
أمريكا تتخلى عن حلفائها... أوكرانيا من وحي آذار
نموذجًا

في الذكرى الـ 41 الغتيال الفّنان محمد عزيز علي

لوحة للفنان البلجيكي تيودور جيرارد

لوحة للفنان السويسرى الفريد مودن

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
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ه��ي و�حدة م��ن �للغات �لتي �أ�سهمت في تط��ور �لح�سار�ت �لإن�ساني��ة، وعن�سر �أ�سا�سي من 
عنا�س��ر �لقومي��ة �لعربية، بل هي ذ�كرة �لأمة و�أ�سا�س �لهوي��ة ووعاء �لثقافة، ولما كانت 
�للغ��ة �لعربي��ة تتمي��ز بخ�سائ�س فري��دة فقد نجحت ف��ي �لحفاظ على حياته��ا، ورف�ست 
�لندث��ار �أو �لذوب��ان ف��ي �للغ��ات �لأخ��رى، وعل��ى �لرغ��م مم��ا �أ�س��اب �أتباعها م��ن كو�رث 
ونكب��ات عب��ر �لتاري��خ، �إل �أنه��ا �زد�دت ر�سان��ة وقوة وتما�س��كًا، وذلك ب�سب��ب قدرتها على 
�ل�ستجاب��ة للتط��ور لأنها تملك في ذ�ته��ا �لقدرة على مو�كبة �لتط��ور و�لنفتاح، فهي لغة 

�إن�ساني��ة لم تقت�سر على �لدي��ن وعلوم �للغة، و�إنما 
�مت��دت لتوؤثر وتتفاعل مع �لعل��وم �لأخرى كالطب 
و�لهند�س��ة و�لفل��ك م��ن خ��ال �لثقاف��ة �لعلمي��ة 
و�لخ�سائ���س �لمعرفي��ة �لت��ي تكتنزه��ا، كي��ف ل 
وه��ي �لتي تت�س��م بالحياة و�لحيوي��ة و�لقدرة على 
�لتعبي��ر بدقة عن �لو�قع �لمحيط بالإن�سان، و�أنها 
لغ��ة �لفكر �لذي ي��درك �لو�قع ويرك��ب جزئياته، 
ولم��ا كان��ت �للغ��ة �لعربية لغ��ة �إن�ساني��ة عالمية، 
فاإنها نجحت في دوره��ا �لح�ساري �لرفيع من خال 
��ستيعابه��ا لثقاف��ات وح�س��ار�ت عريق��ة على مدى 
�لتاري��خ، وق��د تمث��ل ح�سورها �لق��وي و�لفاعل في 
�لمج��الت �لعلمية و�لتقني��ة و�لتطبيقية، وبذلك 
�أتاح��ت �لدخ��ول �إلى عال��م ز�خر بالتن��وع بجميع 
�أ�س��كاله و�س��وره ومنها تنوع �لأ�س��ول و�لمعتقد�ت، 
وبهذ� �أثبتت �أ�س��التها بمختلف �أ�س��كالها و�أ�ساليبها 
�ل�سفهية و�لمكتوبة، �لف�سيحة و�لعامية، ومختلف 
�لفنون و�لخطوط، ف�سادت �للغة �لعربية في كثير 
م��ن بق��اع �لعالم، بو�س��فها لغة �سيا�س��ة وعلم و�أدب 
ومعرفة، ف�س��ًا عن تاأثيرها ب�س��كل مبا�س��ر �أو غير 
مبا�س��ر في كثي��ر من �للغات �لأخ��رى، وبهذ� قدمت 
�إن�س��انيًا ف��ّذً� ف��ي ع�س��ور  �للغ��ة �لعربي��ة منتج��ًا 
�لنفتاح �إذ تميزت بقدرتها على �لإبد�ع و�لبتكار، 
وكان��ت �لو�س��يط في كل �إبد�ع �س��و�ء ف��ي �لترجمة 

و�لنقل �أم �لتاأليف و�لبتكار.
ونظرً� لأهمية �للغة �لعربية و�لهتمام بها على �أعلى �لم�ستويات في �لجمهورية �لعربية 
�ل�س��ورية فقد دعا �ل�س��ّيُد �لرئي�ُس ب�ّسار �لأ�سد �إلى �إياِء �للغِة �لعربية �أهميًة كبيرة، فهي 

ُم تاريِخنا وِكياِننا، وهي  �للغ��ُة �لتي ترتبُط بقومّيِتنا �لعربية، بل هي جوه��ُر قومّيِتنا، وُمقوِّ
ُهِوّيُتنا وحافظُة خ�سو�سّيِتنا وحاملُة ِقَيِمنا، في زمٍن َيح�ِسُد �لعدوُّ فيه ُقو�ُه لغتياِل هويِتنا 
�لثقافّية، وتهمي�ِس ُتر�ِثنا، وت�س��طيِح ذ�كرِتنا عب��َر �لعولمِة �لثقافية �لتي ُير�ُد لها �أن تاأتَي 

على تاريِخنا وثقافِتنا ولغِتنا. 
له��ذ� كان ل ب��د م��ن عق��د �للق��اء�ت و�لن��دو�ت �لتي تح�ّس �ل�س��بان عل��ى �لتم�س��ك باللغة 
�لعربي��ة وتدع��و للحفاظ عليه��ا، عبَر خطٍة تق��وُم عليها �لموؤ�س�س��اُت �لثقافي��ُة و�لتعليميُة 
و�لتربوية، خطٍة َتهِدُف �إلى تنقيِة �للغة من كلِّ ما َعِلَق بها من �سلبياٍت نتيجَة �إهماِل �لأبناء 
وح��رِب �لأع��د�ء عليها، ِمن ُدوِن �أن يعنَي هذ� �أن نتقوقَع على �أنُف�ِس��نا، ونرُف�َس �لنفتاَح على 
�للغات �لأُخرى و�أَْخَذ ما ُيفيُدنا من ثقافتها، و�لطاَع على �إ�س��هاماِتها في م�س��يرِة �لح�س��ارِة 
�لب�س��رية، لأنَّ ف��ي ه��ذ� �إغناًء لثقافِتن��ا وتاأكي��دً� لحيويِة لغِتن��ا وُقدرِتها عل��ى �لتفاُعِل مَع 

�لثقافاِت �لأُخرى.
و�إذ� ُكّن��ا ُنو�جُه �ليوَم حربًا من �لأعد�ِء على لغِتن��ا وثقافِتنا فاإننا في �لوقِت َعْيِنِه ُنو�جُه 
طاّم��ًة وكارث��ًة �أكب��َر تتمّثُل ف��ي تيار�ٍت تدع��و �إلى تعمي��ِم �للَهج��اِت �لد�رجِة ف��ي �لمناهِج 
�لتعليمية وو�س��ائِل �لإعام، في محاولٍة لإ�س��عاف �للغِة �لعربية و�لنيِل منها، ول �سّيما لدى 
�لنا�سئة، �إل �أّن هذِه �للغَة تاأبى �إل �أن َتزُهَو ب�ُسموِخها وكبريائها، وهي �لتي ما َعَرَفْت طفولًة 

ول �سيخوخًة، �إنما ُخِلَقْت كالبدر في جماِلها و�إ�سر�ِقها.
لق��د �آَن �لأو�ُن للوق��وِف �س��فًا و�حدً� ف��ي وجِه �لمخططاِت �لتي ت�س��تهدُف لغَتن��ا وثقافَتنا 
وتاريَخنا، كما �آَن �لأو�ُن للعمل على ��ستر�تيجيٍة ثقافيٍة ومعرفية من �ساأنها �أن ُتحافَظ على 
لغِتنا �لعربية، وُتعّزَز ُح�سوَرها في �لتربيِة و�لتعليِم و�لإعام، لأّن هذ� ِمن �ساأِنِه �أن ُيحافَظ 

َنُه من ُمحاولِت �لختر�ِق �لثقافي �لتي ُتهّدُد �أّمَتنا. على ُقّوِة �لمجتمع، و�أن ُيَح�سِّ

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

العربية 
لغة حضارة 

وإنسانية
دعا السّيُد الرئيُس 

بّشار األسد إلى إيالِء 
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كثيرً� ما نلحظ خلطًا و��سحًا 
و�لخاط��رة  �لمقال��ة  بي��ن 
وخا�سة في �لكتابة �ل�سحفية 
عل��ى �عتب��ار �أن �لمقالة ولدت 
م��ن رحم �ل�س��حافة وه��ي تعد 
من �أ�سا�س��يات �لعمل �ل�س��حفي 
ب�س��كل ع��ام. ذل��ك �أن �لمقالة 
قطع��ة نثري��ة �س��ردية تكت��ب 
تعتم��د  لكنه��ا  �أدب��ي  باأ�س��لوب 
ف��ي �أ�س��ا�س بينتها عل��ى وقائع 
كات��ب  يعر�س��ها  م�س��بقة 
�لمقال��ة ف��ي عال��م �ل�س��حافة 
وه��ي �إخباري��ة ب�س��كل و��س��ح 
لعتمادها على �أفكار ومقولت 
موج��ودة وهناك �أن��و�ع كثيرة 

للمقالة فمنها �لأدبية و�لعلمية و�لفنية و�ل�سيا�س��ية.. �إلخ من هذه 
�لأنو�ع..

�أما �لخاطرة فهي فكرة خطرت في �لبال وتم توثيقها وهي تعبير 
عن �س��عور ذ�تي وعم��ا يجول في �لقلب من م�س��اعر و�أف��كار وهي فن 

�أدبي تعبيري ي�ساغ بباغة وتتز�حم �ل�سور فيها.
�إذن فالخاط��رة هي هاج�س ورد في �لب��ال من ر�أي �أو معنى �أو فكر، 
�إنه��ا حال��ة طارئة تم ��س��طيادها، ب�س��عور ع��ال و�إح�س��ا�س مرهف، 
و�لماحظ �أن �لفرق و��س��ح بين �لمقالة و�لخاطرة و�إن ��ستر�كهما 
باأنهما من مو�د �ل�س��حافة �إل �أن �لخاطرة هي ذ�تية بينما �لمقالة 
مو�س��وعية لعتمادها على وقائع ومحدد�ت زمانية ومكانية بينما 
تكون �لخاطرة �س��عورية تعتمد ما يملي عليها هم�س �لذ�ت من دفق 
د ول  عاطف��ي، ومن هن��ا فاإن �لخاطرة لي�س��ت محكومة بط��ول محدَّ
بمقدمات ونتائج بينما �لمقالة محكومة بذلك كمكونات و�أ�سا�سيات 

وبنف�س �لوقت كاأفكار ونتائج.
وف��ي �لحقيق��ة �أن �لمقال��ة تحق��ق �أغر��س��ًا عام��ة وربم��ا تم���س 
جو�ن��ب من �لحياة �لفكرية و�لنف�س��ية و�ل�سيا�س��ية و�لقت�س��ادية 
به��دف �لإي�س��اح و�لتنبيه بينما تاأتي �لخاط��رة على لو�عج �لنف�س 
وهيامات �لروح وجو�نب ذ�تية ربما تكون غاية في �لخ�سو�س��ية.. 
�إنهم��ا �س��كان �أدبي��ان يوؤدي��ان �أغر��س��ًا مختلف��ة وربم��ا يختلط��ان 

فيندمج �لذ�تي بالمو�سوعي. 
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والمقالة

الخاطرة هي ذاتية 

بينما المقالة 

موضوعية

  كتب: أ. د. سام عمار

  كتب: د. جورج جبور

 كتب: د. سليم بركات

 ُعِرَف���ْت هم���زُة اأفع���ل عند النحويين بهمزة الّتعدية، لأن هذا المعن���ى هو الأكثر �شيوعاً بين معانيها، ولكنها ُتحِدث في 
ُد على الُعرف ال�شائد،  الثالث���ّي المج���ّرد تحولٍت دللي���ًة متعددًة، من اأكثرها اإدها�شاً اأنه���ا تقلُب الآية فيه اأحياناً، وتتم���رَّ
ل الفع���َل الذي كان اأ�ش���اًل متعدّياً، في جميع حالت ا�شتعماله اأو في بع�شها، اإل���ى لزم بدخولها عليه. وهذه حالة  فتح���وِّ
لي�ش���ت ن���ادرة، ب���ل هي ظاهرٌة ن�شهدها في عدد كبير من الأفعال، الت���ي ا�شتق�شينا ورودها في معاجم اللغة العربية. وقد 
تطّل���ب ذل���ك عماًل دوؤوباً، و�شبراً وا�شع���اً، ودّقًة متناهية في م�شح الأفعال التي جاءت على �شيغة اأفعل في هذه المعاجم، 
�شعياً اإلى اأن ن�شتخل�ص من بينها ما تنطبق عليه هذه القاعدُة. وفيما ياأتي ال�شواهد التي تدّلل على �شحة ما ذهبنا اإليه.

تحويل �لمتعّدي د�ئمًا �إلى لزم
ه���ذا التح���ول الّدلل���ّي الذي ُيحِدُثه دخوُل الهمزة عل���ى بع�ص الأفعال الثالثّية المج���ّردة المتعّدية اأ�شاًل اإلى مفعول 
واحٍد َيْنُق�ُص الخا�شّيَة الأ�شا�شية التي يمتاز بها الفعُل الثالثيُّ المجرُد الذي با�شرته، وهي التعدية. ول ن�شارك ال�شيَخ 
الحم���الويَّ قوَل���ُه، ف���ي: �َشَذا َعْرِفه: »وَنَدَر مجيء الفعل متعدياً بال همزة، ولزًما بها« )الحمالوّي، 1965، �ص 42(؛ لأن 
الأمثل���ة الت���ي �شنقدمه���ا دلياًل على ذلك، )بالإ�شافة اإلى م���ا ذكره الحمالوّي منها، وهو الفع���الن: َن�َشْلُت ري�َص الطائر، 

ظهرُته، واأَْعَر�َص ال�شْيُء: َظَهَر(، كثيرٌة ل نادرة. منها الأفعاُل: ُت ال�شْيَء: اأَ واأْن�َشَل الري�ُص؛ وَعَر�شْ
�َص  ه. ُيقاُل: فَرَك الِحمَّ )ف���َرَك َيْف���ُرك( المتع���ّدي اإلى واحد في الثالثّي المجّرد، نحو: “فَرَك ال�شيَء يفُرُكه َفْركاً: َحكَّ
ه حتى ينَفتَّ ما علَق به” )الو�شيط:  هما لُيزيَل ما عليهما من الِق�ْشر. وُيقاُل: فَرَك الثوَب ونحَوه: َحكَّ وفَرَك الجوَز: َحكَّ

.)686
نُبُل: �شاَر َفِريكاً.  غي���َر اأّن���ه يتح���ول اإلى لزم في �شيغة اأفعَل، وي�شي���ق مجاُله الّدللّي كثيراً، كما في نحو: »اأَف���َرَك ال�شُّ

وهو اأّوُل ما ي�شلَُح اأن ُيفَرَك لُيوؤكَل« )الو�شيط: 686(. 
���ه. وُيقاُل: ف�َشَد  داً: �َشقَّ ُده َف�شْ ���ُد( المتع���ّدي اإلى واحٍد ف���ي الثالثّي المجّرد، نحو: “ف�َش���َد الِعرَق يف�شِ و)ف�َش���َد يف�شِ
: اأَخ���رَج مق���داراً من دم وريِده بق�شِد الع���الج. وف�َشَد الناقَة: �شقَّ عروَقها لَي�شتخ���رَج دمَها في�شرَبه؛ وكان ذلك  المري����صَ
َد له(. ُي�شرب لَم���ْن ناَل بع�َص حاجته. وَف�َشَد ل���ه َعطاًء: اأَعطاه  عن���َد الَقْح���ط. ومن���ه المثل: )لم ُيح���َرِم الِقرى من ُف�شِ

اإّياه” )الو�شيط: 690(. 
ت عن عيوِن  لليُّ انكما�ًشا كبيراً، نحو: »اأَْف�َشَدِت ال�ّشجرُة: ان�شقَّ فاإذا با�شرته همزُة اأفعَل �شاَر لزماً، وانكم�َص حقُله الدِّ

ورِقها، وبَدْت اأطراُفه« )الو�شيط: 690(.
ها فخرَج ما فيها.  ( المتعّدي اإلى واحٍد في الثالثيِّ المجّرد، نحو: »فقاأَ العيَن اأو الَب�َشرَة ونحَوها َفْقاأً: �شقَّ و)َفَقاأَ َيْفَقاأُ

وفقاأَ حبَّ الّرمان: �شغَطه وع�شَره« )الو�شيط:696(.
غيَر اأنه يتحّول اإلى لزم في �شيغة اأفعَل، نحو: »اأَْفَقاأَ فالٌن: انخ�شَف �شدُره من ِعلٍَّة« )الو�شيط: 696(.

و)َق�َش���َع َيْق�َش���ُع( المتع���ّدي اإلى واحد ف���ي الثالثيِّ المجّرد، نحو: »َق�َشَع���ِت الريُح الغيَم: َك�َشَفَتَه. وَق�َش���َع النوُر الظالَم: 
اأَزاَله. وَق�َشَع القوَم: اأَذَهَبُهم وفّرَقُهم« )الو�شيط: 736(. 

ُق���وا. واأََق�َشَعوا عن  ْقلََع. واأََق�َش���َع القوُم: َتَفرَّ َع واأَ َحاُب: َت�َش���دَّ ولكّن���ه ياأت���ي لزًم���ا بدخول الهم���زة عليه، نحو: »اأَْق�َش���َع ال�شَّ
ُقوا« )الو�شيط: 736(. ومنه قول ال�شاعر: الماء: َتَفرَّ

كما اأَبرَقْت قوماً ِعطا�شاً َغمامُة      فلما راأَْوها اأَق�َشَعت وتجّلِت
و)َقلَ���َد يقِل���د( الذي ياأتي في الثالث���ّي المجّرد متعدياً اإلى واحد، نحو: »قلََد ال�شيَء: َلَواه. وقلََد الحبَل: فتلَه. وقلََدت 

ى فالناً: اأخَذته كلَّ يوم. وقلََد الزرَع: �شقاه« )الو�شيط: 754(.  الحمَّ
َقهم واأَطبَق عليهم«  ولكّنه ياأتي في �شيغة اأفعَل لزماً، وينكم�ص مجاُله الدلليُّ كثيراً. يقال: »اأَقلَد البحُر عليهم: غرَّ

)الو�شيط: 754(.
(، و)م�َش���َر َيْم�ُشَر(، و)نَف���َع ينَفُع(، و)نَق���َد ينُقد(، و)ن�َشَق ين�ُش���ُق(، )مَنَح  وم���ن ه���ذا القبي���ل كذلك الأفعال: )َك���بَّ يُكبُّ

يمَنُح(، و)نَت�َص ينِت�ُص(، و)نَتَف ينُتُف(، و)مَعَز يمَعُز(.
تحويل المتعّدي حيناً والالزم حيناً اآخر اإلى لزم 

ه���ذا التح���ول الدلل���ّي الجدي���د الناج���م عن دخ���ول الهم���زة على الفع���ل الثالثّي المج���رد اأو�ش���ُع طيفاً م���ن ذاك الذي 
ها الأ�شلي���ة بين التعّدي واللزوم،  ينج���م ع���ن مبا�شرة الهم���زة الفعَل الثالثيَّ المتعّدَي؛ لأنه ي�شي���ب اأفعاًل تتوزع خوا�شُّ
ولك���ّن اأفَقه���ا الّدلل���يَّ ينكم�ص مع اتحادها بالهمزة؛ ليغّطي م�شاحة دللية اأ�شي���ق تقت�شر على حالة اللزوم في ال�شيغة 
الجديدة. واأمثلة المتعّدي حيناً والالزم حيناً اآخر، المتحول اإلى لزم بمبا�شرة الهمزة اإياه في �شيغة: اأفعَل، كثيرٌة جّداً 

اأي�شاً، منها الأفعاُل: 
)َجَح���َف َيْجَح���َف( ال���ذي ياأت���ي في الثالثيِّ المج���ّرد لزماً حيناً، نحو: “َجَح���َف فالٌن مع فالٍن َيْجَح���َف َجْحفاً: ماَل” 

)الو�شي���ط: 108(؛ وياأت���ي ف���ي اأحياٍن اأخرى متعّدياً اإلى واحد، في نحو: “جَحَف ال�ّشْيَء: ق�َشَرُه. وجَحَفُه: اأخَذُه. وُيقاُل: 
ولجان. وجَحَف ال�ّش���ْيَء برجله: رف�َشُه حتى  جَح���َف له���م الطعاَم: غرَف���ه. وجَحَف الكرَة عن وجه الأر�ص: خطَفه���ا بال�شّ

يرمَي به” )الو�شيط: 108(. 
ف���اإذا با�شرت���ه هم���زة اأفع���َل �ش���اَر معها لزم���اً، واتجه معن���اه عموماً اإل���ى الت�شيي���ق والإفقار، نح���و: »اأجَحَف ب���ه: َذَهَب. 
واأجَح���َف ب���ه: ا�شت���دَّ في الإ�ش���رار به. ُيقاُل: اأجَحَف به���م الّدهُر: ا�شتاأ�شله���م. واأجَحَف بهم الفقُر: اأذه���َب اأمواَلهم. وفي 
ُت لق���وٍم اأجَحَفْت بهم الفاَق���ُة«. واأجَحَف بهم فالٌن: كّلَفه���م ما ل ُيطيقوَن.  : »اإنما فر�شْ حدي���ث عم���َر )ر( اأن���ه قال لع���ِديٍّ

واأجَحَف بالطريق: قارَبه ودنا منه« )الو�شيط: 108(.
و)َجَذَف َيجِذُف( الذي ياأتي في الثالثيِّ المجّرد لزماً حيناً، في نحو: »َجَذَف الإن�شاُن في م�شِيِه، والطائُر في طيراِنِه 
َرِت الَخطَو. وجَذَفِت ال�ّشماُء: رَمت بالّثلج« )الو�شيط:  َيجِذُف َجْذًفا: اأ�شرَع. وَجَذَفت المراأُة: م�َشت ِم�شيَة الِق�شار، اأو ق�شَّ

113(؛ وياأتي حيناً اآخر متعّدياً اإلى واحد، في نحو: »جذَف ال�شيَء: قطَعُه« )الو�شيط: 113(.
ف���اإذا با�شرت���ه همزة اأفع���َل اأفقَدْته �ِشَمة التعدية وحّولته اإل���ى لزم، وَق�َشَرْت معناه على الإ�ش���راع، نحو: »اأجَذَف الطائُر 

والمراأُة: جَذَف« )الو�شيط: 113(.
و)جَرف يجُرُف( الذي ياأتي في الثالثيِّ المجّرد لزماً حيناً، في نحو: »َجَرَف الإن�شاُن َيْجُرُف َجْرًفا: َكُثَر اأكُلُه؛ وياأتي 
حيناً اآخر متعّدياً اإلى واحد، في نحو« َجَرَف ال�ّشيَء: ذهَب بِه كلِّه اأو ُجلِّه. وُيقاُل: جَرَف ال�شيُل الواِدَي: اأكَل من جوانبه. 

