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في ذكرى مئويته :
فاتح المدرس أستاذي الذي وصفني بالجاهل!
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ِم��ن ح��ّق الم�صوؤولين ف��ي كيان االحت��ال ال�صهيونّي، الحديث عن جامع��ة الدول العربي��ة، كاأّنها مزرعٌة 
م��ن مزارعه��م، ُمحاولي��َن فْر���ضَ �ص��روطهم على النظ��ام الر�ص��مّي العرب��ّي، الذي َب��َدْت غالبّي��ُة قادته في 
اأثناء ال�ص��نوات الع�ص��ر الُمن�ص��رمة، كاأّنها الجنديُّ الُمخل�ض الذي يدافُع عن وجود هذا الكيان الُم�صطَنع، 
ورّي والُقوى الحليفُة  ت، وال �ص��ّيما بعَد اأن اأف�ص��َل الجي�ُض العربيُّ ال�صُّ ويحر�ُض على تما�ُص��ِكه وبقاِئه الُموؤقَّ

��ورّي ُمخّططاتهم الهادفة اإلى  ��عِب العربّي ال�صُّ وتما�ُص��ُك ال�صَّ
تفتي��ت الوطن العربّي والق�ص��اء على محور الُمقاومة، الذي 
كاَن في منزل��ِة العمود الفقرّي في اإف�ص��ال هذه الُمخّططات 

والتَّ�صّدي لها.
بع��َد الُمح��اوالِت التَّطبيعّي��ة لبع���ضِ االأنظم��ة العربّي��ة، 
يخ��رُج علين��ا الي��وم بع���ضُ الم�ص��وؤولين في كي��ان االحتال 
ال�ص��هيونّي كما لو اأنهم �صادُة المنطقة، اإ�ص��افًة اإلى َتعاُمِلهم 
م��ع الم�ص��وؤولين العرب كما ل��و اأنهم قطيٌع م��ن االأغنام، وهم 

ُدوَن الطريق. عاُة الذين ُيحدِّ الرُّ
ُد هذا مداخلُة الجنرال »بيني غانت�ض« وزير الحرب  وُتوؤكِّ
َمها معهُد وا�ص��نطن ل�ص��وؤون ال�ص��رق  ال�ص��هيونّي ف��ي ندوٍة نظَّ
االأو�ص��ط، قاَل فيها: »اإذا اأراَد الرئي�ُض ب�ّص��ار االأ�صد اأن يكوَن 
ُجزءًا من المنطقة، وي�ص��تعيد مقعَدُه في الجامعة العربّية، 
يتعّيُن عليه اأن ُيوِقَف عاقاِتِه ال�صلبّية مع اإيران، واالإرهاب 

الذي َتن�ُصُرُه في �صورية«.
��هيونّي، في  ��لُف ال�صّ نع��م، اإّنه��ا الوقاحُة والغطر�ص��ُة وال�صّ
��روط عل��ى �ص��ورية، وق��د تنا�ص��ى هذا  ُمحاول��ِة فر���ضِ ال�صُّ
ال�ص��هيونيُّ اأّن وطنًا قّدَم ما قّدَمُه من �ُص��هداء وت�ص��حيات، ال 
ُيمكُن اأن يقبَل بفر�ض �صروٍط �صهيونّية عليه مهما كّلَفُه هذا 

م��ن ثمن، كما اأّن ال�ص��عَب الذي رف�َض التطبيَع مَع الكيان ال�ص��هيونّي، وال يزال، ال ُيمك��ُن اأن يقبَل بالعودة اإلى 
َول العربّية اإاّل ب�ُص��روِطِه هو، و�ص��ينجُح ف��ي هذا تمامًا كما نج��َح في فر�ِض �ُص��روِطِه في الحرب  جامع��ة ال��دُّ

