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..والقت�س��اد المقاوم هو اقت�س��اد يوّجه الوطنية في مجال ال�ستهالك اإلى عدم الإ�سراف 
واله��در، وتجن��ب الم�س��اريف الكمالي��ة هذه، وم��ن �س��اأن الثقافة اأن ت�س��هم في اإقناع ال�س��عب 
ب�س��رورة تبن��ي هذا النوع من القت�س��اد والدفاع عنه، لأنه يحفظ كرام��ة ال�سعب ويزيد من 
�سالبت��ه ف��ي وجه التحدي��ات، وهذا ل يتحق��ق اإل بمكافح��ة الف�ساد واإيج��اد الأر�سية التي 

ُتطمئ��ن ال�سع��ب اإلى عدال��ة نظام الحك��م، من خالل 
والمحتكري��ن  والم�ستغلي��ن  الفا�سدي��ن  اأي��دي  ك��ف 
ومن��ع المح�سوبي��ات للفئ��ة المحيط��ة بالم�سوؤولي��ن 
والمتحايلي��ن عل��ى القواني��ن، ف�س��اًل ع��ن المكافحة 
ا�سته��الك  وتر�سي��د  التهري��ب؛  لم�ساأل��ة  الجدي��ة 
اإي��الء  بع��د  منه��ا،  الق�س��وى  وال�ستف��ادة  الطاق��ة 
الأهمي��ة الكبرى لل�سناعات المتو�سط��ة وال�سغيرة، 
ال�ستق��الل  عل��ى  المحافظ��ة  به��دف  كل��ه  وذل��ك 
والع��زة وعدم الر�س��وخ ل�سيا�سات ال��دول المعادية، 
لق��د اآن الأوان لو�س��ع اأ�س�س لالقت�س��اد المقاوم وهي 
اأ�س�س م��ن �ساأنها اأن تقدم ال��روؤى والحلول للم�سكالت 
القت�سادي��ة والمالي��ة لل��دول الت��ي تدور ف��ي فلك 
الفك��ر المق��اوم، ولع��ل م��ن اأه��م الأ�س���س الواج��ب 
توفره��ا لهذا القت�س��اد قيام �س��وق م�ستركة لمحور 
المقاومة، وهو �س��وق من �ساأنه اأن ي�ساعد في التقليل 
م��ن العتماد عل��ى ال�ستيراد، ويعمل عل��ى النهو�س 
زراعي��ة  م��ن  المختلف��ة  الإنتاجي��ة  بالقطاع��ات 
و�سناعي��ة، الأم��ر الذي م��ن �ساأنه اأن ي��وؤدي اإلى نمو 

القت�س��اد والتنمي��ة الجتماعية، دون الحاجة اإل��ى م�ساعدة من الدول الأخ��رى التي ت�سعى 
لفر�س �سيطرتها وهيمنتها على هذه الدولة اأو تلك.

وه��و ما يتطلب بناء ا�ستراتيجي��ة وطنية تهدف اإلى دعم وتطوير قاعدة قوية لنمو القطاع 
الثقاف��ي والإبداع��ي ال��ذي ي�سمل اأم��ورًا كثيرة، منه��ا التراث والإب��داع وال�سناع��ات الثقافية 
والح��رف التقليدي��ة، وال�سياحة الثقافية، وهذا ل يتحقق اإل م��ن خالل ا�ستراتيجية ثقافية 
اإعالمي��ة تربوي��ة ت�سع��ى اإل��ى دمج الثقاف��ة في المناه��ج التعليمي��ة لخلق اأجيال تع��ي اأهمية 
الثقاف��ة، وتعم��ل على تاأهيل بنية تحتية ثقافية جاذبة للمبدعي��ن والم�ستثمرين في القطاع 

الإبداعي والثقافي والمعرفي.
لقد اأثبتت المقاومة ما�سيًا وحا�سرًا اأنها الأقوى والأكثر تاأثيرًا، واأنها ال�سبيل الوحيد للتحرر 
�سيا�سيًا واقت�ساديًا وثقافيًا، ولما كان القت�ساد الو�سيلة الأقوى لك�سر اإرادة ال�سعوب ال�ساعية 
اإل��ى التحرر والراغب��ة بالتخل�س من ال�ستعمار، وجب علينا جميع��ًا اأن ن�ساهم في تدعيم هذا 
القت�س��اد وتمتينه، اإذ من خالله يمكن بناء قاعدة تحتية قوية مناه�سة لال�ستعمار باأ�سكاله 
كاف��ة وبو�ساطت��ه ت�ستطيع القوى ال�ساعي��ة للتحرير، كما في فل�سطينن��ا العربية المحتلة، اأن 
توؤ�س�س لحالة اقت�ساد مقاوم قادٍر على مواجهة مخططات المحتل اقت�ساديًا و�سيا�سيًا وثقافيًا.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

االقتصاد 

المقاوم ضرورة 

لالنتصار )2(

لقد أثبتت 
المقاومة ماضيًا 

وحاضراً أنها 
األقوى واألكثر 

تأثيراً
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�إل���ى  بالعربي���ة  �لطباع���ة  �آل���ُة  و�صل���ْت 
�لق���رن  �لعربي���ة متاأخ���رة مطل���ع  �ل���دول 
�لتا�صع ع�صر وفي حينها خرج �لخطاطون 
و�لن�ّصاخ���ون ف���ي غي���ر مدين���ة بمظاهر�ت 
�صاخبة، حاملين على �لأكتاف نع�صاً مليئاً 
بالق�ص���ب �لذي ي�صتخدمون���ه في �لكتابة، 
�إيذ�ن���اً بموت �لخط �لعرب���ي، وتعبير�ً عن 
�صخطه���م وخ�صيته���م من �ندث���ار مهنتهم 

و�نقر��صها.
وفي م�صتهل �لق���رن �لحادي و�لع�صرين 
دخ���ول  م���ع  يتك���رر  نف�ص���ه  �لم�صه���د  كاد 
�لعربي���ة  �لبل���د�ن  �صائ���ر  ف���ي  �لحا�ص���وب 
و�لبل���د�ن �لت���ي ت�صتخ���دم �لخ���ط �لعرب���ي 
رغ���م �لف���ارق �لكبي���ر بي���ن �لآلتي���ن وزمن 
حرف���ة  رك���ود  �إث���ر  منهم���ا،  كل  ظه���ور 

وب���و�ر  و�إفال����س  �لتقليديي���ن  و�لن�ّصاخي���ن  �لمقلِّدي���ن  �لخطاطي���ن 
ب�صاعتهم.

لكننا لم ن�ْصهْد بعُد خروج مظاهر�ت �صاخطة �صده، تحّرم ��صتخد�مه 
ف���ي �لكتاب���ة، و�إن كنا ن�صمع ونقر�أ م���ن حين لآخر ما يعبر عن ذلك من 
�أ�صخا����س ي�صتغلون ف���ي مجال �لخط ويجهل���ون ��صتعمالت �لحا�صوب، 
ول يعرف���ون �أب�ص���ط خدماته �لمكتبي���ة وفو�ئدها، فما بال���ك باإمكاناته 

�لفنية و�لتقنية �لمتعددة.
      ونالح���ظ �لي���وم �أن ح���ال �لخط���اط �لتقلي���دي ق���د يثي���ر �ل�صفق���ة 
بعدم���ا جّف���ْت قريحت���ه ون�ص���ب معي���ن خيال���ه ورك���دت حرفت���ه  فاأنحى 
بالالئم���ة على �لحا�صوب، و�ألقى بجام غ�صب���ه و�صياط نقمته على هذه 

�لآلة �لعجيبة. 
        �إن �لخط���اط �لتقلي���دي يخو�س منذ مدة معركة )دونكي�صوتية( 
�ص���د �لحا�ص���وب لأنه ي���رى فيه »موؤ�م���رة« �صد �لخط �لعرب���ي، ويعتقد 

باأنه �صبب عطالته و�حت�صار مهنته و�صياع قوت يومه! 
لق���د ب���ات �لحا�ص���وب بالن�صب���ة للبع�س بمثاب���ة فيرو����س »كوفيد 19«: 
م�ص���در خ���وف وقلق وتهديد وج���ودي ومعي�صي. وهذ� م���ا يثير �ل�صفقة 

بقدر ما يثير �ل�صخرية �أي�صاً! ترى...
هل َقتَل �لحا�صوُب �لخطاَط حقاً؟ وهل يمثل خطر�ً حقيقياً على فن 

�لخط �لعربي؟
�إن رك���ود حرف���ة �لخط �لذي نالحظه �لي���وم )رغم ما يقال عن تز�يد 
�لإقب���ال على تعلم �لخط( لي�س �صبب���ه �لحا�صوب، و�إنما عجز �لخطاط 
�لتقلي���دي عل���ى تطوي���ر �أ�صل���وب عمل���ه وتجدي���د �إبد�ع���ه لمج���ار�ة م���ا 
فر�صت���ه �لث���ورة �لرقمي���ة �لعالمي���ة ف���ي مج���الت �لفن���ون و�لجماليات 

و�لت�صالت من متغير�ت. 
و�إن �أزم���ة �لإب���د�ع و�لتجدي���د ف���ي ف���ن �لخ���ط �لعرب���ي لي����س مرده���ا 
�لحا�ص���وب، ب���ل �صع���ف خيال م���ن يز�وله كمهن���ة تقليدي���ة )ولي�س كفن 
ح���ي يتطور با�صتم���ر�ر(، و�إلى �صي���ق �أفقه ومحدودي���ة تكوينه وثقافته 
�لعام���ة و�لجمالية-�لب�صرية ب�ص���كل خا�س ولعلنا هنا لن نجد خطاطاً 
و�ح���د�ً، مقتدر�ً ومجدد�ً، يتحدث ب�صلبية ع���ن �لحا�صوب، لأنه بب�صاطة 
يعلم يقيناً �أن هذه �لآلة مجرد �أد�ة تقنية تنفيذية م�صاعدة ومكملة قد 
تنف���ع ف���ي �قت�صاد �لجهد و�لوق���ت، ولكن ل ي�صعها �أن تك���ون بدياًل عن 
�لقل���م، ول يمكنها �أن ت�صنع من �لم�صمم خطاطاً مهما كانت فو�ئدها، 

�أو مهما بلغت قدر�ته ومهار�ته.
ت���رى... هل �ل�صتعانة بالحا�صوب �ليوم في تعلم �ل�صياقة مثاًل يغني 
ع���ن تعلمه���ا �لمبا�ص���ر باليدي���ن و�لرجلي���ن؟ وه���ل ��صتعم���ال �لطباع���ة 
بالأم����س �أدى �إل���ى زو�ل �لخ���ط �لعرب���ي وموت���ه؟ وه���ل تز�ي���د توظي���ف 

ره؟ �لحا�صوب في �صناعة �ل�صينما حالياً ق�صى على �لفن �ل�صابع �أم طوَّ
�إن كل خط���اط متمك���ن م���ن �أدو�ت فن���ه ي���درك باأن عم���ل �لحا�صوب ل 

يمكن باأي حال من �لأحو�ل �أن يحل محل �صغل يديه. 
وي�صتطي���ع بو��صطت���ه �أن ي�صم���م غالف كت���اب ناجح مث���اًل، و�أن ينجز 
لفت���ة �أو �إعالن���اً �أو مل�صقاً مقبوًل بحروف طباعي���ة عربية �أنيقة، وفي 
مدة زمنية قيا�صية وبمجهود �أقل. لكنه ل يمكن �أن يبدع بو��صطته لوحة 
خطي���ة بمو��صفات فنية وجمالية كما يبدعه���ا بقلمه )�أو ق�صبته(، لأن 
�إنت���اج �للوح���ة �لخطية جه���د �إبد�عي وفني، ولي�س �صاأن���اً تقنياً وطباعياً 
ط���الق، ولم�ص���ة �لي���د فيها ه���ي ذروة �لإب���د�ع �لتي تمن���ح �لعمل  عل���ى �لإ
قيمته، وت�صفي علي���ه �ل�صحر و�لبهاء و�لجاذبية و�لروحانية �لخا�صة.     

ر.  لم�صة �ليد في �للوحة �لخطية هي �لتوقيع �لحقيقي �لذي ل ُيزوَّ
وهك���ذ� ن���رى بب�صاط���ة �أن �لحا�ص���وب ل يمثل في ذ�ته خط���ر�ً على فن 
�لخط، بقدر ما ي�صكل تحدياً حقيقياً له، لأنه ي�صع �لخطاط �لتقليدي 
�أم���ام مفت���رق ط���رق؛ فاإم���ا �لتجدي���د و�لتطوي���ر و�لإب���د�ع، �أو �لجم���ود 
و�لمح���اكاة و�ل�صمح���الل. فال �ص���يء يهدد حقيقة ف���ن �لخط بالموت 
و�لنقر�����س �أكث���ر م���ن �آف���ات �لجت���ر�ر و�لتقلي���د و�لتب���اع ولع���ل ه���ذ� 
�لتحدي �لكبير للخطاط ولفن �لخط معاً ل يكمن في م�صاألة تقلي�س 
دور �لقل���م عل���ى ح�ص���اب �لتو�ص���ع ف���ي ��صتعم���ال �لحا�ص���وب، ول يتعل���ق 
بالتقليل من �أهمية �لحا�صوب على ح�صاب مكانة �لخطاط و�صغل يديه، 
و�إنم���ا يرتبط هذ� �لتحدي �أ�صا�صاً ب�ص���رورة �جتر�ح حلول ذكية مبتكرة 
وخل���ق م�صال���ك تعليمية معمقة في كيفية �ل�صتف���ادة من �لحا�صوب في 
بد�عية،  تطوي���ر عم���ل �لخطاط وتجدي���د �أ�صاليب���ه و�أدو�ته �لفني���ة و�لإ
بحي���ث يك���ون �لحا�صوب تابعاً للخطاط وفي خدم���ة فن �لخط �لعربي، 
ل �لعك�س، في �أن يكون �لخطاط تابعاً له وتحت �صيطرته، و�إل �صاع فن 

�لخط ومات �لخطاط باآن معاً.
�إن رف���ع م�صت���وى هذ� �لتح���دي يكمن في قبول �لخط���اط بالحا�صوب 

هاته ومطالبه. كاأد�ة �إ�صافية، ثم �إخ�صاع هذه �لآلة �لتام لتوجُّ
 وبه���ذه �لكيفي���ة يمك���ن لهم���ا �أن يتعاي�ص���ا مع���اً، و�أن يتكام���ل عملهم���ا 

بد�ع في �لخط �لعربي. �صافة على �لفن و�لإ ودورهما معاً في �لإ
 وليتوق���ف �لخط���اط �لتقلي���دي ع���ن تل���ك �لمع���ارك �لدونكي�صوتي���ة 
�لخا�ص���رة �لت���ي يخو�صه���ا عبث���اً ف���ي و�صائ���ل �لإع���الم وعل���ى من�ص���ات 
ذ م���ا ُيطلَُب منها في  �لتو��ص���ل �لجتماعي �ص���د �آلة �صنِّعت �أ�صا�صاً لتنفِّ

نهاية �لمطاف. 
�إن���ه ره���ان حا�ص���م �أم���ام �لخطاطين وف���ن �لخ���ط �لعربي ف���ي �لع�صر 
�لرقم���ي، وهيمن���ة �ل�ص���ورة و�صي���ادة �لعو�ل���م �لفتر��صية �لت���ي و�صعت 

�لفنون �لب�صرية كافة في ماأزق، و�أمام تحديات �صتى.
و�لحقيق���ة �لت���ي ل ب���د م���ن روؤيته���ا بو�صوحه���ا ف���ي �لنهاي���ة �أن���ه م���ن 

�ص���اأن ك�ص���ب هذ� �لره���ان �أن نق���ول �إن �لحا�صوب كان 
ُل �ليوم  نعم���ة على ف���ن �لخط، ولي�س نقمة كم���ا يهوِّ
�متهن���و�  �لذي���ن  �لتقليديي���ن  �لخطاطي���ن  بع����س 
�صنعت���ه و�عتب���روه حرفتهم،  فالحا�ص���وب نعمة على 
ف���ن �لخ���ط �لعرب���ي طالم���ا بقيت ه���ذه �لآل���ة تابعة 
للخط���اط، فاأيقظت بد�خل���ه روح �لفنان. وهو نقمة 
�إذ� �كتف���ى �لخطاط بما يقدمه ل���ه، و�ختار �أن يكون 
تابعاً ل���ه، مف�صاًل �لتعامل مع �لخط حرفًة تجارية 

و�صناعة تقليدية.
و�إذ� كان م���ن �ل�صحي���ح �أَن �لحا�ص���وب فر�س نف�َصه 
ف���ي مناح���ي �لحي���اة �لع�صري���ة كافة، فاإن ه���ذ� لي�س 

م�صوغاً لكي نقحمه في �إبد�ع فني يدوي تقليدي.
�لفن���ون  �أح���د  �ص���ك  ب���ال  �لعرب���ي  �لخ���ط  ف���ن  �إن 
�لجميل���ة، و��صتعمال �لحا�صوب في مجال فن �لخط 
�لعرب���ي �ص���الح ف���ي �لي���د ولي�س عل���ى �لي���د �إذ� ح�صن 

��صتخد�مه.َ
ولعل���ه من �لمفيد �أن نذكر هن���ا �أن ��صتخد�م �لحا�صوب في فن �لخط 
���ُد �لك�صل، �إل �إذ� كان  م���ع �لأدو�ت �لتقليدي���ة لإنجاز لوحة خطية ل يولِّ
�لخط���اط ك�ص���وًل! وف���ي و�ق���ع �لي���وم وجدن���ا بالفع���ل خطاطي���ن مهرة 
ي�صتعينون بالحا�صوب لتنفيذ ت�صاميمهم وتكويناتهم �لخطية، و�إنجاز 
قو�لب لها، و�إ�صافة موؤثر�ت �إليها، و�أحياناً لر�صم تخطيطاتهم �لأولية. 
وه���ذ� ل ينق����س من قيم���ة عملهم ومكانتهم، ولم يبتليه���م بالك�صل، بل 
بالعك����س فق���د ز�د �إنتاجه���م �لخطي ُح�صن���اً وتنوعاً ووف���رة وجماًل. ول 
مج���ال هن���ا للتوقف عن���د �أ�صم���اء لمعة في مج���ال فن �لخ���ط �عترفو� 
بكل �أريحية باأنهم ي�صتفيدون في �إنجاز �أعمالهم من �لإمكانات �لهائلة 
و�لو�عدة �لتي يمنحها لهم �لحا�صوب في هذ� �ل�صدد. �إن ما يعيب حقاً 
�لعم���ل �لخط���ي هو تقديمه على �أنه �أنجز �إنجاز�ً كاماًل باليد، في حين 
�أن �صياغت���ه تم���ت حا�صوبياً من �أوله �إلى �آخره. وقد ثبت هذ� �أحياناً في 
�أثناء در��صة بع�س �لأعمال �لخطية �لتي قدمت في م�صابقات م�صهورة.

�إن �أدو�ت �لخ���ط �لأ�صا�صية منذ قرون هي �لقلم )�أو �لق�صبة و�لحبر( 
و�ل���ورق كم���ا نعرف، لكنه���ا �ليوم ت�صه���د تحدياً ومناف�صة م���ن �لتقنيات 
�لحا�صوبي���ة �لرقمي���ة �لحديث���ة. ول منا����س م���ن �أن يج���دد �لخط���اط 
�إبد�ع���ه و�أن يط���ور �أ�صل���وب عمل���ه �إذ� �أر�د لفن���ه �أن يرتق���ي، ول���دوره �أن 

يتاألق، ولمكانته �أن ت�صتمر. 
فالتجدي���د و�لتطوي���ر في فن �لخ���ط �لعربي لي�صا خي���ار�ً، ولم يعود� 
�ختي���ار�ً، ب���ل باتا �صرورة ل منا�س م���ن مو�جهتها كي ي�صتمر هذ� �لفن 

�لر�قي �لأ�صيل. 
ولعل���ه م���ن نافل �لقول وفي �ل�صياق ذ�ته �أن���ه لم تتمكن حتى �للحظة 
�أي �آل���ة مو�صيقي���ة ع�صرية م���ن تجاوز وتعوي�س �لن���اي �لتقليدي �لذي 

��صتمر مئات �ل�صنين.
و�لن���اي ي�صب���ه �لخ���ط ف�صح���ر �لأول نغمة موغل���ة في �لق���دم، ولم�صة 
�لثان���ي كتابة �صحيق���ة �لقدم �أي�صا. ولي�س م�صادف���ة -ربما- �أن �لق�صب 

كان �أباهما �لم�صترك.
 فه���ل لآلة جديدة �أخ���رى مثل �لحا�صوب -بع���د �لمطبعة- �أن تعوِّ�س 
مكان���ة �لقل���م )�لق�صبة(، و�أن تقتل �لخطاط، و�أن تنه���ي فّناً د�م لقرون 
و�زده���ر وتاأل���ق عل���ى �ل���ورق و�لج���در�ن و�لنحا����س و�لقما����س و�لزلي���ج 

و�لخ�صب و�لعمارة؟
ل خ���وف  على ف���ن �لخط �لعربي من �لحا�ص���وب، مثلما ل خوف على 
�لن���اي م���ن �آلت �لط���رب �لإلكترونية �لجديدة، فه���و ل يهدد �لخطاط 
بالم���وت وف���ن �لخ���ط بالنقر�����س، بق���در م���ا يم���ّد كل منهم���ا بعنا�ص���ر 

جديدة للحياة و�لجمال.