وجرَف الّدهُر القوَم: اأهلَكُهم. وجرَف الّطيَن: ك�شَحُه. وجرَف البعيَر: َو�َشَمُه ِبُجرَفة« )الو�شيط: 118(. 
، كما في نحو: »اأْجَرَف المكاُن:  فاإذا با�شرته همزة اأفعَل اأفقَدْته �ِشَمة التعدية وحولته اإلى لزم، وقّل�شت حقلَُه الدلليَّ

اأ�شاَبُه �شيٌل ُجراٌف. واأجَرَف الرجُل: رعى اإِِبلَُه في الَجْرف: الَكاَلأ الملتّف« )الو�شيط: 118(.
( الذي ي�شتعمل في الثالثيِّ المجّرد متعّدياً في الأعم الأغلب، نحو: »حتَّ الورُق عن ال�شجِر َحّتاً )لزم(:  و)َحتَّ َيُحتُّ
ه. وحتَّ ال�شجَر: ق�َشَره. وُيقاُل: حتَّ اهلُل ماَله: اأَذَهَبه فاأَفَقَره. وحتَّ ال�شيَء عن الثوب وغيِره:  �شقَط. وحتَّ ال�شيَء: حطَّ

فرَكه واأَزاَله« )�ص 154(. 
ف���اإذا با�شرت���ه هم���زة اأفع���َل �شار معها لزماً، وانكم����ص مجاُله الدلليُّ كثيراً، نح���و: »اأَحتَّ ال�ّشجُر: َيِب����ص و�شَقط ورُقه« 

)الو�شيط: 154(.
و)َحَج���ا َيْحُج���و( ال���ذي ياأت���ي في الثالث���يِّ المجّرد لزماً حين���اً، في نحو: »َحجا ف���الٌن يْحُجو: وقَف. وَحج���ا بالمكاِن: 
« )الو�شيط: 159(؛ وياأتي كذلك لزماً في �شيغت���ه الثانية: )َحِجَي َيْحَجى(، في نحو:  اأق���اَم وثب���َت. وَحج���ا بال�ّشْيء: �َشنَّ
؛ وياأت���ي اأحياناً اأخرى متعّدياً اإلى واحد، في  »َحِج���َي ب���ه َيْحَج���ى َحجاً: اأُوِلَع ب���ه ولِزَمُه. وَحِجَي اإليه لَجاأَ. فهو َحٍج وَحِجيٌّ
نح���و: »َحج���ا فالٌن فالناً كذا: ظنَُّه كذل���ك. وَحجا ال�ّشْيَء: حِفَظُه وا�شتم�شَك به. وَحجا فالناً: منَعُه. وَحجا الأمَر: ظنَُّه 
فاّدعاه ولم َي�ْشَتْيِقْنه. وَحجا ال�ّشْيَء: تعّمَدُه وق�شَدُه. وحَجِت الريُح ال�شفينَة: �شاَقْتها. وَحجا فالناً: غلَبُه في الُمحاجاة« 

)الو�شيط: 159(.
ف���اإذا با�شرت���ه همزة اأفع���َل �شار معها لزماً، وانكم�ص مجاُله الدلل���يُّ كثيراً، نحو: »اأَحَجى بال�ّش���ْيء: َحِجَي به: اأُوِلَع به 

ولِزَمُه. ويقال: »ما اأحجاه بال�ّشْيء: ما اأجدَرُه« )الو�شيط: 159(.
 ،) رُّ رَّ ي�شِ (، و)�شاَد ي�ُشوُد(، و)�شَ (، و)رَتاأَ يرَتاأُ(، و)�َشَفَر ي�شِفُر(، و)�َشمَّ ي�ُشمُّ     ومن هذا القبيل اأي�شاً الأفعاُل: )َذبَّ َيِذبُّ
���ِرُب(، و)غِب���َي يغَبى(، و)فلَح يفلَُح(، و)فلَ���ق يفِلُق(، و)ق�َشم يق�ِش���ُم(، و)َملََع يْملَُع(، و)ن�َش���َب ين�ِشُب(، )نَعى  و)�ش���َرَب َي�شْ

َيْنَعى(، و)وَدى َيِدي(.
ل      به���ذه ال�شواه���د الغزي���رة اأثبتن���ا هذه الظاه���رة الجديدة عن همزة اأفع���ل التي عرفناها في علم النح���و عنيفًة تحوِّ
ُل الفعَل المتعّدي دائماً، اأو المتعّدي حيناً والالزم حيناً اآخر، اإلى  ؛ فاإذا بها توؤدي هنا عماًل مناق�شاً يحِوّ الالزَم اإلى متعدٍّ
لزم، ف���ي قاع���دة مّط���ردة، وت�شيُف ُبعداً جديداً م���ن اأبعاد التحّول الدللّي في الثالثّي المج���ّرد، يمنُح معاجَمنا اللغوية 

غًنى وثراًء رائعين. 
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همزة أفَعل المتمردة

من وحي آذار
عندم����ا نكتب عن ثورة الثامن من اآذار التي فّجرها حزب 
البعث العربي ال�ش����تراكي ع����ام 1963 ل نكتب من خالل ما 
نق����راأ فق����ط، واإنم����ا نق����دم على كل ه����ذا في الكتاب����ة لنر�شد 

معاناة الحزب فكراً وممار�شة.
لم تترجم قيم البعث في بداياته اإل من خالل الب�ش����اطة 
والتوا�ش����ع كونه لم يكن يملك �شلط����ة ول نفوذاً، واإنما كان 
وم����ا زال يملك اإيماناً متميزاً ووعياً نوعياً نزل اإلى ال�شاحة 
الن�شالي����ة م����ن دون اأن ترهب����ه ق�ش����اوة الت�ش����دي، ودون اأن 
تك����ون �شحيف����ة البع����ث بالق����ادرة عل����ى مواجه����ة الحم����الت 
الإعالمي����ة الم�ش����ادة له، نظ����راً لإغالقها بي����ن حين واآخر، 
م����ا كان يذك����ي اأوار ثورة البعث ويحط����م هالة خ�شومه من 
البرجوازيي����ن وعم����الء الم�شاري����ع ال�شتعمارية هو مواقف 
الأجي����ال الجدي����دة ومعلميه����ا، ودع����م العم����ال والفالحي����ن 

واأبناء الطبقات الفقيرة الكادحة.
برزت اأهمية ه����ذا الحزب من خالل تحطيمه النقالبات 
اإ�شهام����ه  بال�شتعم����ار وم����ن خ����الل  المرتبط����ة  الع�شكري����ة 
الجدي في معارك الأمة العربية على كل �شاح عربي، لتهزم 
ال�شهيوني����ة الرجعي����ة، ولُي�ش����اق  الموؤام����رات الإمبريالي����ة 
الخون����ة اإل����ى المحاك����م بتهمة الخيان����ة العظم����ى، وليحقق 
اأكب����ر انت�ش����ار قومي في تاري����خ العرب الحدي����ث والمعا�شر 
وهو قيام الوحدة ال�شوري����ة الم�شرية الرائدة »الجمهورية 
العربي����ة المتح����دة« ونح����ن هنا ل ن�شي����ف �شيئاً جدي����داً اإذا 
قلن����ا اإن����ه م����ا كان حزب البع����ث العرب����ي ال�شتراك����ي في يوم 
م����ن الأيام وا�شحاً في خطه الن�شال����ي و�شيا�شته العقائدية 
و�شوح اليوم، وما كان مو�شع اهتمام اأعدائه كيداً له وتاآمراً 
علي����ه، وحرباً �ش����ده كما هم اليوم، وم����ا كان ال�شعب العربي 
متعلقاً باأهداف الحزب وحري�شاً عليها، كما هو اليوم يكفي 
هذا الحزب فخراً اأنه ومن خالل قيادة ال�شيد الرئي�ص ب�شار 
الأ�ش����د الأمين العام للحزب رئي�ص الجمهورية القائد العام 
للجي�����ص والق����وات الم�شلح����ة البا�شل����ة اأنه يت�ش����دى لجميع 
الموؤام����رات الإمبريالي����ة ال�شهيوني����ة الرجعي����ة ف����ي اأق�شى 
مراح����ل النح����دار العربي، واإن �شوري����ة العروبة بقيادته لم 

يرهبها الح�شار والتهديد والإرهاب. 
اأهمية ثورة الثامن من اآذار الوحدوية، اأنها حطمت قالع 
النف�شال ومزقت راياته ال�شوداء لتعلن اأنها جاءت لتحرير 
ال�شعب العربي من العمالة المقنعة ب�شعارات عربية مزيفة، 
ج����اءت لتطل����ق اإرادة ال�شعب العربي، وترد اإلي����ه العتبار. اإذ 
لأول مرة في التاريخ العربي الحديث والمعا�شر ي�شل اإلى 
قم����ة القيادة العربية حزب وطن����ي قومي عربي، له د�شتوره 
المع����د عل����ى م�شتوى الأم����ة العربية، والوط����ن العربي وهو 
يل����زم نف�ش����ه بمنه����اج مرحل����ي ف����ي ظل و�ش����ع عرب����ي متغير 
يحول بينه وبين تحقيق اأهدافه القومية. كيف ل؟ وجميع 
اأمم العالم قد لمت �شملها وحققت وحدتها الن�شالية حين 
تعر�ش����ت لغ����زو خارجي... كي����ف ل؟ ونحن الع����رب نتعر�ص 
لغ����زو خارج����ي ا�شتيطاني ين�شد ثرواتن����ا ل�شناعته، واأر�شنا 
ل�شكن����اه، و�شعبن����ا ل�شتعب����اده وهل نجانب الحقيق����ة اإذا قلنا 
اإن وح����دة �شفن����ا الوطنية على م�شتوى الوط����ن �شورية هي 
المعب����ر الطبيعي لوحدتنا عل����ى الم�شتوى العربي الوطني 
القوم����ي، ل ب����د من النت�شار في دائرتن����ا الأ�شغر كي نكون 

موؤهلين لالنت�شار في دائرتنا الأكبر الأمة العربية.
ل����م يكن الثامن من اآذار انقالب����اً ع�شكرياً انتهى بالق�شاء 
عل����ى النف�ش����ال ليح����ل محل����ه، واإنم����ا كان الثامن م����ن اآذار 

موقف����اً اإيجابي����اً ين�ش����د رد العتب����ار وغ�ش����ل الع����ار، و�شمانة 
التق����دم للوط����ن العرب����ي الكبي����ر م����ن خ����الل بن����اء الإن�ش����ان 
العرب����ي وتحريره من الخوف والحاج����ة، لأن الوطن الحر 
يك����ون بالمواطنين الأحرار، لم يك����ن الثامن من اآذار �شوى 
ث����اأر للعروب����ة الجريحة، كي يعي����د الوجه الأ�شي����ل ل�شورية 
العروب����ة وا�شعاً اإياه����ا في الطريق ال�شحي����ح لبناء مجتمع 
عرب����ي ا�شتراك����ي موح����د. اإن الثام����ن من اآذار ال����ذي نحتفل 
بذك����راه اليوم لي�ص مبت����ور ال�شلة بالما�ش����ي، واإنما جذوره 
عميق����ة في����ه، ولي�����ص موقف����اً تاريخي����اً يذكر ف����ي المنا�شبات 
ة  فقط، واإنما هو موقف ينب�ص بالحياة ويعبِّر عن اإرادة الأُمَّ
العربي����ة، الت����ي ل تتوق����ف ع����ن العط����اء، لأن التوق����ف يعني 
النح�ش����ار. كيف ل والق�شية العربي����ة الفل�شطينية بو�شلة 
ه����ذا الحزب ومح����ور ن�شال����ه العربي، ومنطلق����ه العقائدي 
نح����و التغيي����ر عل����ى م�شت����وى المنطق����ة والعال����م، كي����ف ل؟ 
واللتح����ام ال�شتراتيج����ي بي����ن ال�شهيوني����ة والإمبريالي����ة 
فيم����ا يخ�ص الق�شي����ة الفل�شطينية اأكثر من اأي وقت م�شى 
من اأج����ل ت�شفيتها كيف ل؟ وبالق�شي����ة الفل�شطينية ي�شل 
الع����رب اإلى الَمَنَع����ة والقوة والوحدة، وم����ن دونها يتخلفون 
ع����ن ركب الح�ش����ارة والتقدم، والمع����ارك �شجال بين العرب 

واأعدائهم.
�شوري����ة الي����وم ف����ي الموق����ف الأق����وى لأنه����ا ف����ي موق����ف 
ال�شم����ود والثق����ة بالذات، وما تقهقرت اأم����ة اآمنت بق�شيتها 
و�شمم����ت عل����ى انت����زاع الن�ش����ر و�شم����دت دون����ه، كي����ف ل؟ 
ووطنن����ا العرب����ي بف�ش����ل �شم����ود �شوري����ة ق����د اأ�شب����ح الي����وم 
مح����ط اأنظار العالم باأ�شره نتيجة هذا ال�شمود، ولي�ص �شراً 
نذيع����ه عندما نقول ما تحرك عرب����ي بالدعوة اإلى العروبة 
اإل وكان����ت �شوري����ة متفاعل����ة مع����ه، فم����ن �شوري����ة تحرك����ت 
الجمعيات العربية في الأ�شتانة وباري�ص والقاهرة وبيروت، 
وم����ن �شورية انطلق����ت الدعوات القومية عل����ى ل�شان �شاطع 
الح�ش����ري وزك����ي الأر�شوزي وف����ي �شورية ولد ح����زب البعث 
العرب����ي ال�شتراك����ي، وم����ن �شوري����ة انطلقت �شيح����ة البعث 
التي رددتها حناجر ال�شعب العربي »بدنا الوحدة باكر باكر 
م����ع هالأ�شم����ر عب����د النا�ش����ر، بدنا الوح����دة م����ع النيل حتى 

ندمر اإ�شرائيل«.
م����ا كان الثامن من اآذار موقفاً مرحلياً له مهمة محدودة 
ب����ل كان موقف����اً تاريخي����اً مهمت����ه ل ح����دود له����ا لأن �شناعة 
التاري����خ هي في النتقال من ن�ش����ر م�شى اإلى ن�شر جديد، 
وم����ا كان����ت ثورة اآذار كل انت�شارات البع����ث، واإنما كانت اأولى 
انت�شارات����ه الكب����رى، كونه����ا عط����اء م�شتمراً، تبن����ي اأ�شعاف 
م����ا ته����دم، وتعط����ي اأ�شع����اف م����ا تتعه����د، توؤيده����ا الأغلبي����ة 
وتعار�شه����ا الأقلي����ة، يق����ول القائ����د الموؤ�ش�ص حاف����ظ الأ�شد 
بط����ل الت�شحيح ف����ي م�شيرة البع����ث: »الثورة ه����ي التفجير 
الخ����الق ل����كل طاق����ات ال�شع����ب، الث����ورة ه����ي اإدراك لم�شالح 
ه����ذه  يفي����د  م����ا  ل����كل  وا�شت�شف����اف  الأ�شا�شي����ة  الجماهي����ر 

الم�شالح«. 
�شوري����ة الي����وم برغ����م واقعه����ا ال�شع����ب المحا�ش����ر حت����ى 
بلقمة العي�����ص هي الأقوى لأنها اأكثر تم�شكاً بمبادئ حزبها 
وثورته����ا واأ�ش����د �شالب����ة ف����ي مواجه����ة اأعدائه����ا غي����ر اآبه����ة 
����ة الم�شبوه����ة  اخليَّ ب����كل اأ�ش����كال ال�شغ����وط الخارجي����ة، والدَّ
والخارجي����ة المدب����رة �شوري����ة ه����ذه كان����ت وم����ا زال����ت قل����ب 
العروب����ة الناب�����ص وب����الد العرب كل الع����رب العربية �شتبقى 

بالد العرب لكل العرب.

اأَيُّ �َشيٍء في العيِد اأُهدي اإَِليِك
يا َمالكي َوُكلُّ �َشيٍء َلَديِك

اأَ�ِشواراً اأَم ُدُملجاً ِمن ُن�شاٍر
ل اأُِحبُّ الُقيوَد في ِمع�َشَميِك

اأَُخموراً َوَلي�َص في الأَر�ِص َخمٌر
َكالَّتي َت�شُكبيَن ِمن َلحَظيِك

اأَم ُوروداً َوالَورُد اأَجَمُلُه ِعندي
يِك الَّذي َقد َن�َشقُت ِمن َخدَّ

اأَم َعقيقاً َكُمهَجتي َيَتلَّظى
َوالَعقيُق الَثميُن في �َشَفَتيِك

َعزُّ ِمَن الروِح َلي�َص ِعندي �َشيٌء اأَ
َوروحي َمرهوَنٌة في َيَديِك

  إيليا أبو ماضي

يا مالكي
غادرن���ا م���ن كن���ت اأح���ب مجل�ش���ه ف���ي دار طال����ص اأوتو�شتراد الم���زة. بل م���ن اأحببت 
مجل�ش���ه من���ذ اأن عرفت���ه ف���ي كلي���ة الآداب جامع���ة دم�ش���ق ف���ي الن�ش���ف الثان���ي م���ن 
خم�شيني���ات الق���رن الما�شي. اأني�ص، َفِك���ٌه، ذكي، حا�شر البديهة، بلي���غ التعبير، محب 

للنا�ص حفي بهم..... و�شاعر.
كثي���راً م���ا تحلقنا حوله ونح���ن في الجامعة ين�ش���د اأ�شعاره الم���الأى طرافة وحكمة 

معاً. 
ث���م مار����ص التدري����ص ه���و المخت����ص باللغ���ة العربي���ة الع���ارف باأ�شراره���ا الخبي���ر 

بجمالياتها...

ول���م ي�ش���اأ مجل����ص ال�شع���ب اإل اأن تك���ون ل���ه في���ه ح�ش���ة. ول ري���ب اأن مداخالت���ه في 
المجل�ص كانت من بين الأحلى والأجلى. منحه اهلل نعمة ح�شن الخطاب والخطابة. 
تنوعت طرقاتنا ثم وّحدنا اأوتو�شتراد المزة. بين مكتبه في دار طال�ص وهو مديرها 
الع���ام وبين المنزل حيث اأقي���م، بعد عامين من بدء اأحداث ربيع التهور م�شافة م�شي 
مري���ح. اأزوره عل���ى غي���ر موع���د فاألتقي عن���ده باأ�شدق���اء قدامى واأعق���د �شداقات مع 
مجال�شيه. والحديث الجامع: �شعر واأدب وتاريخ و�شيا�شة وذكريات ل بد اإل اأن تقترن 

بتطلعات واأمنيات. 
رحمك اهلل يا �شديق العقود الطويلة. كنت اأحد معالم دم�شق المحببة.

األديب االستاذ حسين بطيخة



�أعتق��د �أن �لح��رب �لثالثة �نتهت قبل �أن تبد�أ. ولن تبد�أ ع�س��كريًا طالما 
�أن دو�ئر �لغرب �ستح�س��د نتائجه��ا �لمادية و�لمعنوية و«�لن�س��الية« عبر 
)�لمرتزق��ة( �أو »�لنغما�س��يين« �أو »�لمتطوعي��ن �لد�ع�س��يين« ف��ي نهاي��ة 

�لأمر، و�ستطيلها �إلى زمن طويل.
�أمي��ركا د�ئم��ًا كان��ت �آخر من ين�س��م للحروب �لكب��رى و�أول من ي�س��تفيد 
من نتائجها. فهي كانت �أكبر �لم�س��تفيدين م��ن �لحربين �لعالميتين �لأولى 
و�لثاني��ة، فقد �ن�س��مت �إل��ى �لحرب �لأولى قبل �أ�س��هر قليلة م��ن �نتهائها. 
و�ختطف��ت �لعلماء �لألمان �لذين زودوه��ا بالقنبلة �لنووية. وفي �لحرب 
�لثانية لم ت�سارك �سوى باإطار محدود، ويمكن �لقول �إنها �أ�سهمت في �لدعم 
�للوج�س��تي فح�س��ب، في حين خرجت بريطانيا منهكة ومدمرة، وتر�جعت 

قوتها مف�سحة في �لمجال للوليات �لمتحدة لأن تتبو�أ �لمرتبة �لأولى. 
فرن�سا خرجت منهكة �أي�سًا ومحتلة، ورو�سيا دفعت �لثمن �لأكبر و�لأغلى 

و�لأعلى من �لنفو�س و�لعتاد.
ومنذ بد�ية �لحرب �لباردة عام 1945 وعبر �لمكارثية في �لخم�سينيات 
كانت و��سنطن تدير لعبة �لحرب �لخفية عبر و�سطاء وعبر حكام ن�سبتهم 
ف��ي بلد�نهم - بالمنا�س��بة ت�س��ميهم »�لكاب«- مث��ل »نورييغ��ا« و�أمثاله... 

و�سول �إلى »زيلين�سكي«. 
ه��ي تتخل��ى عنه��م د�ئمًا. لم تكن و��س��نطن وفيَّة لأ�س��دقائها �أو عمائه��ا يومًا. عندما ت��رى �أن �لأمور 
و�سلت �إلى مرحلة �لمو�جهة، �أو مو�جهة �لحقيقة تتخلى عنهم. على عك�س بريطانيا �لتي تحافظ على 

�سنيعتها من �لحّكام )�لخليج �لعربي مثًا(. 
�إن �أميركا ما دخلت حربًا ب�س��كل مبا�س��ر �إل كانت �لخا�سرة عبر تاريخها منذ ��ستقالها عام 1776 فقد 
خ�س��رت م��ع ليبيا في حرب �ل�س��نو�ت �لأربع �لت��ي �نتهت عام 1805 وكذلك في �لهند �ل�س��ينية. وفيتنام 

وفي �أفغان�ستان و�لعر�ق...
�لياباني« وّرطها بالحرب  �أن »�لكاميكاز  �أميركا ذ�تها ما كانت لتق�س��ف »ناغاز�كي« و”هيرو�سيما” لول 

عندما ق�سف ميناء بيرل هاربور... فمّرغ وجه �أ�سطولها و«مارينزها« بالأر�س فانتقمت لكر�متها.
�لخا�س��ة �إن �أمي��ركا تف��وز في حروب ما تح��ت �لطاولة، وهي �أ�س��طر لعبي �لبوكر ف��وق �لطاولة في 

�قتنا�س �لمزيد من �لمكا�سب.
�لرو���س �أ�س��قطو� �لأح��ام �ل�س��تر�تيجية للناتو في �أوكر�نيا. ولن ت�س��مح مو�س��كو بخنقه��ا بعيدً� عن 

»�لمياه �لد�فئة«. �إنها �لمو�جهة �لأبدية في معركة يبدو فيها �أن »�لتاريخ يعيد نف�سه«.
و�إغاق م�س��ائق »�لدردنيل و�لبو�س��فور” نكتة �س��تدفع ثمنها »��س��تانبول«. فكما خ�س��رت جزيرة �لقرم 
ب�س��بب �لحرب �لرو�س��ية - �لعثمانية، و�س��لمت �لقي�سر )جوهرة �ل�سرق( ل�ستر�س��اء مو�سكو. فاإن تركيا 
�لآن ه��ي كل��ب �لحر��س��ة خارج �أ�س��و�ر حديق��ة �لناتو، �لذي �س��يتفرد به �لهجوم �لرو�س��ي بعد �أن ت�س��ع 

�لحرب �أوز�رها ب�سقوط »كييف«.
�لنكت��ة �لأجم��ل هي: �إن �إغاق �لفو�س��فور و�لدردنيل �أوحى للعالم باأنه م�س��اعدة من قبل قو�ت �لناتو 

لإيقاف ح�سار كييف، وكاأن �لقو�ت �لرو�سية متمركزة في �ليونان.
�إن �سعور �لغاط�س تحت �لماء يختلف �ختافًا �سديدً� عمن يعد له طول �لنف�س. 

ذلك �أن �ل�سيا�سات �لدولية تقوم على )�لم�سالح( �أوًل، وعلى »فن �لممكن« ثانيًا. فما هو ممكن لأميركا. 
هو �سروري لحياة �لرو�س.

وم��ا ه��و ممك��ن لكييف ه��و �أن تتكيف مع محيطه��ا ل مع من يريد ��س��تغالها كبيدق ف��ي مو�جهة »�لدب 
�لرو�سي«.

�لنات��و يتف��رج على فاعلية �أ�س��لحته بيد �لجن��ود �لأوكر�نيين، وه��و جاهز لبيع �لمزي��د منها، لكنه لن 
يغام��ر بتوري��ط جن��وده، �إل �إذ� كانو� من �لجن��ود �لأتر�ك، فهوؤلء ينظ��ر �إليهم �لغرب -�أ�سا�س��ًا-  كعتاد 
ل �أكث��ر، ول باأ�س �أن ي�س��حي به��م ويتباكى عليهم في نهاية �للعبة، ليكت�س��ف �أردوغان ب��اأن لي�س هذ� هو 
�لطري��ق �ل��ذي يلحق��ه باأوروبا، لكنه ي�س��مح له �أن يك��ون في �لخط��وط �لأولى بمعارك بالون��ات �ختبار 
�لق��وى بي��ن �لعماق �لرو�س��ي �لذي لن ي�ست�س��لم  لاختن��اق -و�إن كان ل بد من �لموت فل��ن يموت وحده- 

و�لعم �سام �لذي لن يلعب »�سولد« �إمكاناته لأجل هذه »�لأوكر�نيا«.