َول العربّية واالإقليمّية والعالمّية. ها ال�صهاينُة عليه بُم�صاعدِة بع�ِض الدُّ االإرهابّية التي �َصنَّ
َول العربّية، فاإّن على  واإذا كاَن وزيُر الحرب ال�صهيونّي قد و�صَع �ُصروَط كياِنه لعودة �صورية اإلى جامعة الدُّ
ورّي نزار كيالي في كتاِبه »تاريخ �صورية ال�ّصيا�صّي الُمعا�صر«  القادة العرب اأْن يتذّكُروا جّيدًا كاَم الُموؤّرخ ال�صُّ
ول العربّية، قائًا: »كانوا يعلموَن حقَّ العلم اأّن ُقّوَة هذه الُمنّظمة  الذي يتحّدُث فيه عن ُموؤ�ّص�صي جامعة الدُّ
ال ترتبُط بن�ص��و�ِض ميثاِقها، بَقْدِر ما ترتبُط بوعي اأع�ص��اِئها القومّي واالإيمان الذي يماأُ قلوَبُهم، وَيْدَفُعهم 
اَح الجديد ُيمِكُن ا�صتعماُلُه ب�صورٍة �صلبّية اأو  م الُم�صتَرك في �صبيل الجماعة، واأّن هذا ال�صِّ اإلى العمل الُمنظَّ
اح �صدَّ العدّو  اإيجابّية، واأّن االأمَر في النهاية متروٌك للعرِب وحَدُهم، بحيث ي�ص��تطيعوَن ا�ص��تعماَل هذا ال�صِّ

الُم�صتَرك، اأو �صدَّ بع�صهم بع�صًا«.
واإاّل، فاإن جامعة الدول العربية  �ص��تبقى كما و�ص��َفها ال�صيا�ص��يُّ ال�صوريُّ خالد العظم في ُمذّكراته بقوله: 
»وهك��ذا انحّل��ت اأعماُل المندوبي��َن في اجتماعات الجامع��ة العربّية عن ماآِدَب �ص��خّيٍة ياأكُل��وَن فيها الطعاَم 
��َور اأكثر من اهت��زاز االأفئدة، وعن ت�ص��اريَح ُمنّمقٍة  الفاخ��ر، وع��ن ُخَطٍب رّنانة تهت��زُّ فيها اآالُت التقاط ال�صُّ

ديَدين«. هن فورًا �صعُف �صاحِبها لكثرة ما َيتبّجُح به من الُقّوة والباأ�ض ال�صَّ يتبادُر اإلى الذِّ

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

»بني غانتس« 
والشروط 

الصهيونية 
لعودة سورية 
إلى الجامعة 

العربّية
 أفشَل الجيُش العربيُّ 

ورّي والُقوى الحليفُة  السُّ
عِب العربّي  وتماُسُك الشَّ

ورّي ُمخّططاتهم  السُّ
الهادفة إلى تفتيت الوطن 

العربّي والقضاء على 
محور الُمقاومة
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�صه���د �نتق���ال �لإن�ص���ان م���ن مرحل���ة �ل�صي���د وجم���ع �لق���وت، �إل���ى 
مز�ول���ة �لزر�ع���ة وتدجي���ن �لحيو�ن، نقلة نوعية ف���ي نمط معي�صته 
�لت���ي جنح���ت نح���و �ل�صتق���ر�ر و�لرتب���اط بالم���كان، مع م���ا حملته 
تل���ك �لمرحل���ة من �ت�صاع �لأفق وتطور �لنظ���رة �إلى �لحياة و�لقوى 

�لطبيعية �لتي تحكمت بم�صار حياته. 