الخط العربي...
هل أغنى الحاسوب فنونه أم أفناها؟

... النكات في األزمات الشاعر حامد حسن ناقداً
�أن  مفاده���ا  �لبع����س  ردده���ا  مقول���ة  ثم���ة 
�لناق���د �صاع���ر ل���م يبل���غ ذر� �لنق���د، وبغ����سّ 
�لنظ���ر ع���ن �صحتها، وه���ي لي�ص���ت �صحيحة، 
ولك���ن م���ا بالنا بال�صاع���ر �لح���ق عندما يكون 
ناق���د�ً ويقدم روؤ�ه �لنقدي���ة �لثرة و�لجمالية 

في �ل�صعر؟
حام���د ح�ص���ن �ل�صاع���ر و�لباح���ث و�لناق���د 
و�ح���د من �أولئك �لذي���ن قدمو� در��صة مهمة 
ف���ي نق���د �ل�صعر  ودر��صت���ه م���ن خ���الل كتابه 
�لمه���م ج���د�ً، �ل���ذي ربم���ا ل���م يل���َق �لهتم���ام 

�لوح���دة  موؤ�ص�ص���ة  ع���ن  �ص���در  وق���د  �لكبي���ر 
لل�صحاف���ة و�لطباع���ة و�لن�صر )جري���دة �لث���ورة( عام 19٨٧م 
وق���د حم���ل عنو�ن: �ل�صع���ر بني���ة وت�صريح���اً... و�لكتاب على 
�لرغ���م م���ن �لزم���ن �ل���ذي م�ص���ى علي���ه يحم���ل ف���ي طيات���ه 
�ل���روؤى �لنقدي���ة �لت���ي ل يمك���ن �أن ي�صيبه���ا �ليبا����س، لأنها 
باخت�ص���ار تنب���ع م���ن قلب �ل�صاع���ر �لمبدع وم���ن تجربة ثرة 
غني���ة، وترتك���ز عل���ى �أ�ص����س �لنقد �لت���ي ��صتلهم���ت �لتجارب 
خا�ص���ة،  روؤى  �إل���ى  للو�ص���ول  تطويره���ا  و�أع���ادت  �ل�صابق���ة 
وم���ن ث���م �لدر��ص���ات �لتطبيقية على ن�صو����س �صعرية لكبار 

�ل�صعر�ء �لعرب.

المنهج...
يقول �ل�صاعر حامد ح�صن في �لتقديم لكتابه �لمهم هذ�: 
مو�صوع���ان �ثن���ان يق���وم عليهما ه���ذ� �لكت���اب... �ل�صعر وما 
يتعل���ق به م���ن مد�ر�س،  و�لنقد وما يرتبط  به من مذ�هب، 
وكالهما مت�صعب �لجو�نب متعدد �لمناحي  متر�مي  �ل�صعة 

و�لأبعاد �صائك �ل�صبل وعر �لم�صالك.
ولي�س في  �لق�صايا �لأدبية ب�صكل عام و�ل�صعر بنوع خا�س 

حكم ثابت �أو قول �أخير...
ويق���ف حامد ح�صن عند �ختالف �لآر�ء في �ل�صعر و�لنقد 
)لق���د تع���ددت مذ�ه���ب �لأدب و�ل�صع���ر و�لنق���د و��صطرب���ت 
�لمناه���ج... وه���ذ� يعود �إلى غياب �لمنه���ج �أو �نعد�مه �لأمر 
�ل���ذي ت���رك �لمج���ال مفتوحاً �أم���ام كل ناق���د �أو �أديب ف�صلك 
طريقته �لمميزة معتمد�ً مز�جه �لخا�س وذوقه وتجربته(.
و�لمناه���ج و�إن كان���ت ذ�ت �أهمي���ة كب���رى ف���ي نط���اق �لأدب 
و�لنقد، فاإن �لأهم  فيها هو قدرتها على ممار�صة نقد ذ�تها 
و�هتمامه���ا بتطوير نف�صها وذلك كلما �كت�صف �صيق �إطارها 

عن ��صتيعاب وتحديد �لمعطيات.

ال�سعر...
ُيعّرف حامد ح�صن �ل�صعر بقوله: �ل�صعر هو �لحياة باكية 
�صاحكة مولولة مهللة باطنة �صامتة �صاكية م�صبحة مقبلة 
مدب���رة، و�ل�صاع���ر م���ن يكتب ما ي���رى بعين���ه �لمادية وعينه 
�لروحي���ة بع���د �أن تختم���ر �لروؤية وت�صبح حقيق���ة ر�هنة في 

نف�صه وحياته...
لم�صي���ة  ذوقي���ة  �صمعي���ة  نظري���ة  �ص���ورة  و�ل�صع���ر 
متحرك���ة، وذ�ت �أل���و�ن �أي �إن ل���ه كل �ص���ور �لمح�صو����س وهل 

�لحياة غير ذلك...؟
الأدب ظاهرة اجتماعية...

ق���دم حامد ح�ص���ن روؤيت���ه �ل�صت�صر�في���ة �لمبك���رة للجدل 
�ل���ذي د�ر من���ذ فت���رة ح���ول �لأدب قيم���ًة ور�صال���ة �جتماعية 
وبالتال���ي �لمح���اولت �لت���ي ج���رت لن�ص���ف �ل���دور �لتنويري 
لالأدب و�لتز�م ق�صاي���ا �لمجتمع  وبالتالي �لترويج لمفهوم 
�لأدب �لم�صطح �لذي ل يحمل عمقاً ول هماً �ن�صانياً وتحت 

�صعار �لفن للفن.
ي���رى ح�ص���ن �أن �لأدب ظاه���رة �جتماعي���ة �أ�ص���اًل، ووظيفة 
و�ل�صع���وب  �لأم���م  خ�صائ����س  م���ن  ينب���ع  فع���اًل  �جتماعي���ة 
و�أحو�له���ا �لمتطورة  فير�ص���د ه���ذ� �لتط���ور ويحر����س تلك 
�لخ�صائ����س، وه���و بالتال���ي مجم���ل ولئ���د �لفك���ر �لب�ص���ري 
معب���ر�ً عنها بالأ�صل���وب �لفني ول يتكام���ل دور �ل�صعر �أو �أثر 
�ل�صع���ر ف���ي �لمجتمع �إل �إذ� بل���غ درجة )�لإث���ارة( فمتى كان 
ُمحّر�ص���اً وموؤثر�ً �رتف���ع بالمتلقي �إلى حي���ث ي�صمع نب�صات 
قلب���ه ف���ي نب�ص���ات قل���ب �ل�صاعر  ويلم����س �أ�ص���و�ق روحه في 
�أ�ص���و�ق روح���ه... وهن���اك تتخ���ذ عو�طف���ه �لخر�ص���اء ل�صان���اً 

معبر�ً عن عو�طف �ل�صاعر �لفنان...

و�ل�صاع���ر ق���ادر عل���ى �إيقاد �لن���ور �لذي 
�لحقيق���ة  ن���ور  دروبن���ا  ف���ي  ب���ه  نهت���دي 
حقيق���ة م���ا ف���ي نفو�صنا  وم���ا ف���ي �لعالم 
�لمحي���ط بن���ا... و�ل�صاعر عن���د ما يحقق 
لن���ا �لجم���ال و�لمو�صيقا، ه���ذه �لحاجات 
�أو بع�صه���ا فاإن���ه يت���رف �أرو�حن���ا و�أفكارنا 
و�لجم���ال  �لح���ق  في�ص���رق  ووجد�نن���ا 
و�لخي���ر ف���ي نفو�صن���ا وحياتن���ا، وه���ذ� ما 

نتطلبه من �ل�صعر و�لفن.

قراءات تطبيقية
يق���دم �لناقد و�ل�صاع���ر حامد ح�صن ف���ي در��صاته �لنقدية 
ه���ذه قر�ء�ت تطبيقية  ح�صب �لمنه���ج �لنقدي �لذي قدمه، 
ويمك���ن �لإ�ص���ارة �ل���ى �لن�صو����س �لتالية �لتي كان���ت مو�صع 
�لمحطمة  لبدوي  �لجب���ل،  و�لدمي���ة  �ل�ص���ر�ب  �لحتف���اء: 
�لفت���اة �لرقيق  لندي���م محم���د – ويخت���ار ن�صو�ص���اً لتك���ون 
خاتم���ة �لكت���اب ق�صي���دة �أب���ي لن���ز�ر قبان���ي ، بيتن���ا ل�صوق���ي 
بغ���د�دي بالدن���ا مح���ي �لدين  فار����س، ر�ق�ص���ة لأحم���د علي 

ح�صن ،بائع �ليان�صيب  ل�صعد قندق،

بطاقة
و�ل�صاع���ر حامد ح�صن معروف م���ن مو�ليد  1915؛ �صاعر 
�ل�صع���ر«.  بلق���ب »�صنديان���ة  ُع���رف  �ص���وري،  و�أدي���ب وباح���ث 
وه���و ُولد  في قرية حب�ص���و �لتابعة لمنطق���ة �لدريكي�س في 
محافظ���ة طرطو����س �ل�صوري���ة، تلق���ى تعليم���ه ف���ي �لالييك 
بطرطو����س، وف���ي كلي���ة �لقدي����س يو�ص���ف )�لآد�ب �لعربي���ة 
�لمدر�صي���ة(. وعمل في حق���ل �لتعليم 1٨ عاماً، فدّر�س �للغة 
�لعربي���ة و�آد�به���ا ف���ي �لدريكي����س، و�أ�صب���ح مدي���ر�ً للثانوي���ة 
و�أ�ص���در مجل���ة  »�ل�ص���ود� - طرطو����س«.  ف���ي  �لأرثوذك�صي���ة 
�لنه�ص���ة بال�صت���ر�ك م���ع �لدكت���ور وجيه محي���ي �لدين عام 
193٨ ف���ي طرطو����س، وعي���ن في لجن���ة �ل�صعر ف���ي �لمجل�س 
�لأعل���ى ل���الآد�ب و�لفن���ون و�لعل���وم �لجتماعية ف���ي دم�صق. 
�لثقاف���ة  وز�رة  �إل���ى  �لتعلي���م  وز�رة  م���ن   1936 ع���ام  �نتق���ل 
و�لإر�ص���اد �لقوم���ي �ل�صوري���ة، فعم���ل ف���ي �لمر�ك���ز �لثقافية 
�إل���ى   19٧5 ع���ام  و�أحي���ل  و�لن�ص���ر.  �لتاألي���ف  وف���ي مديري���ة 
�لتقاع���د لل�صع���ر و�لبحث. ب���د�أ �لن�صر ف���ي ثالثينيات �لقرن 

�لع�صرين...

من اأعماله:
في �ل�صعر:

    ث���ورة �لعاطفة - �صع���ر )�أربعة �أجز�ء( - طر�بل�س، لبنان 
.1939

    �لمه���وى �ل�صحي���ق - تمثيلية �صعري���ة - طر�بل�س، لبنان 
.1942

عبق - �صعر - دم�صق 1960.
�أ�صاميم �لأ�صيل - �صعر - دم�صق 196٨.

كرز وجوع - �صعر .
�لمجموع���ة �لكامل���ة )�لمجل���د �لأول - ق�صائ���د �لرث���اء( 

2003 م.
�أوبريتات:

    �أفر�ح �لريف - �أوبريت 1964.
    �لريف �لثائر - �أوبريت 1965.

 �لم�صرح:
   �لخن�صاء- م�صرحية 196٨.

 در��صات:
و�لفل�صف���ة  و�ل�صع���ر  �لإم���ارة  بي���ن  �ل�صنج���اري  �لمك���زون 

و�لت�صوف - �أربعة �أجز�ء -در��صة -
�صال���ح �لعل���ي ثائر�ً و�صاع���ر�ً - در��صة ومخت���ار�ت - دم�صق 

.19٧4
�ل�صع���ر بني���ة وت�صريحاً - در��صة موؤ�ص�ص���ة �لوحدة - دم�صق 

.19٨٧
�لجمالية في �ل�صعر �لعربي.

 
توفي ال�ساعر في �سهر تموز 1999،

تاريخ كل أمة خط متصل، و قد يصعد الخط او يهبط، و قد يدور حول نفسه أو ينحني و لكنه ال 
ينقطع

محمد حسنين هيكل

ال تعتب على من يكثر التحدث عن نفسه ، إنه غالبا ما ال يجيد التحدث في موضوع آخر

ألكسندر دوماس

تعتبر �لزمات في حياة �ل�صعوب و �لإن�صان منعطفات ح�صارية و تاريخبة �أحياناً 
وبكل ما تت�صمنه من �أفر�ح و�أحز�ن و�نت�صار�ت وكبو�ت . وهناك بين �لأدب و�لتاريخ 
عالق����ة وثيق����ة جد�ً، فالأدب يلعب د�ئماً دور�ً مهماً فى �لتاريخ، بحيث يعتمد عليه 
�لموؤرخ����ون كم�ص����در �أ�صا�صي من م�صادر �لتعرف على فت����رة �صيا�صية معينة، نظر�ً 
لم����ا ير�صده �لأديب من �أحو�ل ع�ص����ره �ل�صيا�صية و�لجتماعية، و�لإن�صانية، فكان 
�لأدب تاأريخ����اً ل����كل �لع�صور، وقد �صاه����م في ر�صد مالمح �أهم �لأحد�ث �لتى مرت 
به����ا �ل�صع����وب فه����و ل�ص����ان حالها من����ذ قديم �لزم����ن، فالأ�صاطي����ر �ليوناني����ة �أرخت 
لتاري����خ �ليون����ان، وكذل����ك حكاي����ات �لأدب �ل�صعب����ي �لم�ص����ري �أرخ����ت لتاريخ م�صر 
�لقدي����م ومثله����ا بقية �ل�صعوب . وقد تتفاق����م �لم�صكالت و تتعاظم �لمع�صالت في 
حي����اة �ل�صع����وب بفترة ما ولك����ن هذه �ل�صعوب د�ئم����اً و�أبد�ً تح����اول �أن تخرج نف�صها 
من محب�س �لهموم، وتحرر ذ�تها من �أغالل �لقالقل و�لمنغ�صات، فتعمد �إلى �أن 
تنح����ت نفق����اً �صيقاً لل�صع����ادة؛ ولو كانت لحظية من بين جب����ال �لنكد و�لكاآبة وهنا 
يب����رز دور �لأدي����ب بعقلي����ة �لباح����ث �لخبير وباأ�صلوب����ه �ل�صاخر في����دون مالحظاته 
ع����ن �صلوكيات �لنا�����س و�لمجتمعات في �لظ����روف و�لمنا�صب����ات �لمختلفة، متنقاًل 
ف����ي رحل����ة ممتعة ي�ص����ور �لحي����اة �لإن�صانية، ويج�صده����ا، وبخا�ص����ة �إذ� كان �لأديب 
معا�صر�ً للحدث، و�صاهد�ً عليه، وهنا تكون �لكتابات �أ�صدق.وبخا�صة �أي�صا عندما 
ي�صمع �لكاتب نكتة ما تعبر من خاللها عما يجول بخاطره وخاطر �لنا�س نتيجة 
للقه����ر �ل����ذي يعي�ص����ه �ل�صع����ب �و عندما يتعر�����س لموقف هزلي ما ي�صع����ر �لإن�صان 
بالرغب����ة ف����ي �ل�صحك نتيجة لتو�ك����ب �أزمات متتالية د�خل �لمجتم����ع . �إن �لنكتة 
و�أفكاره����ا وعقليته����ا تعبر حقاً عن روح �ل�صعوب لأن روعته����ا تكمن في تمكنها من 
�لتغيير �لفوري للحدث، و�أنها �أد�ة مهمة من �أدو�ت �لتو��صل �لجتماعي ولولها 
لحدثت �لنعز�لية د�خل �لمجتمع وفي قدرتها �لفاعلة على �ل�صخرية، فهي تذبح 
دون �أن تج����رح ..�إنه����ا نوع م����ن �لتعبير عن �لحتجاج ب�صكل �صاخ����ر ودليل نجاحها 
�نت�صاره����ا ف����ي �أوقات �لأزم����ات فت�صمعها تتد�ول في �لمقاه����ي و�أروقة �لعمل و�لآن 
�أ�صبحت �أ�صرع �نت�صار�ً على �لإنترنت و�لفي�س بوك. وفي �لأزمات يبرز فيها مجال 
خ�صب لل�صحك مهما كانت �لأو�صاع �ل�صائدة لأنها تو�كب �لح�س ..ذلك لأنها �أد�ة 
للتنفي�س عن حالت �ل�صيق و�لإحباطات �لمتكررة. فالنكتة �صالح ذو حدين حيث 
�إنه����ا ت�صح����ك من ي�صمعه����ا وتنتقد �لآخر ب�صكل لذع وتعمل عل����ى �إظهار �لم�صاوئ 
و�لحاذق يفهم . وتعد �لنكت �ل�صيا�صية و�لقت�صادية و�لجتماعية فن �لممكن في 
�لنكت����ة و�صياغته����ا وبخا�صة �ذ� �تت وقت �لأحد�ث . هناك من �ل�صعوب من يحمل 
ح�صاً فكاهياً عالياً لل�صخرية من �لأو�صاع �لتي يعي�صها ومهما كانت هذه �لأو�صاع 
مري����رة حي����ث تنت�ص����ر �لنك����ت ب�ص����كل كبي����ر لل�صخرية م����ن �أو�ص����اع �صيئة �إنه����ا مر�آة 
�صادق����ة لم����ا تحمله من قيم ومعتقد�ت وممار�ص����ات وت�صرفات.. ومن جهة �أخرى 
تك�ص����ف، بطريق����ة مبا�ص����رة �أو غير مبا�صرة ع����ن �لجو�نب �لخفي����ة للمجتمع �صو�ء 
�أكان����ت ف����ي �ص����كل مو�قف �أو تطلع����ات �أو رغب����ات مكبوتة.. وذلك لتوفي����ر �لتلقائية 
و�لدللي����ة للتعابي����ر و�لرم����وز �لثقافي����ة وخا�ص����ة لرتباطه����ا بالو�ق����ع �لجتماعي 
و�لمعي�����س �ليوم����ي. ف�صم����اع �لنكته ي�صتف����ز كل خالياك �لح�صي����ة ويجعلك تت�صوق 
ل�صماعها م�صتنفر�ً كل قدر�تك لالإح�صا�س بلذة خفية عارمة و�أنت تتهياأ لمفاجاأة 
ظريف����ة.. فالنكت����ة هي محاول����ة قهر �لقهر.. وهت����اف �ل�صامتي����ن.. �إنها نزهة في 
�لمقه����ور و�لمكب����وت و�لم�صك����وت عنه. �إنها نت����اج فكري طريف يط����ال كافة �صر�ئح 
�لمجتم����ع.. ف����ال ت����دع �لنكتة رج����ال �ل�صيا�ص����ة ول رجال �لدين ول عم����وم �لنا�س.. 
�إنه����ا تطال �لأغني����اء و�لفق����ر�ء.. �لأغبياء و�لأذكي����اء.. �ل�صالحي����ن و�لطالحين.. 
�إنه����ا تعبير خيالي طريف وم�صحك يثير �أحياناً �ل�صخرية و�أحياناً �أخرى �ل�صفقة 
لم����ا ت�صعى �إليه م����ن مبالغة وتهويل.. فينف�س �لمتلق����ي و�أحياناً تب�صيط وت�صطيح 
لالأم����ور. هن����اك �أجيال خرجو� �إلى �لوجود وهم ي�صحكون ول يدرون لماذ�؟!… 
�أجي����ال ت�صح����ك في �ل�ص����ر�ء و�ل�صر�ء.. وق����ت �لرخاء ووقت �لأزم����ات.. ي�صحكون 
قبل �لأكل وبعد �لأكل… ي�صحكون حين �لبرد و�لحر.. و�أحياناً كثيرة ي�صحكون 
ف����ي كل �لأوق����ات �إل في وقت �ل�صحك �لحقيقي، فاإنه����م يجه�صون بالبكاء.. �أخير�ً 
�لنكت����ة ف����ي �للغ����ة تعني �لفائ����دة، وبما �أننا ن�صتم����ع �إلى �لنكتة لن�صح����ك �أو نرويها 
لإ�صحاك �لآخرين، فاإننا نفيدهم بان�صر�ح �صدورهم و�نفر�ج همومهم ولو موؤقتاً 
وف����ي حي����اة �ل�صعوب برزت ن����كات كثيرة عندما م����رت باأزماتها وهن����ا �لبحث يطول 
لكني �صاأطرح �أمثلة عن �لنكات في وطننا �لدبيح في �أزمته و�إليكم و�حدة منها: 

قال �أحدهم يتغزل با�صطو�نة �لغاز : ميبلى �لأزرق ..ناطرك عالمفرق ..يا حلو 
ي����ا مب����روم ..�لملقى �صاع����ة و�لفر�ق دوم دخي����ل �للي عباكي ..وكل م����ا تتقلي يزيد 
حالكي ..و�آخر عن نك�صة حزير�ن وجي�س م�صر �لمهزوم في �صيناء يقول �قتبا�صاً 
ع����ن �غني����ة ل�صادية "قول����و� لعين �ل�صم�����س ماتحما�صي لح�صن جي�����س م�صر ر�جع 
ما�ص����ي" و�آخ����ر يطلق نكتة زم����ن خطف طائر�ت �ل�صفر تق����ول �لنكتة "تعلن �صركة 
م�ص����ر للطير�ن عن رحلتها لباري�س و�لتي ربما تختطف �إلى طوكيو فعلى �ل�صادة 

�لمخطوفين �لتوجه للطائرة.