قضايا وآراء
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قضايا وآراء

  كتب: غياث رمزي الجرف

  كتب: عيد الدرويش

»كان���ت الحي���اة تب���دو رائع���ة جميلة لو كّن���ا نولد في 
�شّن الثمانين، ثم نقترب على مّر الأعوام من الثامنة 
»الكات���ب  توي���ن«  ل�«م���ارك  الأمني���ة  ه���ذه  ع�ش���رة«... 
الع�شام���ي ال���ذي ُعرف بُدعابت���ه الُمحّبب���ة و�شخريته 
الالذع���ة«، لي�ش���ت على �شبي���ل الدعابة، بل ه���ي اأمنية 
جارح���ة حزين���ة، ُتخف���ي بي���ن طّياته���ا قلق���اً وجودّي���اً 
وخوف���اً م�شيري���اً... فالإن�ش���ان ف���ي النهاي���ة محك���وٌم 
بقواني���ن ومواجه���ات اأ�شا�شي���ة ل يمك���ن له، ب���اأّي حال 
م���ن الأح���وال، اأن يه���رب اأو يتخل����ص منه���ا... وم���ن 
فالإن�ش���ان  الزم���ن...  والمواجه���ات:  القواني���ن  ه���ذه 
يق���ف محبطاً وعاج���زاً وحزين���اً اأمام الزم���ن وحركته 
المت�شاعدة الالنهائي���ة؛ فمن جهة يقع الزمن خارج 
دائ���رة اإرادة الإن�ش���ان، وم���ن جه���ة ثاني���ة ل ي�شتطي���ع 
)الإن�شان( اأن يمتلك الزمن، اأو يقب�ص عليه، اأو يوقف 
حركت���ه، وم���ن جهة ثالث���ة في الزمن )وه���ذه مفارقة 
كب���رى( يذهب كل �ش���يء على مراح���ل اأو دفعات، وفي 
الم���وت ل مكان للمراحل والدفعات، فكل �شيء يذهب 

مرة واحدة واإلى الأبد...
م���ن هن���ا يلج���اأ الإن�ش���ان اإل���ى الخط���وط والأل���وان 
والأ�ش���وات والحركات واألفاظ اللغ���ة؛ اأي اإلى الفنون 
)الر�ش���م،  المتع���ددة  باأجنا�شه���ا  والآداب  المختلف���ة، 
المو�شيق���ا،  ال�شوئ���ي،  الت�شوي���ر  الحف���ر،  النح���ت، 
ال�شع���ر، الأق�شو�ش���ة، الرواي���ة، الم�شرحي���ة، المقالة، 
اإليه���ا لأنه���ا المج���ال الحي���وي  الخاط���رة...(، يلج���اأ 
والجمالي���ة  المعنوي���ة  كينونت���ه  ذك���رى  لتدوي���ن 
وتاأكيده���ا وتر�شيخه���ا ف���ي لحظ���ة زمني���ة م�ش���ت ول 
�شبي���ل اإل���ى ا�شتعادتها فعلياً وعملي���اً... ويلوذ الإن�شان 
بالفنون والآداب لأنها تمنحه اإمكانية امتالك الزمن 
نف�شي���اً ووجداني���اً من ناحي���ة، و»النت�ش���ار« المعنوي 
عل���ى مع�شل���ة الزمن والع���دم والنطف���اء المادي من 

ناحية اأخرى.

��� 2 ���
قبل اأن تترّجل �شم�ص عمره، وتدخل غياهب الدجى، 
وتن���ام نومته���ا الأبدي���ة، ق���ال �شاع���ر اله���وى وال�شباب 
والح���ّب والجم���ال و�شبوات النف�ص، �شاع���ر الإبداعية 
المنطلق���ة المتح���ررة الجذل���ى... الأخط���ل ال�شغي���ر 
)ب�ش���ارة الخوري( وعلى كتفي���ه و�شدره �شتة و�شبعون 
والإن�ش���ان...  والوط���ن  ال�شع���ر  �شم���اء  اأ�ش���اَءْت  قم���راً 
وَرَفلَ���ْت ف���ي ف�شاءات الحب وال�ش���وق والوجد وال�شهر 
والحل���م... وارتوت من خلجات القلب والروح والفرح 

وال�شجن والألم والمعاناة... قال: 
اليوَم اأ�شبحُت: ل �شم�شي ول قمري

    من ذا ُيغّني على عوٍد بال وتِر؟
ما للقوافي اإذا جاذبتها نفرْت   

رعْت �شبابي وخانتني على ِكبري!  
كاأّنها ما ارتوْت من مدمعي ودمي   

ول غذْتها ليالي الوجد وال�شهِر...  
الأخط���ل ال�شغي���ر، ال���ذي كان كال�شيكي���اً ف���ي �شكله 
ال�شع���ري، ورومن�شي���اً ف���ي عاطفت���ه وخيال���ه، ورمزي���اً 
ف���ي بع����ص تو�شيل���ه ال�شع���ري... انفت���ح عل���ى جم���ال 
الطبيع���ة  جم���ال  وعل���ى  وفتنته���ا...  وحّبه���ا  الم���راأة 
وبهائه���ا وح�شنه���ا واأن�شه���ا وطربها... كم���ا انفتح على 
وم�شراته���ا...  ومباهجه���ا  وع�شقه���ا  الحي���اة  جم���ال 
وتغّن���ى بكل ه���ذا الجمال ومّجده، ومن ث���م خّلد حبه 
له���ذه الأقانيم الجمالية، فاأب���دع �شعراً غنائياً اإن�شانياً 
حالماً... عبر روؤيٍة ذاتيٍة عاطفيٍة مرهفٍة ومنفعلة... 
ه���ذا ال�شاعر المفتون بالحب والجمال تمّر به الأيام، 
وتتوال���ى علي���ه ال�شن���ون، فتذب���ل زهرة �شباب���ه، ويغمر 
عم���ره الرم���اد، والثل���ج يغط���ي راأ�شه... فيم�ش���ي �� في 
خ�ش���ّم الزم���ن �� حلمه وحب���ه وهواه و�شوق���ه و�شبوات 
نف�ش���ه، والجم���ال الذي كان يم���الأ دني���اه... ويبقى له 
الأ�ش���ى وال�شجن واللوعة والح�ش���رة والدمعة الحّرى 

الهت���ون... تبق���ى الم���راأة والجم���ال ن���اراً م�شتعل���ة في 
عقل���ه وجوارح���ه... يبق���ى القلب المحت���رق بالذكرى 

التي ل تبيد: 
اأنا مْذ اأتيُت النهر اآخر ليلة         

كانت لنا، ذّكرتُه اإن�شادي  
و�شاألته عن �شّفتيِه األم يزل        

  لي فيهما اأرجوحتي وو�شادي
فبكى لي النهُر الحنون توّجعاً        

لما راأى هذا ال�شحوب البادي  
وراأى مكان الفاحماِت بمفرقي       

تلك البقية من ُجذًى ورماِد...  
��� 3 ���

وف���ي �ِشفر الأدب العرب���ي التليد نق���راأ َنْوحاً ونحيباً 
وب���كاًء... عل���ى عم���ر تقاذفته ع���وادي الده���ر... وعلى 
�شب���اب اأخ�شر متّوج بالن���دى واليا�شمين... غدا عارياً 

كما الأ�شجار في اأوج خريفها: 
عريُت من ال�شباب وكنُت غ�شاً    

كما يعرى من الورِق الق�شيُب  
وُنحُت على ال�شباب بدمع عيني    

فما نَفَع البكاُء ول النحيُب  
واإلى ذلك؛ األم يقل اأبو تّمام ال�شاعر الخالد:

األْم ياأِن تركي ل علّي ول ليا   
وعزمي على ما فيه اإ�شالح حاليا؟  

وقد نال مّني ال�شيُب وابي�ّص مفرقي  
  وغالت �شوادي �شهبة في قذاليا!

وحال���ت ب���ي الح���الت عّم���ا عهدته���ا    بك���ّر الليال���ي 
والليالي كما هيا!

وما تبرُح الأّيام تحذف مّدتي    
بعّد ح�شاٍب ل كعّد ح�شابيا  

ون�شي���د ال�شع���ر العرب���ي اأب���و الّطّي���ب المتنب���ي األ���م 
يذهب منذ اأكثر من األف عام اإلى اأّن ال�شحة وال�شباب 

هما العمود الفقري للعي�ص الطّيب الحلو... فاإذا هما 
ذهب���ا تنّغ����ص العي����ص، واأ�شحى مّر الم���ذاق...؟ وفوق 
هذا األم يتمّن اأبو الطّيب على الدنيا اأن تكون بخيلة، 
واأّل تج���ود بالعطاي���ا والهب���ات... لأنه���ا اأب���داً، واأب���داً 
تاأخ���ذ ما تعطيه ول ُتبقي ما تهب على اأحٍد كائناً من 

كان...؟ 
اآلُة العي�ص �شحٌة و�شباب      

فاإذا وّليا عن المرء وّلى  
اأبداً ت�شتِردُّ ما تهُب الدنيا     

فيا ليت ُجودها كان ُبخال  
��� 4 ���

اأّي���اً كان الأم���ر والموق���ف م���ن الأمني���ات الجارحات 
الم�شتحي���الت... فنحن، في نهاي���ة المطاف ل نملك 
ن�شف���ق  الخريفي���ة...  لحالتن���ا  ن���رّق  الَمْرث���اة...  اإّل 
عل���ى ما تبّق���ى من جذوتن���ا... نتوّج���ع لرمادنا توّجع 
)جلجام����ص( وه���و يحمل بين يدي���ه )اإنكيدو( )..؟!( 

نطبق اأجفاننا... ونغمغُم: 
اأّيها ال�شباب الراح���ل �شالٌم عليَك... وعلى َملَكوتَك 
العال���ي... �شالٌم على مفرداتَك وتجلياتَك وما حملَت 
ف���ي طيات���َك... �ش���الٌم على �شمائ���َك الت���ي ل ُتطال... 
وعل���ى اآفاق���َك الرحب���ة الت���ي ل تح���ّد... �ش���الٌم عل���ى 

مملكتَك التي اأْذَرْتها ريح الزمن...
و�شالٌم عليَك اأيها العمر الذي تال�شيَت واأنَت تطارد 
خي���وط الدخ���ان وزب���د البح���ار، وبي���ن يدي���َك �شخرة 

)�شيزيف( الأزلّية... 
اأم���ي  اأيته���ا الأر����ص الطيب���ة الحاني���ة... ي���ا  واأن���ِت 
الباقي���ة... ه���ا اأن���ذا اأع���وُد اإلي���ِك مفارق���اً ه���ذه الدنيا 
المدّم���اة، وهذا الزحام العقيم... كاأنني لم اأِفْد اإليِك، 

ولم اأُخلْق بين يديِك...؟!
اأن���ى ال�شيء )ياأني(: حان... “األ���م ياأن للذين اآمنوا 
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 كتب: داود أبو شقرة

مرتزقة 
أمريكا... 
يدفعون 

الثمن!
الناتو يتفرج على 
فاعلية أسلحته 

بيد الجنود 
األوكرانيين، 

وهو جاهز لبيع 
المزيد منها

 كتب: عبد الحميد غانم

أمريكا تتخلى عن حلفائها... 
أوكرانيا نموذجًا

ما يجري تصحيح للتاريخ
»األك�شن���در  الرو�ش���ي  لالأمي���ر  ق���ول  هن���اك 
نيف�شك���ي«: )م���ن ياأت���ي اإلين���ا و�شيف���ه م�شلول، 
فبه���ذا ال�شي���ف �شيم���وت(، در����ٌص جدي���د يتلّقاه 
الغ���رب واأمري���كا م���ن اأوكرانيا على ي���د رو�شيا، 
بعدم���ا طف���ح كي���ل رو�شي���ا وتحمل���ت �شغ���وط 
الغ���رب كثي���راً حت���ى نف���د �شبره���ا، ف���ال يمكن 
اأن تق���ف ُمتفّرج���ة ف���ي حي���ن يم���وت  اإطالق���اً 
العملي���ة  فج���اءت  »دونبا����ص«،  ف���ي  الأبري���اء 
الع�شكرية التي اأعلن عنها الرئي�ص »فالديمير 
»دانيت�ش���ك  جمهوريت���ي  م���ن  بطل���ب  بوتي���ن« 
ولوغان�ش���ك« لحماية مواطنيهم���ا من النازية 
الجدي���دة وا�شتفزازاته���ا الدائم���ة عل���ى م���دار 
ثمان���ي �شن���وات، وكذل���ك ل يمك���ن لرو�شي���ا اأن 
تجاهل���ت  اإذ  القوم���ي،  اأمنه���ا  بتهدي���د  ت�شم���ح 
الولي���ات المتح���دة والنات���و طلب���ات رو�شيا في 

حماية اأمنها القومي.
الرئي����ص  اإع���الن  م���ن  قليل���ة  اأي���ام  وقب���ل 
بوتي���ن ب���دء العملي���ة الع�شكرية ف���ي اأوكرانيا؛ 
وتزم���ر  تطب���ل  الغرب���ي  الغن���اء  جوق���ة  كان���ت 
وتق���رع  الق���ادم  الأمريك���ي  »لل�شوبرم���ان« 
طب���ول الح���رب ول يخل���و الإع���الم الغربي من 

ا�شتعرا�ص القوة.
لكن ما اإن تحركت القيادة الرو�شية لمواجهة 
تهديدات النازيين الجدد في اأوكرانيا والغرب 
واأمري���كا حت���ى �شم���ت �شخ���ب تل���ك الجوق���ة 
و�شكن���ت وا�شتكان���ت وتحول »ال�شوبرم���ان« اإلى 
ق���ّط هرم عاج���ز عن الدفاع عن نف�شه ل يقوى 
حت���ى على المواء واأ�شب���ح مادة لال�شتهزاء من 

اأقرانه.
لق���د اأيقن اأخي���راً الرئي����ص الأوكران���ي ومعه 
اأتباع���ه من النازيين الج���دد اأن دعوات مو�شكو 
للمفاو�ش���ات والح���وار ال�شيا�ش���ي ه���و الطريق 
الأ�شلم لح���ل الأزمة والخالف، واأدرك متاأخراً 
له���ا ول حلي���ف، فه���ي  اأمري���كا ل �شاح���ب  اأن 
تتخّل���ى �شريع���اً ع���ن حلفائه���ا وم���ن يق���ف اإل���ى 
جانبه���ا طالم���ا اأن م�شالحه���ا مه���ددة، وها هو 

ي�شرخ اليوم: »لقد تركوني وحيداً«.
م���ا ج���رى لي�ص در�ش���اً لأوكراني���ا فح�شب؛ بل 
ه���و در�ص لكل من ي�شع يده بيد اأمريكا وينفذ 
اأجنداتها دون تفكي���ر، فبالنهاية �شتو�شله اإلى 

الهاوية ثم ت�شتمتع بروؤيته وهو ي�شقط. 
فقب���ل اأوكراني���ا كان در����ص اأفغان�شت���ان حي���ث 
تخل���ت اأمري���كا ع���ن حلفائه���ا واأدواته���ا هن���اك، 
وتركته���م يواجه���ون طالبان وحده���م، وكذلك 
الت���ي  والأنظم���ة  واأخواته���ا  ل�«ق�ش���د«  الأم���ر 
تتحالف مع اأمري���كا اليوم مثل نظام اأردوغان، 
فالجمي���ع �شياأتيهم ال���دور وعليه���م اأن ياأخذوا 
العب���ر والدرو����ص مما ح�ش���ل لأمثاله���م هناك 
�ش���واء اأف���ي اأوكرانيا اأو اأفغان�شت���ان اأو العراق اأو 

غيرها.

اإن م���ا يج���ري ف���ي اأوكراني���ا كم���ا ق���ال ال�شيد 
الرئي����ص ب�ش���ار الأ�شد خ���الل ات�شاله بالرئي�ص 
فالديمي���ر بوتي���ن هو ت�شحي���ح للتاريخ واإعادة 
الأم���ن وال�شتق���رار بع���د عق���ود م���ن هي�شتري���ا 
الفو�ش���ى الت���ي خلفته���ا حال���ة هيمن���ة القطب 

الواحد.
اللع���ب  ف���ي  الغ���رب  يم�ش���ي  مت���ى  اإل���ى 
بالن���ار؟ �ش���وؤال يواج���ه اأوروب���ا �شعوب���اً واأنظمة 
قراره���ا  رهن���ت  الت���ي  اأوروب���ا  وحكوم���ات... 
وم�شتقبله���ا بال�شي���د الأمريك���ي ال���ذي يقودها 
اإل���ى ح���رب عبثي���ة م���ع رو�شي���ا، ح���رب �شتتاأث���ر 
به���ا اأوروب���ا بع���د اأوكراني���ا اقت�شادي���اً و�شيا�شياً 
والت���ي  الخ�شائ���ر  تل���و  الخ�شائ���ر  و�شتح�ش���د 
ب���داأت مالمحها تتجلى في اأزمة الغاز الُم�شال 

وارتفاع �شعره في اأوروبا.
اأمري���كا الت���ي اأرادتها حرب���اً بالوكالة ولي�شت 
عل���ى اأر�شها ف�شاحة المع���ارك اأوكرانيا والناتو 
يخو�شه���ا بالنياب���ة عنه���ا ونتائجه���ا تتحمله���ا 
اأوروب���ا و�شتخ���رج اأمري���كا م���ن الح���رب خ���روج 
بالح���رب  تتاأث���ر  ول���ن  العجي���ن  م���ن  ال�شع���رة 

ونتائجها.  
اأمري���كا الت���ي ت�شببت ف���ي تاأجيج ن���ار الحرب 
م���ن خ���الل محاولته���ا تو�شي���ع النات���و �شرق���اً 
ورط���ت العالم وخ�شو�شاً اأوروبا والناتو بحرب 

عبثية مدمرة للب�شرية.
لأمري���كا  الم�شوؤول���ة  غي���ر  ال�شيا�ش���ات  ه���ذه 
وبع�ص الأنظم���ة الغربية �شتحترق بالنار التي 

اأ�شعلتها ولن ت�شتثنيها عاجاًل اأم اآجاًل.
 فه���ي لم ُت�شِغ للغة العقل ولم تحكم �شيا�شة 
ال�شل���م ب���ل اأرادت فر����ص اإرادته���ا عل���ى رو�شي���ا 
تهديداته���ا  نتائ���ج  تراع���ي  اأن  دون  والعال���م 
الخطيرة على الأمن القومي الرو�شي والأمن 

وال�شلم الدوليين.
فالتهدي���د الأمريكي والغربي بتو�شيع الناتو 
�شرقاً من خالل محاولة �شّم اأوكرانيا اإليه، اأي 
اإن القوات الع�شكرية الأمريكية اأ�شبحت قريبة 
من الحدود الرو�شية فكان الرد �شريعاً وقا�شياً 
باإع���الن الرئي�ص الرو�شي العتراف با�شتقالل 
جمهوريتي »لوغان�شك ودونيت�شك« والت�شدي 
للعدوان الأوكراني الأطل�شي وتدمير المواقع 

الع�شكرية الأوكرانية المعتدية.
لقد اأعط���ت رو�شيا المجال للتهدئة والحوار 
وح���ل الأزمة �شلمي���اً اإل اأن الرئي����ص الأوكراني 
اً على  ل���م ين�شْع للدعوات الرو�شية وبقي ُم�شرَّ
موقف���ه مدعوماً من اأمري���كا والغرب و�شيدفع 

ثمن عناده وموقفه المن�شاع لهما.
اأمري���كا  اأ�شعلته���ا  الت���ي  الح���رب  نتائ���ج  اإن 
والغ���رب وّرطت به���ا النظ���ام الأوكراني والناتو 
واأوروب���ا وه���ي نف�شه���ا �شتدف���ع تكالي���ف ه���ذه 
الح���رب العبثي���ة واأمري���كا كعادته���ا تتهرب من 
وحج���ج  اأ�شب���اب  وراء  وتت���وارى  الم���اأزق  ه���ذا 

واهية.

نمّر بالدنيا...
 كأّن العمر لم يكن!

ص7ص 6
»التربية الديمقراطية 

في األسرة«
في الذكرى الـ 41 الغتيال الفّنان محمد عزيز 

علي

ق����در �شوري����ة اأن تداف����ع ع����ن الع����رب جميع����اً... ول تريد منه����م جزاء ول 
�شكوراً.

وقدر �شورية اأن يتاآمر عليها الأ�شقاء العرب... بال ا�شتحياء.
وقدره����ا اأي�ش����اً اأن يعي�����ص فيها �شعب طي����ب الأعراق، م����دركاً لحقيقة ما 
يج����ري وم����ا ي����دور حول����ه م����ن موؤام����رات وتحدي����ات كبي����رة... وقدره����ا اأن 
ُت�ش����خ عليها ح����رب اإعالمية بامتياز لينالوا م����ن �شمودها ومتانة جبهتها 
الداخلي����ة المتما�شك����ة، فقد اأ�شحى ال�شقي����ق عدواً ل����دوداً، والعدو �شديقاً 
عزي����زاً على قل����وب بع�ص الحكام العرب، وُي�شفح الدم ال�شوري على اأر�شها، 

بدًل من اأن يروي بها اأر�ص فل�شطين والجولن.
اأرادوه����ا حرب����اً �شرو�ش����اً بين األ����وان الطيف الجتماعي كاف����ة، لكي ت�شود 
فيه����ا الفتنة والطائفية، وتتف�شى الفاح�ش����ة، ولكن ال�شوريين اأرادوها برداً 
و�شالم����اً، برغ����م كل الج����راح المثخن����ة، لأن الوط����ن مع�شوقه����م الأول، ل 

يدانيه اأي مع�شوق.
وقدره����ا اأي�شاً اأن تبين لالأعداء متان����ة المجتمع ال�شوري وعزته واأنفته 
و�شالبت����ه، والعق����د الجتماعي الذي يربط بي����ن �شرائحه المختلفة، لأنه 
م����ن �شناعتهم ح�شرياً، ولم ي�شتورد من نظريات خارجية تكون بعيدة كل 
البع����د ع����ن واقعهم ومفردات حياته����م، ومن هذا التعاي�ص ي�ش����اغ اأنموذجاً 

نظري����ة م�شتول����دة للوح����دة الوطني����ة الحقيقي����ة، ولي�ش����ت واق����ع نظري����ة 
م�شت����وردة لوطنية فا�شلة لعالم اآخر، كما ف����ي الكتب والمجلدات، ي�شوبها 
جمل����ة م����ن الحتم����الت، كم����ا ت�شتبقه����ا حزم����ة م����ن الفترا�ش����ات، اأما في 
�شوري����ة فاإنه����ا فل�شف����ة عقد اجتماع����ي لما هو كائ����ن، وبما يج����ب اأن يكون، 

ومثاًل يحتذى في العي�ص الم�شترك والتعا�شد والتما�شك.
ق����در �شوري����ة اأن تدفع ثمن����اً باهظاً ج����داً، ويكابد �شعبها الملم����ات، لأكثر 
من ع�شر �شنوات عجاف لأنها �شمدت في وجه الريح العدوانية التي هّبت 
عليها، وتحت م�شمى الربيع العربي، كما هو قدرها اأن تلفحها هذه الريح، 
وتدف����ع اأي�ش����اً �شريبة اأخ����رى لمواجهتها هذه التحدي����ات لأن الحق معها، 
وال�شوري����ون ل ي�شتوح�ش����ون طريق الح����ق لقلة �شالكي����ه، وطريق الحق له 
ثمن����ه الباهظ، واهلل مع الحق، والحق ه����و المنت�شر في النهاية، والتاريخ 
ي�شه����د ب����اأن ال�شوريي����ن وف����ي كل معاركه����م الت����ي خا�شوه����ا عب����ر التاري����خ، 

انت�شروا فيها في النهاية.
قدر �شورية اأن يكون لها اأخوة كاأخوة يو�شف، ويلقوها في غياهب الجب، 
لياأكله����ا الذئ����ب، اإل اأن قدره����ا اأي�ش����اً اأن تكالأه����ا عي����ن الّرحم����ن، وتحفه����ا 

المالئكة باأجنحتها... اأفال تعقلون؟
ق����در �شوري����ة اأن يقّي�ص اهلل لها �شعوب����اً واأمماً ت�شاندها في محنتها تكّون 

�شداق����ات متين����ة ورا�شخة مع �شعوب تحب ال�ش����الم والعدالة، مثل ال�شين 
ورو�شيا واإيران وجنوب اأفريقيا ودول اأمريكا الالتينية.