الزراعة واالأديان: 
ف���ي ح�صارة ما بين �لنهرين تط���ورت �لديانة من �لمرحلة �لطوطمية 
�إل���ى �لتعظي���م من �صاأن �لطبيعة، فاعتبرت �لأر����ض �أماً و�إلهة، دّلت عليها 
�للق���ى �لطيني���ة �لتي �كت�صفت م���ن �لع�صر �لحجري �لحدي���ث، في هيئة 
�م���ر�أة بدين���ة ُمَبالٌغ ف���ي حجم ثدييها دلل���ة �لخ�صب و�لعط���اء. �إن هذه 
�لرحل���ة �لطويل���ة م���ن عالق���ة �لإن�ص���ان م���ع �لطبيع���ة و�لأر����ض، �صربت 
جذوره���ا عميق���اً في وجد�ن���ه، و�صكّلت مع تط���وره عبر �لع�ص���ور، فل�صفة ً 
�حتك���م �إليه���ا ف���ي �لعديد م���ن مو�قفه ع���ن �لحي���اة و�لمجتم���ع، و�أفرزت 
م���ادة ثرّي���ة �أغنت نتاجه �لفكري، وقدم���ت �أدلة و��صحة عن �لمدى �لذي 
و�صل���ت �إليه. فالبيئ���ة �لزر�عية �عتبرت �لمعل���م �لأول و�لد�ئم لالإن�صان، 
وم���ن �أغن���ى �لبيئات �لتي ��صتقى منها حكمته عب���ر �لتاأمل في ظو�هرها، 
وق���د تجل���ى ذل���ك و��صح���اً ف���ي �لأدي���ان و�لفل�صف���ات �ل�صرقي���ة. فالق���ر�آن 
�لكري���م حمَل بين طي���ات �آياته و�صوره �لكريمة، �لكثي���ر من �لأمثلة �لتي 
ر  دع���ت �إل���ى �لتدبر فيها و�لتعاظ منها، ففي �صورة �لزمر �لآية )21( حذَّ
�هلل - �صبحان���ه وتعال���ى- من �لنهماك في �لحي���اة �لدنيا وُمَتِعها، �صبهها 
ر�ً  ف���ي �صرع���ة �لزو�ل وقرب ��صمحالل بهجتها، بالزرع �لذي يبدو مخ�صّ
ون�ص���ر�ً ث���م يعقب���ه �لجف���اف و�لذبول ثم ي�صب���ح حطاماً ت���ذروه �لريح “ 
ْر�ِض ُثمَّ ُيْخِرُج  َماِء َماًء َف�َصلََكُه َيَناِبيَع ِف���ي �ْلأَ َ �أَْنَزَل ِم���َن �ل�صَّ �أََل���ْم َت���َر �أَنَّ �هللَّ
نَّ ِفي  � ُثمَّ َيْجَعُلُه ُحَطاًما �إِ َف���رًّ ِب���ِه َزْرًع���ا ُمْخَتِلًفا �أَْلَو�ُنُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَر�ُه ُم�صْ
َذِلَك َلِذْكَرى ِلأُوِلي �ْلأَْلَباِب “ وكذلك قوله تعالى في �صورة �لكهف �لآية 
َماِء َفاْخَتلََط  ْنَيا َكَماٍء �أَنَزْلَناُه ِمَن �ل�صَّ َثَل �ْلَحَياِة �لدُّ ِرْب َلُهم مَّ )45( “ َو��صْ
ُ َعلَ���ى ُكلِّ �َصْيٍء  َي���اُح َوَكاَن �هللَّ َب���َح َه�ِصيًما َت���ْذُروُه �لرِّ �صْ ِب���ِه َنَب���اُت �ْلأَْر����ضِ َفاأَ
ْقَت���ِدًر�”. ولالإع���الء م���ن �صاأن �لكلم���ة �لطيبة وتاأثيره���ا �لإيجابي على  مُّ
�لف���رد و�لمجتمع، �صبهها �لباري ع���ّز وجل في �صورة �إبر�هيم �لآية )24(، 
بال�صج���رة �لُمَبارك���ة �لقوي���ة �لتي ت�صمد ف���ي وجه �لعو��ص���ف و�لملمات، 
وه���ي هن���ا نف����ض �لموؤم���ن �لت���ي تنم���و وتزهر في عن���ان �ل�صم���اء “�أََل���ْم َتَر 
ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي  �صْ َبٍة �أَ َبًة َك�َصَجَرٍة َطيِّ ُ َمَث���اًل َكِلَمًة َطيِّ َكْي���َف �َصَرَب �هللَّ

َماِء”.  �ل�صَّ
تخبرن���ا �لِعظ���ات �لتي كان �لم�صي���ح عليه �ل�صالم ُيلقيه���ا على حو�رييه 
وتالمذت���ه، �أّن���ه كان ي�صتعي���ن بالمفاهي���م �لزر�عية لي�صرب به���ا �لأمثال 
ويق���رب �إلى �لأذهان ملكوت �هلل وتعاليمه �لد�عية �إلى �لمحبة و�ل�صالم، 