�لث����ورة هدف �أخالقي نبيل، لأنها ترفع �لحيف عن 
جمي����ع منا�صريه����ا، �لثورة تحمل ف����ي ثناياها  طموح 
مجتم����ع و�آمال نا�س بع����د �أن �أعياه����م �لو�قع �لمرير، 
�أهد�فه����ا  ي�صع����ون  ومتن����ورون،  مفك����رون  يقوده����ا 
ومر�ميه����ا، �لث����ور�ت �لحقيقية عب����ر �لتاريخ هي من 
نقل����ت �ل�صعوب من حالة �أدنى �إلى حالة �أرقى، وكانت 
مفا�صل مهمة في تاريخها، لأنها حطمت �أوثان �لذل 
�لث����ورة حرك����ة  و�ل�صتعب����اد و�ل�صتغ����الل و�لهيمن����ة، 
د�ئم����ة �إل����ى �لأم����ام، وحيوي����ة متج����ددة عل����ى �ل����دو�م، 
ولك����ن �أ�صم����ى هذه �لث����ور�ت و�أنقاها هي ث����ورة �لعقل، 
لأنها ثورة كل �صيء وعلى كل �صيء، لأن فيها �لحرية 

�لمطلقة و��صتقالل �لقر�ر �لوطني.

ت����ز�ل-  ف����ي منطقتن����ا �لعربي����ة �لت����ي كان����ت -وم����ا 
و�ل�صيط����رة  عليه����ا،  �لدولي����ة  لل�صر�ع����ات  م�صرح����اُ 
عل����ى ه����ذه �لمنطق����ة ه����ي �صيط����رة عل����ى �لعال����م كل����ه 
ب����كل �لمقايي�����س، فق����د �أع����د �لغ����رب خطط����اً خبيث����ة 
ومخططات وم�صاري����ع فكرية ��صتطاعت من خاللها 

�أن تبن����ي قاع����دة يغي����ب فيه����ا �لفك����ر و�لوع����ي �لعرب����ي ع����ن �أبنائ����ه من خ����الل ت�صويه 
�لتاري����خ، و�لني����ل من �ل�صخ�صي����ات �لتاريخية، و�للعب بالت����ر�ث وم�صفوفته �لفكرية 
و�لثقافي����ة كم����ا ي�ص����اوؤون، لتغ����ذي �لعق����ول بم����ا يري����دون، و�إنعا�س �لع�صبي����ة و�لجهل 
و�إذكاء �لتكفي����ر عو�صاً عن �لتفكي����ر، ويختلط �لحابل بالنابل بالعتماد على �لجهلة 
و�لأغبي����اء م����ن �أبن����اء �لمنطقة �لعربية ف����ي تحريك غر�ئزه����م وم�صاعرهم  لدفعهم 
نح����و �لهاوي����ة و�إ�صعال �لثور�ت �لبر�قة، فكانو� �أدو�ت لها ف����ي �إ�صعال �للهيب �لعربي، 

وجلبو� لها من كل فج عميق كل �صاذ و�آبق.

م����ن �أ�ص����د درو�����س �لغب����اء �لغرب����ي، ه����ي ث����ور�ت )�لقطي����ع �لعرب����ي(، و�لت����ي و�صع����ت 
�أوز�ره����ا م����ن �لدم����ار و�لخ����ر�ب �لهائ����ل ل نظي����ر له في �لتاري����خ �لمعا�ص����ر لمقدر�ت 
وممتل����كات بع�س �لبلد�ن �لعربية، لتكون عاجزة عن تاأمين �صبل �لحياة �أو �لنهو�س 
ف����ي مو�جه����ة �لغرب �ل�صتعم����اري، وكل ذلك ي�صب في م�صلحة تل����ك �لدول �لغربية 
�لمترب�صة بالعرب و�لإ�صالم �صر�ً، عندما �أدركو� باأن �لمنطقة �لعربية ُحبلى بالقوى 
�لمناه�ص����ة لتل����ك �لم�صاريع و�لخطط، من خالل تنامي �لوع����ي، �لذي �أ�صبح ُي�صّكل 
ق����وة ف����ي مو�جهتها وك�ص����ر �صوكتها، وهذ� �لوع����ي يلقى قبوًل للتخل�����س من كل هذه 
�لم�صاري����ع، فكان����ت �ل�صربة �ل�صتباقية منهم باإطالق ث����ورة �لرعاع �لعربي، وتقديم 
�لث����روة لث����ورة مزعوم����ة ومزيف����ة، و�لأكث����ر غباء عندم����ا ذهبت هذه �لأم����و�ل ل�صالح 
�لأع����د�ء، وزي����ر خارجي����ة قط����ر �ل�صابق حمد ب����ن جا�صم ف����ي �صل�صلة م����ن �لعتر�فات 

وخفايا ثورة �لقطيع �لعربي يقول بكل �صر�حة: »نحن مقاولون عند �لأمريكان«.

�إن �لثورة �لحقيقية هي �لتخل�س من هذه �لأوثان �لمتربعة على �لثرو�ت �لعربية 
وحر������س �لغ����رب و�أدو�تهم في �لمنطق����ة، وهذ� هو �لطريق �ل�صحي����ح لنتز�ع �لثروة 
م����ن هوؤلء �لأ�صنام، لتعود هذه �لثروة ل�صالح �أبنائها، لكي ينعمو� بخير�ت بالدهم، 
وير�صم����ون �أحالمه����م و�آماله����م، فالوق����ت �أ�صب����ح مالئم����اً لذل����ك، لأن دول �لمقاومة 
�أ�صبح����ت له����ا �لباع �لطويلة ف����ي ��صتنها�س �لهم����م �لعربية، وقاعدته����ا تت�صع وتغدو 
�أكث����ر ق����وة ومتان����ة، وه����ذ� هو طري����ق �لخال�����س لل�صع����وب �لعربية م����ن �لمحيط �إلى 
�لخلي����ج، ف����ي ر�ص����م م�صتقبلها �لمن�ص����ود، و�إعادة ما�صيه����ا �لم�صرق في ظ����ل متغير�ت 
دولية و�إقليمية، ومن ُح�صن �لطالع باأننا �صن�صهد �أفول �إمبر�طورية و�صعود �أخرى، 
بد�أت مالمحها من خالل �صمود �صورية في حرب كونية، ومن خالل �ل�صر�ع �لد�ئر 

بين �لغرب و�ل�صرق...!!!!! 
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جولة في )عمان في األربعينيات(

ر�فق����ت عب����د �لرحمن منيف، لعدة �أيام، في ) عمان في 
�لأربعينات( طوينا خاللها 436 �صفحة.

ل����م يغرني كثير� عنو�ن �لرحل����ة، �إنما �أغر�ني ��صم عبد 
�لرحم����ن منيف، بال����ذ�ت. وكنت قد ر�فقت����ه فيما م�صى، 
ف����ي بغ����د�د، وم����دن �أخ����رى، م����ن خ����الل )ثالثي����ة �أر�����س 

�ل�صو�د( و )�صرق �لمتو�صط( و )�لآن هنا( وغيرها..
تجولن����ا ف����ي �صو�رع عم����ان �لت����ي كان �أغلبه����ا تر�بياً، لم 
يعبد بعد، وبين بيوتها �لطينية �لمتقاربة �لمبنية حول 
�لنهر، بين �لنباتات و�لأ�صجار �لمثمرة و�لخ�صرة �لغناء. 
ع�صن����ا �صني����ن قح����ط و�نحبا�����س �لأمط����ار، رغ����م �صل����و�ت 
�ل�صت�صق����اء، م����ن �لكب����ار و�ل�صغ����ار. كم����ا فاجاأن����ا في�صان 
�لنه����ر، بع����د عدة �أيام م����ن �لأمطار �لغزي����رة �لمتو��صلة، 
حي����ث غم����رت مياه �لفي�صان بع�س �لبي����وت، وق�صت على 
�لحق����ول، وغمرته����ا بالطين، وهرب �لنا�����س نحو �لجبال 
�لعالية)جبل عمان( �تقاء لغ�صب �لنهر �لد�فق، نمنا في 
�لبيوت �لتر�بية تحت �لدل����ف، ور�أينا �أ�صحابها يحدلون 
�أ�صطحه����ا �لطيني����ة بالمحدل����ة �ل�صخري����ة �لم�صتطيل����ة، 

لت�صد �ل�صقوق �لتي يت�صرب منها ماء �لمطر.
كم����ا ر�أين����ا �لج����ر�د، وه����و ي�صكل غيم����ة �ص����ود�ء، تحجب 
�ل�صم�س،  وتحط �أ�صر�بها �ل�صود�ء على �لأر�س و�لأ�صجار 
�لخ�ص����ر�ء و�لنبات����ات، لتحيله����ا كله����ا ج����رد�ء خالي����ة من 

�لحياة.
�أول �لأم����ر، كن����ت �أظ����ن �أنن����ا �صندخل �إل����ى مدينة كبيرة 
ذ�ت �ص����و�رع و��صعة وبنايات عالي����ة، لكنني فوجئت بعمان 
�لأربعينات، �أنها مكونة من عدة بيوت طينية، مبنية من 
طابق و�حد، وحار�ت، وعدد من �لعائالت، �أقرب ماتكون 
�إل����ى �لقري����ة، منها �إل����ى �لمدينة. كانت متنوع����ة �ل�صكان، 
كله����م يعرف����ون بع�صهم، ويعي�ص����ون بمحبة وت����اآخ وتكافل 
وتع����اون، كما فوجئت بالمهاجري����ن �ل�صرك�س �لذين بنو� 
بيوته����م ف����ي �لم����درج �لروماني، �أو ) م����درج فرعون( كما 
يدع����وه �لبع�����س. وكان����و� م����ن �أق����دم �ص����كان عم����ان، كانت 
�لكني�ص����ة و�لم�صج����د يتج����اور�ن بعفوية ومحب����ة متبادلة 

وتكافل و�إخاء .
كما تجمعت حولهما �لبيوت و�لمحال �لتجارية. دخلنا 
و�طلعن����ا  )�لكت����اب(،  زرن����ا  �أن  بع����د  مدر�صة)�لعبدلي����ة(، 
عل����ى طريقة تدري�صه����م �لقا�صية جد�ً لالأطف����ال، ودخلنا 
�أي�صاً )كلية �لمط����ر�ن( و)�لكلية �لإ�صالمية( �لتي در�س 
فيه����ا )�لأمي����ر( لبع�س �لوقت، قب����ل �أن يغادرها �إلى بالد 

�لغرب.
غ�صبن����ا م����ع �ل�ص����كان عندم����ا ر�أين����ا �لإنكلي����زي )كلوب( 
ي�صك����ن ف����وق تل����ة �صخرية، تتيح ل����ه �لتج�ص�����س، ومر�قبة 
مايج����ري ف����ي عم����ان، كانت كالب����ه تخيف �لنا�����س، �أي�صاً، 
توج�صن����ا م����ع �لمو�طني����ن من ذل����ك �لإنكلي����زي �لدخيل، 
)كل����وب(  وزع  من����ه.  يتق����رب  م����ن  كل  معه����م  و�حتقرن����ا 
��صتماله����م  �لذي����ن  )�لب����دو(  عل����ى  �لمتنوع����ة  �لأ�صلح����ة 
وتعامل����و� مع����ه، وجع����ل م����ن م����كان �صكن����ه ثكن����ة ع�صكرية 
لتدريبه����م، كان ذل����ك خ����الل �لحرب �لثاني����ة. ع�صنا جوع 
�لنا�س وفقره����م �لمدقع وقلة حيلتهم، وع�صنا �لأمر��س 
�لتي فتكت بالكثير منهم، مثل )�لتيفو�س( و) �لكولير�(.
تعاطفن����ا م����ع �لج����دة �لعر�قي����ة �لت����ي كان����ت تعي�����س مع 
�أ�صرته����ا ف����ي عم����ان، وت�صاف����ر، بي����ن فت����رة و�أخ����رى، �إل����ى 
م����و�د  م����ن  له����ا  ماتي�ص����ر  وتع����ود، حامل����ة معه����ا  بغ����د�د، 
غذ�ئي����ة، و�ألب�ص����ة، ودفات����ر و�أق����الم، توزعها عل����ى �لنا�س، 
فخ����ورة، �أنه����ا من بغ����د�د. حتى �أنن����ا �صحكنا م����ع �ل�صكان 
عل����ى ت�صرف����ات بع�����س �لمجاني����ن �لذي����ن يتجول����ون ف����ي 
�لأ�صو�ق باأثو�بهم �لرثة �لممزقة، وت�صرفاتهم �لغريبة، 
وكان �لأطفال ي�صتفزونه����م، ليثيرو� �صحكهم وتهكمهم، 
ومنه����م ذلك �لذي م����ات �بنه نتيجة �صرب����ة �صم�س، فظل 
يقاتل �ل�صم�س، من طلوعها �إلى غروبها، مهدد�ً متوعد�ً، 

وعيناه لتفارقانها دون �أن ينظر �أمامه.
ث����م ر�أينا عمان وه����ي تكبر وتت�صع، وتت����وزع بيوتها على 
جب����ل عم����ان، وعل����ى �لت����الل �لقريب����ة، وتتباع����د �لبي����وت 
وتتقارب بع�صو�ئية، وقد بنيت من عدة طو�بق بالإ�صمنت 
�لم�صل����ح، خ�صو�ص����اً بعد �نته����اء �لحرب، وغ����در �لإنكليز، 
حي����ث كان����و� ي�صهل����ون �لهج����رة �ليهودي����ة �إل����ى فل�صطين، 
وت�صليحهم بمختلف �أنو�ع �لأ�صلحة �لحديثة، وتدريبهم 
عليها، وي�صمتون عن تهجير �لفل�صطينيين من ديارهم، 
وطرده����م م����ن �أر�صه����م و�لتنكي����ل به����م، وقتله����م و�إب����ادة 
قر�ه����م ومدنه����م، و�ل�صتي����الء عل����ى �أر��صيه����م، م����ن قبل 

�ليهود �لغرباء. عام 194٨م. وقبلها.
فامت����الأت عمان بالالجئين �لفل�صطينيين، و��صتقبلهم 
�صكانها في بيوتهم، على �لرحب و�ل�صعة، تعاطفو� معهم 

و�صاندوهم.
ر�أين����ا ث����ورة �لنا�����س ف����ي عمان، �لت����ي كان �أغل����ب �صكانها 
م����ن فل�صطي����ن، وبع�صه����م من �ل�ص����ام، وتد�فع����و� للتطوع 
ف����ي جي�س �لإنقاذ، لمقاتلة �ليهود �لغا�صبين، و��صترجاع 
حق����وق �لع����رب �لفل�صطينيي����ن منه����م. خ�صو�ص����اً ط����الب 
ق����د تخ����رج م����ن  �لمد�ر�����س و�لجامع����ات، وبع�صه����م كان 
جامع����ة دم�ص����ق �أو بع�����س �لجامع����ات �لعربي����ة �لأخ����رى، 
وع����ادو� �إلى فل�صطين و�لأردن، �للذين هما بالأ�صل كيان 

و�حد.
و�لندف����اع.  �لغ�ص����ب،  و�حت����د  �لجمي����ع،  ثائ����رة  ث����ارت 
فل�صطي����ن،  باغت�ص����اب  �لمن����ددة  �لمظاه����ر�ت  وقام����ت 
و�متدت هذه �لمظاهر�ت، و��صتد حما�س �لنا�س لتحويل 
ماف����ي �صدوره����م �إل����ى قوة عملي����ة لقتال �لأع����د�ء، لكن.. 
لك����ن �لعين ب�صي����رة و�ليد ق�صيرة، فكي����ف يو�جه �لعزل، 
�أو �لذي����ن لديهم �أ�صلحة ب�صيط����ة بد�ئية، كيف يو�جهون 
غ����ز�ة متوح�صين م�صلحين باأحدث و�أعتى �أنو�ع �لأ�صلحة 

�لتي زودتهم بها دول �لغرب، خ�صو�صاً �لإنكليز ؟!!
كم����ا �صاهدن����ا تل����ك �لمظاه����ر�ت تقم����ع بق�ص����وة، دون �أن 
ي�صتطي����ع �أح����د منعها، ج����اءت بع�س �لجيو�����س �لنظامية 
م����ن عدة �أقطار عربية ومنه����ا �لعر�ق، فا�صتب�صر �لجميع 
خي����ر�ً، وك����م كان����ت �لج����دة �صعي����دة عندم����ا ز�ره����ا قري����ب 
له����ا ج����اء م����ع �لجي�����س �لعر�ق����ي.! كان����ت فخ����ورة بذل����ك 
وم�صتب�صرة، لكن هذه �لجيو�س عادت من حيث �أتت، دون 
�أن تفعل �صيئاً، لكن �زد�دت �لعمليات �لفد�ئية و�لبطولت 
�لفردي����ة.. �أ�صبنا بالإحباط كما �لجميع، عندما ر�أينا �أن 
كل ذلك لم يجد، و�أن �لعدو قوي جد�ً بالأ�صلحة و�لعتاد، 
ج����د�ً،  فقي����ر�ً  �ل�صع����ب  كان  بينم����ا  �لرحم����ة،  وليع����رف 
و�أ�صلحت����ه ب�صيط����ة، رغ����م حما�ص����ه �ل�صدي����د، وت�صحيات����ه 
�لكثي����رة، لك����ن �لمعرك����ة غي����ر متكافئة، فمن �أي����ن نتغلب 

على �لغا�صبين؟ وكيف لنا ��صترجاع �لحقوق.؟!
لك����ن عب����د �لرحمن منيف كان يق����ول �أن ل�صيء ي�صتمر 
متفائ����اًل  وكان  ثاب����ت،  �لك����ون  ف����ي  ول�ص����يء  ه����و،  كم����ا 
بالأجي����ال �لقادمة، �لتي �صتغير �لمعادلة، وتقلب �ل�صحر 

على �ل�صاحر، وتعيد فل�صطين من �صالبيها.
كان����ت رحلتنا �صيقة، رغ����م ق�صاوة ما�صاهدن����اه، وع�صناه 
ف����ي )عم����ان ف����ي �لأربعينات( لك����ن لتت�صع ه����ذه �لعجالة 

ل�صرح كل مار�أيناه.
و�نته����ت رحلتنا بع����د وفاة �لجدة في بغد�د، ودفنها بين 
�أقاربه����ا و�أهله����ا �لذي����ن �صبقوه����ا بالرحيل، حي����ث )خرج 
�لحفي����د من �لمقبرة �إلى دوي �لمدين����ة، خرج �إلى بغد�د 
�لقا�صي����ة و�لحنون����ة، ليب����د�أ م�ص����و�ر�ً جدي����د� ف����ي ه����ذي 

�لحياة !(.
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ق�سي��دة  نق��راأ  اأن  اأحل��ى  م��ا 
ع��ن الطفول��ة فيها �س��ّر النف�س 
خ��الل  م��ن  للطف��ل  الب�سري��ة 
نح��ّدد  واأن  ال�سته��الل،  ح�س��ن 
المكان الثاب��ت في اأر�س ال�سام، 
عربي��ة،  خي��ول  والمتح��رك 
الُمتمّث��ل  الثاب��ت  فثنائي��ة 
العرب��ي،  للطف��ل  الأر���س  ف��ي 
والُمتحّرك الُمتمّثل في ت�سبيه 
لي���س  ولك��ن  بالم��وج،  الخي��ول 
م��وج البح��ر ب��ل م��وج الأحالم 
الت��ي تتدّف��ق في خي��ال الطفل 

الدم�سق��ّي، فالق�سي��دة تبداأ بال��كل وهو المكان العرب��ي، والطفل 
ال�ساك��ن في��ه، ثم ننتقل اإلى دائرة الجمال ف��ي الأجزاء، واإن كان 
الجم��ال يبداأ ف��ي ه��ذه الق�سيدة م��ن البداية، فهي خي��ول وموج 
واأحالم وورد اأحمر ولون اأخ�سر و�سراع �سفينة م�سنوعة من عطر 

الأن�سام:
                  �أنا طفل من �أر�س �ل�صام               وخيولي موج �لأحالم 

               �أحالم �لورد وخ�صرته                  و�صر�عي عطر �لأن�صام 
وهن���ا نالحظ دو�ئر �لحو��س، فالورد لل�ص���م و�لب�صر و�للم�س و�لخ�صرة 

للعين، وكلها عنو�نات ن�صارة �لطفل.
ويل���ج �ل�صاع���ر في ق�صيدت���ه �أحالم طفلّي���ة �إلى مو�صيق���ى �لطفولة �لتي 

ت�ص���كل ج�ص���ر �لق���وة عن���د �لطف���ل ليق���ف �أم���ام كل وه���ن و�صع���ف، ويعتم���د 
�ل�صاع���ر عل���ى لغة و��صتع���ار�ت وت�صابيه وكناي���ات فائقة �لجم���ال، فالأحالم 
تع���زف كالإن�صان �أنغاماً وتقاتل وتنت�صر كالأبطال لتطرد �لخوف، فثنائية 

�لمو�صيقى و�لخوف خيال جامح عند �ل�صاعر فيه �ت�صاع بالكالم و�للغة:
                 �أحالم تخطر عازفة            في روح هماٍم �أنغاما 

                 وتقاتل وهناً في ج�صٍد          وتطارد فيه �لأوهاما
�إن مكنون���ات �لن����س �ل�صع���ري �لطفل���ّي م���ن �صروط���ه �أن يد�ع���ب مخيل���ة 
�لطفول���ة وعال���م �لطفول���ة بم���ا فيه م���ن �ألو�ن و�صخ���ب و�أماك���ن وق�ص�س 
ت�صك���ن ف���ي نف����س �لطف���ل، ول �صيم���ا ق�ص����س تحك���ى للطف���ل تب���د�أ بالفعل 
�لما�ص���ي )كان( للحقيقة و�لفعل و)م���ا كان( للُمتخّيل، ويعّبر عنها باألو�ن 