ع اأبناء العالم اأجمع، وهي الأم الثانية لكل اإن�شان في  قدر �شورية اأن ُتر�شّ
العالم، يا اأولي الألباب.

المحن����ة  ه����ذه  وبرغ����م  والأ�شق����اء،  الأع����داء  يهاجمه����ا  اأن  �شوري����ة  ق����در 
والملم����ات، فق����د وح����دت �شعبه����ا اأكث����ر مم����ا فرقته، ولك����ي ن�شه����د واأجيالنا 
اأكب����ر امبراطوري����ة لأب����ي رغ����ال ف����ي الع�ش����ر الحدي����ث،  القادم����ة انهي����ار 
وتحط����م اأ�شطورة هولكو القادم م����ن الغرب. وما يجري اليوم على �شاحة 
اأوكرانيا ليعيد الرو�شي المعايير الدولية ويحقق ن�شراً كبيراً على الغرب 
المتغطر�����ص ال����ذي بداأ بحرب اإعالمي����ة لأنه ل ي�شتطي����ع اأن يجابه رو�شيا 
وم����ن خلفه����ا ال�شين و�شتكون هذه الحرب عنق الزجاجة التي يخرج منها 
الكثي����ر م����ن الملفات العالقة في منطقتنا ولم يعد العالم اأحادي القطب؛ 
و�شيب����داأ عال����م جدي����د ت�ش����ود في����ه القي����م والأخالق الت����ي غاب����ت ردحاً من 

الزمن في ظل امبراطورية ال�شر الغربية.
����درت الأبجدي����ة للعالم،  ق����در �شوري����ة اأن تك����ون اآي����ة للناظري����ن، فق����د �شّ

فمنها كانت البدايات للحياة، وعلى اأر�شها اأي�شاً تكون النهايات...

للتعزية،  الخلود، وال تتحّدث عن الشهرة والعظمة، كلها  )دعك من أكذوبة 
مصير اإلنسان إلى الفناء...(

حنا مينه

قدر سورية ...!!!
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  كتب: أ. د. عيسى الشّماس

الفل�شف���ّي  بال�ش���اأن  المهتمي���ن  عن���د  اتف���اق  يوج���د  ل 
بالمعن���ى الدقي���ق لتحدي���د مفه���وم المنط���ق، لكن���ه ف���ي 
اأو ا�شتخ���دام الحج���ج  �شياق���ه الع���ام، يق���وم عل���ى تن���اول 
والو�شائ���ل المعرفّي���ة المتاح���ة، للك�شف م���ن خاللها عن 
حقائ���ق الظواه���ر مو�ش���وع البح���ث، وهي و�شائ���ل وحجج 
منه���ا ما هو مبنّي على البره���ان وال�شتدلل وال�شتنتاج 
والتجرب���ة وقواني���ن المعرف���ة الحقيقية الأكث���ر �شيوعاً. 
ومنه���ا م���ا ه���و مبن���ّي عل���ى الحد����ص والتاأم���ل والخي���ال 

والعاطفة والذاتّية وغير ذلك. 
الناحي���ة  م���ن  المنط���ق  اإن  اأي�ش���اً:  الق���ول  ويمك���ن 
العلمّي���ة، هو علم درا�شة مناه���ج الفكر وطرق ال�شتدلل 
وال�شتنباط للو�ش���ول اإلى معرفة الظواهر قيد البحث. 
وي�ش���ار اإلى اأهمّيته، لأّن���ه ي�شاعد النا�ص على التمييز بين 
الأف���كار المنطقّي���ة، القوّي���ة منه���ا وال�شعيف���ة، حتى يتّم 

الو�شول اإلى المعرفة المنطقّية اأو العقالنّية. 
هذا وتقوم المعرفة المنطقّية على اتجاهين رئي�شين 

هما:
اأوًل: المنط���ق ال�شكلّي اأو ال�شورّي: وهو ال�شيغة التي 

تبرز �شماتها وخ�شائ�شها في الآتي:
الظواه���ر  حرك���ة  يتجاه���ل  مج���ّرد  منط���ق  ه���و   -1
وتطوره���ا. اأي اإن الظواه���ر موا�شي���ع البح���ث تع���ّد ثابتة 
ومطلقة في وجودها عند الحوامل الجتماعّية الحاملة 
له���ذا المنط���ق، فه���ذه الحوام���ل تعتم���د عل���ى الحد����ص 
والخي���ال  للظواه���ر  ال�شكلّي���ة  الح�شّي���ة  والمالحظ���ة 
المنطقّي���ة  ال�شتنتاج���ات  عل���ى  تعتم���د  كم���ا  والتاأم���ل، 

المجردة القائمة على الحركة الذاتّية للتفكير.
2- ه���و منطق ي�شع حدوداً �شارم���ة بين الظواهر. اأي 
ه���و يعتم���د عل���ى تفكي���ك الظواه���ر، ول يوؤم���ن بوحدتها 
وتنوعها في الطبيعة والمجتمع، وبوجود عالقة جدلّية 
بينه���ا، وبالتالي ل ي�شع بالعتبار التحولت اأو التبدلت 

التي ت�شيب الظواهر ب�شبب حركتها وتطورها.
3- ه���و ل ياأخ���ذ بالح�شب���ان الف���وارق والأ�ش���داد الت���ي 
ت�ش���كل ل���ب الظواهر الطبيعّية. اأي ه���و ينظر اإلى طبيعة 
الظواه���ر نظ���رة �شكونّية ف���ي جوهرها واآلّي���ة عملها، ول 
يعت���رف بجوهر التناق�ش���ات القائمة في بنيتها الداخلّية 
الزم���ان  عب���ر  وتبدله���ا  الظواه���ر  حرك���ة  ف���ي  ودوره���ا 
والم���كان. اأو بتعبي���ر اآخ���ر ه���و ل يوؤم���ن بوح���دة الأ�شداد 

و�شراعها داخل الظواهر الطبيعّية والجتماعّية.
ل  ه���و  اأي  الم�شم���ون.  ع���ن  ال�ش���ورة  يع���زل  ه���و   -4
الظاه���رة  �ش���كل  بي���ن  الجدلّي���ة  العالق���ة  بتل���ك  يق���ر 
وم�شمونه���ا، ب���ل يف�ش���ل بينهم���ا، وغالباً م���ا ي�شتغل على 
�شكالنّي���ة الظواه���ر ليق���رر معرفته���ا النهائّي���ة. اأي ه���و 
ياأخ���ذ بالدرا�ش���ات المورفولوجّية )الظاهراتّي���ة( و�شيلًة 
للمعرف���ة ويتنا�ش���ى الجوهر، كونه يعتم���د على التجربة، 

والتجربة لي�شت من و�شائل بحثه.   
5- هو يركز كثيراً على الم�شتقبل الذي يوؤديه العقل. 
والعق���ل عن���ده هو العقل المج���رد الكانت���ّي اأو الالهوتّي. 
اأي العق���ل الم�شب���ق المعرف���ة، والمنف�شل ع���ن الواقع، اأو 
بتعبي���ر اآخ���ر العق���ل الميتافيريق���ّي اأو الالهوت���ّي، وه���و 
العق���ل ال���ذي يتبن���ى اأف���كاراً وتعالي���م مثالّي���ة تعتمد على 
الفر�شي���ات الت���ي يتع���ذر البره���ان عليها، والت���ي ُتخ�شع 

���ق لمنطق الفكر، ل لقوانينها  جوه���ر الأ�شياء ب�شكل م�شبَّ
الطبيعّية الخا�شة.

ثاني���اً: المنطق الواقع���ّي، اأو العقالن���ّي الجدلّي: وهو 
المنطق الذي تبرز �شماته وخ�شائ�شه في الآتي:

1- ه���و منط���ق ح���ي. اأي منط���ق واقع���ّي عيان���ّي تك�شف 
حقائق���ه التجرب���ة والممار�ش���ة اأوًل، لت�ش���ل اأخي���راً اإل���ى 
الإق���رار النظ���رّي بم���ا ت���م الو�ش���ول اإلي���ه عب���ر التجرب���ة 

والممار�شة ثانياً. 
2- يعلمن���ا ه���ذا المنط���ق اأن ال���كل الكون���ّي ه���و ماهّية 
واحدة. اأي اإن الطبيعة والمجتمع كليهما ي�شكالن وحدة 
ل يمك���ن الف�ش���ل بينهم���ا، في الوقت ال���ذي يعتبر فيه اأن 
مكون���ات الطبيع���ة ت�ش���كل وح���دة قائم���ة بذاته���ا، وكذلك 
المجتمع. واأن هناك عالقة جدلّية تربط هذه المكونات 
كله���ا م���ع بع�شه���ا، بحيث اإن كل ج���زء منها يوؤث���ر بالآخر 

ويتاأثر به.
3- ه���و يمثل علماً مطلقاً م���ن التطور. اأي اإن الحركة 
والتط���ور وبالتالي التبدل هي قيم مطلقة في الظواهر. 
فف���ي الحرك���ة تتج���دد الظواهر ف���ي ال�ش���كل والم�شمون 

دائماً، وما ال�شكون اإل طريقاً لموت الظاهرة.   
اللذي���ن  والتغي���ر  التط���ور  بعك����ص  يكتف���ي  ل  ه���و   -4
يجري���ان ف���ي العال���م، ب���ل يج���ب علي���ه تف�شي���ر التناق�ص 
القائ���م عل���ى اأ�شا�ص ه���ذا العال���م. اأي اإن المنطق الجدلّي 
اأو الواع���ي ل يكتف���ي بك�ش���ف �شمات وخ�شائ����ص الظواهر 
والتاأكي���د عل���ى حركته���ا وتبدله���ا وتطوره���ا فح�شب، بل 
ه���و يعم���ل عل���ى ك�شف جوه���ر الظواه���ر مو�ش���وع البحث 
اأو المعرف���ة، وذل���ك م���ن خ���الل البح���ث ع���ن التناق�شات 
الداخلّية في جوهر الظواهر. اأي الوحدة وال�شراع داخل 
الظواهر ذاتها التي توؤدي اإلى الحركة والتطور والتبدل 
ف���ي ه���ذه الظواهر. وهو هن���ا يرف�ص التعلي���ل الالهوتّي 
والميتافيزيق���ّي ف���ي التعامل مع الظواه���ر. اأي هو يعتبر 
التناق�ص م�شروعاً واقعياً لأنه موجود في الأ�شياء ذاتها.

6- اإن عل���م المنطق العقالنّي الجدل���ّي، يهتم بالعالم 
الواقع���ّي ال���ذي يرتب���ط ارتباطاً بن���ا وباأفكارن���ا. وفل�شفة 
العم���ل ف���ي ه���ذا المنط���ق ه���ي المدع���وة ل لإ�شب���اع ح���ب 
ال�شتط���الع الإن�شان���ّي فح�ش���ب، ب���ل واإل���ى اإع���ادة تنظي���م 
الحي���اة تنظيماً عقالنّياً اأي�شاً، اإن تطور الفل�شفة �شيودي 

بال�شرورة اإلى تحويل الفكر اإلى عمل. 
7- اإن المنط���ق العقالنّي الجدلّي ينظر اإلى الظواهر 
نظ���رة مادّي���ة مرتبط���ة بالواق���ع، ويمك���ن البره���ان عل���ى 
وجودها ومعرفتها من خالل التجربة، ومعرفة القوانين 
الخا�شة بها، واأن لي�ص هناك �شيء غير مادّي في العالم. 
والطبيع���ة عملّي���ة مادّي���ة واح���دة م���ن حي���ث الم�شم���ون، 
ومتنوع���ة من حيث ال�شكل، تتم وفقاً لقوانينها الداخلّية 
الخا�ش���ة، واأن الطبيعة والمجتمع في حالة حركة تطور 

وتبدل وتحول اإلى اأ�شكال اأخرى دائمة.

ال�شل���وك الديمقراط���ي ه���و �شل���وك ُمكت�ش���ب كاأي �شل���وك يكت�شب���ه الكائ���ن الب�ش���ري من خالل 
التربي���ة، وي�شتن���د اإلى ال�شتيع���اب الواعي لقيم الديمقراطية، واإلى ع���ادات معّينة من الممار�شة 
الفعلية لهذه القيم في اإطار من الحرّية المنّظمة، حيث اأ�شبحت الديقراطية نوعاً من التفكير 
وال�شلوك، يقت�شي نجاحه اأن تتخّلل ن�شيج حياة المجتمع بكاملها؛ وت�شمن تنظيم حياة اأفراده، 
الذاتي���ة والجماعّية، ويت���ّم تعليمها وَتعلُّمها من خالل العملّية التربوي���ة، بو�شائطها المختلفة. 
وبم���ا اأّن العملي���ة التربوي���ة تب���داأ من الأ�ش���رة، فالديمقراطي���ة تنبت في البيت وتنم���و في المناخ 
الأ�شري، ومن ثّم تنطلق اإلى الموؤ�ّش�شات الجتماعّية/التربوية، النظامّية منها وغير النظامّية.

تو�ش���ف الأ�ش���رة باأّنه���ا التنظي���م الجتماعي/الترب���وي الأّول ال���ذي يكت�ش���ب في���ه الف���رد قي���م 
الديمقراطي���ة وممار�شته���ا، باعتبار اأّن ال�شنوات الخم�ص اأو ال�شت، التي يق�شيها الطفل في كنف 
الأ�ش���رة، ت�شع المالمح الأ�شا�شي���ة ل�شخ�شيته الم�شتقبلية. لذلك فاإّن علماء التربية والجتماع، 
والمهتّمي���ن بدرا�ش���ة ال�شل���وك الإن�شاني، الف���ردي والجتماعي، يرّكزون عل���ى اأهمّية الدور الذي 
تق���وم ب���ه التربي���ة الأ�شرّي���ة، لتعلي���م الأبناء الأ�ش����ص ال�شليمة لل�شل���وك الديمقراط���ي، من خالل 
التعام���ل معه���م ف���ي اأجواء م���ن الحرّية، وباأ�شل���وب يك�شبهم ه���ذا ال�شلوك ويثبت���ه لديهم. وبقدر 
م���ا تك���ون المناخات التربوية في الأ�شرة، اإيجابّية وفّعالة، تك���ون ال�شلوكات الناتجة عنها را�شخة 

ودائمة؛ اإذ كّلما كان الأ�شا�ص متيناً، كان البناء متما�شكاً وقوّياً.
فالتربية الأ�شرّية من خالل تكوين �شخ�شّية الطفل/الفرد، و�شقل ذاته الداخلّية من خالل 
تزوي���ده بالأف���كار والخبرات التي تتنا�شب م���ع نمّوه العقلي والنف�شي، واإع���داده لمواجهة الحياة 
الخارجي���ة م���ن خ���الل اإك�شاب���ه ال�شلوكات الالزم���ة للحياة المجتمعي���ة العام���ة، ت�شتطيع بتعليم 
الأبن���اء لقيمها الديمقراطّي���ة ال�شليمة، اأن تنتج اأ�شخا�شاً يرف�ش���ون ال�شتبداد بالراأي والت�شّلط 
ك  عل���ى الآخرين بفر�ص هذا الراأي، وُتعّزز لديهم مفاهي���م الت�شامح والعتراف بالآخر، والتم�شُّ
بالعدال���ة وحق���وق الإن�ش���ان، ف���ي اإطار الحق���وق والواجب���ات الفردي���ة والجماعية. وبمعن���ى اآخر، 
ت�شتطي���ع الأ�شرة بتاأمين المن���اخ الديمقراطي، اأن ت�شنع الديمقراطيين الذي يوؤمنون بالحرّية 

ب والتمييز، وبذلك تكون نواة لن�شر الديمقراطّية في المجتمع. ونبذ التع�شّ
فالمن���اخ الترب���وي الأ�شري، له دور كبير في التربية الديمقراطي���ة، من خالل العالقات التي 
ت�شود بين اأفراد الأ�شرة، والتفاعل الذي يحدث فيما بينهم في المنا�شبات والظروف المختلفة، 
ول �شّيم���ا التعام���ل اليومي بين الوالدين والأبناء، المبني عل���ى اأ�شا�ص احترام الأبناء واإعطائهم 
ة مع الإر�شاد  الحرّية المتدّرجة للتعبير عن اآرائهم، وتنمية قدرتهم على اتخاذ قراراتهم الخا�شّ

والتوجيه بعيداً عن ال�شغط والإكراه. 
اإذا كان ال�شل���وك الديمقراط���ي �شلوكاً مكت�شباً، فاإّن نوع النظام المنا�شب للحياة الديمقراطّية 
الحّرة في التربية الأ�شرية، ل يكت�شب بالمكافاأة اأو بالعقاب، واإّنما بالممار�شة الفعلّية والت�شجيع 
وتقدي���م الق���دوة الح�شن���ة الت���ي يمك���ن لالأبن���اء اأن يتمّثل���وا اأقواله���ا واأفعالها؛ من خ���الل اإتاحة 
الفر����ص له���م ك���ي يقوموا بعملي���ات الختب���ار والختي���ار بحرية، بم���ا ي�شهم في تنمي���ة قدراتهم 
���ل اإلى قراراته���م باأنف�شهم. حيث يكون النظام الذاتي والتوجيه الذاتي اأمرين �شروريين  للتو�شّ

لكت�شاب الأبناء ال�شلوك الديمقراطي المطلوب.
ولكن تاأمين الأ�شرة مناخ الحرّية الالزمة الديمقراطّية، يحتاج اإلى �شلطة ممّثلة بالوالدين، 
توؤمن بالحرية في ممار�شة الديمقراطية بين الوالدين من جهة، وبينهما وبين الأبناء من جهة 
اأخ���رى، ولي�ش���ت ممار�ش���ة ت�شلطّية تقوم عل���ى الأوامر والنواه���ي القمعية. والمق�ش���ود بال�شلطة 
هن���ا، ال�شلط���ة المعنوية المتمّيزة التي يج�ّشدها الوالدان، وتمتل���ك القدرة على تخليد التقاليد 
الديمقراطّية الأ�شيلة، من خالل الحوار والتفاهم على اأ�شا�ص الحترام المتبادل بين الجميع.

ول ب���ّد م���ن الإ�ش���ارة اإلى مجل����ص الأ�شرة الذي يعّد م���ن الو�شائل التربوي���ة الفّعالة في تاأمين 
من���اخ الحرية، واأكثرها تاأثيراً ف���ي ممار�شة الحياة الديمقراطّية في الأ�شرة. حيث تتاح الفر�شة 
لأف���راد الأ�ش���رة جميعه���م للم�شارك���ة ف���ي مناق�شة الق�شاي���ا التي ته���م الحياة الأ�شري���ة بجوانبها 
المختلف���ة، والتف���اق على ق���رارات ب�شاأنها، تر�شي الجميع وتلزمهم الإ�شه���ام في اإنجاحها، وهذا 

جوهر الديمقراطية.
والخال�ش���ة، اإّن تعمي���ق النتماء الأ�شري بين الأبناء، وتزويده���م بالمعارف والأفكار ال�شليمة 
لتكوين �شخ�شياتهم تكويناً متكاماًل ومتوازناً؛ وتاأهيلهم لحرّية الختيار في اأمورهم وقراراتهم 
الخا�ش���ة باإ�ش���راف وتوجي���ه، وتنمي���ة قدراته���م الذاتي���ة عل���ى الثق���ة بالنف����ص وتقوي���م المواقف 
المختلفة والحكم عليها؛ كّلها من الأمور ال�شرورية والأ�شا�شّية التي يجب اأن تاأخذ بها التربية 
الأ�شري���ة، من اأج���ل تنمية قيم الحرّية والديمقراطّية عند الأبناء، بمفهوماتها واأبعادها وكيفّية 
ممار�شته���ا، بحي���ث يكونون قادرين على توظيفها داخل الأ�شرة وخارجها، وعلى ال�شعيد الفردي 
والجتماع���ي، لأّن المعيار الحقيقي لي�ص الإيمان بالأفكار الديمقراطية ومبادئها، واإّنما العبرة 

في الممار�شة الفعلية لقيم الديمقراطية، بو�شفها تعّبر عن طبيعة الإن�شان الجتماعية.

المنطق الشكلّي أو الصورّي 
والمنطق العقالنّي أو 

الواقعّي

»التربية الديمقراطية 
في األسرة«

  كتب: عبد الله ابراهيم الشيخ 
  كان���ت تل���ك اأي���ام »با����ص الكرن���ك« ف���ي الق���رن الما�شي، 
برحلت���ه الوحي���دة يومي���اً ذهاب���اً واإياب���اً م���ن واإل���ى طرطو�ص 
– دم�ش���ق، وطبيع���ّي اأنه كان يع���ّج بالم�شافرين وفي معظم 
الدائمي���ن  م���ن »زبائن���ه«  رحالت���ه كان عزي���ز عل���ي واح���داّ 
ُمتنّقاًل بين م�شافري الرحلة، با�ّشاً في وجه الجميع وكاأنهم 
اأ�شدق���اوؤه الُخّل�ص... في بع�ص الأحيان ربما كان يحمل في 
ي���ده قلماً ودفت���راً على بع����ص �شفحاته ر�ش���وٌم كاريكاتورية، 
وق���د يمازح���ك ليعر�ص علي���ك ر�شومه اأو ليخ���ّط لك ا�شمك 
)بالخ���ط العري�ص( وباأ�ش���كال مختلفة اأو ما ق���د تود كتابته 
ر�شم���اً   – ا�شم���اً   – )عنوان���اً  تحمل���ه  ال���ذي  دفت���رك  عل���ى 
كاريكاتوري���اً(، مقاب���ل ابت�شامة ر�شى اأو قب���ول منك اأو كلمة 

�شكر �شغيرة لأن ما قّدمه لك اأعجبك... 
تل���ك ه���ي بع����ص النطباع���ات الت���ي م���ا زل���ت اأحملها عن 
ول  ا�شتئ���ذان  ب���ال  قلب���ك  يدخ���ل  كان  لأن���ه  عل���ي...  عزي���ز 

ت�شتطيع اإخراجه مع مرور الأيام وال�شنين... 
   ف���ي الع���ام 1947 ُول���د عزي���ز عل���ي في بي���ت متوا�شع في 
و�ش���ط مدين���ة طرطو����ص )حي الرم���ل( القريب م���ن �شاطئ 
البح���ر، ودر����ص المرحل���ة البتدائي���ة ث���م انتقل اإل���ى ثانوية 
البني���ن طرطو�ص )التي اأ�شبحت ثانوي���ة ال�شهيد م�شطفى 
خل���وف(، حيث در�ص فيه���ا المرحلتين الإعدادي���ة والثانوية 
ولينت�ش���ب بعده���ا اإل���ى الكلية الجوي���ة )فّن���ي(، ب�شبب �شيق 
الح���ال ذلك لأن دخل الأ�شرة كان بال���كاد ي�شد الرمق لعائلة 
مكون���ة م���ن الأب والأم و�شت���ة اأبن���اء: فريد و�شهي���ل و�شهيلة 

ومحمد وعادل وندى. 
     باأدوات بدائية وب�شيطة بداأ عزيز كتابة »الآرمات« التي 
ُيعّلقه���ا التّج���ار عل���ى واجهات محاله���م، وباأدوات���ه الب�شيطة 
ه���ذه ب���داأ ير�شم اللوح���ات الزيتي���ة، و�شرعان م���ا تعّرف على 
�شديق���ه غ�شان جديد، وتالزما فت���رًة طويلة وكانا يمار�شان 
هوايتيهما على �شاطئ البحر )اللوحات الزيتية( ويتناق�شان 

في ما ينجزه كل منهما لفترات طويلة. 
  اإل اأن محاول���ة واح���دة اأو مح���اولت ربم���ا حمل���ت عزي���ز 
عل���ى التوجه اإلى فن الكاريكاتير ربما لأن هذا كان متالئماً 
م���ع روح���ه المرح���ة وميل���ه اإل���ى الم���زاح، وبالتالي ف���اإن هذا 
التوج���ه الجدي���د اإل���ى الكاريكاتي���ر رّبم���ا وج���د في���ه عزي���ز 
�شالت���ه المن�ش���ودة فالزمه���ا وب���داأ محاولته ف���ي تجديدها 
والن�ش���راف اإليه���ا... وربم���ا ب���داأ يالق���ي ثم���رة حر�شه هذا 
اأم���ام م���ا يبديه اأ�شدق���اوؤه ول �شيم���ا بين طبق���ات المثقفين 
م���ن اإعجاب بما ير�شم ومن تط���ّور ملحوظ مّما �شجعه على 
ق�شد ُدور ال�شحافة في القطر )ت�شرين – الثورة – البعث 
– جي����ص ال�شع���ب وغيره���ا(، الت���ي فت���ح م�شوؤولوه���ا اأبواب 
مكاتبه���م عل���ى م�شاريعه���ا لعزي���ز عل���ي وب���داأ ين�ش���ر ر�شومه 
فيه���ا... مم���ا �شاعده ف���ي التعرف عل���ى ر�شام���ي الكاريكاتير 
اآن���ذاك وتبادل الأف���كار والآراء معهم، وب���داأ حر�شاً ملحوظاً 
عل���ى تج���دد معارفه وخطوط���ه واآرائه التي ظل���ت من�شجمة 
م���ع الخطوات التي يخطوها لإبراز موهبته و�شقلها، ولعله 
ب���داأ يالق���ي ثمرة ه���ذا الإبداع م���ن خ���الل اآراء الآخرين في 
فن���ه ور�شومه مم���ا �شّكل لديه حاف���زاً لأن ي�شع ن�شب عينيه 
المحافظ���ة عل���ى كل الدرو�ص الت���ي كان يتلّقاه���ا اأو ي�شمعها 

م���ن الأ�شدق���اء والمتابعي���ن فاّتجه )باأحمال���ه الحلوة( هذه 
اإلى المعار�ص داخل القطر وخارجه: 

- معر�ش���ه الأول ر�ش���وم زيتية 1967 ف���ي المركز الثقافي 
بطرطو�ص. 