فف���ي �إنجيل لوقا �لعه���د �لجديد وفي َمَثل �ل���ز�رع وتف�صيره يقول: فلما 
�جتمع جمٌع كثيٌر �أي�صاً من �لذين جاءو� �إليِه من كلِّ مدينٍة، قاَل بَمَثٍل: 
“ خ���رج �ل���ز�رُع ليزرَع زرَع���ُه. وفيما هو يزرع �صقَط بع�ٌض على �لطريق، 
خِر، فلّما نَبَت جّف  فاند�����َض و�أكلت���ه طيوُر �ل�صماء. و�صقَط �آخُر عل���ى �ل�صّ
لأّنه لم تكن له رطوبة. و�صقَط �آخُر في و�صط �ل�صوِك، فنَبَت معُه �ل�صوُك 
عٍف  وخَنقُه. و�صقَط �آخُر في �لأر�ض �ل�صالحة، فلما نبَت �صنَع ثَمر�ً مئَة �صِ
م���ِع فلَي�صَمْع!”. ف�صاأله تالميذه  “. ق���ال ه���ذ� ون���ادى:” َمْن لُه �أذنان لل�صَّ
قائلي���ن: “ م���ا ع�ص���ى �أن يكون هذ� �لمث���ل؟ “ فقال: �ل���زرُع هو كالم �هلل، 
و�لذي���ن عل���ى �لطريق هُم �لذين ي�صمعون، ث���م ياأتي �إبلي�ض وينزُع �لكلمة 
م���ن قلوبه���م لئ���ال يوؤمن���و� فيخُل�ص���و�. و�لذين عل���ى �ل�صخر ه���ُم �لذين 
مت���ى �صمعو� يقَبلون �لكلمة بف���رٍح، وهوؤلء لي�ض لهم �أ�صٌل، فيوؤمنون �إلى 
حي���ن ٍ، وفي وقت �لتجرب���ة يرتدون. و�لذي �صقط بين �ل�صوك هُم �لذين 
ي�صمع���ون، ث���م يذهبون فيختف���ون من هموم �لحياة وِغناه���ا ولذ�ِتها، ول 
ج���وَن َثَم���ر�ً. و�لذي في �لأر�ض �لجّيدة، ه���ُم �لذين ي�صمعون �لكلمة  ُين�صِ

بر”.  فيحَفظونها في قلٍب جّيٍد �صالٍح، وُيثِمرون بال�صّ

الزراعة واالأدب: 
ف���ي �لأدب �ل���ذي �ص���ّكل �لذ�ك���رة �لجمعي���ة لل�صع���وب و�رتب���ط ع�صوي���اً 
بمفاهيمه���ا، ن���رى �لعدي���د م���ن �لق�صائ���د، �لت���ي �تخذت من تل���ك �لبيئة 
م�صدر�ً للتعبير عن �لعديد من �لقيم، �لتي دعا �إليها �ل�صعر�ء لت�صود في 
مجتمعاته���م، فهذ� �لبيت �لمتد�ول كثير�ً بين �لنا�ض و�لمن�صوب لل�صاعر 
و�لم���وؤرخ �لم�ص���ري عب���د �هلل جرج����ض، يمث���ل حقيقة �لمغ���رور و�لمزهو 
بنف�ص���ه، عّبرت عنها �صنابل �لقمح �لفارغة، مقابل تلك �لمالآى وروؤو�صها 

�إلى �لأر�ض في �إ�صارة رمزية �إلى �لتو��صع: 
ملء �ل�صنابل تنحني بتو��صٍع                    و�لفارغاُت روؤو�صهّن �صو�مُخ

ولق���د �أج���اد �ل�صاعر �لمهجري ر�صيد �صليم �لخ���وري و�لملقب بال�صاعر 
�لق���روي ف���ي ت�صليط �ل�صوء على حالٍة �جتماعي���ة مطلوبة �إن�صانياً، وهي 
ظاه���رة �لتكاف���ل �لجتماعي �لتي يجب �أن ت�ص���ود بين �لنا�ض ليعمَّ �لخير 

متخذ�ً من حبة �لقمح �لمثال: 
م���ن حب���ة �لقم���ِح �تخ���ْذ مث���ل �لن���دى                ي���ا َمْن منع���َت عن �لندى 