خ�صبية �أو مائية لكي يلعب معها ويد�عبها:
                �أطياٌف تعبث لهيًة              �أ�صكاٌل فا�صت �ألو�نا

                تغريني �أن �أم�صي معها         لأماكن )كان( وما )كانا(
هذه هي �أحالم �لطفل طير�ن باأجنحة ونجوم و�أقمار تتحول �إلى ب�صتان 
من نوع جديد، فعينا �لطفل تالحقان �لع�صافير وتتمنيان �أن تطير� معه، 
وين�ص���ج �ل�صاع���ر �صبحي �صعيد ذلك بلغة عميق���ة ت�صبر �أغو�ر �لروح، ويكرر 

�ل�صاعر فعل )�أطير( ليوؤكد لغة �لطير�ن عند �لطفل وغير �لطفل:
                فاأطير �أطير باأجنحٍة             ونجوٌم �أ�صحت ب�صتانا 

                �أطفاٌل ت�صحبني جذلى          في �لموكب �صرنا �إخو�نا
وي�صتخ���دم �ل�صاع���ر ��ص���م فعل �لأمر )ه���ا( بمعنى )خ���ْذ( �أو للتعجب لكي 

ي�صج���ع �لطفول���ة عل���ى �أر����س �لأح���الم وُينه���ي �لق�صي���دة بح�ص���ن �لنتهاء 
و�لختام، وهو عدم �لك�صل لكي تورق �لأحالم:

                ها ن�صقي �لأر�َس باأحالٍم            من قلٍب يع�صقه �لِجدُّ 
                ل يورق حلٌم في ك�صٍل                بالحلم �لملهم ن�صتدُّ 

                �أحالٌم تن�صج �أ�صطورْة                وتجوب دياَر �لمعمورْة 
وف���ي �لحقيق���ة �إن ديو�ن )ب���ردى يغّني( يحت���وي ق�صائد لأطف���اٍل �أذكياء 
ي�صكن���ون �أر����س �ل�ص���ام، يخاطبه���م �ل�صاع���ر �صبح���ي �صعيد ببالغ���ة �لكالم 

وحالوة �لنتقال بين �لفقر و�لغنى لكي ي�صل �إلى عقولهم و �أنف�صهم.
ويتح���ّدث ع���ن �لأق�ص���ى في فل�صطي���ن و�صاط���ئ �لبحر و�له���ز�ر و�لطيور 

و�لكنار وتحرير �لجنوب من �لُمحتّل �ل�صهيوني.
كلم���ة �أخي���رة حول �ل�صع���ر بعامة و�لن����س �لذي قر�أناه بخا�ص���ة، تت�صّمن 
فك���رة �لنق���د �لبّن���اء و�لدر��صة �لإيجابي���ة لل�صعر ومذ�قه، فه���ي تفتح �أبو�ب 
�ص���ر �لكلم���ات وبالغته���ا، فالنق���د يعمل على و�ص���ول �لبالغة �إل���ى �لمتلّقي 
ب�ص���ورة جميل���ة ولغ���ة و��صح���ة، و�لح���ّق ُيق���ال: �إن مخاطب���ة �لأطف���ال من 
�أ�صعب �لأ�صياء �لتي ُتكتب، لأنها بحاجة �إلى نف�س قريبة من روح �لأطفال 
�لجميل���ة، و�أعتق���د �أن �صبح���ي �صعي���د ق���د ق���ال في �لطفول���ة فاأج���اد، و�أبلغ 

فاأجاد �لإبالغ.

و�أن���ت تقر�أ كتاب “تطور �ل�صيناريو �لتلفزيوني 
في �صورية” لموؤلفه �لأديب و�لباحث و�لإعالمي 
عماد ند�ف �صت�صع���ر بالحزن و�لأ�صى، بل �لأ�صف، 
عل���ى ه���ذ� �لإرث �لفن���ي �لغائ���ب وربم���ا �لمغّي���ب 
�لممت���د �إلى �أكثر من ٨0 عام���اً، و�لذي لم يو�كبه 
�أ�صي���ر  بق���ي  �إنم���ا  وم�ص���وؤول،  تاأري���خ حقيق���ي  �أي 
لم�صي���رة  عجل���ى  �صحفي���ة  وق���ر�ء�ت  تنظي���ر�ت 
�ل���رو�د �لموؤ�ّص�صي���ن وم���ن ج���اء بعده���م، ول�صيما 
كّت���اب �ل�صيناري���و، �لذي���ن �أفنو� عمره���م وقّدمو� 
�لعري���ق،  �لإرث  له���ذ�  للتاأ�صي����س  �أرو�حه���م  ذوَب 
ون�صتثني بالطب���ع �أ�صتات محاولت ومدّونات قام 
به���ا بع����س �لمهتمي���ن، و��صطدمت ه���ي �لأخرى 
بالتجاه���ل و�لتغيي���ب، حت���ى ب���ات �لف���ن �ل�ص���وري 
لكاأن���ه ب���ال ذ�كرة توؤك���د هويته و�أ�صالت���ه وتاأثيره 

بالف���ن و�لدر�م���ا �لعربية. وم���ن تلك �لمدون���ات على �صبيل �لمث���ال: كتاب 
�أ�صو�ت” للناق���دة �لم�صرحي���ة مي�صون  �ل�صع���دي ممث���ل ب�صبع���ة  “تي�صي���ر 
عل���ي، و”تي�صي���ر �ل�صعدي... ذ�كرة �لقرن �لع�صرين: ح���و�ر �لفن و�لحياة” 
للكات���ب وفي���ق يو�ص���ف، �ل���ذي ق���ّدم كتاباً �آخ���ر بعنو�ن “ثم���ن �لحب” حول 
�ل�صي���رة �لذ�تي���ة للفن���ان رفي���ق �صبيع���ي، وم���ا قّدم���ه �لباحث �أحم���د بوب�س 
ر�ئد  “حكمت مح�صن  ف���ي: “�صالمة �لأغو�ن���ي: ر�ئد �لمنولوج �لناق���د”، 
�لدر�م���ا �لإذ�عي���ة”، “عب���د �للطي���ف فتح���ي ر�ئ���د �لم�ص���رح �ل�صعب���ي«. في 
“تطور �ل�صيناريو �لتلفزيوني في �صورية” ي�صتدرك عماد ند�ف �لتق�صير 
�آن���ف �لذك���ر، وي�صتكم���ل م���ا ب���د�أه في كتابي���ه “�لدر�م���ا �لتلفزيوني���ة” عام 
1994 بم�صارك���ة محم���د ن���د�ف، و”�لتلفزي���ون و�لكتاب���ة �لدر�مي���ة” ع���ام 
2016، لير�ص���د حو�ل���ي 50 عاماً من و�قع �ل�صيناري���و �لتلفزيوني وتطوره، 
�أنو�ع���ه وم�ص���ادره، ما بين �أع���و�م 1960-2010. ونتعرف ف���ي ق�صمي �لكتاب 
وف�صول���ه �لموزع���ة ببر�ع���ة و�إتقان كم���ا يقت�ص���ي �لمنه���ج �لتاأريخي �لذي 
�تبع���ه ف���ي �صل�صل���ة �صفح���ات �لكت���اب �إل���ى طريق���ة فه���م مختلف���ة لأهمي���ة 
�ل�صيناري���و �لتلفزيون���ي ف���ي �لعملي���ة �لدر�مي���ة برمتها، ول�صيم���ا تفريقه 
بي���ن �لم�صطلح���ات �لتي نزعم �أن بع�س كّتاب �لدر�ما �أنف�صهم يجهلونها ك� 
�لميلو در�ما و�لمونودر�ما، �أو �لكوميديا و�لتر�جيديا و�لماأ�صاة. �أو �صرحه 

لمعنى تن���وع �ل�صيناري���و في �لن�صو����س �لتاريخية 
�أو �لمترجم���ة �أو �لمقتب�ص���ة �أو �لبدوي���ة �أو �ل�صي���ر 
لتط���ور  مع���ادًل  كان���ت  �لت���ي  و�لذ�تي���ة،  �ل�صعبي���ة 
ب�ص���كل  �لتلفزيون���ي  و�ل�صيناري���و  �لدر�م���ا عموم���اً 
خا����س، ف�ص���اًل ع���ن تعريفن���ا �أي�ص���اً بكال�صيكي���ات 
كب���ار  ن�صو�صه���ا  كت���ب  �لت���ي  �ل�صوري���ة  �لدر�م���ا 
�لموؤلفي���ن م���ن �أمث���ال: حكم���ت مح�ص���ن ومحم���د 
�لماغ���وط وف���وزي �لدبع���ي و�أك���رم �صري���م وعدنان 
ول���وؤي  قب���الوي  و�أحم���د  حم���دي  وخال���د  حب���ال 
عيادة... و�صو�هم، لتاأتي �لمرحلة �لتالية مع بد�ية 
�لثمانينيات ون�صهد �نفتاح �لن�س �لتلفزيوني على 
�أطي���اف ومو�صوع���ات جدي���دة ومختلف���ة وو�قعي���ة 
تحم���ل �إ�صقاط���ات �صيا�صي���ة و�جتماعي���ة م���ع هاني 
�لر�هب وفوؤ�د �صربج���ي وعبد �لنبي حجازي وعبد 
�لعزي���ز ه���الل وزهير ب���ر�ق ودياب عي���د وعادل �أب���و �صنب، مع �لإ�ص���ارة �إلى 
�أن تل���ك �لحقب���ة �صهدت حو�ر�ً بي���ن �لمثقفين و�ل�صلط���ة �ل�صيا�صية �أف�صت 
�إل���ى ه���ذ� �لتح���ول، حت���ى بتنا ن���رى طرح���اً مو�رب���اً لمفه���وم �لديمقر�طية 
�أكرم �صري���م و�أخرجه  ف���ي م�صل�ص���ل “تج���ارب عائلية” مث���اًل، �لذي كتب���ه 
ع���الء �لدي���ن كوك�س. كما ف���ي �ل�صياق نف�صه تاأتي ثالثي���ة “�لغريب” �لتي 
كتبه���ا �لدكت���ور فوؤ�د �صربج���ي و�أخرجها محم���د �ل�صليان وفيه���ا �إ�صقاطات 
تق���ر�أ عل���ى �أكثر م���ن م�صتوى، و�أه���م ه���ذه �لم�صتويات هي هيمن���ة �صريحة 
�أو طبق���ة �جتماعي���ة تعم���ل عل���ى محو �لتاري���خ وت�صجيل تاريخه���ا هي، في 
عك�س و��صح و�صريح لحالة �لت�صابك بين �لهموم �ل�صيا�صية و�لجتماعية. 
رو�  وف���ي حق���ل �لأعم���ال �لتاريخية يرى ن���د�ف �أن كّتاب تلك �لأعم���ال ق�صّ
ف���ي ر�صم مالمح م�صروعهم �ل�صتلهام���ي، فغابت عن �لدر�ما تلك �لوقائع 
�لتاريخي���ة �لت���ي ت�صاهم في بناء �لوجد�ن �لوطن���ي �لحديث، مت�صائاًل عن 
غي���اب معرك���ة مي�صل���ون وبطله���ا يو�ص���ف �لعظم���ة، �أو �ل�صهيد ج���ول جمال 
�ل���ذي دّمر �لبارجة �لفرن�صية جان بارت �إب���ان �لعدو�ن �لثالثي على م�صر 
ع���ام 1956، و�صليم���ان �لحلب���ي �ل���ذي قتل �لجن���ر�ل كليب���ر... وغيرهم من 
�لرم���وز �لوطني���ة و�لقومي���ة، ويق���ف بعده���ا وب�ص���كل تحليلي عن���د مرحلة 
�لت�صعيني���ات وبع����س �أعماله���ا ك�”�لعبابي���د” و”�إخوة �لت���ر�ب” و”�لثريا” 

و”�لبح���ر �أي���وب” و”ياق���وت �لحم���وي”، لينتق���ل �إل���ى �لألفي���ة �لجدي���دة، 
موؤك���د�ً �أن �لأعم���ال �لتاريخي���ة ف���ي ه���ذه �لحقب���ة طرق���ت �أبو�ب���اً �صعب���ة، 
وبخا�ص���ة ف���ي تناولها �لتاريخ �لعربي و�لإ�صالم���ي، و�لمعروف �أن �لتعاطي 
م���ع ه���ذ� �لجانب ودخوله هو بمنزلة دخ���ول غير حذر في حقل �ألغام و��صع 
لأ�صب���اب يذكره���ا في متن �لكتاب، ليتوقف عند م�صل�صالت: )�صالح �لدين 
�لأيوب���ي- فار����س بني م���رو�ن- هولكو- �صقر قري�س- �لحج���اج بن يو�صف 
�لثقف���ي- ربي���ع قرطب���ة- مل���وك �لطو�ئ���ف- �لظاه���ر بيبر�س- �أب���و �لطيب 
�لمتنب���ي- �ل�صتات- �لتغريبة �لفل�صطيني���ة- كليوبتر�- �أبو خليل �لقباني.. 
و�صو�ه���ا(. عل���ى �أن م���ن �أه���م ف�ص���ول �لكتاب توقف���ه بالتحليل عن���د ظاهرة 
�لم���كان ف���ي �لدر�م���ا �لت���ي �أنتج���ت در�ما �لبيئ���ة، ول �صيم���ا �ل�صامي���ة منها 
و�لت���ي غ���دت �لحارة فيها �لبطل �لأول �إن ل���م نقل �لحامل �لجمالي للعمل 
�لدر�م���ي برمت���ه، و�ختل���ف كتاب �ل�صيناري���و في ر�صم معالمه���ا، فمنهم من 
ذه���ب �إلى توثيق �لمكان �لم�صتعاد ووقائع���ه وعالقاته �لجتماعية و�أفكاره 
�لمتعا�صدة و�لمت�صادة، و�آخرون �كتفو� بالمكان وزمان �لحقبة �لتاريخية، 
عثماني���ة �أو فرن�صي���ة، لير�كم���و� �أحد�ث���اً وتح���ولت �عتباطي���ة �أف�ص���ت �إل���ى 
�تهامه���م بالتلفيق وتزوير �لتاريخ وت�صويه �ص���ورة �ل�صام في عيون جمهور 
�لدر�م���ا �ل�صوري���ة. ويذك���ر ن���د�ف ف���ي ه���ذ� �ل�صي���اق م�صل�ص���الت: )زق���اق 
�لمايلة- حارة �لق�صر- لك يا �صام- �أبو كامل- �أيام �صامية- ب�صمة �لحزن- 
حم���ام �لقي�صاني- �لخو�ل���ي- �لد�ية- ليالي �ل�صالحية- ب���اب �لحارة- �أهل 
�لر�ي���ة- بيت جدي- طالع �لف�صة- �لح�صرم �ل�صامي.. وغيرها(، �أخير�ً... 
وبن���اًء عل���ى م���ا �صبق يمكن �لق���ول �إن كتاب “تط���ور �ل�صيناري���و �لتلفزيوني 
ف���ي �صوري���ة” لموؤلف���ه عم���اد ن���د�ف، �ل�ص���ادر ع���ن �لهيئ���ة �لعام���ة �ل�صورية 
للكت���اب في 422 �صفحة، يغن���ي �لمكتبة �لفنية في �صورية و�لوطن �لعربي، 
وي�ص���ّد فر�غ���اً كبير�ً ف���ي تاريخ �لدر�م���ا �ل�صورية، وي�صتق���رئ مر�حل مهمة 
ومنعطف���ات مف�صلي���ة في تطورها، ويحفز �لكثير من �لم�صتغلين في حقل 
�صناعته���ا �لت���ي �زده���رت كثير�ً ف���ي �لعق���ود �لثالثة �لأخي���رة للوقوف على 
�أ�صب���اب ه���ذ� �لزده���ار �أو �لتر�جع �لمتهم���ة به منذ تحول �لإنت���اج �لدر�مي 
�إل���ى عملية تجارية ربحي���ة على ح�صاب �لقيمة �لفنية �لت���ي كان �ل�صيناريو 

�لتلفزيوني �أول �صحاياها!

بالغة الطفولة في ديوان )بردى ُيغّني(
للشاعر صبحي سعيد 

قصيدة أحالم طفلّية أنموذجًا

تطور السيناريو التلفزيوني في سورية 
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�لعرب���ة و�لرحيل و�حدة من م�صرحي���ات ِعدة عالج فيها 
�لكات���ب قلع���ه ج���ي م�صاألة �لم���وت و�لهجرة و�لن���زوح �لتي 
�صببته���ا �لح���رب، وذل���ك بالنه���ج �ل���ذي ع���رف بريادت���ه له 
و�لذي يجمع ما بين �لأ�صالة و�لحد�ثة و�لتجريب، وهي 
تنتم���ي �إل���ى �لم�ص���رح �لثنائ���ي �إذ� ��صتثنين���ا �صخ�صية رجل 
�لعرب���ة �ل�صام���ت، فالح���و�ر يق���وم َط���و�ل  �لم�صرحية بين 

�لزوج )�صالح( و�لزوجة )خلود(.
�لزوج �إن�صان و�قعي كتيم كما و�صفته زوجته، �بن �ل�صوق 
�لعق���رب،  برج���ه  �لمالي���ة،  باأرقام���ه  م�صغ���ول  �لتجاري���ة، 
ويلق���ب ف���ي �ل�ص���وق بالعق���رب، حت���ى �إن���ه ل يج���د �لوق���ت 
لمعا�ص���رة زوجت���ه، لكن���ه مح���ب له���ا وحن���ون متعاطف مع 

محنة �أ�صرتها، �نت�صلها من �لفقر و�ل�صياع.
 تق���ول �لزوج���ة لجارتها: »كنت �أريد �أن يك���ون لي ولد يوؤن�س وحدتي ولكن من �أين يجيء �لولد 

وزوجي م�صغول عني بال�صوق و�لأرقام؟ هذه �لأرقام تهجم عليه كالبعو�س تنه�س عقله وبدنه«.
�لزوج���ة مثقف���ة و�دع���ة �صفافة كما و�صفها زوجه���ا ذ�ت نزعة �صوفية فهي تح���اول �أن توحي �إلى 
زوجها �أن �لإن�صان روح �أي�صاً، تقول له وهي تدعي �أنها تقر�أ له برجه: »برج �لعقرب. بالك م�صغول 
د�ئماً و�أيام �لعمر تجري في نهر من �لماء و�لطين لت�صب في �لبحر. �إذ� كنت مز�رعاً فال تقطف 
�إل طي���ب �لثم���ر، و�إذ� كنت تاجر�ً فتاجر بالطيب فاإنه نزهة �لأرو�ح، و�إذ� كنت �صلطاناً فدع عينيك 
ت�صع���ان بالحكم���ة وقلبك بالعطف و�لمحبة. �أمام���ك �صفر طويل ول ينفعك �إل �لز�د. �حمل معك 

في �صفرك متاعاً ل يبلى، وماًل ل ينفد، وطعاماً لم تم�ص�صه نار، وماء زلًل ل ياأْ�َصن«.
وعندم���ا ت���ر�ه �لزوج���ة وهو يبي���ع كل �صيء حت���ى �لم�صكن وي�صف���ي ح�صابه في �ل�ص���وق ��صتعد�د�ً 
للرحي���ل تق���ول ل���ه: »�أنت تتاجر ب���كل �صيء حتى بالممنوع���ات، وت�صتثمر �أم���و�ل �لنا�س فهل دفعت 
حقوقهم؟«يق���ول: »�لفق���ر�ء و�لأر�م���ل دفع���ت له���م �أمو�له���م مع �لأرب���اح. كل �لتجارة ف���ي �لحرب 

م�صروعة«.
وعندم���ا تحدث���ه بما يرويه �لنا�س عن كائن غريب يجول بعربته �لمدينة في �لليل يقول: »عن 
�أي مدين���ة تتحدثي���ن، �لمدين���ة تحولت �إلى مقب���رة كبيرة ولهذ� يركبهم �لوه���م ويتخيلون �أ�صياء 

غريبة«.
�إنه���ا �لح���رب و�لمدين���ة كما و�صفته���ا �لزوجة وهي �أم���ام قبر �أمه���ا تخاطبها: »�لمدين���ة يا �أمي 
تتح���ول �إلى مقبرة كبي���رة ي�صكنها �لأمو�ت و�لأ�صباح ورو�ئح �أج�صاد �لمهاجرين، وبقايا ثرثر�تهم 

في �لف�صاء«.
هك���ذ� نج���د �لزوجي���ن عل���ى �لرغم من �لحب �ل���ذي يجمعهم���ا يف�صلهما ع���ن بع�صهما �ختالف 
�لمفاهيم وحائط زجاجي يريان خالله ويمنعهما من �للقاء، وهذ� ما ج�صده م�صهد �لحلم �لذي 

حلمت به �لزوجة.
�لبن���اء �لرم���زي �ل�صفاف في هذه �لم�صرحية ي�صتدعي �لنظ���ر و�لتاأويل وهي: 1- �أحالم �لزوجة 
�لتي ت�صي باأحد�ث ماأ�صاوية تجتاح �لمدينة 2- �لعربة و�لرجل �لغام�س �لذي ي�صوقها �أمامه في 
�للي���ل، �إنه���ا تذكرنا بالعربات �لتي كانت تنقل جثث �لموتى في �لطاعون، وهذ� هو طاعون �لموت 
و�لحرب يلتهم �ليوم �لمدينة 3- �لكلب �لذي يجري �أمام �لعربة ي�صم متح�ص�صاً جثث �لموتى 4- 
�ل�صجرة �لتي ت�صفر �أور�قها وتت�صاقط تحيلنا �إلى بع�س �لمعتقد�ت و�لماأثور�ت، �إذ تقول �لعامة: 

»فالن �صقطت ورقته« �أي حانت منيته.
ه���ذه �لرم���وز مع عنا�ص���ر �لم�صرحية �لأخرى تجعل م���ن �لم�صرحية ن�صاً متكام���اًل يجمع  بين 

�لو�قع و�لحلم و�لإرها�س.         
�أ�صياء كثيرة يمكن �أن نقر�أها من خالل �لبناء �لم�صهدي ودللت �لحو�ر ورموز هذه �لم�صرحية 
ذ�ت �لف�ص���ل �لو�ح���د، لكنها مكتملة �لحكاية بظالله���ا و�إيحاء�تها ودللتها، تخترق �لماألوف �إلى 
�لو�ق���ع �لعميق لالأحد�ث و�ل�صخ�صيات، �إنها ن�س تتردد وتتعاقب م�صاهده �لمتالحقة باإيقاعاتها 
�ل�صريع���ة بي���ن �ل�صعر �لمجنح وبين �لنثر �لمن�صود بنكهة �ل�صع���ر، غير مغلق على نف�صه، �إنه ن�س 

منفتح على �لروؤية �لو��صعة و�لتاأويل �صاأن �أغلب ن�صو�س هذ� �لكاتب �لتجريبية.