- المعر����ص الثاني معر�ص كاريكاتير �شيا�شي في مدينة 
اأودي�شا برو�شيا عام 1975. 

- معر�شه الثالث كاريكاتير في المركز الثقافي بدم�شق 
 .1976

- معر�شه الرابع كاريكاتير �شالة ال�شعب بحم�ص 1977. 
- ا�شترك في معر�ص الكاريكاتير العربي الأول 1979. 

- ن�ش���رت ل���ه �شحيف���ة »�شتير�ش���ل« البلغاري���ة ع���دداً م���ن 
ر�شومه الكاريكاتورية. 

- ا�شت���رك بعدد من ر�شوم���ه الكاريكاتورية ال�شيا�شية في 
المهرجان الحادي ع�شر لل�شبيبة في كوبا 1978. 

- المعر�ص الخام�ص في �شالة ال�شعب بحم�ص 1979. 
- ل���ه م�شاهم���ات كب���رى وعديدة ف���ي ال�شح���ف الر�شمية 

ال�شورية. 
  كان لبداي���ات محّم���د عزي���ز عل���ي دور مه���ّم ف���ي �شق���ل 
دائم���اً  كان  ال���ذي  واجته���اده  مثابرات���ه  ظ���ل  ف���ي  موهبت���ه 
حري�ش���اً علي���ه –كم���ا اأ�شلفن���ا– ولع���ل انتقال���ه م���ن اللوحة 
الزيتي���ة واإعالن���ات المح���ال التجاري���ة )الآرم���ات( اإل���ى ف���ن 
الكاريكاتي���ر منح���ه الإح�شا�ص باللت���زام بهذا الف���ّن، وهكذا 
فلق���د ب���داأ باإب���راز ح���الت التناق����ص والخل���ل ف���ي المجتمع 
للمطالب���ة بتغييره���ا واأنها مرفو�شة وُمنّف���رة ول ت�شهم في 
تط���ور المجتمع وتهذيب اأفراده فر�شم ال�شجرة التي يقتلها 
النا����ص ف���ي عي���د ال�شج���رة، ولأ�شباب ق���د ل تك���ون مبررة هو 
خطاأ نمار�شه فهي ل ت�شتطيع الهروب من �شيوف قاطعيها، 
ولذل���ك ر�ش���م �شورة الغن���ي الذي يح���اول ا�شتغ���الل الفقير 
وذاك الفقير الذي يخ�شع ُمكرهاً لإغراءات ُمتعّهدي البناء 
وال�شما�شرة، والفالح الذي يجني المح�شول لي�شتغّله تجار 
الجمل���ة بالأ�شع���ار الرخي�ش���ة الت���ي ل تتع���ادل م���ع الجه���د 
والع���رق الذي يبذل���ه لتح�شيلها... وهكذا فف���ي كل ما ر�شم 
عزي���ز علي كان ُيعّب���ر عن رف�شه لكثير من الع���ادات مطالباً 
بتغييره���ا وباإلح���اح �شدي���د وذل���ك خوف���اً م���ن التم���ادي فيها 
وخل���ق المب���ررات غي���ر المقنع���ة لال�شتم���رار فيه���ا، وه���و ما 
كان يخف���ي عن���د عزيز قلق���اً ظاهراً عل���ى ر�شوم���ه، وبالتالي 
فلق���د كان يح���اول مبا�شرة اأو م���داورة ح�ص الجي���ل الطالع 
عل���ى تغييره���ا. من هن���ا كان انتقاوؤه لجيل ال�شب���اب الفقراء 
بخا�ش���ة عام���اًل م�شاع���داً ل���ه واأن���ه كان يب���دي خوف���ه م���ن 
ال�شتغ���الل الراأ�شمال���ي له���ذا الواقع وبالتالي ف���اإن ذلك قد 
يق���ود المجتم���ع اإلى النهي���ار وهو ُيعّبر ع���ن اإح�شا�ص وطني 

مرهف قاده اإلى الإبداع. 
ه���ل كان محّم���د عزي���ز عل���ي يعي����ص الج���و ال���ذي و�شف���ه 
لن���ا م���ن خ���الل ر�شوم���ه اأم اأن���ه كان حري�شاً عل���ى »ت�شخيم« 
ال�ش���ورة اأمامن���ا؟ نعم ولو لم يكن كذلك لما ا�شتطاع و�شفه 
بهذا ال�شدق، ولنا اأن نت�شور هول ما قد يكون »كارثة«، ربما 
لك���ن ما من �ش���ك في اأن ما و�شع عزيز علي نف�شه في �شورة 
وظيفت���ه كان يعن���ي وقبل كل �شيء اأن تبع���ات اإهمال ما نحن 

في���ه ق���د يقودن���ا اإل���ى »الكارث���ة«. وبالتال���ي فاإن لج���وء عزيز 
اإل���ى فن الكاريكاتي���ر وعلى هذه ال�شاكل���ة، كاأنما و�شع نف�شه 
في �ش���ورة مقاومة كل ما هو مخالف وم���زّور، فالكاريكاتير 
نم���وذج فني ق���د يق���ودك اإلى الب���كاء والحزن مم���ا ي�شحكك 
حي���ن تح���اول تغيي���ره... اإنها حال���ة من ح���الت الحرب لكن 
عل���ى جبهات متعددة اجتماعي���ة و�شيا�شية وبالتالي ل يمكن 
ف�شله���ا فالمطالب���ة بالتغيي���ر ال�شيا�شي تتطل���ب بال�شرورة 

وجود وعي لالقتناع ب�شرورة ح�شول هذا التغيير. 
   م���ن هن���ا ربم���ا وج���د محم���د عزي���ز نف�ش���ه اأن ابت�شامته 
الدائم���ة ووجه���ه الب�شو����ص وانفتاح���ه ال�شري���ع عل���ى كل من 
حول���ه، كان���ت ر�شائ���ل ات�ش���ال بالآخري���ن، واإن كان���ت ه���ذه 
البت�شام���ة ُتخفي خلفها خوفاً على م�شتقبل وطن ومجتمع 
اأحب���ه عزي���ز وتعّلق به، وه���ذا �شاعده على اأن تفت���ح له اأبواب 
جدي���دة ب�شهول���ة،  وي�ش���ر، مما اأ�شهم في ح�ش���ور ا�شمه فناَن 
كاريكاتي���ر، ُي�ش���اف اإل���ى ذلك م���ا تمّتع به محم���د عزيز علي 
من رهافة الح�ّص ودفء الم�شاعر، وهذا يعني اأي�شاً تح�ّش�شه 
للم�شوؤولي���ة الُملقاة عل���ى عاتقه فّناناً، من هن���ا اأي�شاً تحّول 
اهتمام���ه بفّنه اإلى هّم وحيد ي�شغل���ه عن همومه ال�شخ�شية 
جدي���دة  اأف���كار  ابت���كار  محاول���ة  اإل���ى  فان�ش���رف  الخا�ش���ة، 
مرتبط���ة بالأح���داث الت���ي تتج���ّدد عل���ى ال�شعي���د ال�شيا�شي 
بخا�ش���ة، متفاعاًل مع كل هذه الأحداث من خالل المتابعة 
الجدي���ة والمتوا�شل���ة ل���كل م���ا يخ���دم ق�شاي���ا اأمت���ه ويعي���ق 

تقدمها. 
  م���ن هن���ا ومن جدي���د وجد عزيز نف�شه مقاوم���اً �شيا�شياً 
عني���داً وراف�ش���اً ب�ش���دة اإذلل العرب من الكي���ان ال�شهيوني. 
وبالتال���ي ف���اإن ر�شوم���ه ال�شيا�شي���ة كانت ُتعّبر ع���ن ا�شتهجاٍن 
لت�ش���ّرف ال�ش���ادات ف���ي معاه���دة كام���ب ديفيد الت���ي عقدها 
م���ع الع���دو ال�شهيونّي، وجّرت عل���ى العرب م�شائ���ب كثيرة، 
وكاأّن���ه ي�شتق���رئ الم�شتقب���ل فق���د فتح���ت المعاه���دة الب���اب 
عل���ى م�شراعي���ه ليدخل ال�شهاينة اإل���ى المنطقة ل�شتغالل 
ثرواتها والتاآمر عليها وقد األغى الدور الأ�شا�ص والجوهري 

لم�شر في العالم العربي. 
   كت���ب الأ�شت���اذ اأحم���د �شوان ف���ي جريدة الث���ورة بتاريخ 
1980/5/23 اأن »محم���د عزي���ز عل���ي م���ات مبت�شم���اً بمرارة«، 
وهي عبارة بقدر ما هي مقت�شبة اإنما توجز بذكاء ودراية ما 
كان يعاني���ه الفّن���ان. وكان عزيز يكبر بهذا الإبداع ولعل هذا 
حمل���ه ف���ي اأيام���ه الأخيرة على الن�ش���راف اإل���ى الكاريكاتير 
ال�شيا�ش���ّي وق���د ن���ذر نف�ش���ه لمقاوم���ة اأولئ���ك الذي���ن باع���وا 

اأنف�شهم. 
الت���ي   »2010 ت2   515« الع���دد  النه�ش���ة  �شحيف���ة  وف���ي 
ي�شدره���ا الحزب ال�شوري القوم���ي الجتماعي كتب الأ�شتاذ 
عم���ار الح�ش���ن وبالخ���ط العري����ص: »ناج���ي العل���ي ال�شوري 
ال���ذي ل يذك���ره اأحد«... ثم »محمد عزي���ز علي كاريكاتوري 
�شب���ق الآخري���ن ثالثين عام���اً«، وهذا �شحيح، نح���ن نقولها 
بع���د واح���د واأربعي���ن عاماً م���ن اغتيال���ه، وقلة قليل���ة اأولئك 
الذي���ن راأوا ف���ي اغتيال عزي���ز علي اغتياًل لفن���ان نذر نف�شه 
وفن���ه لخدمة ق�شاي���ا الإن�شان لكن���ه »مات مبت�شم���اً بمرارة« 
مرارة مبررها الخوف على الأمة فتنبوؤات محمد عزيز علي 

كان لها مبررها لأن ما تنباأ به يحدث الآن. 
ف���ي ح���وار ق�شير مع الفن���ان العربي ناج���ي العلي )ر�شام 
الكاريكاتي���ر المعروف( قال عن محمد عزيز علي: »اإنه من 
اأهم الر�شامين في �شورية والعالم العربي«، ولعل هذا الراأي 
م���ن فن���ان كبير كناج���ي العل���ي اإنما يعب���ر ع���ن الخ�شو�شية 
الكب���رى لأ�شلوب عزي���ز علي في ر�ش���م الكاريكاتير ولالأفكار 
تل���ك واعتم���اده عل���ى  الت���ي يطرحه���ا م���ن خ���الل ر�شوم���ه 
التب�شي���ط لت�ش���ل الفكرة المراد اإي�شالها اإل���ى ذهن الُمتلّقي 
اأو الُم�شاه���د م���ن دون الهتم���ام بخلفي���ة العم���ل وتلك كانت 
غايت���ه: الو�ش���ول اإل���ى اله���دف واإمت���اع الق���ارئ اأو الُم�شاه���د 
وتحفي���زه عل���ى الجته���اد والج���د للم�شاهم���ة ف���ي التغيي���ر 
عل���ى كل ال�شع���د... لوح���ظ علي���ه ف���ي الأي���ام الأخي���رة م���ن 
عم���ره الق�شي���ر ك���م كان دائماً ج���اداً في البحث ع���ن الإبداع 

والتجديد.
   لكن يد القدر كانت طويلة، فو�شلت اإليه لتغتاله بينما 
كان عائ���داً م���ن عمله وقد تدّب���ر داراً لي�شكنه���ا مع خطيبته، 
وكان �شعي���داً لتمكنه من تح�شي���ل هذه النتيجة لكنه: »مات 

مبت�شماً بمرارة«. 
ي���وم  �شب���اح  ف���ي  اغتي���ل   1980 ع���ام  ه���ذا  ح���دث 
وف���داً  يراف���ق  وه���و  الع���ام  ذل���ك  ني�ش���ان  م���ن  الخام����ص 
الإخ���وان  ع�شاب���ة  اغتالت���ه  الرو����ص.  الخب���راء  م���ن 
الم�شوؤوم���ة: �شحيفته���ا  ف���ي  ذل���ك  ون�ش���رت   الم�شلمي���ن، 

- النذي���ر - متفاخ���رة بعمله���ا، وقد اغتالت ف���ي ذلك الحين 
خيرة العلماء والأطّباء والمفّكرين والمبدعين. 

ما قاله �شديق العمر الفنان الكبير غ�شان جديد:
اأتذّك���ر ذلك الزمن، واأتذّكر �شديقي الفنان محمد عزيز 
عل���ي، ك���م اأ�شع���ر بالأ�شف عل���ى ذهاب الم���ودة ونب����ص الحياة 
كم���ا كان �شائداً اآنذاك )اأي قب���ل خم�شين عاماً(، تلك الفترة 
كان���ت »عام���رة بالمحب���ة وال���ود، واأن الحي���اة مزق���ت كل هذه 
الأوراق؛ اإنم���ا ُيدّل���ل على عم���ق الود ال���ذي كان بين الإثنين 
لق���د كان محم���د عزي���ز عل���ي )اأو محم���د �شق���را( رفيق���اً في 
المدر�شة و�شوارع طرطو�ص والبحر وال�شينما والفن اأي�شاً«، 
كان محم���د )عزيز علي( ذا وج���ه �شاف طيب مبت�شم يحمل 
ف���ي داخله ن�شوة الحياة وفرحه���ا وكان ينفرد بمجموعة من 

ال�شفات التي تميزه عن غيره مما اأك�شبه �شداقات كثيرة.
   ف���ي عالق���ة محم���د عزي���ز عل���ي بف���ن الكاريكاتي���ر: بداأ 
ب���ه كباحث ث���م اتجه في فنه ه���ذا اإلى النق���د والمقاومة في 
منح���ى اآخ���ر. كان معجب���اً اأ�ش���د الإعج���اب بالفن���ان العرب���ي 
المع���روف ناجي العلي حيث كان ه���ذا الأخير يحاول توثيق 
الأحداث اللبنانية من خالل الت�شوير ور�شوم الكاريكاتير«.

  حاول اإغناء معارفه فا�شتعان ببع�ص المراجع الفرن�شية 
اأك�شبت���ه التن���وع والب�شاط���ة ف���ي الأداء م���ع الرمزي���ة  الت���ي 
والتعبي���ر ع���ن الم�شاع���ر الإن�شاني���ة، ولك���ن دع���اة التع�ش���ب 
والتاآم���ر كانوا يبحثون عن الفن���ان المنا�شل لقتله«، وهكذا 

اغتاله الإجرام في الثاني من ني�شان ربيع العام 1980.

في الذكرى الـ 41 الغتيال الفّنان محمد عزيز علي
قال عنه ناجي العلي: »إّنه من أهم فّناني الكاريكاتير في سورية والوطن العربي«

زار وف���د م���ن القيمي���ن عل���ى جائ���زة فل�شطي���ن العالمي���ة الأدبي���ة مبن���ى اتحاد 
الكت���اب العرب ظهر الأربع���اء 9 اآذار 2022، للتن�شيق بخ�شو�ص م�شاركة وم�شاهمة 
اتح���اد الكت���اب العرب في اإطالق  ه���ذه الجائزة التي تهدف اإل���ى اإظهار مظلومية 
ال�شع���ب الف�شطين���ي وق�شيته العادلة في مواجهة  الإره���اب الذي يمار�شه الكيان 

ال�شهيوني بحق هذا الع�شب الأعزل.
و”جائ���زة فل�شطي���ن العالمي���ة” ه���ي جائ���زة عالمي���ة غير حكومية ته���دف اإلى 
التعري���ف بالكت���ب الأدبية المن�شورة في العالم حول ق�شي���ة فل�شطين والمقاومة 
وتحري���ر القد����ص بالتع���اون م���ع النقاب���ات الثقافي���ة والأدبي���ة ف���ي بع����ص ال���دول 

الإ�شالمية، واأ�ش�شت في ت�شرين الثاني 2019 و�شتقام مرة كل �شنتين.
اأما الأجنا�ص الأدبية التي �شُتعنى بها الجائزة في دورتها الحالية فهي: ق�ش�ص 
واأ�شع���ار الأطف���ال، الق�ش����ص الق�شي���رة، الرواي���ة، مذك���رات ال�شف���ر والذكري���ات. 

و�شيح�شل الفائز في كل جن�ص اأدبي على مبلغ خم�شة ع�شر األف يورو.
و�ش���وف يت���م ف���ي الأي���ام القليل���ة القادم���ة الإع���الن  ع���ن تفا�شي���ل الم�شارك���ة 
بالجائ���زة ف���ي دم�ش���ق، حي���ث �شيق���وم اتح���اد الكت���اب الع���رب با�شت���الم الم�شاركات 

واإج���راء الفرز التمهيدي لها بالتن�شيق م���ع مجل�ص اأمناء الجائزة ولجان القراءة 
والتقييم المخ�ش�شة.

علم���اً ب���اأن ب���اب الم�شارك���ة �شيغلق  ف���ي يوم القد����ص العالمي المواف���ق للجمعة 
الأخيرة من �شهر رم�شان لهذا العام.

واأك���د د. محم���د الحوران���ي رئي����ص اتح���اد الكت���اب الع���رب عل���ى اأن م�شاهم���ة 
التحاد في  الجائزة  هو واجب تجاه الق�شية الفل�شطينية، فمن اأ�شا�شيات اتحاد 
الكت���اب العرب تبني الفكر المقاوم والدفاع ع���ن الق�شية الفل�شطينية. ولالتحاد 
م�شاهم���ات طويل���ة عبر تاريخ���ه الطويل في الن�شال �شمن ه���ذا المحور الوطني 
والقوم���ي والإن�شان���ي، ل �شيم���ا ف���ي الزم���ن ال���ذي نعي�شه الي���وم والت���ي تريد فيه 
ق���وى ال�ش���ر اإبع���اد النا�ص ع���ن كل ما ل���ه عالقة بالمقاوم���ة وفل�شطي���ن. ومن هنا 
تاأت���ي اأهمي���ة المثقف الحقيقي ف���ي المحافظة على الدم���اء الطاهرة التي �ُشكبت 
ف���ي �شبي���ل تحرير الأر�ص وذلك من خالل تبني وتعزي���ز وتاأ�شيل الفكر المقاوم، 
والبط���ولت التي تخو�شها ال�شعوب اليوم �ش���واء في فل�شطين اأو في �شورية يجب 
اأن تبق���ى حا�ش���رة في اأذهان الأجيال من خالل توثيقها باأ�شلوب اأدبي اأو توظيفها 

في الدراما  لتثبيت ح�شورها ووجودها في �شمائر ووجدان الإن�شانية قاطبة. 
كم���ا �ش���دد د. الحوراني على اأنن���ا نعي�ص مرحلة من اأخط���ر المراحل، علينا ان 
نت�شدى خاللها، وبمختلف الو�شائل وال�شبل، لمحاولت تغييب ق�شية فل�شطين 
وتاريخه���ا الح�ش���اري، حيث يج���ب اأن ُنبقيها بالمقابل حا�ش���رة حية ك�شاهد على 
جراح���ات �شع���ب يرزح تحت وط���اأة احتالل همجي يرغب بتدمي���ر الب�شر والحجر 
وال�شج���ر، ول ياأب���ه بمعطي���ات التاري���خ الت���ي توؤك���د اأن ه���ذا الحت���الل ال�شهيوني 

ومفرزاته وداعميه اإلى زوال.. اإلى �شر زوال..  

فلسطين وجائزتها العالمية في قلب اتحاد الكتاب العرب
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يا عودة للدار!!

 �1 �
مازلُت اأنتظُرك رغم انح�شار الأمل

وا�شتداد المحن
ه���ذا  وتعي����ص  تاأت���ي  ل  ك���ي  اأنتظ���ُرك  مازل���ُت 

الخراب!
ما زلُت اأنتظُرك

واأعلُم بطالن انتظاري
افة تقوُل العرَّ

باطٌل ومرٌّ انتظاُر الذي لن ياأتي
فكيف تاأتيني

ات؟! والحرائق مدى الغ�شّ
وال�ّشموات تهُب زرقتها

لمن ل يبكي
والبكاُء نهٌر 
مّر انتظاُرك

مر لقاوؤك
وما بين المّر والمّر

ثّمة ذرُة �شّكر
اأقب�ُص عليها ملء الأمل

 �2 �
فارٌغ معنى الورد

حينما العطُر يغادرُه
�شقيٌّ من ل يقّد�ُص �شّره

اإذا ما اللوُن كان �شغوفاً بما يحمله
فارٌغ معنى الورد

حين تدو�ُشُه اأقداُم
العابرين

الزاحفين
نحو ابتهاجاٍت زائفة

�شقيٌّ بلوعته
عطُره اأهرقتُه المواجُع

والمواجُع ثغاٌء
والبالُد ما عادت للبالد

هباء... هباء... هباء
وء ُثوري فيا قامة ال�شّ

�ُشّقي حجاب القهر
وقومي!

أوجاع عالقة

موت من الموت
واأنا األتحف بالرماد

تاأكلني براثن الحزن
ومزن الدمع

ووجهك الم�شكون
باأنا�شيد الخيبة

ي�شيعني في غيبوبة
ع�شق كاذب

عا�شقة كنت
اأت�شلل اإليك

من ثقوب عباءة الليل
موال فرح

اأنحل في اأكواب �شرابك
كال�شكر

اأنهمر عليك حقول
من حبق

اأتناثر بين يديك
األف امراأة

اأرت�شم تحت جفنيك
غيمة يبكي بعينيها

الحب
الممط���ور  وجه���ك  لك���ن 

بالموت
نفث �شمه في خالياي
ف�شهق في ال�شف�شاف

�شباح دمي
والطري���ق الت���ي اأو�شلتني 

اإليك
تخل���ت عن���ي ف���ي اللحظة 

الأخيرة

موت من الموت
واأنا اأبحث عن لحظة

من طينة الفرح
اأطلق فيها

ع�شافير اأحالمي ...

