهار ال�صاطع")3(  
الم�صادر:

اأنط����وان  تعري����ب:  الثال����ث،  المجل����د  الكامل����ة،  اأعم����ال موليي����ر   )1(
م�صطاي، اإ�صراف: نظير عبود، بيروت، دار نظير عبود، 1994، كوميديا 

البخيل، �س322.
، بيروت، دار  )2( ح�صيب الحلوي، الأدب الفرن�صّي في ع�صره الذهبيِّ

، 1994، �س436. ال�صرق العربِيّ
)3( اأحم����د اأمي����ن، ق�ص����ة الأدب ف����ي العال����م ف����ي ثاثة اأج����زاء، الجزء 

الثاني، الطبعة الثانية 1960، �س324.

أعمال موليير 1673-1622
–بمناسبة مرور  400عام على ميالده

 كتب: د. ممدوح أبو الوي

 تزوج موليير عام 1662 وهو في األربعين 
من عمره فتاة في العشرين أي أصغر منه 
بعشرين عامًا، اسمها أرماند، وأنجب منها 
ه لم يكن موفقًا في حياته األسرية ولكنَّ
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دعاني في 2010 لإلقاء ق�صائدي في مهرجان 
�صعري اأقامت���ه جمعية ال�صعر في اتحاد الكّتاب 
راً لجمعي���ة ال�صع���ر..  الع���رب وكان وقَته���ا مق���رِّ
والفك���ري  الأدب���ي  التوا�ص���ل  ا�صتم���رَّ  وبعده���ا 
وف���ي منا�صب���ات اأدبية مختلف���ة، وكنت قد قراأت 
ل���ه بع�ص���اً م���ن اأ�صع���اره ومجموعات���ه ال�صعرية 
الت���ي تت�صم���ن اأف���كاره الت���ي تتجه اإل���ى الحياة 

والإن�صان والوطن.
ومما لفت انتباه���ي ال�صديد منذ تلك الفترة 
ه ال�صديد عل���ى الرتقاء بكل  وحت���ى الآن حر�صُ
م���ا يخ����سُّ اتح���اد الكت���اب والكّتاب، واأ�صه���ُد اأنه 
عل���ى ُخُلٍق رفيٍع و�صل���وٍك ح�صاريٍّ لفت.. وهذا 
م���ا ين�صج���م مع �صع���ار الموؤتمر الع���ادي لتحاد 
الكّت���اب العرب ف���ي دورته العا�صرة ب���اأنَّ الإبداع 

م�صوؤوليٌة واأخاق..
كما اأنني قراأت في عينيه وعواطفِه وم�صاعره 
حنين���ُه الم�صتم���ر للجبال ال�صامخ���ة والطبيعة 
المده�ص���ة الت���ي ُول���د فيه���ا والت���ي �صكل���ت عبر 
الن�ص���ال  ق���اع  م���ن  قلع���ة  الما�ص���ي  الزم���ن 
ال�صوري �صدَّ الم�صتعمر، كما اأنَّها موِئٌل للتميز 
العلم���ي العال���ي والطم���وح اإل���ى مزيٍد م���ن بناء 

الأ�صرة والإن�صان والوطن.
���ُه ُي�ص���رُّ  وم���ن �صمات���ه ال�صخ�صي���ة الب���ارزة اأنَّ
وي�صع���ى دائم���اً عل���ى اأن ت�ص���ود المحب���ة والوئام 
م���ن  جمي���ع  بي���ن  النبي���ل  والح���وار  والت���وادد 
والأدبي���ة  المهني���ة  ف���ي حيات���ه  تعام���ل معه���م 
والجتماعي���ة ب�صكل عام وخ���ال م�صيرِتِه كلِّها 
كان اأي�ص���اً يحر����س عل���ى اللت���زام بالقواني���ن 
والأنظم���ة وال�صلوك الإن�صان���ي ال�ّصوي.. وهذا � 
ح�ص���ب قول���ه � ما َخلََق لُه كثي���راً من ال�صعوبات 

في مجال العمل.

محمد رجب رجب

� تول���د 1952 � قري���ة تل���ة منطق���ة ال�صي���خ بدر� 
محافظة طرطو�س.

� يحم���ل �صه���ادة الثانوية الزراعي���ة والثانوية 
العامة ومعهد تربية الأ�صماك.