 تب���د�أ » ليل���ى » بطل���ة رو�ي���ة )لي����س ه���ذ� م���ا �أريد( 
)�أرغ���ب  بالق���ول    ، �أتا�ص���ي  �صائ���ب  رن���ا  لالأديب���ة 
ع���ن   . �ص���يء  كل  ع���ن  لأكت���ب  ذ�كرت���ي  با�صتمط���ار 
�لجنون و�لحماقات، عن كل  �لخيبات، عن �ل�صقوط 
و�لنهي���ار�ت، لن �أتو�رى، لن �أح���ذر �لألغام، �صاأم�صي 

ولتنفج���ر،  فوقه���ا،  بقربه���ا  
كم���ا يحل���و له���ا. ف���ال �أدب م���ن 
دون �نفج���ار�ت ...!!( �لرو�ية، 
�إذ�ً، ع���ن حي���اة �لبطل���ة / ليل���ى 
و�ل�صحفي���ة  �لعا�صق���ة،   ،/
تح���ولت  وع���ن  �لماج���دة، 
حياته���ا. هي ت�صميه���ا ) حكاية 
(، لكنه���ا رو�ي���ة �أو ملحمة ...! 
ب�ص���رد  تب���د�أ  �لمقدم���ة،  بع���د 
ق�ص���ة حياتها بجم���ل تقريرية 
�إخبارية في لغة �أقرب للتقرير 
�ل�صحف���ي ، وه���ي �صحفي���ة .. 

تقول: 
) ل �أدري كيف ح�صل هذ� بب�صاطة ..!!(

 تب���د�أ  �لرو�ي���ة، بف�ص���ل عنو�ن���ه ) �لمقدمة ( ثم ل 
نجد عناوين للف�صول ول �أرقام  لها، بل تبدو ف�صاًل 

و�حد�ً..!!
 �صيغة �لمتكلم ) �لأنا ( تعطي و�قعية وم�صد�قية 
لم���ا تروي���ه ليل���ى، لم���ا ح�ص���ل لها م���ن �أح���د�ث فهي 
تعم���ل ف���ي �صحيف���ة ��صمه���ا )عمري���ت( وت�ص���در في 
) طرطو����س( كم���ا تق���ول �لرو�ي���ة وه���ي �أي�ص���اً فنانة 
ت�صكيلي���ة ر�صام���ة  �أم���ا / حام���د/ فه���و زميله���ا ف���ي 
�لمعه���د ث���م �صديقها ث���م حبيبها يعمل ف���ي �لم�صرح  

وهو �صاعر.
 �لتو��صل �لروحي بين / ليلى / و / حامد / تطلق 
علي���ه ليل���ى )�لمر�هق���ة �لمتاأخ���رة (. ح���ب يجرفه���ا 
بتي���اره ، جم���ر ون���ار،  و�أ�ص���و�ق ولق���اء�ت و�ت�ص���الت 
هاتفي���ة. و�لبح���ر ه���و �ل�صاه���د وم�ص���رح �لح���دث .. 
و�أمو�ج���ه ت�صف���ق �أو ربم���ا تهز�أ بالعا�صقي���ن يقيم في 
ري���ف دم�ص���ق لكنه يزور من���زل عمه بين حي���ن و�آخر 
ويلتق���ي/ ليل���ى/ لي�ص���ارك باأما����س �صعري���ة، ُيم�ص���ي 
�أ�صبوع���اً �أحياناً، يلتقيان في �لمقاهي �لقديمة وعلى 

مركب في �لبحر.
 ولأنه���ا  تق���ع ف���ي �لح���ب وللم���رة �لأول���ى ب�صب���ب 
تربيته���ا �ل�صارم���ة  ف���اإن م�صاعره���ا ت���زد�د جموح���اً 
فت�صل���م نف�صه���ا للح���ب لدرج���ة �أنه���ا تح���ب معانق���ة 

جميع �لنا�س و �لأ�صياء )�س14 (. 
كاتم���ة �ص���ر ليل���ى ه���ي ديان���ا زوج���ة �لع���م مار�صي���ل 
�لع���م  عليه���ا  تع���رف  �لت���ي  �لأرمني���ة  �ل�صوي�صري���ة 
مار�صيل �أثن���اء زيارته �لى جنيف و تزوجها بعد وفاة 
زوجت���ه هي تحب جنيف  وتح���ب �أكثر طرطو�س لن 
�لح���ب » جني���ف �ص���يء و �لنتماء » طرطو����س » �صيء 
�آخ���ر و �أّما  طوني فهو �ب���ن �لعم مار�صيل من زوجته 

�لأولى و يقيم في جنيف كطبيب �صهير. 
ياأخ���ذ �لحب كل تفكير ليلى و حو��صها ولكنه لي�س 
كذل���ك بالن�صب���ة �إل���ى حامد �لذي يت���وق �لى �متالك 
ج�صده���ا بينما  هي ت�صبط م�صاعرها فال ينال منها 
�ص���وى قبالت عاب���رة ..!! ت�صتعل ليلى لكن �لمفاجاأة 
�ل�صادم���ة تك���ون عندما تع���رف �أن حامد ل���ه خطيبة 
ه���ي �بن���ة عم���ه ... تبتعد عن���ه ت�صفعه عل���ى وجهه و 

ت�صاب بالحمى و تدخل �لم�صفى لعدة �أيام.  
ف���ي  لعمله���ا  تع���ود  �لم�صف���ى  م���ن  خروجه���ا  بع���د 
�ل�صحيف���ة لتكون م�صرفة عل���ى �صفحة �لأخبار بدًل 
م���ن �ل�صعر تحول م���ن �لرومان�صية �إلى �لو�قعية في 

�لعمل �ل�صحفي و في �لحياة عامة. 
ينته���ي هنا �لن�ص���ف �لأول من �لرو�ي���ة لتبد�أ ليلى 
حياة جديدة تلتحق بدورة عربية لالإعالم في دم�صق 
تتع���رف على �صحفيين عرب ... يقرر هوؤلء �لذهاب 

�إلى �لعر�ق لتعرية و ف�صح �لحتالل �لأمريكي 
�لو�صع �لمتفجر – �غتيالت- �نفجار�ت – خطف 
– تدمير – يجعل من عمل مجموعة مر��صلون بال 
ح���دود �صعب���ة تحتاج �إلى ج���ر�أة و �إق���د�م، ل ينق�صها 
�أب���د�ً هنا �لكل �صد �لكل من يقاوم �لحتالل يو�صف 
باأن���ه من �أن�صار �لنظ���ام �ل�صابق و من يعمل 
م���ع �أمري���كا يو�ص���ف باأن���ه خائ���ن لأنه���ا قوة 
ب���د  �لطائف���ة ل  ه���ذه  م���ع  م���ن  و  �حت���الل 
�أن يك���ون ع���دو�ً للطائف���ة �لأخ���رى ه���ذ� هو 
مخط���ط �أمري���كا لتدمي���ر �لع���ر�ق، ثقافة و 

ح�صارة و تحييده عن محيطه �لعربي. 
يقول���ون عنه���ا ملحدة لكنه���ا علمانية كما 
تق���ول و م�صلم���ة و »�لعلماني���ة  »  و �لدي���ن » 
3 يكم���الن بع�صهم���ا �لبع����س و ل تعار����س 
بينهم���ا و ط���رح مثل ه���ذ� لر�أي، تل���ك �لأيام 
فهم���و�  �لذي���ن  لن  بالرف����س  يقاب���ل  كان 
تعن���ي  �لعلماني���ة  �أن  ي���رون  �لإ�ص���الم خط���ا 
�لكف���ر... �لوطني���ة عنده���ا  تعن���ي �لعم���ق �لمحدود، 
هك���ذ�  و  �ل�صتر�تيج���ي  �لعم���ق  تعن���ي  �لقومي���ة  و 
تعر����س نف�صه���ا و رفاقه���ا للخطر من �أج���ل �لعر�ق و 
ي�صتطيعون ف�صح �لحتالل من خالل وثائق و �صور 
ين�صرونه���ا في �صحفهم و�إذ�عاتهم �لتي ير��صلونها و 
ه���ذه �لوثائق تف�صح و تع���ري و تدين �لخونة �لذين 
�نتم���اء للكف���ر  ه���و  للقت���ل فه���ذ� �لنتم���اء  ينتم���ون 
و�لمنتم���ي هنا هو �لخائن �لذي باع نف�صه للمحتل و 
هو عدو نف�صه وعدو وطنه ،تعتقل �لقو�ت �لأمريكية 
/ليل���ى/ وتحق���ق معه���ا وبتدخ���ل م���ن /طون���ي/ �بن 
�لع���م مار�صي���ل �ل���ذي يحم���ل �لجن�صي���ة �ل�صوي�صرية 
ويتدخ���ل م���ع كل �لأط���ر�ف م���ن �أج���ل وق���ف �لدم���ار 

و�لقتل ومعالجة �لم�صابين.
تعود ليلى �إلى �صورية و�إلى عملها �ل�صحفي وتنهي 
رو�يتها بعبارة« لم �أكتب وجعي بال�صبط، ولم �أنفجر 

من �لمكان �لذي �أريد..�أو.. لي�س هذ� ما �أريد!!«.
ليلى، رمز للم���ر�أة، �لمثقفة، �لمكافحة، �لع�صرية، 
بالمعنى �لإيجابي للكلمة، وهي رمز، �أي�صاً، لالإعالم 
�لوطن���ي �لقوم���ي �لمقاوم لالحت���الل و�أذنابه، وهذ� 
�لإع���الم ح�ص���ب �لرو�ي���ة عل���ى �لرغم م���ن �إمكانياته 
�لمتو��صع���ة، ��صتط���اع  �أن يك���ون موؤث���ر�ً لأن���ه ينق���ل 

�لحقيقة ويف�صح �لمحتل وجر�ئمه.
ليل���ى ت�صتع���ل حب���اً ورومان�صي���ة في �لن�ص���ف �لأول 
م���ن �لرو�ي���ة و�لحبي���ب هن���ا ل���م يك���ن  مخل�ص���اً ب���ل 
يج���ري ور�ء ن���زوة يبتغيها لكنه���ا تكت�صفه في �لوقت  

�لمنا�صب وتخرجه من حياتها.
وف���ي �لن�ص���ف �لثان���ي م���ن �لرو�ي���ة ت�صتع���ل حب���اً 
للوط���ن وفك���ر�ً قومي���اً فتغدو«بطل���ة« و�لحبي���ب هنا 
هو«�لوط���ن« �ل���ذي يبادله���ا �لحب و�لتقدي���ر ممثاًل 

بكل �أ�صرتها ومن يعرفها.
و�إذ� كان م���ن ثغر�ت فنية في �لرو�ية فاإنها تتجلى 
في �لتفا�صيل �لتي ل لزوم لها في �لق�ص�س �لطارئة 
عل���ى �لح���دث �لع���ام، مث���ل زي���ارة �لوف���د �ل�صحف���ي 
�لعربي �إلى تدمر و�لفر�ت ومثل زيارة » ديانا »للحي 
�ل�صعبي في طرطو����س  لتقديم �لم�صاعد�ت للفقر�ء 
فه���ذه �لتفا�صيل كانت عبئاً على �ل�صرد �لرو�ئي دون 

�أن يكون لها وظيفة..!!
ولالأديب���ة رنا �صائب �أتا�صي ع���دد من �لمجموعات 
�لق�ص�صي���ة وه���ي ع�صو في جمعي���ة �لق�صة و�لرو�ية 

في �تحاد �لكتاب �لعرب.
�لكت���اب: لي����س ه���ذ� م���ا �أري���د، رو�ي���ة، رن���ا �صائ���ب 

�أتا�صي، د�ر �أرو�د.

.قراءة موجزة في مسرحية 
»العربة والرحيل«

 للكاتب المسرحي عبد الفتاح 
قلعه جي

ليس هذا ما أريد، رواية المرأة 
  كتب:  حسن إبراهيم أحمدالمنتمية للحب ، والوطن

  يب���دو �أن �لح�ص���ول عل���ى �لث���رو�ت عب���ر �لتاري���خ �رتب���ط بالحف���ر 
كطريق���ة للح�ص���ول عليها. ويذهب �لخي���ال �أو �لتفكي���ر �إلى ما فعله 
�أبن���اء �ل�صع���وب للح�ص���ول عل���ى حاجاته���م، وعنده���ا نج���د م�صد�قية 

�لفكرة.
  فالأر����س ل ينب���ت زرعها، دون �لحفر فيها، وم���ا �أوجدته �لطبيعة 

دون حفر لم يعد كافياً لتغذية �لأعد�د �لمتز�يدة من �لب�صر.
  ولك���ي نح�ص���ل عل���ى �لطاقة في زمننا نحتاج �إل���ى حفر �آبار �لنفط 
ومناج���م �لفح���م. وكذل���ك م���ن �أج���ل �لح�ص���ول عل���ى �لمع���ادن عماد 
�ل�صناع���ة �لحديث���ة. وه���ذه �لعملي���ات مطل���وب �أن ت�ص���ل �إل���ى �أعماق 

�صحيقة.
  كذل���ك ه���و �لحف���ر ع���ن �لآث���ار لك�صفه���ا ومعرف���ة م���ا تركت���ه �أو ما 
و�صلت �إليه �ل�صعوب في مو�قع عي�صها. وما �صبق يوؤكد �أهمية عملية 
�لحف���ر للو�ص���ول �إلى �لث���رو�ت وو�صائل �لعي�س في ه���ذ� �لزمن �لذي 

تزد�د تعقيد�ت �لعي�س فيه.
  لك���ن، ه���ل كل �لثرو�ت و�أنو�عها تاأتي عن طريق �لحفر؟ وماذ� عن 

�لثرو�ت �لمعنوية كالثقافات، ومنها �لعقائد؟
  ف���ي �ت�ص���ال م���ع �أح���د �لنا�صرين لن�صر كت���اب �أعددته، ق���ال لي: �أل 
يكفي���ك �أن يبرز ��صم���ك على غالف �لكتاب باعتبارك موؤلفه؟ �إن هذ� 
مم���ا ل يح�صل لالآخرين في حياتهم، ول ي�صتطيعون �لح�صول على 
�لمكان���ة و�ل�صه���رة لأن �أ�صماءه���م ل يت���م تد�وله���ا، وعندم���ا قل���ت له: 
�إن �لثقاف���ة ث���روة لأي �صع���ب يفتر����س �أن يح���وز مكانة رفيع���ة، وهذه 
ل تح�ص���ل ب�صهول���ة، ب���ل تحتاج �إل���ى �لجه���ود �لم�صنية، �أج���اب: وهل 
تحف���رون �لأر����س بم���ا تملكون���ه م���ن �أقالم للح�ص���ول على م���ا تقول 
�إن���ه ث���روة؟ قلت: بل �إنن���ا نحفر بعيوننا، وكلم���ا ز�دت �لثروة رقياً كان 
للحف���ر عليه���ا �أدو�ت���ه �لرفيع���ة، و�لأمم تتح�ص���ن �أحو�له���ا على �أيدي 
�لمثقفي���ن م���ن مو�طنيه���ا، وكلم���ا �زد�دت �لثقاف���ة عمق���اً ز�دت �لأمم 

�زدهار�ً، فالعيون �أقرب �إلى �لدماغ جالب �لثروة.
  ج���اء كالم���ي دون تفكي���ر م�صبق، وعب���ر �لمر�ت �لت���ي تذكرت فيها 
�لح���و�ر م���ع �لنا�ص���ر، كان���ت تتعم���ق ف���ي ذهن���ي فك���رة �لحف���ر، خا�صة 
عندم���ا �أجد نف�ص���ي منهمكاً بكتابة بحث يحت���اج لمر�جعة �لكثير من 
�لكتب و�لمر�جع و��صتجالء غو�م�س �لأفكار و�لآر�ء ولملمة �أطر�ف 

�لمو�صوع تقلياًل لعيوبه.
  ه���ل فّك���رت �أخي �لقارئ لحظة بم���ا ي�صيب �لعيون �لتي تحفر بين 
�ل�صط���ور، م���ن �لكل���ل بحي���ث ي�صط���ر �صاحبه���ا لإغما�صه���ا فترة من 
�لزم���ن دون نعا����س وحاج���ة �إلى �لنوم، �إنم���ا لتهدئ���ة �أع�صابها عندما 
ت�صع���ر �أنك ل���م تعد قادر�ً عل���ى �إبقائها مفتوحة نتيج���ة تركيز �لنظر 
عل���ى �لكلم���ات و�لح���روف و�لفو��صل و�لنق���اط، و�إ�صغ���ال �لذهن بكل 

تف�صيل؟
  �أي حف���ر يمك���ن �أن يو�ص���ل �صاحبه �إلى �أكثر من ه���ذ� �لإجهاد؟ �إن 

�لحفاري���ن �لباحثي���ن ع���ن �لث���رو�ت يفعلون ذل���ك ب���اأدو�ت ل �إح�صا�س 
فيه���ا، موظفة لذل���ك، و�ليوم �أ�صبحت �لمع���د�ت �لتكنولوجية بدياًل 
له���ا. لك���ن �لحفر عن �لأفكار وما ور�ء �لأف���كار، ل �أدو�ت ت�صاعد عليه 
غي���ر �لم���ادة �لحية �لتي ق���د يفقد �لباحث �لقدرة عل���ى توظيفها مع 
�لأي���ام، لذل���ك تج���د �لذي���ن ينخرط���ون في ه���ذ� �لمج���ال م�صغولين 
ف���ي �لبح���ث ع���ن عد�ص���ات �لنظ���ار�ت كي تت���الءم مع مهم���ات عيونهم 

وت�صاعدهم في مهامهم.
  عندم���ا نج���د �أن �لثرو�ت من كل ن���وع قد �أ�صبحت بين يدي �لنا�س 
في كل مكان، ل نجهد �أنف�صنا كثير�ً في �لتفكير بمقد�ر �لجهود �لتي 
بذلت للح�صول على ذلك، بل قد ينظر �إلى مردوديتها على �ل�صعوب 
مادي���اً وم�صاهمتها في �صناعة �لمكان���ة �لعالمية، وتوفيرها لحاجات 

�ل�صعوب.
  م���ن بي���ن �لمتاج���ر �لتي تبيع مختلف �ل�صلع، نج���د �لمكتبات �لتي 
تبي���ع �لكتب بغية �لرب���ح، وكذلك تبيع �لمنتج���ات �لثقافية �لأخرى. 
كما نجد �ل�صا�صات �لتي تعر�س �لكثير من �لمو�د �لثقافية و�لجمالية 
�لت���ي يتمت���ع به���ا �لب�ص���ر، وت�صه���م ف���ي تربية وتهذي���ب �لنفو����س، كما 
ت�صاه���م ف���ي تطوير �لم�صت���رك �لب�صري من �ل���ذوق و�لفكر، ما يمكن 

�لعالم من �لت�صارك و�قت�صام �لطماأنينة.
  �إن �لتفكير بمدى �لجهود �لمبذولة لإيجاد كل ذلك �صيو�صل �إلى 
�لعج���ز ع���ن �لإحاط���ة �أو �لتقدير، و�إذ� وج���دت �لمقايي�س �لتي تقي�س 
�لجه���ود �لمبذول���ة ف���ي �إيجاده���ا، ف���اإن �لبح���ث ع���ن مقايي����س تقي�س 
�لجه���ود �لتي تبذل في �لتمكن من �إنت���اج فني �أو فكري على م�صتوى 
جي���د، �صيك���ون متعذر�ً ما لم ت���زرع هذه �لمقايي�س ف���ي عيون و�أدمغة 

و�أع�صاب من يحفرون للبحث عنها.
  ه���ل م���ن مقيا�س لما يعتمل في عق���ل �صخ�س يعجز عن �لنوم قبل 
�أن يه���ب م�صرعاً في لحظات �لظالم و�لب���رد، لأنه ل ي�صتطيع تاأجيل 
ت�صجي���ل فك���رة تخط���ر له خوف���اً م���ن �صياعه���ا و�صياع �للحظ���ة �لتي 

تمكن �لمبدع من ت�صجيلها؟
  �إن لحظ���ة نيوت���ن –ولي����س كل مب���دع ه���و نيوت���ن- ق���د تح�ص���ل 
للكثيري���ن، وه���ي لحظ���ة م���ن توت���ر �لأع�ص���اب، مم���ا ل يجع���ل مهمة 
�لعي���ون ف���ي �لحف���ر و�لذهن في �لتوق���د متاحة دون �إره���اق �صاحبها 
و�إق���الق �لآخري���ن. فم���ا �أن ينته���ي �لباحث من �لبحث ع���ن فكرة في 
مرج���ع ولملمة جو�نبها حتى تج���د غيرها �لطريق �إلى تفكيره ومن 
ث���م عيني���ه. وهو ل يتردد في �لبحث ل���دى �لأ�صدقاء �أو في �لمكتبات 
عم���ا يفتقده في مخاطبة جديرة لعق���ول �لنا�س، وبع�س ذلك يحتاج 
�إل���ى �ل�صف���ر و�إلى �لمزيد من �ل�صبر و�لزم���ن، هذ� �إذ� تجاوزنا �إرهاق 
�لجي���وب ومحاف���ظ �لنقود بما ق���د يكون مردوده �لم���ادي �صفر�ً، في 
حين يجمع �لنا�صرون منه �لثرو�ت حين يتم رو�ج �لأفكار وم�صاهمات 

�أ�صحابها.