�شراخي ال�شامت ...
القل���ب  يرح���م  فم���ن 

الجريح؟
من يمنح هذا الوهم

يقظة؟
ومن يعيد لروحي

دفء الف�شول؟

ووجهك ال�شمعي
يزداد موتاً

ومدية الأحزان
تحز الروح

و�شراخي يرتد مذبوحاً
ارحل...

ارحل
فاأنا لم اأنذر روحي يوماً

لجنون رجل
ول لآهات عابر

يبحث عن ح�شن امراأة
اأ�شطورية

تمالأ �شلته بالتين
والعنب

بهم����ص  ليالي���ه  ت�شع���ل 
�شفتيها المثقلتين بالنار

ارحل...
لقد مللت حرائقي
وف�شاءات جنونك

وامتدادك في اأحالمي
وهما

اأعرف اأنني اأ�شرفت
في الحلم

واأن الزمن خانني
من بعد انتظار

واأنه ل هواء جديد
اأمنحه دمي

واأن الح���ب ال���ذي جمعن���ا 
معاً

�شيعنا معاً
واليوم

وبعد موت من الموت
اأقلع من ذاكرتي

وجهك
واأغلق نافذة الحلم

واألقي اأزهار الق�شيدة
على اأر�شفة الجرح

واأنام
ارحل...
ارحل...
ارحل...

نّص لوداع 
أخير

وكاَن يّرُف 
كفرخ حماٍم

 شعر: تروندا المنديل 

 شعر: روال عبد الحميد

 شعر: علي الدندح

 شعر: 
نازك دلي حسن

 شعر: عباس حيروقة
 شعر: أميمة إبراهيم 

خُت �شَ وِت ريٍح اأَ اإلى �شَ
وِت َرعٍد بذاَك ال�شتاْء اإلى �شَ
وِت نهٍر بحالِة �ُشكٍر  اإلى �شَ

تهادى يو�شو�ُص في اأُذِن
ع�شب بطيِب الكالِم

ُقبيَل الم�شاْء
وِت ريٍح بحقلِة قمٍح اإلى �شَ

ُع في برِج �شنبلٍة  ُتجمِّ
نبَع ماْء 

طوياًل... طوياًل 
ْخُت باأوقاِت َفجٍر  اأَ�شَ

فاأ�شكرني ظّلَي ال�
في ال�شماْء

••
وقفُت اأماَم يتيٍم بُعمِر الَمدى 

وَكاَن اإذا الَفجُر ياأتي 
َيلوُح لوالدِه من َبعيْد

فَتطَفُح وْجداً �ِشالُل الندى
وَت�شطُع اأقماُرنا لل�شهيْد

••
وَقفُت اأََمام َيتيٍم...
وُكلُّ البالِد يتاَمى 

َمَددُت اإليِه دموعي 
اِت َنْب�شي... وغ�شّ

وُعمري غماما
َيتيماً َينوُح...

رُخ  َيبوُح اأَمامي وَي�شْ
عِد  في هيئة الرَّ

...  وا اأ�شفاْه 
وكاَن َيِرفُّ َكفْرِخ َحماٍم 

َتعّثَر حيَن راأى ما راآْه
وحيَن اقتراِبه مّنا

ياَح ُبعيَد الغروِب:  �شاألُت الرِّ
باأّي اتجاٍه َيطيُر الَحماُم...

لكي َيْدَراأَ الَموَت عنُه... وعّنا 
فَنحُن لكي ُنوؤن�َص البئَر 
ُنلقي اإليه... عليه نبّيا 

وَنحُن اإذا ما َت�شيُق الِبَحاُر
ُن�شافُر في َجوِف ُحوٍت 
واطئ وَنكتُب َفوَق ال�شَّ

�شعراً ليقطينٍة َقْد 
        َتفيُء عليَّ 

اأََمام َيتيٍم وَقفُت...
َبكيُت... َهَممُت...

َدَنوُت... �َشَففُت 
وِمْن �ِشّدة الوجِد ُرحُت 

اأ�شيُر اإلى ديِر قلبي
الٌة ُتقاُم... َدَخلُت... �شَ

دنوُت رويداً
  رويداً... وقفُت!!!

واإذ باليتيِم َيوؤمُّ الحقوَل 
ير�صُّ وجوَه الح�شوِر 

مياهاً ونوْر
وَتطف���ُح  قلب���ي...  فيرج���ُف 

ُروحي 
بيا�َشاً كثيفاً

وَترِجُع َنْجَماً بفلٍك 
تدوْر

دنوُت...
َفَطاَف بقلبَي �ِشرُب َفرا�ٍص

ُقبالَة �شوٍء 
فهْل ُينِكُر ال�شوُء 
هذا الُهياما؟؟!!!
ففي هداأِة الكوِن 

حو اليتيُم  َي�شْ
فتم�شي اإليه حقوُل 

الُقرْنُفِل طوعاً
وَتْقطُن في راحتيِه 

زهوُر الُخزامى
وَقْفُت اأماَم َيتيٍم 

ِبُعمِر الوراِد...
وكلُّ البالِد

        يتامى 

ال يمكننا أن نفعل أشياء غير أخالقية من أجل أهداف أخالقية.

 جون لينون

هوًى للدار يجمعنا 
وي�شري في نوادينا

واأمي في الم�شاء هنا
تثير حنين اأهلينا

ترانيم مزغردة
ونحلم في اأما�شينا

ع�شافيٌر ُتوؤان�شنا
ُت�شّبحنا ُتم�ّشينا

ننام على اأمانينا
ونحلم في اأما�شينا

وتر�شل قطرها �شهداً
ُيرّوي روح �شادينا

رياحين ملونة
تزان بها فيافينا

ونارنٌج كاأن به
اأريج الورد يروينا

ونبع الرو�ص ما زالت
حكاياه ت�شلينا

و�شاقية مغنية
بها الرقراق ي�شقينا

وريحان الهوى ال�شافي
يرّدد لحن �شادينا

هنا الغرف التي �شّمت
حكايا الأم�ص ت�شجينا

ورجع البلبل ال�شادي
باألحان يوا�شينا

هنا يا دار اأحبابي
لنا تذكار ما�شينا

تظّل �شجيرة الكّباد
ت�شاأل عن ليالينا

تهدهدنا حالوتها
فتروينا وت�شبينا

على األحانها الن�شوى
طيور الحب تن�شينا

اأيا اأن�شودة النجوى
ويا روداً يباهينا

فكل خميلة فاحت
�شذاها في نواحينا

اإليك محبتي اأبِت
ندى ذكراَك يحيينا  

في خميلة 
الذكريات

يا دالية الحي
اأورقي 

مدي جذورك ال�شهباء في اأوراقي
مدي يديك بتحنان ال�شمو�ص
لك ها هنا تحت قبة التاريخ

اأطفال واأتراب واأعرا�ص
اأفرا�شه ال�شهباء تجول الأفالك

تدغدغ الغيوم ال�شغيرة لتكبر
تدغدغ ا�شماً لكوكب �شغير ليغني

يا دالية العنب الأحمر
ا�شكبي ع�شيرك في اأوردتي

كي اأ�شير وردة
وعلى �شدر المرج ي�شتعل عبيري

ويرحل الرماد من خوا�شر التخوم
اأحن لطقو�شك القديمة

ل�شالل مالأت نجوماً
وعرو�ص الثمر ترفل باأ�شورة من كلمات

اأحن ل�شحائفك العتيقة
لأقداح دهاق بالروؤى

وعرو�ص الحي تختال بقرنفل الحنين
هناك اأ�شمعهم يتلعثمون
يق�شمون بنان الحروف

يق�شمون اأ�شاوري
يا دالية الحي

اأورقي
اآويني اإلى ظلك الر�شيد

يا دالية الحي... آويني
يا �شّيد الريح 

بناك حار�َص اأرواح اإّنا ن�شّ
موتى العراء...

ترجلَت
حتى تكون ال�شماء لنا...
 زرقًة في مهّب الف�شاء 

فيا �شّيد الريح مهال ً 
ف�شوف تموت الق�شيدة 

حين و�شمت دماءك بالحبر يوماً 
لخطوات���ك  ا�شتكان���ت  وحي���ن 

الطرقات 
واأنت الذي في رحيق المرارة 

و�شٌم
ل�شدع الحياة؟ 

واأنت مع الفقر فرعان 

اأنت اجترحت الفناء
وعّلمت كل الدروب الغناء 

ت�شاقيتما بالخليطين 
خمرا ً بريئا ً

وجمرا ً بلون ال�شياء 
ليبرد في مقلتيك 

اإلى اأن راأيت بقبرَك
نور الهالل 
لعيد جديد 

يعيد ل�شهم اغترابك 
نزف الوريد

فيا �شّيد الريح اأَْقِبْل 
لأنك وال�شبح طفالن 

طفل ق�شى �شاهداً في الخيال 
وطفل م�شى �شاهراً للجمال 

واأنت البعيد كاأنك ماء ال�شماء 
يا مرهف الطرف 

اإني اأحّدق في الغيم حتى اأراك 
ومن دون جدوى

اأراك �شميماً بِه
اأرتوي 

 �شّيد الريح...
عيناي خانهما النوم

ّج بي  �شُ
كما كنت تم�شي 

باأوردة الغيم 
�شعراً... مداماً

واألجم ُبعدك
في راحتي 

فيجّف الكالم 

المرهف
لقد ضاَق كرُم الحطْب فترجلَت

معرض »من ذاكرة الروح« للفنان الفقر وتجفيف منابعه
التشكيلي موفق مخول

ُيجّلي ُسلطة اللون
  كتب: د. خلف المفتاح

  كتب: سامر خالد منصور

يع���ّد الفق���ر م���ن اأب���رز العوام���ل المنتج���ة لال�شطراب���ات الجتماعية 
وال�شيا�شي���ة ف���ي دول العال���م ولعل���ه الب���وؤرة المنتجة والمفرخ���ة لأخطر 
اأنواع واأ�شكال الف�شاد، ويعد الفقر في وقتنا الحا�شر من اأبرز التحديات 
الت���ي تواج���ه �شع���وب العالم وحكومات���ه بحيث تف���رد ل���ه ال�شتراتيجيات 
لجه���ة مكافحت���ه والق�شاء عليه اأو على الأقل الحد من تاأثيراته ل �شيما 
اأن���ه ل يقت�ش���ر عل���ى الدول الفقيرة ب���ل يطال  دول العال���م كافة واأكثرها 
غن���ى، فوف���ق اإح�شائي���ات �ش���ادرة ع���ن مراك���ز الدرا�ش���ات الأميركي���ة بل���غ 
ع���دد الفق���راء ف���ي اأميركا 37 مليون���اً اي ما ن�شبت���ه 13 بالمئة من مجمل 
ع���دد ال�ش���كان م���ع الأخذ بالعتب���ار ما هو تعري���ف الفقير وف���ق المعايير 
الأميركي���ة الت���ي ل تنطب���ق عل���ى المعايير ف���ي دول اأخ���رى فالفقير هنا 
ه���و ال���ذي ل يزي���د دخله اليومي ع���ن دولري���ن، ووفق ذلك المعي���ار فاإن 
ع���دد الفقراء في العالم يزيد عل���ى ملياري اإن�شان ما ي�شكل اأكثر من ربع 
�شكان العالم، ولو �شلطنا ال�شوء على عالمنا العربي ف�شنرى �شورة اأكثر 
�شوداوي���ة عل���ى الرغم من اأن البل���دان العربية هي من اأغن���ى دول العالم 
ف���ي الث���روات الطبيعي���ة من بت���رول وغاز واأرا����ص �شالح���ة للزراعة ومع 
ذل���ك ت�شير الدرا�ش���ات ال�شادرة عن الموؤ�ش�شات الدولي���ة المتخ�ش�شة اأن 
ع���دد الفق���راء في الوط���ن العربي يتجاوز مئة مليون فقي���ر اأي ما ن�شبته 
30 بالمئ���ة م���ن ال�شكان ول يقت�شر الأمر عل���ى الفقر واإنما ملحقاته من 
مر�ص وجهل واأمية و�شوء تغذية وما ي�شتجره ذلك من اآفات اجتماعية.
اإن الفق���ر داء ع�ش���ال واأ�ش���ل كل ب���الء اجتماع���ي ومفرخ���ة كل اأن���واع 
التط���رف ول �ش���ك اأن معالجت���ه الحقيقي���ة تحت���اج ال���ى حزم���ة اإجراءات 
و�شيا�شي���ات فعال���ة ور�شي���دة يقف عل���ى راأ�شها تحديد اأ�شباب���ه وجغرافيته 
وتوزع���ه، اأي ر�ش���م خارط���ة دقيقة ل���ه بحيث يح�شر ع���دد الفقراء في كل 
منطق���ة ومدينة وقرية وتجمع �شكاني ث���م تاأتي الخطوة التالية بتاأمين 
م�ش���ادر منا�شبة للعي�ص �ش���واء اأكانت زراعية اأو �شناعية اأو خدمية ترتكز 
عل���ى حزم���ة م���ن العنا�شر منه���ا القت�شاد المنزل���ي وت�شجيع���ه وتنميته 
بتفعي���ل برنام���ج الم�شاري���ع ال�شغي���رة ومتناهية ال�شغ���ر اإ�شافة لتطبيق 
�شيا�ش���ة التنمي���ة المتوازن���ة بين الأقالي���م وبين الري���ف والمدينة بحيث 
ت�شيب ال�شيا�شات القت�شادية الفعالة التي ت�شعها الحكومة وموازناتها 
ال�شنوي���ة المناط���ق كافة ووفق احتياجاتها واأولوياته���ا الوطنية ما يعني 
النح�ش���ار التدريج���ي لن�ش���ب الفقر وتقل����ص الفوارق بي���ن الأقاليم وفي 
القلي���م ذات���ه بي���ن المرك���ز والأط���راف ويبق���ى العن�ش���ر الأهم ف���ي ذلك 
تهيئ���ة ال���كادر الب�ش���ري والموؤ�ش�شي الموؤهل لذلك والق���ادر على مواجهة 
التحدي���ات وا�شتنب���اط الحل���ول الناجع���ة والبتكاري���ة والتعام���ل بمرونة 
م���ع خ�شو�شية كل منطقة وفق ثقاف���ة العمل فيها وفر�ص نجاحها وفقاً 
للجغرافي���ة القت�شادية وم�شتلزماته���ا و�شروط تحققها ب�شكلها الأن�شب 

والأف�شل.
اإن التفكي���ر الإيجاب���ي المتفائ���ل والقائ���م عل���ى ال�شراك���ة ف���ي العم���ل 
وتحم���ل الم�شوؤولي���ة بي���ن الدول���ة والمجتم���ع والتناغ���م بي���ن راأ����ص مال 
الدول���ة والراأ�شم���ال الوطن���ي والجتماع���ي بعن�شري���ه الم���ادي والب�شري 
ق���ادر عل���ى تحقيق نجاح���ات حقيقية ت�شب ف���ي خدمة الجمي���ع واذا كان 
مو�ش���وع مكافح���ة الف�ش���اد ي�ش���كل اأح���د ال�شياق���ات للو�ش���ول ال���ى بيئ���ة 
اقت�شادي���ة واجتماعي���ة ويوف���ر م���وارد اإ�شافية للحكوم���ة اإل اأنه ل ي�شكل 
م���ن وجه���ة نظرنا المدخل الأ�شا�ش���ي والوحيد لتح�شي���ن الو�شع الم�شار 
اإلي���ه ولكنه اأحد ال�شياقات والأ�شباب الت���ي ت�شاعد في الو�شول الى حالة 

وو�شع اأف�شل بالتاأكيد ولكنه ل يخت�شر الم�شاألة كلها.
يق���ف  ل  ال�ش���وري  المواط���ن  ين�ش���ده  ال���ذي  والإ�ش���الح  التغيي���ر  اإن 
عن���د ح���دود تغيي���ر الأ�شخا�ص واإنم���ا تغيير �شب���ل عي�شه ون���وع الخدمات 
المقدم���ة ل���ه �ش���واء اأكان���ت �شحي���ة اأم تربوي���ة اأم اقت�شادي���ة وهن���ا ت�شبح 
الم�شاأل���ة مرتبط���ة بكف���اءة الموؤ�ش�ش���ة وقدرته���ا عل���ى تحقي���ق اأهدافه���ا 
المنوط���ة بها بم���ا ي�شب في ال�شالح العام والمجم���ل الوطني الكلي عبر 
تفعيله���ا للكتل���ة الحيوية ال�شوري���ة التي حاول اأعداء �شوري���ة تعطيلها اأو 
�ش���ل حركته���ا واإخراجه���ا من دائرة الفع���ل ولكنهم ف�شلوا ف���ي ذلك ف�شاًل 
وا�شح���اً و�شريح���اً من هنا تاأت���ي اأهمية دور الحكومة ف���ي زج هذه الكتلة 
الحيوية في كل مفا�شل العمل لتكون رافعة النهو�ص الوطني بعنا�شره 
المختلفة القت�شادية والجتماعية والثقافية و�شوًل لتحقيق الأهداف 

التي �شحى ال�شوريون كل ال�شوريين من اأجلها.

اأن�شان���ا دفُء معر����ص »م���ن ذاك���رة ال���روح« للفن���ان الت�شكيلي 
موف���ق مخ���ول، الأمط���ار والري���اح الب���اردة ف���ي خارج���ه، فق���د 
اأمط���رت لوحات���ه وجدانن���ا بحزن و�شج���ن اأزاحا اأمط���ار الخارج 
عن ذاكرتنا، اأمطرتنا لوحاته باأطياف اأحداث عا�شتها الب�شرية 
تلوح لنا عبر تلك النوافذ ال�شحرية التي اأك�شبها كلٌّ من اللون 
»الذهب���ي« وتداخله مع الأبي����ص ليعبر عن التوّهج في موا�شع 
باأبع���اد  اإح�شا�ش���اً  اإل���ى ه���الت »الإعت���ام«،  مدرو�ش���ة، بالإ�شاف���ة 
ميتافيزيقي���ة. تظه���ر في ُج���لِّ اللوحات جموع تحتف���ي اأو ت�شير 
اأو تحت�ش���د اأو تاأتل���ف اأو ربم���ا تجتم���ع لتح���لَّ خالفاً م���ا وتعالج 

اأزم���ة ما. المهّم اأنها جموٌع تتفاعل في 
اأحزانها واأفراحها، حول واقعها وحول 

معتقداتها و»ُقّدا�شاتها«.
ل م���كان للف���رد ف���ي لوح���ات مخول 
ووف���ق  التفاعلي���ة  �شيغت���ه  ف���ي  اإل 
عالقت���ه م���ع الآخ���ر، وه���ذا دلي���ل على 
الجمع���ي  ال���روح  لأهمي���ة  ا�شت�شع���اره 
للجن����ص الب�ش���ري وه���ي م�شاأل���ة �شكلت 
مح���وراً ل���دى كب���ار الأدب���اء والفناني���ن 
اإن  الع�ش���ور،  م���رِّ  عل���ى  والمبدعي���ن 
يلغ���ي  ل  الجمع���ي  ال���روح  ا�شتح�ش���ار 
خ�شو�شي���ة بع����ص العنا�ش���ر الب�شري���ة 
فالنحن���اء  لوحات���ه،  ف���ي  الظاه���رة 
بالراأ����ص او الج�شد اأو و�شعية الجلو�ص 
م���ع طاقة الإيحاء الت���ي تبثها األوانه ك� 
»�شيف���را« ل ت�شتطي���ع الكلمات القب�ص 

عل���ى تفا�شيره���ا ولك���ن ت�شتطي���ع ال���روح تح�ش����ص معانيه���ا، كل ذل���ك 
يجعلن���ا ن�شت�شعر حالة فرد هنا واآخر هناك بالإ�شافة لما تره�ص لنا 

به م�شاهد الجموع . 
اإن لوح���ات الفن���ان موف���ق مخ���ول ق���ادرة عل���ى ه���دم الم���كان الذي 
ُتعر����ص في���ه، حي���ث ي�شع���ب روؤيته���ا كلوح���ات م�شطح���ة م�شتلقي���ة 
عل���ى الج���دران، فكل لوح���ة مكونة من ع���دة طبقات ت�شكله���ا �شحرية 
وعبقري���ة »لوني���ة« في توظي���ف لحالت »ال�شوء والعت���م«، مما يجعل 
اللوح���ات اأغ���واراً واأنفاقاً تخترق ن�شيجي الزمان والمكان وتنقلنا اإلى 
عوالم واأحداث ن�شعر بجاللها وتفاعالت �شخو�شها رغم اأنها مبهمة 
التفا�شي���ل، ف���اإن كان تعريف ال�شحر باأنه قوة لها تاأثير كبير ل يمكن 
فهمه���ا اأو �شرحها ول تخ�شع للمنطق الب�ش���ري المعتاد، فيمكنني اأن 
اأقول بثقة اإن لوحات المعر�ص ُم�شبعة ب� »ال�شحرية«، وهي مت�شافرة 
العنا�ش���ر الفني���ة على �شعي���د الت�شكيالت والأل���وان... اإلخ ومتالزمة 

ولع���ل  وفطري���ة«  »عبقري���ة 
توزي���ع عنا�ش���ر اللوح���ة َين�شد 
اأن ُي�شبح ف�شاء اللوحة ف�شاء 
وغام�ش���ة،  ماألوف���ة  حكاي���ة 
مع���اً،  اآٍن  ف���ي  وبعي���دة  قريب���ة 
ه���ذه هي معادل���ة الجذب التي 
تجع���ل لوح���ات الفن���ان مخول 
معظ���م  م���ن  اأكث���ر  ت�شتوقفن���ا 
م���ا ن�شاهده ف���ي معار�ص بقية 
ف���ي  الت�شكيليي���ن  الفناني���ن 

بلدنا.  
»م���ن  معر����ص  ت�شّم���ن 
ذاكرة ال���روح« ثالث���اً وثالثين 
متنوع���ة  اأحج���ام  م���ن  لوح���ة 
غلب���ت عليها الأل���وان »الحاّرة« 
وف���ي معظمه���ا ظه���ر الف�ش���اء 
»الزمكان���ي لالإن�ش���ان« متوهج���اً بينما ج���اء الب�شر اأنف�شه���م في بع�ص 
اللوح���ات »ُمعتم���ة« بن�شب���ة م���ا، اأو في جانٍب م���ا، اأو من منظ���وٍر ما... 
ولعل في هذا المزيج دللة على �شواغلهم الوجدانية والنف�شية، ولعل 
اآخري���ن يع���زون ذلك لكون الفن���ان مخول ل يري���د للم�شاهد اأن يركز 
عل���ى »الج�شد« بقدر ما يريد لفت نظر الم�شاهد للتفاعل بين الب�شر 
وم���ا يعتم���ل ف���ي الوجدان الجمع���ي الذي ُتعّب���ر عنه اله���الت اللونية 

التي تكاد تكون م�شتعلة وتتمازج فيها بعناية الألوان »الحارة«. 
وف���ي ت�شري���ٍح ل���ه بّي���ن الفن���ان الت�شكيلي موف���ق مخ���ول اأن المواد 
الم�شتخدمة في اللوحات متنوعة حتى على �شعيد اللوحة الواحدة، 
حيث ي�شتخ���دم بالإ�شافة اإلى »الأكريليك«، ال�شم���ع والألوان الزيتية 
واأردف قائاًل: »اإن اللوحة ُتنّفذ عبر عدة مراحل وبرغم كون البع�ص 
ق���د يح�شب اللوحات »اأيقونات« دينية، اإل اأنها اأيقونات المقد�ص فيها 
هو الإن�شان، وكل اإن�شان في �شورية تعر�ص لكل تلك الأهوال وحافظ 

على قيمه و�شلوكه ال�شوي هو قدي�ص«.
وح���ول روؤيت���ه الفني���ة وتجلي���ات اللوح���ة ف���ي خيال���ه ق���ال: »ل اأدع 
عقل���ي ير�شم اللوح���ة، بل هو �شيف على اللوحة فاأن���ا اأر�شمها بعفوية 
وفطري���ة، وبالتال���ي ياأت���ي النذر الي�شي���ر من اللوحة خ���الل تنفيذها 

ولي�ص عبر خطة وت�شور عقلي �شابق على البدء بت�شكيلها«.
**********

�لفنان �لت�سكيلي موفق مخول:
م��ن مو�لي��د 1958 خري��ج كلية �لفن��ون �لجميلة بدم�س��ق 
ق�سم �لت�سوير له �لعديد من �لمعار�س �لفردية و�لجماعية، 
وهو موؤ�س���س �لمتحف �لمدر�س��ي للعلوم، �أن�س��اأ مكتبة دم�س��ق 
�لتربوي��ة �لتي ت�س��م �أكثر من 40 �ألف كت��اب ومر�كز �لفنون 
�لت�س��كيلية ف��ي وز�رة �لتربي��ة، وهو م�س��رف ع��ام على فريق 
�إيقاع �لحياة �لموؤلف من مجموعة فنانين زّينو� دم�سق باأكثر 

من �سبع جد�ريات.
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يجب أن تكون القصة استثنائية بما يكفي لتبرير سردها. نحن رواة القصص جميعنا بحارة قديمون، 
وال يوجد ما يبرر أي منا في إيقاف ضيوف حفل الزفاف، إال إذا كان لديه شيء غير عادي يتعامل معه 

أكثر من التجارب العادية لكل رجل وامرأة عاديين.
توماس هاردي
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شعبان 1443هـ

الطيفيا عودة للدار!!