� يحم���ل الإج���ازة ف���ي الحق���وق م���ن جامع���ة 
دم�صق.

� يحم���ل دبل���وم الدرا�ص���ات العليا ف���ي الحقوق 
من جامعة القاهرة.

للبح���وث  القوم���ي  المرك���ز  دبل���وم  يحم���ل   �
الجتماعية والجنائية في القاهرة.

� عمي���د �صرط���ة متقاعد �صغ���ل مواقع متعددة 
لمعه���د  مدي���راً  اآخره���ا  الداخلي���ة  وزارة  ف���ي 
تدري���ب �صب���اط ال�صرط���ة، نال خاله���ا خم�صة 
ع�ص���ر ثن���اًء م���ن وزراء الداخلي���ة المتعاقبي���ن، 

وثناء من وزير الخارجية اأي�صاً.
� عم���ل �صنواٍت عديدًة ع�صواً في هيئة تحرير 

مجلة ال�صرطة بوزارة الداخلية.
� ع�صو اتحاد الكتَّاب العرب منذ عام 1996م.

���اب  الكتَّ اتح���اد  ف���ي  ال�صع���ر  � ع�ص���و جمعي���ة 
العرب.

� انتخ���ب اأميناً ل�صر جمعي���ة ال�صعر في اتحاد 
الكّتاب العرب ل�صنة واحدة.

� انتخ���ب مق���رراً لجمعي���ة ال�صع���ر ف���ي اتح���اد 
الكّتاب العرب اأربع �صنوات.

� انتخ���ب ع�ص���واً ف���ي مجل����س اتح���اد الكت���اب 

العرب لدورة 2015 � 2020م.
� عمل ع�صواً في هيئة تحرير مجلة الموقف 

الأدبي باتحاد الكتاب العرب خم�س �صنوات.
والتفعيل���ة  العمودي���ة  الق�صي���دة  يكت���ب   �
و)ق�صيدة النثر(، وله تجارب في كتابة الق�صة 

الق�صيرة و�صعر الأطفال.
ـ أصدر خمس مجموعات شعرية هي:

� حدائق الوجد.
� �صرفات قلب.
� جذًل تموت.

� اأهداب فجرك.
� به���ي كت���اب القل���ب، �ص���در عن اتح���اد الكتاب 

العرب.
ـ شارك في أمسيات شعرية كثيرة 
وفي مهرجانات محلية وعربية منها:

� مهرجانات اأقامتها جمعية ال�صعر.
� مهرج���ان اأب���ي الع���اء المع���ري ف���ي مع���رة 

النعمان.
� مهرجان اأبي تمام في مدينة نوى � درعا.

� مهرجان التحرير الأول في لبنان 2000م.
� مهرج���ان الرمث���ا الثان���ي ع�ص���ر ف���ي الأردن 

عام2006م.
� مهرجان في جامعة البعث في حم�س.

� مهرجان في جامعة ت�صرين بالاذقية.
� ن�ص���رت بع����س ق�صائ���ده ف���ي دوري���ات عربية 
ومحلي���ة وعربي���ة كان اآخرها كت���اب )الأودي�ّصة 

ال�صورية(.
� لدي���ه العدي���د م���ن الأعم���ال ال�صعري���ة غي���ر 

المطبوعة.
ـ كتب عنه بعض األدباء 

والشعراء منهم:
تقديم���ه  ف���ي  حم���وي  ح�صي���ن  ال�صاع���ر   �

لمجموعته ال�صعرية )�صرفات قلب(:
)ف���ي مجموعة ال�صاع���ر محمد رجب نتلم�س 
ف���ي كل مرف���اأ عل���ى امت���داد �صواطئ���ه البعي���دة 
والقريب���ة ملمح���اً م���ن مامح الح���ب العذري 
مام���ح  واأي�ص���اً  اآخ���ر،  حين���اً  والح�ّص���ي  حين���اً 
الغ�ص���ب والتمرد في كثير م���ن الموانئ وقرب 
العدي���د من المنارات، كما نجد في ثنايا بع�س 
ق�صائ���ده وم�صات الموقف الج���ريء والحكمة 
ال�صائب���ة التي اختزلتها تجربة حياتية عميقة 
�صا�صع���ة الأبع���اد خي���وط ن�صيجه���ا م���ن لحم���ة 