  يق���ال �إن كت���ب �لجاحظ �نهارت عليه فقتلته. وكتب غير �لجاحظ 
قتل���ت �أ�صحابه���ا بطر�ئ���ق مختلف���ة، لع���ل �أبرزه���ا �لج���ر�أة �لفكرية �أو 
مهاجمة �لحكام ونقدهم. وبع�س �لكتب قتلت �أ�صحابها لما �أورثتهم 
من فقر للتمكن من �إنجازها. وبع�صها لما �حتوته من كفر في نظر 
�لمت�صددين في �لإيمان. و�لقتل قد ل يكون �لموت �لمعروف فقط.

  �ل�صلط���ات ل تتو�ن���ى في ت�صجيع �لحفر، �صو�ء �أكان �صطحياً �أو في 
�لأعم���اق، م���ا لم يك���ن �لحفر بالعيون �ل���ذي ت�صت�صعر خط���ره. وهذه 
�ل�صلط���ات، عقدي���ة كان���ت �أو �صيا�صي���ة �أيديولوجي���ة، له���ا ح�صاباته���ا 
ومو�قفه���ا، وهنا يظهر �خت���الف حفر عن حفر، ل في �لأدو�ت فقط، 

بل في �لمردود.
  منتجات �لزر�عة �لتي تتطلب �لحفر، �أو منتجات �لطاقة و�لمعادن 
و�لآث���ار، ل تك�ص���د غالباً، بل قد تجد �لرو�ج. �إنما من ي�صمن �أن يجد 

منتوج �لحفر بالعيون �لترحيب و�ل�صعي للح�صول عليه؟
  تناف����س �لحفارين في �صبيل �لث���روة �لمادية، يدفع لنموها وزيادة 
�لأرب���اح، لك���ن �لحف���ر بالعي���ون لإنت���اج �لث���رو�ت �لفكري���ة و�لفنية، ل 
يحب���ذ �لتقلي���د وتح�صي���ن مو��صفات �لمنت���ج �لر�ئ���ج و�لمربح فقط، 
�إنم���ا يحفز �لبتكار و�ص���وًل �إلى �لخروج عن �لتقاليد و�لموروث بين 
حين و�آخر، وهذه لي�صت حال كل منتج في �لحياة، ما يجعل �لتجديد 

و�لبتكار �صمة �لمنتج �لطامح للنجاح و�لنت�صار.
  �إن �لأكث���ر رو�ج���اً بين �لمبدعين، و�لأكثر ح�صور�ً وقوة تاأثير، هم 
�ل���رو�د �لذي���ن ��صتن���و� �أ�صاليب وطر�ئق ل���م تكن معه���ودة، فاأ�صبحو� 
ق���ادة مذ�ه���ب ف���ي �لإنت���اج �لأدبي و�لفن���ي. كذل���ك يمكن �لنظ���ر �إلى 
�لأبح���اث �لفكري���ة و�لنقدي���ة ومنتجيها، وهم �لذي���ن يحتاجون �أكثر 
م���ن غيره���م �إل���ى �لجهد و�لوق���ت في تكوي���ن �صخ�صياته���م �لفكرية، 

حيث ل تكفي �لملكة �ل�صرورية �أو �لموهبة هنا.
  �أخي���ر�ً ل تق���ل م�صاهمة �لحفر بالعي���ون )�لثقافة( عن غيرها من 
�أ�ص���كال �لحف���ر و�لن�ص���اط ف���ي بناء �ص���رح �لتق���دم للب�صري���ة و�إنقاذها 
م���ن ماآ�ص���ي �ل�صلوك �لم�صتبد و�لفق���ر و�لو�صائجي���ة �لع�صبية. بل �إن 
�لثقاف���ة هي �لمعول عليها و�لتي طالم���ا �عتبرت قارب �لنجاة لإنقاذ 
�لب�صرية من �ل�صتنقاع، ول تقل م�صاهمتها عن �أي جانب من جو�نب 

�لحياة و�لن�صاط �لب�صري، بل هي �لأكثر رفعة و�صمانة.
  �لثقاف���ة هي ر�عي���ة �لتناق�س بين �لح�ص���ارة و�لتوح�س. و�لثقافة 
�لت���ي تتوخى �صناعة �لعالم على قيا�ص���ات �لتقدم و�لجمال و�ل�صالم، 
تحت���اج �إل���ى مزي���د من �لحف���ر من ن���وع �آخر للو�ص���ول �إليه���ا، ويبقى 

للموهبة و�لإلهام ح�صتهما.  

الحفر بالعيون

نظ���م ف���رع حل���ب لتح���اد �لكت���اب �لع���رب مهرج���ان “�إبر�هيم هنان���و �ل�صع���ري” �لذي 
��صت�صاف���ه م�ص���رح �لمكتبة �لوطنية في حلب  بم�صاركة ع���دد كبير من �ل�صعر�ء و�لأدباء 

و�لمثقفين، �حتفاًء بذكرى عزيزة على قلوب �ل�صوريين،   ذكرى يوم �لجالء �لعظيم.
ونوه رئي�س فرع �تحاد �لكتاب في حلب �لدكتور �أحمد زياد محبك باأهمية �لمهرجان 
بم���ا  يحمل���ه م���ن  قيم ومع���ان تتحدث عن تاري���خ �صورية ون�ص���ال �أبنائه���ا �صمن م�صعى 
م�صتم���ر م���ن �تح���اد �لكت���اب �لع���رب لتاأكي���د دور �لأدب �لطليع���ي و�حت�صان���ه للمثقفين 

و�لمفكرين و�لباحثين لإحياء �صعلة �لم�صتقبل.
و�أك���د �لم�صارك���ون في �لمهرجان على �أن ذكرى �لج���الء ر��صخة في وجد�ن كل �صوري 
�صري���ف، و�أن م���ا يقدم���ه �أبن���اء �صوري���ة �ليوم م���ن ت�صحيات ف���ي �صبيل ت���ر�ب �لوطن هو 
�متد�د لما قدمه �لأجد�د من ت�صحيات للح�صول على �ل�صتقالل وطرد �لحتالل عن 

ثرى �صورية �لطاهر.
وتخل���ل �لمهرج���ان عر����س فيل���م ت�صجيل���ي ع���ن حي���اة �لمنا�ص���ل هنان���و وكفاح���ه �صد 
�لحت���الل �لفرن�ص���ي مع ��صتح�ص���ار بطولت جي�صن���ا �لبا�صل في حرب���ه �لم�صتمرة على 

�لإرهاب.
وعقب �لمهرجان ز�ر �لح�صور �صريح �ل�صهيد �إبر�هيم هنانو في مدينة حلب.

مهرجان »إبراهيم هنانو الشعري«
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يا بحُر َجّدْد للعيون لقاَء
حوك َعناَء و�ْم�َصْح َعِن �لوجه �ل�صّ

و��ْصُكْب على �صّط �لجمال �صبابًة
تروي غلياًل ظامئاً وظماَء

وتمّد ُع�ّصاق �لحياة و�صامًة
ُتغني �لمفاتن رّقًة وبهاَء

فالحّب كالغيث �ل�ّصفيف بهطله
ُيحْيي �لقلوب وُيْنِع�ُس �لبيد�َء

يا بحُر قد هجر �لّرقاد عيوننا
وج�صومنا ت�صكو �أ�صًى وبالَء

�َصِئَمْت نفو�س �لمغرمين من �لّنوى
و�لهجر �صّيع بهجًة ورخاَء

مُت �صاد مع �ل�ّصكون على �لّربا و�ل�صّ
و�لحّر ينعى �إلفًة و�إخاَء

    و�ل�ّصمل �صّتته �لّزمان بطعنٍة
من كّف وغٍد يرتدي �لإغر�َء

ويدور في فلك �لحماقة جاهاًل
�أّن �ل�ّصماء ُتَكّرم �لّنبالَء   

يا بحُر �أَْطِفْئ في �لجو�رح لوعًة
�أَْعَيْت ِبَحرِّ لهيبها �لأح�صاَء

فاْم�َصْح دموع �لعابرين مع �لأ�صى
و�ْرَحْم جموعاً فارقْت �أبناَء

�صاب �لّزمان وليلنا في ظلمٍة
ترمي على طول �لحدود عز�َء

فمتى يعود �إلى �لحياة جمالها
و�لأر�س ت�صهد غبطًة وَغناَء 

فالوقت حان لكي تعود حبيبٌة
لحبيبها وتجّدد �لأجو�َء

ويزول عن وجهيهما تعب �لّنوى

و�لجرح يلقى بل�صماً ودو�َء

يا �أّيها �لجاني ح�صابَك قادٌم

فالّل �أنزل للم�صيء جز�َء

ل بّد �أن تلقى جز�ءَك عادًل

قال �ل�ّصهيد وَب�ّصَر �لأحياَء

قال �ل�ّصهيد وقوله عن رّبه

 يبقى �لكر�م باأر�صهم ُكَرماَء

ما د�م في وطن �لكر�مة عا�صٌق

يهوى �لق�صيد ويقر�أ �لخن�صاَء

با بابة و�ل�صّ �صتعود �أيام �ل�صّ

و�ل�ّصم�س تر�صل رحمًة و�صياَء

وتعود من بعد �لغياب �صبّيٌة

ُت�صفي على ِنَعم �لجمال حياَء

فاْلُح�ْصُن ُيك�صبه �لجمال ن�صارًة

فّتانًة و�صقائقاً حمر�َء

ل �لّريح ت�صلبنا �لحياة ول �لّردى

�صنظّل نع�صق في �لهوى �لح�صناَء

ونظّل نرفع لل�ّصماء جباهنا

ونطال فيها �لأنجم �لّزهر�َء

ونمّد من فوق �ل�ّصحاب كفوفنا

لن�صافح �لأقمار و�لجوز�َء

وطن �لأباة متى توّحد ر�أيه

يلوي �لُمحال وي�صنع �لعلياَء

فلنا �لحياة بح�ْصنها ونعيمها

نحيا وندفن في �لّذر� �لأعد�َء

حينما استحضرك و أكتب عنك يتحول القلم في يدي إلى وردة حمراء

غادة السمان

وعد قصيدتان
  شعر: مجيب السوسي  شعر: رضوان الحزواني

كاَن حلُم �لّلقاء ُيغري عيوَنْه
ويو��صي بالنُّعمياِت �ُصجوَنْه

باباِت في �لقلِب حلٌم هدهَد �ل�صّ
� كما هدهَد �لّندى يا�صميَنْه

 وهفا ينفُح �لمو�جَد عطر�ً
ي�صكُب �لورُد من �صذ�ها فتوَنْه

�أغد�ً يزهُر �لّربيُع وتاأتي
كالأماني ُقمرّيٌة ميموَنْة؟

�أَو َحّقاً من بعِد دهٍر ير�ها؟
وكتاُب �لفر�ِق يطوي �صنيَنْه

يلتقي في �لخميِل غ�صٌن بغ�صٍن
و�لّن�صيماُت ت�صتميُل غ�صوَنْه

�أَو حّقاً ُي�صالُم �لّدهُر �صّباً؟
يَم�صُح �لّنوُر قلَبُه وجبيَنْه

هي قالت: و�ل�ّصعُر خيُر جلي�ٍس
في غٍد ين�صُد �لو�صاُل لحوَنْه

* * *
لب�صْت �أجمل �لّثياِب �لقو�في

وتثّنْت جذلى باأح�صِن زيَنْة
ماُء رّفْت جناحاً طور �لظِّ و�ل�صُّ

تغزُل �لوجَد لهفًة و�صكيَنْة
وحروٌف تهّياأْت كيَف تحكي

ق�ص�َس �ل�ّصوِق و�لهياِم �لّدفيَنْة
وتبارت نو��صٌر من ق�صيٍد

ها تبثُّ حنيَنْه �أّيها �أيُّ
كّلها تن�صُد �لو�صاَل وت�صعى

لتوّفي د�عي �لغر�م ديوَنْه
غير �أّن �لّرياح هّبْت �صماًل

و�إذ� بالحادي ي�صوُق �لّظعيَنْة
و�نثنى قي�صها يناجي �َصر�باً

وبجنَبْيِه تمتماٌت حزيَنْة
دّلهْتُه �لأفكار تع�صُف بالّروِح

� وتذكي بالو�صو�صاِت ُظنوَنْه
�أخلَفْت  ليلى �لوعوَد وغالْت

ُحلَم �لوعِد ، خّلفْتُه رهيَنْة
* * *

�آِه يا قي�ُس  ! كلُّنا ذ�َق ُمّر�ً
باَء �إّل �صنيَنْه ما عرفنا �لظِّ

اخضرار
..�أَِرني �لغيَب كي �أُمّدَد �صوتي

ُه �ص���مَّ �ص���د� ك���ي �أ . . فوَقُه   
�أرنيِه بدون �أّي قمي�ِس.

عارَي �ل�صحِر..دمُعُه �أو �أ�صاُه   
َمّر في ُحلمَي �لبعيد..فلّما

م�ّس قلبي..تلّقَفتُه �ل�صفاُه !   
وجنوني �أفا�َس يعدو..ويعدو

كغز�ِل-م���ن خوفِه-لت���ر�ُه   
�أرنيِه لعل دفقَة لْهفي

تتهادى..فك���م عمي���ٌق �ص���ذ�ُه   
�صادني برُقُه..وطاَف رهيفاً

ف���ي �لحنايا..وهّزن���ي معن���اُه   
كم..بِه من �صعادِة وهناِء

و�خ�صر�ِر، وقد تتالت ُخطاُه   
�أربيٌع في هم�صِه..�أم حفيٌف؟

و�لينابي���ُع �أتَعَبته���ا �لمي���اُه !   
�أنا خلف �لّروؤى �أُيّمم وجهي

�ألمُح �لعذَب �أو �أ�صمُّ ِغو�ُه !   
�صّردتني �لحروُف حتى كاأني

�جٌئ..لتن���ام عن���ُه �صم���اُه   
درُك وجدي �أرني �لغيب ،ل�صُت �أُ

ومتاهي..�أعيا �صرودي �لمتاُه!   
�إنه �ل�صعر غابتي..وظاللي

! وعناقيُدخمرتي...ولظ���اُه    
كلما قلُت �أكتفي..ر�ح يهذي

في عميقي �صياُه ،�أو ُظلمتاُه !   
كم توّج�صُتُه على �لمفارق نار�ً

ذ� جئُتُه..ع�صان���ي َجن���اُه ف���اإ   
حين وّدعُتُه..تر�ك�س قبلي

ُم�صتجير�ً..و�صّمدتني يد�ُه   
كل عقِل يذوي..وعقُل بريدي

ي���اُه كلم���ا �صاخ..تزده���ي روؤ   

يبد�أ �لتوقيت عندي معك
كّل �صباح �أنه�س من �أحالمي 

لأمار�س حياتي بك
فالحياة �أجمل في ح�صرتك

على قارعات �أوتار �لدروب �أم�صي
وكّل �صيء فيَّ

ُمغٍل في �ل�صجر...
�أعزفك نب�صاً يتغّنى به وريدي

و�أخفي كّل ما بي من عتمة
ول �أبدو م�صرقة دونك...
�أر�ك جذوة تجدل �ل�صماء

تهّزها بح�صي�س �صوقها �ل�صهوب
وعلى �لمدى تنثر �لحّب وقطر�ت �لندى

فاأح�صد بيادر �ل�صبر �صنابَل حنين
لتخرج �لكلمات عن �لن�س...
يجاذبني �لحديث مع نف�صي

ل �صيء غير عينيك مع �لريح
وليالي عمرنا �لبعيدة

تلّوح بكّف �لغياب...
يا جّنة �لوجع حين تجلد

خاطري ب�صياط �لوجد
حين هم�صتك على ر�صيف �لأرق

فكان �لجو�ب: �أّنك ها هنا
�ن�صكابة �صعر على لوح �لق�صيد

�أ�صمع �أنين �لكلمات
وخطو�ت �لحروف �لعابر�ت

في جنون �لقلب ت�صتكين
فالليل مثقوب جوربه

و�لحلم يت�صّرب كما �لأماني �لهاربات
تلعب بر�أ�صه خمرة �لت�صّكع و�لنتظار

وحروفي ت�صيء �لظّن بالعبار�ت
�أُوقظها قبل �أن يد�عب �أهد�بها �لنعا�س

و�أج�ّصدها لك نطقاً �صريحاً...
موعدنا مع �لفرح عند تمام �صاعة �للقاء

حيث نولد معاً من �ل�صياء
وللحديث بقّية...

عّر�ف �لق�صيد
�لو�حدة بعد منت�صف �لليل!!

يا لها من ماكرة
عنياك �لمتمردتان

تمار�صان �لت�صكع في �أرجائي خل�صة
ورحيق �أنفا�صك يطارد �ل�صهقة �لبكر

�لليل تحر�صه بو�بات �لأرق
يحتل �ل�صمت لعاب �لوقت

وتعرق �ل�صوت �صوفي �ل�صدى
كخ�صوع موؤمن يتلو �آية...

�لحيلة ع�صا �لأحالم
�أه�س بها على حيائي �لدفين...

�لم�صافة بيننا دقيقة ون�صف
فهل �أق�س ل�صان �لوقت

�لطويل بي، �لق�صير بك؟!!
�أن�صج حكايات �لأمو�ج لأغرق

في بحر �لتال�صي بك
�أعبر �أبهرك �لعظيم

�أقب�س مع�صم �لكلمات
دون �أن �أغ�س بعثر�ت �لفو��صل

تغمد رمح �لحيرة د�خلي
فكيف لفو�صوية مثلي

�أن تجيد ر�صف �لقو�في
�أن تتقن �ل�صير بين �أبجديتك �لمرتبة

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

عليك �لهوى ما �صلى �لحب �أو �أوتر
�أبحث مني �ل�صمت �لعنيد

فكنت �أنت عر�ف �لق�صيد...

بوصلة
ِك ،قلبي ��صتظال تحت فيئ بيا�صِ

ورّحَب في �صيفِه قائاًل: �ألَف �أهال
خليٌط من �لبرِق و�ليا�صميِن.. �أطال

.. ي�صيئ على عتمتي.. �أنحني لحبيبي حبيبي ي�صعُّ
�أ�صّم بعينيِه ر�ئحًة من لهيبي
و�أ�صرب كاأ�َس ِود�ِد.. وِطيِب !

ينادي عليَّ �للجيُن ،فاأرك�س نحو �ل�صحى ،
و�أ�صّلم قافيتي ليديِه ،
و�أرمي �صغافي عليِه ،

فت�صحو تباريُح وجدي
ُتَتّيمني رّفُة �لجفن.. �أهذي قلياًل ،

و�أجل�ُس في ملكوِت جماِلِك وحدي !
على ُبعد ثانيِة من �صفاهِك ترتاد ناري

و�أزهو.. ويزهو نهاري !
�أحّدُق حيناً بهذ� �لبيا�ِس و�أغفو قليال

ُتر�ني ملكُت �لعذوبَة..و�ل�صل�صبيال !
ورحُت �أغّني ،

وما كنُت �أعرُف من قبُل هذي �لب�صاتيَن..
�إني لأجهُل قبَل وجودِك معنى �تجاهي

..عرفُت قو�في �لمحبيَن في �ل�صعِر ،
ثم عذرُت دموَع �لفر�ْق

حبيبي  يحب �لم�صاعَر ما تحت ِجلدي
ويحلو لُه طعَم هذ� �لمذ�ْق !

حبيبي ينام طوياًل على تّلِة من حو��صي ،
يغيُب.. وير�صُم د�خل نب�صي �لبكاْء

ويم�صي بحرّيِة في �صو�رع ذ�تي !
كاأن حبيبي-بتاأ�صيرِة هذ��لبيا�ِس

- ُي�صافر في كل ما�ِس و�آِت
يوّقع بالورد تحت ندى ذكرياتي !

�أنا �أيها �لحب عانقًت �صوفّيَة �لماِء و�لطيِن
بين �ل�صالِة.. وبين �ل�صالِة

�أُجّمُع نف�صي.. لكي �أنتهي من ُذهولي
و�أعلُن �أن بيا�صِك �صوف يحّط حماماً على ُمهجتي

..بنقاِء �لهديِل..
و�أعلُن �أنِك �أنِت.. دليلي

وللحديث بقّية...

)1(
و�أذكر كان �لم�صاء وئيد�

وكانت خطاك �أنين �لم�صافة
ماج في �لكف طير ووقت

وها تن�صوي لمهارى دمي
رفرفات �لهديل

و�أوثقت �لأر�س �أ�صجارها
و�ل�صمو�ت �أجفانها

وها ترتدي مدناً
�صالحت موتها

ول تنتهي �صافنات �لعويل
�أتثغو  �لمر�فىء كي يعلن �لبحر

�صبوته للحريق؟
�أم عط�س د�هم �لكون؟

ماذ� تخط �لينابيع في دفتر �لنهر
ماذ� تقول �ل�صجير�ت للن�صغ

و�لن�صغ يجري...