  قصة:  د. بهية كحيل  قصة: عيسى إسماعيل 

م�ش���ى اأ�شب���وع عل���ى وجوده���ا هنا، ف���ي بيت 
اأهله���ا، تنظ���ر م���ن الناف���ذة ال�شيق���ة، فت���رى 
وق���ت  بالحرك���ة،  تم���ور  العام���ة  الحديق���ة 
ان�ش���راف التالميذ من المدر�ش���ة المجاورة، 
الذين يدخلون الحديقة ليم�شوا فيها بع�ص 
الوق���ت لهي���ن، قب���ل متابع���ة طريقه���م اإل���ى 

منازلهم.
ثم���ة رج���ل وام���راأة، يجل�ش���ان عل���ى مقع���د 
خ�شب���ي، يتناجي���ان ربم���ا يكون���ان عا�شقي���ن اأو 
عرو�شي���ن... يتعلق نظرها بهما... ربما يقول 
لها عبارات الغزل والحب، وربما يقول لها اإنه 
�شيجل���ب لها لب���ن الع�شفور، اإذا م���ا طلبته... 
و�شيبني لها ق�شراً في قادمات ال�شنين، اأو اإذا 
كان �شاع���راً فربم���ا يق���ول لها اإن���ه �شيكتب لها 
ديواناً متف���رداً في الغرام لم يكتبه �شاعر من 

قبل !!
اختلط���ت �ش���ورة العا�شقي���ن ف���ي الحديقة، 
له���ا  ذاكرته���ا،  م���ن  ا�شتح�شرته���ا  ب�ش���ورة 
ولمحم���ود، قب���ل اأ�شه���ر قليل���ة، حي���ث كانا في 
�شه���ر الع�شل الذي ج���اءت بعده اأ�شه���ر »النق« 

والعوز.
ال�شغي���ر  البي���ت  م���ن  خرج���ت  عندم���ا 

الم�شتاأجر... قالت له:
- ذاهب���ة اإل���ى من���زل اأهلي... ل���ن اأعود حتى 

تحقق ما وعدتني به  اأنا...!!
يق���ول له���ا بلهج���ة هي مزي���ج م���ن الده�شة 

والتو�شل:
-« ل... ل تذهب���ي... �شاأح���زن كثي���راً... ل 
اأ�شتطي���ع العي����ص م���ن دونك... ل ب���ّد اأن ياأتي 

الفرج بعد ال�شيق!!”.
كلماته ل تزال تطرق اأذنها.

فهل تراها ت�شرعت في قرارها...  وماذا في 
بيت اأهلها؟!!

غرف���ة نوم �شغي���رة تتقا�شمها مع �شقيقاتها 
الثالث وبالكاد تجد مكاناً لت�شع فيه فرا�شها 

القديم الممزق 
اأم���ا �شقيقاته���ا ف���كل واح���دٍة منه���ن، تحل���م 
بفار����ص، ياأت���ي لياأخذه���ا عل���ى ج���واد اأبي����ص 
اإل���ى عال���م الخي���ال والح���ب!! غي���ر اأن حكاية 
»ح���رد« اأميرة، �شقيقته���ن الكبرى، كبح جماح 

اأحالمهن بع�ص ال�شيء.!!
تق���ول اإح���دى رفيقاتها، ب�شيء م���ن الح�شد 

الممزوج بال�شماتة:
- كاأن���ك ل���م ت�شدق���ي اأن رج���اًل ج���اء يطلب 
ي���دك... وافق���ِت ب�شرعة مث���ل فرا�شة يجذبها 
�شوء ال�شمع���ة!!« وتلوي عنقها بدلل وتنظر 

نحو الأعلى لتكمل:
- م���ن ناحيت���ي... اإم���ا زيج���ة فاخ���رة... اأو 

اأبقى حّرة طوال العمر!!
تعود ذاك���رة اأميرة لتنب����ص ب�شورة محمود 

وكلماته المبعثرة لها قبل حردها:
-»�شاأعم���ل عم���اًل اإ�شافياً بعد ال���دوام، معي 

�شهادة �شوق عامة«. 
لكنه ي�شتدرك فيقول:

-لك���ن لي����ص لئقاً بي ه���ذا العم���ل...  معلم 
مدر�شة... و�شائق عمومي!
تنتف�ص بوجهه متهكمة:

- ربم���ا تعتق���د اأن���ك اأ�شت���اذ جامع���ة... اأن���ت 
معلم مدر�شة ابتدائية!!... 

اأو تعتق���د اأن���ك »ماأمور �شرائ���ب« مثل اأخي 
ال���ذي لدي���ه بي���ت و�شي���ارة ومزرع���ة ويق���ول 
لزوجت���ه: »اطلب���ي م���ا تريدي���ن ياأتي���ك ف���ي 

الحال«.
يرد التهمة فيقول:

-ربم���ا يك���ون �شقيقك مرت�شي���اً وفا�ش���داً اأنا 
ل�شت من هذا النوع... 

يلعلع �شوتها:
-ل اأ�شم���ح ل���ك اأن تذكر اأهل���ي بكلمة واحدة 

نابية!
 ياأتي �شوت اأمها ليقطع تداعياتها: 

ال�شح���ون  تنظي���ف  ن�شي���ت  ه���ل  -»اأمي���رة 
والأوان���ي في المطبخ؟ هل ن�شيت اأن تم�شحي 
غرف���ة الجلو����ص ول تن�شي اأن تك���وي مالب�ص 

اأبيك عندما تاأتي الكهرباء«.
تفك���ر... ت���كاد تحت���ج لكنه���ا ل تفع���ل ذل���ك 
فلم���اذا اأمها ل تطلب من �شقيقاتها اأن يقمن 

بهذه الأعمال.
 اأتراه���ا ت�شعر بال�شيق م���ن اأميرة وتريدها 

اأن تعود لبيت زوجها؟! 
ولك���ن هل تعود... كيف تعود؟! وهو لم ياأت 
لي�شتر�شيه���ا؟! ل �شيم���ا واأن���ه يم���ر م���ن اأمام 
منزل اأهلها في ذهابه واإيابه اإلى المدر�شة؟!

ما اأق�ش���ى قلبك يا محم���ود!! اأن�شيت اأميرة 
الت���ي كتبت لها ع�ش���رات الق�شائد... وقلت اإن 

عينيها لي�ص للونهما مثيل؟!!
اأمها كانت �شريحة معها:

اأريد اأن اأرتاح من هم �شقيقاتك... اأدعو اهلل 
- كل وق���ت- اأن يج���دن اأزواج���اً اأولد حالل... 

فما بالك تتركين بيتك وتحردين؟
تعود اأمها لتذكرها بما طلبت منها.

تنه����ص اأميرة ترتدي ثيابها تح�شر حقيبة 
مالب�شها ال�شغيرة.. .

تنتظر على ال�شرفة تراه قادماً من بعيد... 
تفتح الباب وتنزل الدرج :

» اإلى اأين... اأميرة؟!!
يتال�شى �شوت اأمها

تعتر����ص  عمل���ه...  م���ن  عائ���د  رج���ل  ثم���ة 
طريق���ه... تلتق���ي عيناه���ا بعيني���ه... تبت�ش���م 

يبادلها البت�شام، ت�شحك يبادلها ال�شحك.
»ا�شتقت اإليك يا محمود...!!«

تهم�ص:
»واأنا كذلك ا�شتقت اإليك يا اأميرة...!!«

ي�شاألها بلهفة وهو يحدق فيها :
- كي���ف حم���ودي... األ ي���زال يلعب كرة قدم 

في بطنك؟!
ه���ذه  تن�شان���ا  كي���ف  لأبي���ه...  م�شت���اق   -

المدة؟!!
يهّم بمعانقتها... تبعده عنها :

اأن�شيت اأننا في ال�شارع؟!
يتمتم :

- اأيا عودة للدار ما اأحالها...!!
يم�شي���ان اإلى المنزل، وثم���ة �شيء يتحرك، 

بفرح، في اأح�شاء اأميرة.

الناف���ذة  م���ن  يت�ش���ّرب  باهت���ة؛  ل�شم����ص  رفي���ع  ب���ارد  �شع���اع 
الموارب���ة، وُيعان���ق ي���داً ُمرتجف���ة راح���ت تط���وي المالب�ص... 
لم�ش���ت قم�شان���ه الداخلي���ة البي�ش���اء، م�ّشدته���ا بعناي���ة ث���م 
اأعادته���ا اإل���ى الخزان���ة... ل ت���دري كم ه���و عدد الم���رات التي 
اأع���ادت فيه���ا ترتيب خزانة الف���راق... تدرك جّي���داً اأنها تفعل 
ذل���ك من اأجلها هي، فرغم مرور ال�شن���وات لم تقدْر اأن تن�شاه 
م���ع كل اأ�شيائ���ه الُمتناثرة هنا وهناك، م���ازال ُم�شطجعاً على 
الأريك���ة، ينف���ث دخ���ان �شجائ���ره، يدن���دن اأغنية يحبه���ا بينما 
ُتع���ّد له كاأ�شاً من ال�شاي يحت�شيه في ظل دالية العنب، حملت 
دل���واً م���ن الماء وراحت ت�شق���ي الدالية التي تقب���ع وحيدة في 
حو����ص �شغير في �شاحة البيت الموح�ش���ة... تاأّملت العناقيد 

ال�شغيرة، النمو ال�شعيف للبراعم وت�شاءلت:
لماذا لم تعد كما كانت؟

وبا�شت�ش���الم لالأم���ر الواق���ع الحم���د هلل ما زالت ق���ادرة على 
اإنتاج الأوراق الخ�شراء، �شاأقطفها واأخزنها موؤونة لل�شتاء... 
�شن���ة، �شنت���ان، ث���الث... ومازال���ت هيف���اء تن���ام عل���ى ط���رف 
ال�شري���ر تاركة له و�شادة خالي���ة... تمتّد يدها في عتمة الليل 

باحثة عن طيفه القابع قربها... 
تبت�ش���م لنظرت���ه الحانية، تالم����ص كفه ال�شخم���ة الدافئة، 

ت�شتم رائحة التبغ المنبعثة منه... 
تهم�ص له: اأنا متعبة، اأين اأنت الآن؟ تعال اأرجوك! 

يجيبها ال�شمت...
يتكرر النداء كل ليلة، ول ت�شمع غير �شدى �شوتها 

يقط���ع هواج�شه���ا �شوت الهات���ف، بلهجة اآم���رة: تعالي غداً 
في التا�شعة م�شاء واأح�شري معك جارتك 

قاله���ا بح���دة ال�ش���وت الأج����ّص... �شق���ط راأ�شها بي���ن يديها، 
وقلبه���ا بين ركبتيها فكلماته كانت كافية ل�شترجاع المالمح 
التي �شكنتها بكل تفا�شيلها الب�شعة )لحى �شعثاء، كحل اأ�شود، 

ورائحة مقززة كريهة جعلتها ت�شعر بالغثيان منذ الآن. 
اأم���ا بع����ص الطلب���ات الغريب���ة فقد جعلته���ا كاره���ة لرئي�ص 
الهيئ���ة اأبو كنانة، للمقر »الع�شكري«، ولأولئك الغرباء الذين 

يتعاقبون عليها بدعوى جهاد النكاح.
ممتلئة بالخوف �شاحت: ل اأدري من األوم ومن اأكره... 

يط���ّل الوج���ه الحبي���ب �شامتاً ثم يع���ود لل�ش���راب الذي جاء 
منه.

ف���ي الغد تنكم�ص تحت الرجل، تغم�ص عينيها ب�شدة، ت�شعر 
بالغثي���ان، تح���اول اأن تتما�شك، وتتنا�شى، لكن هذه المرة دون 

جدوى.
تتقي���اأ... م���ا بالك ه���ل جننت ي�شيح بها الغري���ب ذو اللحية 

الحمراء، يدفعها جانباً، ثم يغادر الغرفة... 
ف���زع،  تاأت���ي جارته���ا، تحت�شنه���ا وه���ي ترتج���ف كع�شف���ور 

تلملمها ثم تعودان اإلى البيت.
ف���ي الطري���ق تبك���ي بحرق���ة اأّي اأم اأن���ا يا اإ�شراء؟ ل���م تعد لي 
الق���درة عل���ى النظ���ر ف���ي عي���ون اأطفال���ي واأن���ا اآتيه���م بروائح 

الغرباء في ج�شدي الُم�شّوه؟ 
من اأين لي ال�شبر، وال�شمود والمقاومة؟ 

تتنهد: لن اأ�شامحه، ولن اأغفر له! 
_ اهدئي... اأنت ل تعرفين ماذا حدث معه! 

عل���ى ب���اب البيت، دعت هيفاء جارتها اإ�ش���راء لتناول القهوة، 
دلفت���ا ال���ى �شاح���ة المن���زل... مازال���ت الدالية تق���اوم الذبول 
فوق العري�شة الخ�شبية المتهالكة التي حملتها، رفعت هيفاء 
بع�ص الأغ�شان المتدلية واأعادتها الى �شطح العري�شة، اأزالت 

بع�ص الأوراق الياب�شة، ابت�شمت بمرارة... 
_هك���ذا كان يفع���ل دائماً، زرعها في ال�شنة الأولى لزواجنا، 
ه���ذه الدالي���ة ت�شه���د عل���ى ال�شنوات الع�ش���ر الت���ي ع�شتها معه 
بحلوه���ا ومره���ا، كان رج���اًل لطيف���اً غالب���اً، قا�شي���اً اأحيان���اً... 
تحّملت���ه ف���ي كل حالته لأنن���ي اأحبه... اأتفهمين ي���ا اإ�شراء اأنا 

اأحبه، واأ�شعر اأنه موجود هنا ولم يغادرني. 
انت�شف الليل، رحلت اإ�شراء، واأوت هيفاء متعبة الى فرا�شها 

تبحث عن طيفه القابع هناك. 
وف���ي ال�شب���اح ا�شتيقظت كم���ا �شكان الحي عل���ى هرج ومرج، 

وطرق خفيف �شريع على الباب مع �شوت مرتع�ص:
- يقولون: اإّن نهر قويق ملئ بالجثث، تعالي معي! 

ل���م يك���ن النهر بعي���داً عن الحي �ش���وى ب�شع دقائ���ق، تدافع 
اله���واء، وال�شتيق���اظ  النا����ص وه���م يرتجف���ون م���ن رطوب���ة 

المبكر، والحدث الجلل.
�شه���ل منب�شط ممت���ّد على مرمى الب�شر يجاور مرتفع تمر 
علي���ه �شك���ة قط���ار... ابتع���دت الأغن���ام اأم���ام الجم���وع الغفيرة 
م���ن القادمي���ن الالهثي���ن، عل���ت بع����ص الأ�شوات الت���ي تحّث 
العابرين على الإ�شراع، تعّثر البع�ص ب�شكة الحديد المجاورة 
للحق���ول، لعل���ع �شوت ر�شا�ص م���ن بعيد لكنه ل���م يمنعهم من 
التق���دم الحثي���ث، كان���ت اأقدامه���م تغو����ص ف���ي الوح���ل، وه���م 
ي�شرب���ون الأر�ص بنعالهم، يعبرون الطريق الترابي المتعرج 

الذي ي�شق الب�شاتين باتجاه النهر... 
كركبة، وعويل، و�شماء مدلهمة التحمت بالح�شد الكبير... 
بكام���ل  مم���ددون  ورج���ال  �شب���اب،  مريع���اً،  الم�شه���د  كان 
اأج�شاده���م وثيابهم، والطلقات الغ���ادرة على جباههم، �ُشحبوا 

من مجرى النهر اإلى ال�شفة ال�شيقة... 
نظرات الفزع المرت�شمة على وجوههم لم تختِف بعد... 

-ي���ا اإله���ي... اأّي جحيم �شقط���وا فيه، واأّي لحظ���ات موجعة 
عا�شوها...

 اأّمه���ات ثكال���ى، زوجات مكلوم���ات، اآباء، اأخوة ي���دورون بين 
الجث���ث، ُيحّدقون في الوجوه ال�شاحبة الجامدة يبحثون عن 

ابن، اأخ، زوج... 
ع�ش���رة، ع�ش���رون، �شبع���ون... م���ازال النهر يتدف���ق، والجثث 

تتكاثر، والنحيب يتعالى... 
وفجاأة � ها هو، انه هو، ب�شحمه ولحمه...

تلب�شها ذهول... لم تبِك، لم ت�شرخ، بل اقتربت منه بهدوء، 
ثم ت�شاقطت قربه وهي تئّن بوجع... 

كان يتو�شد �شخرة �شغيرة تحت�شن بنف�شج دمه، ويح�شنها 
ت���راب مع�شو�شب وطحالب لزجة، فوق���ه �شماء غا�شبة، حوله 

ريح حائرة حملت اآخر اأنفا�شه الى اهلل...
احت�شن���ت وجه���ه الب���ارد ال�شاح���ب، م�شح���ت جبين���ه الفتي، 
لم�ش���ت الثق���ب الغائ���ر ف���ي جبهت���ه، �شم���ت ي���ده ال�شخم���ة 
باأ�شابعه���ا المرتجف���ة، اأحن���ت راأ�شه���ا، واقترب���ت م���ن الوج���ه 

الحبيب هام�شة باكية:
 _ �شامحني اأرجوك!

ث���م �شاحت بملء حنجرتها، التحمت �شيحتها مع �شيحات 
الآخرين في هذا الف�شاء المخيف

وتزاحمت عل���ى ال�شفة ال�شيقة �شهقات العجائز ال�شعيفة، 
عوي���ل الن�شاء، اأنين الرجال، وعلى قارعة الموت غا�ص النهر 

خجاًل مما فا�شت به �شفتاه...   
�شاع���ات مري���رة، ثم ب���داأ الرجال يحملون الجث���ث الى باحة 
مدر�ش���ة قريب���ة لُتدف���ن في قب���ر جماعي، وعادت اإل���ى منزلها 

بم�شاعدة جارتها وبع�ص الن�شوة... 
وف���ي تل���ك الليل���ة الم�شه���ودة، وبع���د اأن ف���رغ منزله���ا م���ن 
الجمي���ع، اأوت ال���ى فرا�شه���ا حزين���ة، منك�ش���رة، متهالك���ة م���ن 

الوجع...
وف���ي عتم���ة الليل امت���دت يدها ال���ى الو�شادة الت���ي بجانبها 
لتحدث���ه لت�شك���و ل���ه كم���ا اعت���ادت بحث���ت ع���ن ي���ده ال�شخمة 
الدافئ���ة. ل���م تجده���ا، ولك���ن كان هن���اك الكثي���ر م���ن الب���رد 

والوح�شة والفراغ
بك���ت بحرق���ة، تنهدت، ثم نظ���رت الى الناف���دة المطلة على 
�شاح���ة المن���زل كانت الدالية مازالت تح�ش���ن براعمها بحنو، 

وتلمع عناقيدها تحت �شماء رحيمة. 

هناك عالقة ودية من نوع ما بين الموسيقا وتناول الطعام.