و�صدى الواقع والمعاناة..
ولدى ال�صاعر ين�صهر الهم الوطني والقومي 
والإن�صان���ي في بوتقة ال���روح المتطلعة اإلى ذرا 
قا�صي���ون ال���ذي يت���وج ه���ام دم�ص���ق وي�صم تحت 

جناحيه األق الما�صي والحا�صر والم�صتقبل:
يقول ال�صاعر محمد رجب رجب:

جبيُنها برفيف الِكْبر مكتِحٌل
و�صيُفها برحيق الن�صر موؤِتزُر  

يا �صاُم اأنت عريُن المجد باذخًة
َفُر جبيُنِك ال�صم�ُس والتاريُخ والظَّ  

�َصَمْوِت فوق جناح الَخلق مبتداأً
فمنبُت الدهر من عينيك منفطُر  

وللشاعر محمد رجب رؤى إبداعية في 
الموت:

الموت وجهان: رعديٌد وق�صورٌة
         واأعذُب الموت ما في الموت من َخلَِد

رغبُت موتاً بكّف الغار ُبْرَدُتُه
اأَِد ُيدّثر العمر بالإقدام والرَّ  

وكت���ب عنه الأديب الراح���ل اأحمد علي ح�صن 
في تقديمه لمجموعتين له:

محم���د  العمي���د  ال�صدي���ق  مجموَعَت���ْي  ف���ي 
رج���ب: »حدائ���ق الوجد و�صرفات قل���ب«، تتوفر 
ال�ص���روط الت���ي حدده���ا الجرجان���ي ف���ي كتابه 
الطب���ع  مطلب���اً  ينق�صهم���ا  ف���ا  )الو�صاط���ة(، 
المجموعتي���ن  ق���راأُت  وال���ذكاء...  والرواي���ة 
ول���م اأغادر بهم���ا كلمة ول ق�صي���دة ول اأكتم اإذا 
قل���ت اإني اأعجبت بال�صي���غ ال�صعرية والديباجة 
العربية الأ�صيلة ووقفت معجباً عند الوم�صات 
الت���ي تنطل���ق من قوافي���ه ل �صيما ف���ي ق�صيدة 
)مي���اد(، ول اأ�صتطي���ع اإل اأن اأ�صي���ر اإل���ى بي���ت 

فيها هو من اأجمل ما قيل في الحياة:
وتلك الحياُة رحيُل زماٍن

وخفُق اأماٍن واأ�صاُء دار  
� وم���ا زال ال�صاع���ر يتاب���ع عطاءات���ه واإن كان 

مقًا في ن�صرها.
مراجع���ة  عل���ى  الأي���ام  ه���ذه  ويعك���ُف 
المخطوط���ات ال�صعري���ة التي بي���ن يديه يرمم 
ب ك���ي تخ���رج  اإلى العل���ن بالحّلة  وُينق���ح وي�ِص���ذِّ

الأبهى والأف�صل..
كم���ا اأن���ه يق�ص���ي وقت���ه بي���ن دم�ص���ق وقريت���ه 
الجميل���ة ف���ي منطق���ة ال�صي���خ ب���در ي���وؤدي كل 
الواجب���ات التي يتطلُبه���ا التوا�صل الحميم مع 

�صرائح المجتمع...
ونح���ن في اأ�صرة الأ�صب���وع الأدبي نغبُطه على 
م���ا يمتل���ك م���ن �ص���ام وم���ودة وُنبل ف���ي روحه 
و�صلوك���ه وكتابات���ه.. ونتمن���ى ل���ه دوام العافي���ة 

والإبداع.

محمد رجب رجب
الذي يحقق مقولة أنَّ اإلبداع مسؤوليٌة وأخالق

إنه شاعٌر من بالدي

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�س�ؤون الأدب والفكر والفن
 ت�سدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�سق
 اأ�س�ست و�سدرت ابتداًء من عام 1986
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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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املدي���ر امل�س���������ؤول:
د.حممد احلوراين
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اأ. توفيق اأحمد

مدي���ر التحري��ر: 
د.عبد اهلل ال�شاهر

اأمينا  التحرير: 
جناح اإبراهيم،  داود اأبو�شقرة

هيئ�ة التحري�ر:
حممد ح�شن العلي،  عيد الدروي�ش، 

فايزة داوؤد، �شليمان ال�شلمان،  
د. اإبراهيم �شـــــعيد، حممد احلفري، 

معاوية كوجان، اأو�ش اأحمد اأ�شعد
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