ونب�صك ي�صغي...
�صغوفاً... �أليفا

ل�صوت �حتد�م �لربيع
وها �أنت �أنت �صظايا �ن�صطار �لأماني

وها �أنت �حتطاب �لروؤى و�لرحيق
)2(

لوجه بهّي بهيج
كل هذي �لخطا �لنافرة

على مفرق �لذ�كرة
�صتمحو مهابتها و�نتظار�تها

وتجثو �لن�صائم مختالة
بالنيا�صين مثل �لطو�وي�س

و�صائلها ورق قاحل نا�صل من جبين �لم�صاء
�أرى �صوتها... هائجاً ر�ئجا

في لهاث �لمروج
يطوح بالنائمين وبالالئذ�ت

تمنع من ظلها
خائبات �لبذور

)3(
خائ�س في دمي �ألق �لوجه

قد زحف �لبحر من �صحرها وجال
خائب منجل �لوقت

من �أباح لطير �لونى �أغنية
�صاح في �لنوم حلمي:

يا د�صاتير عينين ناطحتين لطعن
�لطيوف

على مذبح من بكاء
هل في دمي من فمي
زمزم نافر من �صروع

�ل�صماء
هالني طعمه ي�صتريب �لبهاء

ما لهذ� �لحنين �لذي
يرتدي جبة من طنين

جبهة خفرت
جبهة من بكاء وطين

)4(
طاعن في �لنزيف �لحميم برتقال

�لكالم
�أطعميني �لم�صرة من �صرة �لمجد

�أنع�صت لغتي... غ�صبة ماطرة
�أ�صبحت لغتي.. غيمة ز�هرة

يا جميل �ل�صالم... �صيدي لن�صور
�لج�صد

دربه... و�ح�صدي بوحنا
في �صباح �لأبد

)5(
في ف�صا خيمتي

كلما �أوم�صت غيمة عابرة
دبت �لقهوة �لعامرة
ر�بها زنجبيل مد�م

يا جميل �ل�صالم
�أحبطي خوفنا من ر�صوب �لمقام

حّطاب األبد

)الذئب(
ذئٌب �أنا و�لأمنياُت طريدْة           �أعدو و�أ�صر�ُب �لرهاِن بعيدْة

�أبكي وبرُد �لليِل ينخُر وحدتي         و�ليْتُم عنو�ٌن لكلِّ ق�صيدْة
ما كنُت ع�ّصاًل و�أطل�َس، �إّنني    �أرعى �لحروَف و�أكتُب �لتنهيدْة

�آثاُر حزني في �لقفاِر و�أدمعي     فوق �لجروِد �لُموح�صاِت وحيدْة
وذكرُت كّل فر�ئ�صي متاأّلماً            وتوّهمو� �أّن �لذئاَب �صعيدْة
ِد، و�لجر�ُح �صهيدْة ذئٌب �أنا، ومعلٌِّم في خافقي       ناُب �لتوحُّ

د�ً ومطارَد�ً           و�لروُح ثكلى و�لهموُم عنيدْة د�أبي �أظلُّ م�صرَّ
 

)الشوق(

جبهاُت �صوٍق و�لفوؤ�ُد يخاتُل          ماكنُت �أعلُم �أّن حّبِك قاتُل
�صوقي كبيٌر لم َت�صْعُه ر�صائٌل   عن َحْمِلها �ْعتذَر �لحماُم �لز�جُل
قلبي بمفهوِم �لهوى ُم�صَتعَمٌر     ولأجِل تحقيِق �لجالِء يحاوُل
�أ�ّص�صُت للع�ّصاِق حزباً في دمي     �أهد�ُفُه �لكبرى جوًى وتو��صُل

ٍم            و�أنا بهذ� �لحزِب ع�صٌو عامُل د�صتوُرُه نهٌج لكلِّ متيَّ

ِه ر�حٌم            وخليفًة للحبِّ ليتَك جاعُل يا ربُّ ليتَك للمولَّ
�ُصفُن �للقاِء على �ل�صو�حِل          قد ر�صْت  لكّن قلبي ما لديِه �صو�حُل

) خمسون موتًا (

خم�صوَن موتاً و�لبقّيُة تاأتي
                          و�لعمُر �صيٌف ي�صتخفُّ بموتي

ني قبٌر �صممُت تر�بُه �صي�صمُّ
                             و�أ�صمُّ للعمر �لمغادِر �صوتي

تتدحرُج �ل�صنو�ُت، يركلها �لردى
                            و�لمتَعبوَن يغّردوَن ب�صمِت

لم يكترْث للعمِر موٌت نا�صٌز
                          ياأتي �إلّي، وليتُه لم ياأِت

ها وع�صا �لكهولِة بالدموِع ته�صُّ
                                  �أحالُم ر�ٍع هازٍئ بالوقِت

خم�صوَن ف�صاًل مّر بي، فعالمها
               �صم�ُس �لكاآبِة ل تغادُر بيتي؟

 ثالُث قصائد  
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أرواح البيوت
 كتب: جمال طرابلسي

         �ل�ّصاعاُت طويلة هذه �لليلة... 
تقّلب���ُت ذ�ت �ليمي���ن وذ�ت �ل�صم���ال تلّوي���ُت مر�ر�ً 
ل���ة وه���ي تلت���ّف ح���ول فري�صته���ا،  كم���ا تتل���ّوى �لأ�صَ
دفن���ُت وجهي وعنق���ي وكتفّي �لُمتعَبي���ن في و�صادة 
���وف وتن�صق���ُت غبار �لأيام فج���اَء وحَده مثقاًل  �ل�صّ
بالعفون���ة وحكاي���اٍت موجعٍة كطع���ن �ل�صكاكين في 

ُعنق حلٍم طرّي.
ه���ذه ليلتي �لأولى في بيت���ي �لذي �حترق بعدما 
��صتع���اَر �لرف���اق كامل محتوياته للتدفئ���ة و��صتّلو� 
كن���وَز ُنحا�ِص���ه �لمخبوء في جدر�نه خوفاً عليه من 

�لندثار،
 هي ليلت���ي �لأولى بعدما �أ�صلح���ُت �صاأَنه وغّيرُت 
�لكثي���ر م���ن معالم���ه وترتيب���ه لي�صب���َح �أكث���َر نفعاً 

وتخديماً و�أقّل كلفًة.
للمطب���خ  �لمال�صق���ة  �لد�خلي���ة  �لن���وم  غرف���ُة 
جعلُته���ا غرف���َة �صفرة بناف���ذة كبيرة عل���ى �لمطبخ 
�إْذ ل���م تع���د لي حاجٌة ف���ي �ّتخاذ غرفِة ن���وم د�خليٍة 

بعيدة عن غرفة �لجلو�س.
غرف���ة �لبن���ات �أي�صاً ما ع���اد لها م�ص���ّوٌغ ففتحتها 
��صتقب���ال  �أ�صتطي���ع  عل���ى غرف���ة �لجلو����س، هك���ذ� 
ع���دٍد �أكب���ٍر من �لأ�صدقاء، وم���ا حاجتي بعُد لغرفة 

�لبنات؟؟
�أو حت���ى لنافذته���ا �لخ�صبية �لمطّل���ة على غرفة 

جلو�صي.  
ذ�ت ي���وم كان���ت �بنت���ي �لكبي���رة �لعا�صق���ة للغيثار 
تتاآم���ر مع �أختها �لأ�صغر �لمولعة بالكمان وتبد�آن 
تعويذتهم���ا �ل�صحري���ة فال تكّفان عّن���ي حتى �أغرق 
ف���ي ملكوت ِخ���در لذيٍذ فريٍد فاأ�ص���رُخ بهما: جازْت 

جازت.
لق���د �أرح���ت نف�صي من ه���ذه �لغرفة �أي�ص���اً، هكذ� 
�أ�صتطي���ع �أن �أمح���و م���ن ذ�كرتي �لمتعب���ة �أ�صياَء لم 

تعد موجودة ول �أهمية ل�صترجاعها... 
�أم���ا غرفة �ل�صي���وف �لطويلة �لتي تتمتع بنافذة 
على �ل�صارع وكان ولدي �لوحيد يم�صي وقته فيها 
م���ع رفاق���ه يجرب���ون �ألعاب���اً جديدة عل���ى �لحا�صب 
ِعقده���م حت���ى  ينف���رط  �إن  وم���ا  فيه���ا،  �لمت���روك 
�أب���د�أ تفّق���د �لمو�ق���ع �لت���ي ز�روها وغالب���اً ما كانت 
�ألعابه���م +1٨، ه���ذه �لغرف���ة غ���دت لنوم���ي، �أ�ص���اًل 
كّل �صيوف���ي كان���و� من �لمقّربي���ن �لذين تدفاأ بهم 
غرف���ة �لجلو�س بركنها �لعربّي فن�صرب �لمتة على 
طاول���ة م�صتديرة ترتفع ع���ن �ل�صجادة مقد�ر �صبر 

و�حد عن �لأر�س.
 �صمع���ت حركة في �ص���ارع بيتي �لمهجور فنه�صت 
م�صرعاً وحملُت كوب قهوتي �لبارد لأ�صتمتع بعبور 

�لنا�س في �صارع ت�صكُنه �لّرياح و�لغباُر و�أنا.
 خرجت �إلى �ل�صرفة في �لطابق �لثالث حيث بد� 
ل���َي �لقم���ُر �صائخاً ينثُر بع����س رذ�ٍذ ي�صبه �لطحين 
�أكث���ر مما ي�صبه �ل�صوء، تتّبع���ْت عيناي �ل�صارع كّله 
ب���كّل �ل���ّركام و�لرم���اد �لمّتك���ئ عل���ى �صفتي���ه �أَجْلُت 

ب�ص���ري بحث���اً ع���ن م�ص���در �لَجلَب���ة �لت���ي �صمعُته���ا 
فعث���رْت عين���اي �أخي���ر�ً عل���ى قطي���ع م���ن �ل���كالب 
�ل�ص���اردة �لباحث���ة ع���ن رزقه���ا ف���ي هذ� �للي���ل وهي 
تتح���رك متباع���دة ومتقارب���ة تد����ّس روؤو�صه���ا بي���ن 
�لأنقا����س ث���م تتد�ف���ع وتتهارف، وحي���ن �أردُت لفت 
نظره���ا لوج���ودي )�َصعْل���ُت( متعم���د�ً ف���اإذ� باأف���ر�د 
�ل�ّصرب جميعاً يرفعون �لروؤو�س نحوي م�صتغربين 
وج���ودي وم�صتنكري���ن تج�ّص�صي عليه���م و�قتحامي 
باإيقاع���اٍت مختلف���ٍة  لمر�بعه���م فر�ح���و� ينبح���ون 
ف�صع���رُت ببع�س �لّر�ح���ة و �لأُن�س رغ���م )�لتن�صيز( 
�ل���ذي يوؤّدي���ه �أحُدهم ثم توّقف���و� �إل كبيَرهم �لذي 
��صتم���ّر ينهرن���ي م�صتف�صر�ً عن �ص���ّر وجودي بعزف 
منف���رد ثالثّي �لإيقاع:)هو هو هو � هو هو هو( ثّم 

م�صى وتبعته �لجوقة كاملة .
ف���ي �ليوم �لتال���ي وفوَر و�ص���ول �أّم �لعب���د �صلخُت 
�صاعتي���ن م���ن �لوق���ت و�أن���ا �أ�ص���رح له���ا خ�صائ����س 
ومي���ز�ت �لتوزي���ع �لجديد لغرف �لبي���ت طبعاً بعد 

�لمباركة لها بالعودة �ل�صالمة:
- �ل�صق���ف �لم�صتع���ار �صيخف���ف �أ�ص���و�َت �صجي���ج 
�لجي���ر�ن فوقن���ا �إن �ُصكن �لبيُت  ثانية، وهذ� �للون 
�لأ�صود على �لب���الط �أك�صبه جماًل فريد�ً لقد بات 
ي�صب���ه لوحة �صريالية كبيرة من �لخ�صب �لمحّرق، 
لحظ���ي كي���ف يت���دّرج �لل���ون �لبن���ّي �لفاح���م هن���ا 

وي�صبح بنّياً قاتماً ثم ك�صتنائّياً.
وغرف���ة �لنوم هنا تطّل على �ل�صارع، �صحيح �أنها 
تزّودن���ا بجرعة غبار و�صوء �أكثر ولكن لم يعد من 
)ك�ْص���ٍف( علينا بعد ركوع �لبناي���ة �لمقابلة و�صجود 

�لبنايتين �لمجاورتين.
هل تذكرين حين ��صترينا �لبيت ولم يكن �أمامنا 
غي���ُر �لبي���وت �لعربي���ة �لت���ي ي�صكنه���ا )�لقرب���اط( 
وكان م�صت�صف���ى �لكن���دي عل���ى مرم���ى ت�صويب���اِت 
�لعيون بعد �لتدقيق على �أ�صفل ومنت�صِف �لأفق؟؟

ه���ل تذكري���ن كي���ف كان���و� يتو�ّص���دون �لّر�صي���ف 
ووج���وه رجاله���م ُمطرق���ة وعيوُن ن�صائه���م تالحُق 

�ل�صرفات؟
�لي���وَم جث���ت �لأبني���ة لكّنن���ا ل���ن ن�صتطي���ع روؤي���ة 
فت  م�صت�صفى �لكندّي مهما دّققنا �لنظر لقد تق�صّ
�صاق���اه وجث���ا ه���و �لآخ���ر ث���م تم���ّدد ون���ام نومة قد 
تط���ول ريثم���ا يكتم���ُل جناح���ا فينيٍق �صغي���ٍر ماز�ل 

حّياً في طابق �لعملّيات تحت �لأر�س.
- ي���ا �إله���ي توّق���ف ي���ا حنظل���ة توّق���ف قلي���اًل عن 

�لكالم، دعني �أ�صترجْع دعني �آخذ نف�صاً!!
�أ�صع���ر باأنن���ي غريبة ف���ي بيت ل �أعرف���ه بيٍت غير 

بيتي بيٍت ميٍت.
�نهمرْت حفنُة لآلئ على وجنتيها؟ و�أكملْت:

لم���اذ� ل���م تكْن تاأتي ب���ي �إلى هن���ا كي �أعت���اَد روؤية 
�لخر�ب و�لدمار في �صارع بيتي؟؟

 لق���د جئ���َت ع�ص���ر�ت �لمّر�ت خالل �صب���ع �صنو�ت، 
�أن���ا م�صدوم���ة م���ن كّل �صيء وفرحت���ي بالعودة �إلى 

منزلي مجروحة باألف خنجر.
�أبي����س م���ن  قال���ت ذل���ك وجل�ص���ت عل���ى كر�ص���ّي 

�لبال�صتيك.
- �أن���ت محّق���ٌة نع���م �أتي���ُت عدة م���ر�ت ودخلُت من 
�ل�ص���ارع  م���ن  و�لطاّلق���ات(  )�لَفَتح���ات  ع�ص���ر�ت 

�لخلف���ي ولكّن���ي و�صل���ت لبيت���ي م���ّر�ت قليل���ة، ف���ي 
�لم���رة �لأول���ى وج���دُت كّل �أث���اث �لمن���زل محّطم���اً 

ومقلوباً �أ�صفُله �إلى �أعاله وقال لي �لرفاق:
 �إنه���م ل يعرف���ون �لفاع���ل ولكنه���م �صيمنعون �أّي 
مخل���وق من �صرقة �لأثاث، حت���ى �أنا ل �أ�صتطيع �أن 
�أعود �إلى مكان نزوحي ب�صيء من �أغر��س منزلي.

وف���ي �لم���رة �لثاني���ة وبع���د من���اور�ت قوّي���ة م���ع 
�لقّنا����س تمّكن���ُت م���ن �لو�ص���ول لل�ص���ارع �لخلف���ّي 
و�صم���ح ل���ي �لرف���اق بالول���وج عب���ر �لفتح���ات �لت���ي 
)�لح�ص���ن(  م���ن  برنام���ج  وعو�ئ���ق  معب���ر  ت�صب���ه 
للمرح���وم ريا����س �ص���ر�رة و�قتحمت �لح�ص���َن ولم 
�أجد مكتبتي ول �لأدو�ِت �لكهربائية فقط �صاهدت 
�لب���ر�د نائم���اً عل���ى )�ِصدف���ه( نومة �لجني���ن بعدما 

�نُتزع قلُبه وتبعثرت �أح�صاوؤه.
�صاب���ط  �صيعت���ي  �ب���ن  مع���ي  كان  �لثالث���ة  وف���ي 
�ل�صرط���ة �ل���ذي يعرف تفا�صيل بيت���ي جيد�ً وحين 
َدَلفن���ا م���ن �لفتح���ة �لجد�ري���ة �إل���ى غرف���ة �لبن���ات 
كان كّل �ص���يء متفّحم���اً جدر�ن �لبي���ت وبقايا ثياب 
و�صج���اد وتغي���رت كّل مالم���ح �لبيت بد� ل���ي و��صعاً 
ج���د�ً ب���ال �أث���اث حت���ى �صكك���ت باأن���ه بيت���ي للوهل���ة 

�لأولى.
وقتها �لتفت �ل�صابط �إلّي و�أخبرني با�صتغر�ب:

- حنظلة... هذ� بيتك!!
-�أعرف!

- ولكن���ك ل���م تق���ل �صيئ���اً، ول���م ت�صع���ل �صيج���ارة، 
ظننتك لم تعرفه!!

ل���م �أرّد علي���ه قل���ت في �ص���ّري هو �ص���اّب �صغير لم 
يب���ِن بيت���اً بعد ليعرف �أّن �أح���د�ً ل يخفى عليه بيُته 

ولربما ل يعرف �أّن قلبي متفّحم �أي�صاً.
كان  �لقّنا����س؟؟  �أر�وغ  كن���ت  كي���ف  �أتعرفي���ن   -
عر����س �ل�ص���ارع �لمقنو����س ع�ص���رَة �أمت���ار ويتوّجب 
عل���ّي قطعها في �أقّل من ث���الث ثو�ٍن ومن �لز�وية 

�لقريبة حتماً ولي�س من �لبعيدة.
 لق���د كنت �أرجع �إلى �لخلف ع�صرة �أمتار و�أنطلق 
ب�صرع���ة جنوني���ة وحين �أ�صل لز�وي���ة �ل�صارع تكون 
ي���كاد  ف���ال  �ل�ص���وت  �صرع���ة  م���ن  قريب���ة  �صرعت���ي 

يلمحني حتى �أختفي في �ل�صارع �لآمن.
- حنظل���ة! توق���ف �أرجوك لقد روي���ت لي �لق�صة 
�أل���ف م���رة �تركني �أعق���ل �لأم���ور و�أتفهمه���ا فلي�س 
عن���دي خي���ار �آخ���ر، كل �صيء غريب هن���ا وبعيد عن 

خيالتي وت�صور�تي وعن �أحالمي.
لقد ع���ادت لي �لجدر�ن عاد �لم���اأوى ميتاً لنبيَت 
فيه و�أنا �أريد بيتي حّيا! تملوؤه �لحياة، هل تفهمني 

حنظلة؟؟
هززُت ر�أ�صي:

نعم �أفهمك خذي وقتك، وبكيت في �صري:
من ُيرجع �لأولَد و �لجير�ن و�لزمن �لذي كان؟

 من يرجع لك �لبيت حّيا!

  قصة؛ عبير منون  قصة؛ توفيقة خضور

اأكبر من الحب
في حلٍم ما منحت قوة تخولني �صبر �أغو�ر �لحياة، طويت �لأ�صقاع 
�صرقاً وغرباً، وفي �إحدى �لزو�يا �لق�صية لمحته، �صممت ر�ئحة دموع 

معتقة...
�صاألته: ما �لذي �آلمك حتى �أبكاِك؟

قال: كلما �أجبت �مر�أة رجاًل، ر�أته �إلهاً دون �أن تفرغه من رجولته، 
�أما �أنا فالجميع يرونني �أكبر من �لحب، فيفرغونني من �ألوهيتي.

ثقافة
ف���ي خت���ام �لمهرج���ان �لثقافي �لكبي���ر، تهادى �لأدب���اء مطبوعاتهم 
و�جته���د كل منه���م ليكت���ب لالآخ���ر �إه���د�ء عل���ى �ل�صفح���ة �لأولى ينم 
ع���ن عمي���ق �حتر�مه لعبقريت���ه و�صخ�صه في �ليوم �لتال���ي لم ي�صتطع 
�لموظف���ون ��صتخ���د�م م�صعد �لبن���اء �إل بعد ��صتدع���اء �لم�صتخدمين 

لإخالئه من كومة �لكتب �لتي تعج بالتو�قيع �لبر�قة...

ا�ستنكار
ُول���د حم���اًل كب���ر خروفاً ن�ص���ج كب�صاً وعندما �ص���اخ ثغ���ا م�صتنكر�ً �أن 

تكون نهايته في �لم�صلخ
ن���زل �صوته �إلى �لبور�صة، �صقط في هوة �لعر�س و�لطلب، وعندما 

حاول �لغناء ��صتنكر �لآخرون نباحه.

اأحالم خارجة عن القانون
 � 1 �

�إث���ر �إ�صابت���ه بطل���ق ن���اري، حل���م �لن�ص���ر بع����س ف���ي م���كان منخف�س 
م�صاي���رًة لو�قع���ه �لجديد، ف���كان �أن �حتل �لبغاث ع�ص���ه �لقديم، وعاث 

فيه تفقي�صاً.
 � 2 �

حل���م �لكلب يوماً بوجبة خالية من �لعظام، فاأعلنت ف�صيلة �لكالب 
بر�ءتها منه حتى يثوب �إلى ر�صده، ويتم�صك ب�«كلبنته«.