فينسنت فان غوخ

الّناسك )إلى روح الّشاعر 
الّراحل مصطفى خضر(

... يا من�شَم الموِت الذي يدو�ْص
-بغلظٍة –

   موا�شَم ال�ّشمو�ْص
هاّل انتظرَت �شاعًة في بيدٍر بعيْد

ما زال في فم ِ المغّني ماوؤُه الّزلوْل
يودُّ اأن يقوْل:

لو بع�َص عمٍر �شائٍع جديْد
يمنحني بروَقُه الّتليدْة

لو خلجٌة في نب�شي
فاإَنني اأرنو اإلى ُمتَّ�شٍعٍ  مديْد

مدًى لهذي الأر�ِص
دى وْلتحملي يا ريُح في روِح ال�شّ

                         اإلى الّندى
                       اأ�شماَءُه الجديدْة

فالكوُن لي ف�شاْء
 و)الأر�ُص جمهورّيتي الوحيدْة(1

...لكّنُه م�شى
           م�شى بال �شجيْج

             كنا�شٍك
               مماِحٍك
                 حكيْم

ُمقاي�شاً عذاَبُه وُعمَرُه الأليْم
ُع الأريْج                  بغيمٍة ُتوزِّ

        ... م�شى بال �شجيْج

•••

شاعُر األلْم )إلى روح الشاعر 
الراحل عبد الكريم شعبان(

�شاقت عليَك باأر�شها و�شمائه���ا
وتعّجلْت ُترديَك ُبْرَد فنائ���������ه�ا

فق�شيَت ظماآناً اإلى اأفراِح������ه���ا
و�شقْتَك حين ظمْئَت حنظَل مائه�ا

يا �شاعَر الألِم الُمعتَِّق من له������ا
من بعِد �شوِتَك طاِفحاً بندائه�����ا

كنَت الُمجّلَي في اكتناِه متاِهه����ا
لُتعيَد بثَّ الّروِح في اأ�شيائه��������ا

�شيَّرَت من اأِلِف الكالِم عجين���ًة
حّتى بلغَت ال�شاأَو فيِه بيائه���������ا

فاإذا الحياُة كما قراأَت ف�شوَله����ا
مُت اأبلُغ من ن�شيِد ريائه������ا ال�شّ

ح�ْشُب ال�ّشريِف اإذا ادلهمَّ �شبيُل���ُه
اأن ي�شت�شيَء من الّروؤى ب�شيائها

واإذا تكالبِت الخطوُب تنو�ُش������ُه
اأغ�شى فَوّلْت ذيلَها بلوائه���������ا

وكذا نجوَت ب�شْفِو نف�ِشَك نا�شع�اً
وتركَتنا نح�شو زماناً �شاِئه���������ا

فاهناأ بمجِدَك اإّن روَح���َك لم تزْل
ُتزجي الق�شائَد من ُعال علياِئه���ا

لتعي�َص في لغِة الجماِل عالم������ًة
ومعلِّماً يحنو على اأبناِئه�������������ا

�شتظلُّ في )قيبوَر(2 تن�شُد �شعَرها
قمراً ُيحلُِّق في عناِن ف�شاِئه��������ا

•••

وحيٌد في سماٍء ُمقفرة 
)إلى روح الشاعر الراحل 

د.وفيق سليطين(

 ... ها �شوُتُه
: اليوَم اأكملُت الق�شيدَة

                      متَنها والحا�شيْة
     وتركُت لل�ّشعراِء نافذَة الّروؤى مفتوحًة

ثّم احتجبُت لأ�شتريْح
فْلتم�ِص بي

       يا موكبي
خذني اإليَّ

       اأكْن دليلي في متاهِة غربتي
: عمياُء هذي الأر�ُص

  هذا الوقُت اأعمى
... بغتًة غامْت مرايا الّروِح

                 ثّم تك�ّشرْت
جاريُت هذا الّنهَر في مجراُه

قلُت لزهرِة ال�شّباِر في غ�شقي
      ا�شبقيني في الّتجّلي

)اإّن لي اأفقاً �شي�شرُق في مداي
      كاأّنني الّدروي�ُص اأم�شي �شائحاً(3

والَخلُق بع�ُص مواجدي
         اأُلقي عليهم ُجّبتي وق�شائدي

   واأ�شيُر ظّلي
ثّم ت�شبقني خطاَي
            اإلى مداري

                    في الأفْق
ويحفُّ بي ع�شٌب

�شاِك َد النُّ واأ�شجاٌر اأِلفُت تهجُّ
في اأفياِئها

والّطيُر �شاِخ�شٌة 
                 هناَك اإلى البعيِد

تمرُّ بي �شَوٌر، ح�شوٌد،
                   جمهراٌت عابرْة

واأنا وحيٌد ملَء �شمتَي
                 في �شماٍء ُمقِفرْة

•••
 وحدي )إلى روح 

ُّ
 أظل

الشاعر محمد سمير جعارة(

ما كان لي اأن اأعتَق الزمَن الأ�شيَر
اأ�شيُر في �شمتي

وتعرفني جهاُت ال�شوِء،
اأُ�شرُق في �شواِد النا�ِص،

اأبزُغ في اخ�شالِل الَنبِع
قبَل ي�شمُّ اأكماَم الزهور،
اأفي�ُص في زهِو ال�شنابل

 لم اأكن اإّل انتظاراً
      اأو �شوؤاْل

متَعباً من وح�شتي
       اأم�شي اإليَّ

   وقد تبّدى لي اأفولي
             مثَل وهٍم اأو خياْل

مال بي قمري اإلى اأُفٍق حزيٍن
    من ينادمني؟

        وكاأ�شي ُمتَرٌع بالّريِح
                  ت�شفُر في الجهاِت

                     ول اأحْد
ولئن م�شيُت

اأظّل وحدي
       في يقين الحّب

                  ذكرى
                    لالأبّد

1: ديوان لل�ساعر الراحل م�سطفى خ�سر
2: قري���ة ال�ساع���ر الراح���ل عب���د الكري���م 

�سعبان � ريف الالذقية/ جبلة
وفي���ق   . د  الراح���ل  لل�ساع���ر  المقط���ع   :3

�سليطين

 شعر: ممدوح اليقة

 شعر: محمود عزيز إسماعيل

 شعر: نبيه إسكندر الحسن

 شعر: محّمد حسين معّلم/
جنوب لبنان

َكاأَنَّ الِب�ْئ�َر ف�ي َرِح��ٍم �َشح�ي�ِق

�ِة في ُعروق�ي      واأَْنَت َكما الأَِج�نَّ

ِب�ال م�اٍء، ِب�ال �َش�ْوٍء، ول�ِك�ْن

     َكمو�شى اأَْو َكيو�ُشَف في الَم�شيِق

�ْت�َك ال�َم�الِئ�ُك؟ اأَْم ُت�راه�ا َت�َولَّ

قوِق؟       َت��شي�ُل َجواِرح�ي َبْيَن ال�شُّ

َففي َع�ي�َنيَّ ماوؤَك �َش�ل��َش�ب�ي�ٌل

ْن�ي�ا: اأَفيقي       َك�َط�ْي�ِف�َك قاَل للدُّ

�ِرُم الِج�ْف�َنْي�ِن اأُْله�ي واإّن�ى اأُ�شْ

      َزواي�ا اللَّ�ْيِل َع�ْن �َش�ْوٍء َعم�يِق

ْن ُلعي َحَطباً َع�شى اأَ �شْ واأُ�ْشِعُل اأَ

�َئ�َك الأَن�ي�ُن َكما �َش�ه�ي�ق�ي      ُيَدفِّ

ْمتي َمتى، يا �َشْمَعتي، �َشَت�ُشقُّ �شَ

    وُت�ْزِه�ُر كالَح�داِئ�ِق في ُح�روقي
ْم�ِع �َشْوقاً ْت َم�رايا الدَّ َقِد اْبَي�شَّ

ري�ِق       وُت�ْم�ِع�ُن اأَْنَت في ُبْعِد الطَّ

َعالَم ُت�ه�يُل ُك�لَّ َرماِد َع�ْين�ي؟

راُب �َشنا الَبريِق       َف�َق�ْد َطّفا التُّ
ْبحاً اأنا الأُمُّ اّلت�ي َو�َش�َع�ْت�َك �شُ

     َفاأَْوَقْدُت الَم�شاِرَق ِم�ْن �ُش�روقي

�ْرَت ف�ي�ه�ا اأَن�ا الأُمُّ اّل�ت�ي َزهَّ

      َك�ُب�ْرُع�ِم َن�ْرِج��ٍص َغ�صٍّ َرقي�ِق
َف�ب�اَه�ْي�ُت النِّ�شاَء ِبَك اْحِتراقاً

ح�ي�ِق فيَئِة كالرَّ �ْحَك�ِتَك الدَّ       ِب��شِ

وباَهْيُت ال�َي�َن�ابيَع ال�َح�ب�ال�ى

      ُق�َب�ْي�َل ِولَدِة ال�ِبْئ�ِر ال�َع�ت�ي�ِق

َك، يا حبيبي، ُترى؟ يا َقْلَب اأُمِّ

�ل�ي�ِق؟      َروْيَت الِبْئَر ِمْن َدِم�َك ال�طَّ

َف�ُردَّ اإَل�يَّ ريَح�َك ف�ي َقمي�ٍص،

       اأَ�ُش�مُّ الِعْطَر َكْي َي�ْبَت�لَّ ري�ق�ي

َفلَْي�َص �ِشواَك يا )رّياُن( اأَْرن�و،

      وَغْيُر ل�ق�اَك ل ُي�ْط�ف�ي َحريقي! 

لم يندمْل جرُح القيامِة... اإّنما 
تخي���ط  اليم���اِم  اأ�ش���راَب  اأر�شل���ُت 

ُجرَحْك 
نتك بري�شها  �شلَّْت عليَك وكفَّ

ي�شي���ُل  اليا�شمي���ن  كلَّ  وراأي���ُت 
نع�شْك 

ارَحْل:
قل���وُب  اأم�ش���ْت  بعدم���ا  ))ولك���ْن 

الّنا�ص قبرْك((
من قال: اإّنَك في الأ�شى والحزن 

وحدْك؟!
المفرداُت قديمها وجديدها 

والقافيات الحائ���راُت على دروب 
ال�شعر 

تلطم خّدها 
درب  اإل���ى  يلهمه���ا  �ش���وف  م���ن 

الهوى 
ويحيك اأحالم الغواية والغوى 

يا �شاِح بعدْك 
والفق���د ق���د األغ���ى الم�شافة بين 

موٍت اأو حياْة 
م�شّو�ٌص راأ�شي وتختلط الجهاْت 

هل ت�شتميُل الموت كي 
تطفو /بطوٍق/ من نجاة

فاظهْر كعنقاء الرماد 
وهات رّدْك 

فمجال�ُص الأ�شحاب حائرٌة 
لتف�شَل 

بين لهو يعتريك
وبين جّدْك 

من ق���ال اإّنك في الأ�شى والحزِن 
وحدْك

-2-                          
ارحل كع�شفور �شيرحُل ثم ياأتي 

بعد عام 
ن�شتاقه ُبعداً وُقربا 
ونعي�شُه �شوقاً وحّبا 

هيئَت اأع�شا�َص الكالِم، ول كالْم 
�شاَم الجميُع وينتظْر 

هّيا: 
واأ�شمعنا حروفاً من يمام

بحروِف �شعرك اأبتدي
م�ش���َك  ي���ا  ال�شع���ر  �ش���الة  وبه���ا 

الختاْم
))هل اأوماأَْت عيناَك:

برقاً اأو �شحاباً اأو ظالْم

ما اأوماأْت
�شاق���ْت  الإيم���اء  زّوادُة  لكنَّه���ا 

بالمدى
فم�شْت اإلى طبِق الكالْم((

-3-                    
-لم يكترْث 

ف���ي  يحم���ل  الرع���د  ل�ش���وِت  اإّل 
ثنايا الغيِم اأجنحة المطْر 

َلْم يكترْث 
اإّل ل�شاقيٍة تجيء مع البراري 
و�شاعداه الكوُن، والّدنيا َخبر 

م�شتلهماً اأحالَمُه عن غيمٍة 
اأو نجم���ٍة، اأو نظرٍة، حملْت حنيناً 

للغريب 
اً: ))كحلٍم ل يقيدُه الغياُب ُحرَّ

وم�شافراً كالريِح والّدنيا كتاُب((
والعمُر اأ�شئلٌة 
طواها الموُت 

فاكتمَل الجواُب
-4-

لم يحتفْظ
اإّل بحزِن الّزنبِق الغافي على 

براعمه���ا  وع���دْت  م���ا  رم�شي���ه، 
الّزهور، فهّياأْت 

لل�ّشم�ِص مملكًة وغابة جلَّناْر 
رت اأحالُمه  فتبخَّ

وتمّخ�شْت عن غيمٍة 
وعلى حدائَق من بواْر 

وم�شى بعيداً... نحو ما 
وع���دْت ب���ه الأح���الُم ف���ي الأف���ق 

البعيِد 
اأ�شغي اإليه واأنتظْر 

علَّ الإله ي�شوُغ معجزًة 
فيحمُلها بريدي 

-5-                         
َمْن قاَل:

اإنَّ الموت خاتمُة المطاِف؟!
َمْن قاَل:

 اإنَّ العمَر ينهيه الردى؟!
ل ل ت�شّدق يا اأخي 

اأق�ش���م  الفج���ِر،  ب�ش���وء  ق�شم���اً 
بالمدى 

اإّن الّنهاية مبتدا 
والعمُر اأ�شواٌت �شدى

حروٌف 
من يمام

إلى »رّيان«سماٌء ألقمارٍ آفلْة

عبرْت كلماتي محيطات 
الجليد 

مط���ر  زّخ���ات  وان�شاب���ت 
تخ�شّل 

الأنجم 
من دون موعد اأو تالٍق 

مع من اأراد �شّراً 
بالبراعم 

واأنا عا�شق الوفاء حتى
 الورع 

ان�شب المترا�ص في ظّل
 اليا�شمين 

واأعزف لحناً للقرنفل 
الغافي 

والعمر يم�شي كظّل 
الغيم 

المتهادي فوق تجاويف 
الوهاد 

ير�شم لوحات لآلهة زهور 
الربيع 

الخري���ف  اأوراق  الُموّدع���ة 
الُمترّهل 

المنطوي في زوايا كهوف 
رطبة 

تع�شقها خفافي�ص لم تر 
النور 

جّمد خالياها �شقيع 
القطب 

فكرهت جدائل �شاللت
 النور 

والريح نثرت كلماتي فوق 
ال�شحاب 

ف�شكلت مزناً تع�شق زهور 
الربا 

يلف عبقها جدران 
�شومعتي 

الم�شرعة لن�شهار ال�شوء 
المجدول 

ب�شفائر قر�ص الطبيعة 
الأّخاذ

قرص الطبيعة
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مواليد: م�شياف 1962 )�شورية(
نائ����ب عمي����د كلي����ة التربي����ة لل�ش����وؤون الإدارية بين 

عامي 2001-1997
نائب عميد كلية التربية لل�شوؤون العلمية بجامعة 

حلب : بين 2011-2008 
عميد كلية التربية بجامعة حلب من 2011- 2015

�شغ����ل مهم����ة نائ����ب رئي�����ص جامع����ة حل����ب لل�ش����وؤون 
الإدارية والطالبية 2019-2015

مدي����ر مرك����ز الدرا�ش����ات والبح����وث ال�شتراتيجية 
في جامعة حلب حالياً )2020-....(

-ع�ش����و اتحاد الكتاب الع����رب،  جمعية ) الدرا�شات 
والبحوث( منذ عام 2004. 

 )SAP( ع�شو الجمعية ال�شورية للعلوم النف�شية
 . 1996

-ع�شو لجنة تطوير المعايير الأكاديمية الوطنية 
ف����ي وزارة التعلي����م العالي ) قطاع العل����وم التربوية( 

.2011 عام    NARS
-مق����رر ورئي�����ص لجن����ة برنام����ج الإر�ش����اد النف�ش����ي 
ف����ي تطوي����ر المعايي����ر الأكاديمية ف����ي وزارة التعليم 

NARS العالي
-ع�ش����و لجن����ة الإ�ش����راف عل����ى المراك����ز البحثي����ة 

والتعليمية بجامعة حلب )2012-2011(
-رئي�����ص لجن����ة الجودة والعتمادي����ة بكلية التربية 

لالأعوام  2008- 2014
-ع�ش����و ورئي�ص عدد من اللجان العلمية والإدارية 

بجامعة حلب خالل مهماته العلمية الإدارية. 
النف�ش����ي  الدع����م  الع����ام عل����ى برنام����ج  -الم�ش����رف 

الجتماعي بجامعة حلب )2020-2016(
البح����ث  لأخالقي����ات  الوطني����ة  اللجن����ة  -ع�ش����و 
-2016( العلم����ي  للبح����ث  العلي����ا  الهيئ����ة  العلم����ي: 

2020( وزارة التعليم العالي. ومر�شح للجنة الدولية 
العلمي����ة  والمعرف����ة  العلم����ي  البح����ث  لأخالقي����ات 

والتكنولوجية.
ق����ام بالتدري�����ص ف����ي عدد م����ن الجامع����ات ال�شورية 
والخارجي����ة: جامع����ة حلب، جامع����ة ت�شرين، جامعة 
البع����ث، جامع����ة الف����رات، جامع����ة المل����ك خال����د ف����ي 
ال�شعودي����ة، جامعة جن����ان في لبنان.  جامعة التحاد 

الخا�شة، جامعة ال�شهباء ، جامعة اإيبال . 
-ع�شو هيئة تحرير في 54 مجلة علمية دولية في 

العلوم النف�شية والتربوية:
-ع�ش����و هيئ����ة تحري����ر المجل����ة الدولي����ة للبح����وث 

ال�شلوكية وعلم النف�ص 
)IJBRP(
 International Journal of behavioral
      research and Psychology
م����ن  التقدي����ر  �شه����ادات  م����ن  ع����دد  عل����ى  -ح�ش����ل 
موؤ�ش�ش����ات: علمي����ة، وتعليمي����ة، واجتماعية، و�شحية 
محلي����ة وخارجية )مكت����ب اليون�شك����و وزارة التربية، 
وزارة التنمي����ة الإداري����ة، نقاب����ة المعلمي����ن، جامع����ة 
حل����ب، جامعة الملك خالد، التح����اد الوطني لطلبة 
�شوري����ة، ال�ش����وؤون الجتماعي����ة، منظم����ة الطالئ����ع، 

مديرية التربية(.
-ح�شل على جائزة البا�شل للبحث العلمي )2013( 
في وزارة التعلي����م العالي والبحث العلمي، عن بحث 
الت�شوي����ف وعالقته بال�شح����ة النف�شية عند الأطفال 

والمراهقين«.

اإلنجازات البحثية:
� ن�ش����ر 59 بحث����اً علمي����ا محكماً ف����ي مجالت محلية 

وعربية ودولية.
� ن�ش����ر 42 درا�ش����ة ومقال����ة ف����ي المج����الت الثقافية 
والأدبية والتخ�ش�شي����ة العربية: منها: مجلة الفكر 
العرب����ي، مجلة المعلم العربي، مجلة العربي، مجلة 
المعرفة، مجلة �شوؤون عربية، مجلة درا�شات عربية، 
الثقافة النف�شية، الموقف الأدبي، �شوؤون اجتماعية، 

الفكر العربي المعا�شر.....
ـ الكتب المنشورة:

1- ال�شح����ة النف�شي����ة: من�ش����ورات جامع����ة حل����ب ، 
كلية التربية )1997 ( يقع في 502 �شفحة .

وتطبيقاته����ا  ا�شتراتيجياته����ا  ال�شخ�شي����ة:   -2
الإكلينيكي����ة. دار المكتب����ي بدم�ش����ق. ع����ام 2000، يقع 

في 522 �شفحة.
دار  وعالجه����ا،  النف�شي����ة  الأطف����ال  اأمرا�����ص   -3

المكتبي بدم�شق، 2001.
4- دليل المبتدئين بالعالج النف�شي ) ترجمة عن 

الإنكليزية ( دار الفكر بعمان، الأردن    ) 2001 ( 
5- الطف����ل التوح����دي. دار الفك����ر: عم����ان، الأردن. 

عام 2002.
6- اتجاه����ات حديث����ة ف����ي ال�شح����ة النف�شي����ة. دار 

الفكر: الأردن، 2001.
7- �شيكولوجي����ة الذاك����رة. �شل�شلة عال����م المعرفة، 
�ش����ادرة   .2003 فبراي����ر  �شب����اط/   )  290  ( الع����دد 
ع����ن المجل�����ص الوطن����ي للثقاف����ة والفن����ون والآداب 

بالكويت. وهي مجلة محكمة ) 300�ص(.
8-الحد�����ص، كي����ف نفكر ونت�ش����رف ) بالم�شاركة(: 

دار الفكر: عمان، الأردن. 
9-نظري����ات الإر�ش����اد النف�ش����ي. من�ش����ورات جامع����ة 

حلب.2010
 Health ال�شح����ة.  نف�����ص  10-عل����م 

2009 حلب،  جامعة  من�شورات   psychology
11-عل����م النف�ص الطبي. من�ش����ورات جامعة دم�شق 

)بالم�شاركة(، 2010.
من�ش����ورات  الخا�ش����ة.  الحاج����ات  ذوي  12-اإر�ش����اد 

جامعة ت�شرين ) بالم�شاركة(. 2009.
13-الإر�شاد النف�ش����ي والتربوي. من�شورات جامعة 

حلب. لطالب معلم ال�شف والإر�شاد. 2012. 
حل����ب  جامع����ة  من�ش����ورات  النف�ش����ي  14-الع����الج 

)لطالب ق�شم الإر�شاد النف�شي( 2013.
الن�ش����ر:  قي����د  النف�شي����ة.  الأمرا�����ص  15-عل����م 
من�شورات جامعة حلب. مقرر لطالب ال�شنة الثالثة 

)اإر�شاد نف�شي(: 2013
16-م�شكالت الأطفال والمراهقين ) بالم�شاركة( 

،من�شورات جامعة حلب – 2013.

17-علم النف�ص اليجابي )2015( جامعة حلب
18-علم النف�ص ال�شري����ري وتطبيقاته الإر�شادية: 

دار الإع�شار. الأردن )2014(
19-المقابلة الإر�شادية والعالجية: دار الإع�شار: 

الأردن )2015(
دار   )2016( النف�شي����ة  ال�شح����ة  اإل����ى  20-مدخ����ل 

الفكر: عمان.
21-اإر�شاد ذوي الحتياج����ات الخا�شة )بالم�شاركة 
م����ع الدكت����ور محم����د ال�شي����خ حم����ود( دار الإع�ش����ار 

الأردن )2014(
22-عل����م النف�����ص العي����ادي وتطبيقات����ه الإر�شادي����ة 
)بالم�شارك����ة م����ع الدكتور محمد ال�شي����خ حمود( دار 

الإع�شار. الأردن )2014(
23-الإر�ش����اد المهن����ي ) مع الدكت����ور محمد ال�شيخ 

حمود( الأردن.) 2014(
24-الم�شكالت ال�شلوكية لالأطفال وطرق اإر�شادها  

دار الإع�شار: الأردن. )2015(
25-�شيكولوجي����ة الإن�شان ) بالم�شاركة( من�شورات 

جامعة حلب )2015(.
26-التربي����ة الجن�شي����ة ) بالم�شارك����ة(. من�ش����ورات 

جامعة حلب )2017(
من�ش����ورات  والدعاي����ة.  الإ�شاع����ة  نف�����ص  27-عل����م 

جامعة حلب )2020(
28-البحث العلم����ي ومناهجه في العلوم التربوية 

والنف�شية. من�شورات جامعة حلب 2020
مؤتمرات وندوات وورش عمل: 

�ش����ارك ف����ي ع�ش����رات الن����دوات والموؤتم����رات وور�ص 
العمل في مو�شوعات تربوية، ونف�شية وفكرية داخل 
برعاي����ة: جامع����ات، وموؤ�ش�ش����ات  �شوري����ة وخارجه����ا، 
ال�شح����ة،  ومديري����ات  ثقافي����ة،  ومراك����ز  تعليمي����ة 
ووزارة  التربي����ة،  ووزارة  الجتماعي����ة،  وال�ش����وؤون 
وال�شبيب����ة،  الطالئ����ع،  ومنظم����ة  العال����ي،  التعلي����م 
ال�شناع����ة  وغ����رف  وا�شتراتيجي����ة،  بحثي����ة  ومراك����ز 

واتحاد الكتاب العرب.... )منذ عام 2021-1993(.
ندوات تلفزيونية وإذاعية: 

�ش����ارك في ع�شرات الندوات التلفزيونية والإذاعية 
تناول����ت مو�شوع����ات: اجتماعي����ة، وتربوي����ة، ونف�شية 

منذ عام 2021-1993.
الر�شمي����ة:  ف����ي ال�شح����ف  ول����ه مق����الت تثقيفي����ة 
واجتماعي����ة  ونف�شي����ة  تربوي����ة  مو�شوع����ات  تناول����ت 
من����ذ ع����ام 1994 مث����ل �شحيفة ت�شري����ن، والجماهير، 
وت�شري����ن  وال�شهب����اء  الإلكتروني����ة،  والجماهي����ر 

الأ�شبوعي.
اإذا اأمعن����ا النظر في �شي����رة الأ�شتاذ الدكتور محمد 
قا�ش����م عبد اهلل نرى اأنه وقبل اأن يكمل ال�شتين عاماً 
م����ن عم����ره اأنجَز ما ل ُينج����زُه الكثي����رون من بحوث 
والم�شارك����ة  وح����وار  وا�شت�ش����ارة  وتاألي����ف  وتدري�����ص 
ف����ي الُور�����ص والن����دوات والموؤتم����رات داخ����ل �شوري����ة 
وخارجه����ا؛ وذلك في تنوع هائل من الروؤى والأفكار 
والعم����ل والجته����اد الذي ينعك�����ص على النا�����ص علماً 
ومعرفة وبناًء تربوياً ونف�شياً وعلمياً للوقت الحالي 
ولالأجي����ال الالحقة. وه����ذا ما يدفعن����ا للفخر بهذه 
الم�شي����رة الحافلة المعط����اءة. ول ُبدَّ اأنها بال�شرورة 

اأي�شاً م�شيرٌة اأخالقيٌة واإن�شانيٌة وح�شارية.
نرج����و لالأ�شت����اذ الدكت����ور محم����د قا�ش����م عب����د اهلل 
الُمحتف����ى ب����ه في ه����ذه الزاوي����ة المزيد م����ن ال�شالم 

والطمئنان والعافية والعطاء الم�شتمر.

األستاذ الدكتور محمد قاسم عبد اهلل
الباحث األكاديمي في العلوم النفسية وأخالقيات البحث العلمي

خبير اإلرشاد والصحة والدعم النفسي
األستاذ والمؤلف والمفكر التربوي

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�سوؤون �لأدب و�لفكر و�لفن
 ت�سدر عن �حتاد �لكتاب �لعرب بدم�سق
 �أ�س�ست و�سدرت �بتد�ًء من عام 1986

�ملر��سات
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب)3230( - هاتف 6117241-

التحرير.  رئيس  باسم  المراسالت  جميع   -6117244 -فاكس   6117240
هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

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

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

• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم، وعالمات الترقيم.
• 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.

للنشر في األسبوع األدبي

�ملدي���ر �مل�س��������وؤول:
د.حممد احلوراين
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جناح اإبراهيم،  داود اأبو�شقرة

هيئ�ة �لتحري�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

�لإ�س�ر�ف �لفني: 
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