�أحببته �صدفة و�أبحرُت في �صمت عينيه وغرقت 
ف���ي ع�صق بريقهما و�أنا �أبعث���ر �أ�صابعي فوق �صورته 
�لت���ي �أر�ها عند فتح �ل�صابكة! رغ���م �لم�صافات �لتي 
بين���ي وبينه، فق���د عرفت �أي �إن�صان ه���و من طريقة 
كالم���ه وتفكيره، �أم���ا بد�يتي معه فقد كانت عندما 
عرفتن���ي علي���ه �صدف���ة �بن���ة عم���ي وف���اء عل���ى �أن���ه 
خطيبه���ا، رحب���ُت ب���ه وكن���ت �صعي���دة لأجله���ا، لأنه���ا 

�أخير� وجدت من ي�صتوعب �صماكة ق�صرة مخها!! 
 طل���ب �صد�قت���ي عل���ى �ل�صابك���ة �لإلكتروني���ة في 
نف�س �ليوم، ح�صدت �بنة عمي وفاء على هذ� �ل�صاب 
�لمتعل���م �لمثق���ف �لمميز �للبق في �أف���كاره، فهي ل 
ت�صبه���ه �أب���د�، �إنه���ا عني���دة ج���د� و�تكالي���ة ل طموح 
عندها ت�صعى �إليه، فت�صاءلت بيني وبين نف�صي كيف 
�أحّبه���ا؟ وبم���اذ� لفتت نظره؟ ما ه���و �ل�صيء �لمميز 
فيه���ا؟ فهي ل ت�صبه���ه �أبد�!! كان���ت �لأ�صئلة حقيقًة 
تق���ارع ر�أ�ص���ي غي���رًة منه���ا �إل���ى �أن �أت���ى �لي���وم �لذي 
�صمع���ت فيه �أن هناك خ���الف بين �لخطيبين، طلب 
عم���اد من���ي عب���ر �لدرد�ص���ة �لإلكتروني���ة �أن �أتدخ���ل 
بينهم���ا كون���ي �لأق���رب �إليه���ا و �أن �أح���اول تقري���ب 
وجه���ات �لنظر بينهما مرة ثانية، لكن وفاء رف�صت 
�لو�صاط���ة رف�صا �صديد�، لأنه بنظرها مجنون علم، 

ه���ادئ ج���د�ً، وه���ي ل تح���ب هذه �لنوعيات من �لرج���ال، طلب مني عماد �أن �أ�صمح ل���ه بالتو��صل معي و�أن �أب���ذل جهد� �أكبر لل�صلح 
بينهم���ا.. فع���ال كان عم���اد يتو��ص���ل معي يومي���ا ويت�صل بي ليعرف نتائج �لمفاو�ص���ات، كنت �أ�صعر بخجل �صدي���د و�أنا �أنقل له عدم 
مو�فقتها بالعودة �إليه حتى ��صت�صلم �أخير� لقر�رها، و��صيته بقولي: لبد �أن �لل �صيجمعك بالأف�صل، يبدو �أنه ل ن�صيب بينكما.

ل���م ينقط���ع عم���اد ع���ن �لت�صال بي، بل ز�دت عدد مكالماته، كن���ا �أحيانا نم�صي �لليل ونحن نتح���دث بمو��صيع عديدة وكم كنت 
�صعي���دة بحديث���ه ومعلومات���ه، لق���د كان مو�صوع���ة علمي���ة عظيم���ة �إلى �أن �أتى �لي���وم �لذي �نقطع ع���ن �لظهور �أ�صبوع���ا كامال على 
�ل�صابك���ة، وعندم���ا ع���اد للظهور حدثني فور� معتذر� عن �لغياب �لمفاجئ �صاألته عن �صبب ه���ذ� �لنقطاع!! بادرني قائاًل: �أريد �أن 
�أبوح لك عن �صر ل يعرف به �أحد غيرك ف�صاألته: ما هو؟! قال لي مبت�صما: �أظن �أنني وجدت �لفتاة �لمنا�صبة �لتي تحبني و�أحبها 

و�أعترف �أني كنت �أعمى �لب�صيرة.. تعرفينها جيد�.. و�أنت �لأولى في �لعالم �لتي تعرف بالأمر.
 ل تعرف���ون م���دى �ل�صع���ادة �لتي غمرت قلبي وهو يتكلم عن حبيبته �لجديدة و�أن���ا متاأكدة �أنه يق�صدني �نا، لقد �أ�صبح �لأقرب 
م���ن وري���دي �إل���ى قلبي مع تلك �لليالي �لتي كنا فيها نتبادل �لكالم حت���ى �ل�صباح �أحيانا، كنت �أنتظر ر�صائله بلهفة �صديدة في كل 
ي���وم، رح���ت �أتخي���ل حيات���ي معه، �إلى �أن جاء �ليوم �لذي دعاني فيه لح�صور زفاف �أخي���ه و�أنه �صيعلن فيها عن مفاجاأة! لكاأنه �صمع 
دعاء قلبي فلباه، رتبت نف�صي.. �رتديت �أجمل ما عندي.. ذهبت قا�صدة �لعنو�ن، كان قلبي يقفز بين �صلوعي ر�ق�صا فرحا!! خفت 
م���ن ف�صيحت���ه لأم���ري فقد �صعرت �أنه �صيخرج من ج�صدي ر�ك�صا �إليه �أمامي، �صعرت بنف�صي �أطير في �ل�صو�رع �صارعا �صارع، حتى 

و�صلت �لمكان �لذي �صيجمعني به، و�صلُت �إليه دون دللت لأن قلبي كان دليلي �إليه �أمامي.
كان���ت �ل�صال���ة كبي���رة �صمت �لأه���ل و�لأ�صدقاء، لمحُت �لكثي���ر من �ل�صخ�صيات �لت���ي �أعرفها لكن ب�صيرتي كان���ت م�صغولة في 
�لبح���ث عن���ه، دق���ات قلب���ي كان���ت تخفق بقوة كبيرة فه���ذ� �ذعان من �أنن���ي �قتربُت منه، وفع���ال، ر�أيته يقف معه���م ومعهن، �قتربت 
من���ه... تق�ص���دت �أن �أف�ص���ل بينه وبين تلك �لفتاة �لمجاورة له و�أن���ا �أحاول �أن �أتذكر �أين ر�أيتها ولكني لم �أهتم ولم �أحاول �عت�صار 
ذ�كرتي �أكثر للبحث عنها قلت: مرحبا!! عندها �لتفت �إلّي ب�صرعة قائال و�لفرح يغزو مالمح وجهه: �أهال و�صهال بك! خفت �أل 
تاأت���ي ول تح�صري���ن �لمفاج���اأة!! و�لتقت عيناي بعينيه فرحا، كذب من قال �أن �ل�صمع مث���ل �لب�صر! فقد تولدت في قلبي م�صاعر 
جديدة غير تلك �لتي طالما كنت �أحملها له فاأنا لم �ألتق به كثير�! ولكن لقائي هذ� �خت�صر كل �للقاء�ت، مددت �أ�صابعي لتعانق 
�أ�صابع���ه وت�صابكت���ا للحظ���ة، �صع���رت للوهلة �لأولى �أن �ل�صالة خل���ت �إل مني ومنه و�صعرت بتلك �لكيمي���اء �لغريبة �لتي جعلت من 
روح���ي تعان���ق روح���ه وتطير فوق �لموجودين ولكني كنت متما�صكة جد� �أخفي جنوني ف���ي جوفي ثم تابعت �صالمي على من معه 
تق�صدت �أن �أحل مكان تلك �لمتطفلة و�لتي تذكرت �أن ��صمها زينة حتى �أبقى ملت�صقة به طو�ل �لوقت، ثم �عتلى �لمن�صة وطلب 
م���ن �لجم���وع �له���دوء و قال لهم: �أبارك للعرو�صين زو�جهما وتمنياتي �لقلبية لهما �أيام���ا مليئة بالفرح و�ل�صعادة، ��صمحو� لي �أن 

�أعرفكم على فتاة كنت �أر�ها كثير� و�أكلمها �أكثر ولكن لم �أفكر يوما �أن تكون �صريكة حياتي و�أريد �أن �أطلب يدها �أمامكم.
ف���ي ه���ذه �للحظ���ة ر�ح���ت دقات قلب���ي تت�صارع خوف���ا من �لمفاج���اأة �إلى �أن ق���ال: �إنه���ا �أميرة �أح���الم �لطفولة زين���ة!! ثم تعالت 
�لت�صفيق���ات و�أن���ا �أرى �ل�صاب���ة �لتي كانت تقف بجانبه تخطو خط���و�ت فرحها �إليه وقمت �أنا وبكل غالظة! بالف�صل بينهما ق�صد� 

وقت و�صولي �ل�صالة من دون �أن تزعجني �ل�صابة بكلمة و�حدة.... 
�قترب عماد من زينة �لتي لم تكن �أقل �صعادة منه، و�أمام �لجمع �لغفير قام بتزيين خن�صرها �لأيمن بخاتم �لخطوبة.. �أما �أنا 
فم���ا كان من���ي �إل �أن �ن�صحب���ت بهدوء �أج���ر �أذيال �أحالمي مخافة �أن يكت�صف �لجميع حزني وخيبت���ي، �صعرت للحظة �أن قدماي ل 
تحمالني �أكثر من ذلك، وقفت خارج �ل�صالة �أنتظر �صيارة تقلني �إلى منزلي و�أنا �أر�قب �صذر�ت �أحالمي تتناثر مع ن�صمات �لليل 

�لباردة هنا وهناك. 

دموع في مهب الريحقصص قصيرة جداً

ا بأّن الشّر هو السمة الطبيعية لدى بني البشر.
ً
لم أؤمن أبًدا ولن أؤمن إطالق

دوستويفسكي
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يكُبُرني �صّناً وتجربًة و�صغفاً بجيلَْين، ولكنني 
وقبل �أكثر من ع�صريَن عاماً ��صتطعُت �أن �أكوَن 
�ل�صخ�صي���ة  عالقُتن���ا  ق���ْت  تعمَّ وق���د  �صديق���ُه، 
و�لثقافي���ة عندم���ا �صاركن���ا مع���اً ف���ي مهرج���ان 
�لمرب���د �ل�صع���ريِّ ف���ي بغ���د�د ف���ي نهاي���ات ع���ام 
2002م. وك���م كن���ت �صعيد�ً ب�صحبت���ه كرجٍل ر�ٍق 
���ٍة نا�صع���ِة �لجمال  ذي م�صد�قي���ة عالي���ة وطويَّ
وثقاف���ٍة و�إب���د�ٍع وق���درٍة عل���ى �لتاأّن���ي ف���ي كتابِة 
�لق�صي���دِة حت���ى ُت�صب���َح عالم���ًة يق���ُف �لق���ارئ 
و�لناق���د عنده���ا طوي���اًل وعميق���اً باحث���اً في ما 

تخّبُئه من ُدرٍر في ثناياها.
ف���ي �ل�صه���ر �لر�بع م���ن ع���ام 2022م زرُته �إلى 
منزل���ِه ف���ي مدينِة �لالذقية نياب���ًة عن �لمكتب 
ومجل����س  �لع���رب  �لكت���اب  لتح���اد  �لتنفي���ذي 
�لتح���اد ومع���ي �لزم���الء �لأع���ز�ء ف���ي َفرع���ي 
�لالذقي���ة و�لّرق���ة م���ع ُثل���ٍة من �أدب���اء �لالذقية 
بالفائ���دة  مفعم���اً  طيب���اً  لق���اًء  وكان  �لك���ر�م. 
و�لم���ودة، و�أق���ول: �إن ه���ذه �ل�صفح���ة �لأخي���رة 
ه في  ف���ي ه���ذه �لجري���دة ل يمك���ُن �أن تفي���ه حقَّ
�لإ�ص���اءة عل���ى تجربت���ه �لطويل���ة، ولكننا ومن 
ب���اب �لحت���ر�م و�لوف���اء و�لتقدي���ر نح���اول م���ا 
�أمك���ن �أن نلق���ي �ل�ص���وء عل���ى م���ا ن�صتطيعه في 

هذه �لُعجالة.
�ل�صاع���ر محمد حمد�ن تلّق���ى تعليمه �لأوليَّ 
جبل���ة  منطق���ة  ف���ي  )بتغر�م���و(،  قريت���ه  ف���ي 
بمحافظة �لالذقية، و�أت���مَّ �لمرحلة �لبتد�ئية 
و�لإعد�دي���ة ف���ي مدين���ة قطن���ا بمحافظة ريف 
دم�ص���ق، �أم���ا �لمرحلة �لثانوية فق���د در�صها في 
مدين���ة جبلة، َت���مَّ تعييُنُه في مدينة حلب حيث 
عم���َل هن���اك مدي���ر�ً لإعد�ديتي���ن، وبق���ي ع�ص���ر 
�صنو�ت)1966�19٧6(، وق�صى في �لمغرب ع�صر 
�صن���و�ت )19٨6/19٧6( ث���مَّ ��صتق���رَّ ف���ي مدين���ة 

�لالذقية منذ ذلك �لتاريخ.

ال�ساعر محمد حمدان:
بتغر�مو)جبل���ة/  قري���ة  مو�لي���د  م���ن   �

�لالذقية(1943
� �إج���ازة �آد�ب، جامع���ة دم�ص���ق، ث���م ماج�صتي���ر 
�لمغ���رب  �لرب���اط/  جامعت���ي  م���ن  �آد�ب 

و�للبنانية/ بيروت.
�لثان���وي  و�لتدري����س  �لإد�رة  ف���ي  عم���ل   �

و�لمعهدي و�لجامعي في �صورية و�لمغرب.
م���ن  �أدب���ي  لبرنام���ج  مع���ّد� ًومقدم���اً  � عم���ل 
�إذ�ع���ة حل���ب، كم���ا كان م���ن كتاب زو�ي���ا جريدة 

�لجماهير �لحلبية 196٨�19٧1.
� ع�ص���و �تح���اد �لكت���اب �لع���رب � ع�ص���و جمعية 

�ل�صعر.
� ع�ص���و لج���ان �لتزكية وق���ر�ءة �لمخطوطات 

في �تحاد �لكتاب �لعرب)1990�2020(
� ع�ص���و مجل����س �تحاد �لكتاب �لع���رب لدور�ٍت 

�صابقة.

� مقرر جمعية �ل�صعر في �تحاد �لكتاب �لعرب 
��صابقاً.

� ع�صو هيئة تحرير جريدة)�لأ�صبوع �لأدبي( 
ومجلة) �لموقف �لأدبي( 2005�200٨.

� مكرم من جمعية �ل�صعر للعام 2005.
� �ص���ارك في �لعديد م���ن �لمهرجانات �لأدبية 

د�خل �صورية وخارجها.
�ل�صح���ف  ف���ي  ومقالت���ه  ق�صائ���ده  ن�ص���ر   �

و�لمجالت �لمحلية و�لعربية.
اأعماله ال�سعرية المن�سورة:

� �لفار�س و�لعتمة: �لد�ر �لبي�صاء)�لمغرب(: 
19٧9 )د�ر �لر�صاد �لحديثة(.

�لجدي���دة/  �لآف���اق  د�ر  �لموب���وء:  �لمين���اء   �
بيروت19٨3

� بي���ن ي���دي �لمحي���ط: د�ر �لحقائ���ق/ بيروت 
1992

� �صالة للبحر �لأحمر: �تحاد �لكتاب �لعرب/ 
دم�صق 1995

� �ألفان �أو من نقطة في �لقلب: �تحاد �لكتاب 
�لعرب/ دم�صق 2000

� بتغر�م���و.. و�صرف���ة �لأبجدية: �تحاد �لكتاب 
�لعرب/ دم�صق 2005

� ذ�ك���رة �ليبا����س.. ذ�كرة �لم���اء: �تحاد �لكتاب 
�لعرب/ دم�صق 200٧

� مهرج���ان �لح���زن �لع���اري: وز�رة �لثقاف���ة/ 
دم�صق 2015

�أعمال �أخرى:
� �أدب �لنكب���ة ف���ي �لتر�ث �لعرب���ي )�أدب نكبات 
�لم���دن ذ�ت �لأ�صب���اب �لد�خلي���ة ف���ي �لم�ص���رق 
�لعرب���ي ف���ي �لع�ص���ر �لعبا�صي: در��ص���ة: دم�صق 

2004
� مخت���ار�ت م���ن �صع���ر عل���ي �لجن���دي: دم�صق 
2010 )�صل�صلة �لثقافة للجميع � كتاب �لجيب(

)�أدب���اء  �صل�صل���ة  نق���دي  كت���اب  عن���ه  �ص���در 
�لكت���اب  �تح���اد  ي�صدره���ا  و�لت���ي  مكرم���ون( 

�لعرب: دم�صق 2006.
ف���ي  �إبر�هي���م عبا����س يا�صي���ن  �ل�صاع���ر  كت���ب 
جريدة �لثورة بتاريخ 2٧/ 2002/6 كتب يقول:

�لو�ق���ع  ه���ذ�  م���ن قتام���ِة  �أن���ه، وبالرغ���م  �إّل 
���َة  ثمَّ ف���اإنَّ  رد�ءت���ه،  نق���ول  ل  ك���ي  �ل�صع���ري، 
للم�صه���د  �ختر�ق���ات  كاأنه���ا  تب���دو  مطبوع���ات 
�ل�صع���ري �ل�صائد.. و�إن كانت تبدو �أحياناً كاأنها 
و�ح���اٌت متناثرة و�صط �صح���ارى رمليٍة �صا�صعة 
م���ن �لكالم �لع���ادي �لُمع���اد و�لمك���رور �إلى حدِّ 
�لمالحظ���ة  ه���ذه  �أ�ص���وق  و�ل�ص���اأم!  �لبت���ذ�ل 
للتاأكي���د عل���ى �أهمية مجموع���ِة �ل�صاعر محمد 
حم���د�ن �ل�ص���ادرة ع���ن �تح���اد �لكت���اب �لع���رب 
و�لت���ي  بعنو�ن:«�ألف���ان«  ع���ام/2002/  بدم�ص���ق 
ل���م تاأخ���ذ حّقها م���ن �لهتم���ام و�لمتابع���ة مما 
���ف �لعملية �لنقدية ع���ن مو�كبِة  يوؤك���د لنا تخلُّ
�لأعم���ال �لإبد�عي���ة ب�ص���كل ع���ام. وبالرغ���م من 
ح�ص���ور �صاحبه���ا �لفاع���ل ف���ي �لحي���اة �لأدبي���ة 
و�لثقافية �إّل �أن���ه �ل�صاعر حمد�ن ُيبدي عزوفاً 
وربم���ا نفور�ً م���ن �له���الت �لإعالمي���ة �لز�ئفة 
�لت���ي تكلل عادة َم���ن هم دوَنُه موهب���ًة وتجربًة 
بهموم���ه  م�صك���ون  حم���د�ن  ومحم���د  �أي�ص���اً. 
�صعب���ٍه  بهم���وِم  م�صك���وٌن  ه���و  مثلم���ا  �لذ�تي���ة، 

وبق�صايا وطنه و�أمته.
 كما �ت�صلُت هاتفياً ب�صديقي �لناقد و�ل�صاعر 
�لدكت���ور ن���ز�ر بري���ك هني���دي �صائ���اًل �إي���اه عن 

تجربة محمد حمد�ن �ل�صعرية فقال:
محمد حمد�ن من �ل�صعر�ء �لأ�صيلين �لذين 
تتطاب���ق معالم ن�صو�صهم �ل�صعرية مع مالمح 
فق�صيدت���ه  مو�قفه���م.  وطبيع���ة  �صخ�صياته���م 
تق���دم نف�صه���ا للق���ارئ بكثي���ر م���ن �لألف���ة �لتي 
ي�صعر بها مبا�صرة كل من يلتقي به. وق�صيدته 
�صفاف���ة، تعك����س �صفافي���ة روح���ه �لت���ي ل تخفي 
�صيئ���اً م���ن م�صاعرها ومكابد�ته���ا. وهي رقيقة، 
رق���ة ف���وؤ�ده �لذي ل ي�صمر �صيئ���اً من �لحقد �أو 
�ل�صغين���ة تج���اه �أح���د. كم���ا �أن ق�صيدت���ه تب���دو 
متين���ة �لبن���اء، مث���ل متان���ة مو�قف���ه �لوطني���ة 
و�لقومي���ة �لت���ي بنى عليه���ا م�صروع���ه �لفكري 
و�لإبد�ع���ي. وتبدو حادة حدة مو�جهته لأعد�ء 
�أبنائه���ا. وق�صيدت���ه  �أمت���ه وللمتخاذلي���ن م���ن 
�أ�صيل���ة تماثل �أ�صالة �نتمائ���ه �لعربي، و�إيمانه 
�أمت���ه وبم�صتقبله���ا  بقيام���ة  بالحري���ة، وثقت���ه 
�لم�ص���رق. وف���ي ذل���ك كل���ه تتجل���ى خ�صو�صي���ة 

محمد حمد�ن، �ل�صاعر و�لإن�صان.
ونح���ن ف���ي جري���دة �لأ�صب���وع �لأدب���ي نهّن���َئ 
�ل�صاع���ر �لمرم���وق محم���د حمد�ن عل���ى روحِه 
�لطيب���ة وقيمه �لعالي���ة وعزيمت���ِه و��صت�صر�فِه 
�لم�صيء لأ�صياء �لحياة.. متمنين له ولل�صيدة 

زوجتِه �لمزيد من �ل�صالم و�لعافية.

الشاعر محمد حمدان
)بتغرامو( واإلبداع ألقياه على فضاء الحياة األوسع
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شّفاُف الفؤاد والقصيدة
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