ُيمناَك 
هَي حبٌة �أعطتَك �صبَع �صن����ابٍل                    لتجوَد �أنَت بحبٍة ل�ص���������و�َك 

كاأنَّ �ل�صقَّ �لذي في و�صط�����ها                    لَك قائٌل: ن�صفي يخ�ُض �أخاَك 
وهذ� �صاعر مهجري �آخر يلجاأ �إلى �لريا�ض و�ل�صذ�، ليدعو� �لنا�ض �إلى 
�لتف���اوؤل، تل���ك �لنزعة �لتي من �صاأنها، �أن تحي���َل �لحياة �إلى رو�صٍة غّناء، 
يرت���ع �لنا�ض ف���ي �أفيائها وظالله���ا ومفاتنها، مهما ق�ص���ت �لحياة و�أظلم 

�لو�قع و�فُتِقَد �لأمل، وفي ذلك يقول �إيليا �أبو ما�صي: 

�إذ� �أنا لم �أجد حقاًل مريعاً                     خلقُت �لحقَل في روحي وذهني 
فكادت تمالأ �لأزهار كفي                    ويعَبُق بال�صذ� �لفّو�ح  ردن�����ي 

ولع���ّل �ل�صاع���ر �ل�ص���وري محم���د عم���ر�ن، خي���ر م���ن �لتج���اأ �إل���ى ح�صن 
�لطبيع���ِة، و�أن�ص���ن مفاتنه���ا، فكان���ت �لمعي���ن ل���ه ف���ي �لتعبير ع���ن حالته 
�لوجد�ني���ة و�أل���ق �صع���ره وحيات���ه ربم���ا، دّل���ت عليه���ا محاولت���ه �لحثيثة 
ل�صت�صف���اف �لجم���ال و�لخي���ر بي���ن جو�نحه���ا �لوثاب���ة ل���كل م���ا ه���و نديُّ 

ويحيي �لروح: 
ه / من فمي، وم�َصت في �لحق���ول �لبعيدة ْ / كانت �لأر�ض  خرج���ت قب���رَّ
ت �لُقبرة / ف���ي �لروؤى �لزرِق،  ممط���رة / و�ل�صم���او�ُت كان���ت جديدة ْ / فرَّ

/ �صارت ق�صيدة ْ. 

الزراعة واالأمثال ال�صعبية: 
تزخر �لأمثال و�لحكايات �ل�صعبية �أي�صاً با�صتخد�م �لمفاهيم �لزر�عية 
للتعبير عن حالٍة �جتماعية ما، �أو للدللة على موقف ي�صتوجب �لإ�صادة 
ب���ه �أو ذّم���ه، فحكاي���ة �لمث���ل �لقائل “ �إنك لن تجني م���ن �ل�صوك �لعنب “ 
يقال �أنَّ �صبياً ر�أى و�لده يزرع �صتلة في �لأر�ض، و�إذ� به بعد فترة يقطف 
منه���ا �لعنب وقد كبرت وح���ان موعدها، فقام �لغالم بزرع �صتلة من نبات 
�صوك���ي، �نتظره���ا لتكب���ر فيجن���ي �لعنب كما جن���ى و�لده. فلم���ا �نتظرها 
ول���م يج���د غي���ر �ل�صوك �ص���األ و�لده ع���ن �لأم���ر فاأجابه به���ذ� �لمثل.وهو 
ُيق���ال للدلل���ة على �لعالقة بي���ن نتائج �لأعم���ال و�أ�صبابها. ومنه���ا �أي�صاً 
ف���ي  ذ�ت �لمنح���ى: “ �للي بيزرع هو� بيح�ص���د ريح “،�أو �لمثل �لقائل: “ 
�لل���ي بيزرع بيح�صد”. ومن �لأمث���ال �لمتد�ولة كثير�ً ولدى �لعديد من 
�صع���وب �لمنطقة “ �لل���ي يدري يدري، و�للي ما يدري يقول كف عد�ض “ 
وتدور ق�صته حول رجٍل دخل �إلى منزله لُيَفاَجاأ بزوجته تخونه مع رجٍل 
�آخر، وحين همَّ بقتله، فرَّ �لرجل و�أثناء خروجه من �لمنزل لحظ وجود 
كي����ض م���ن �لعد�ض، فاأخذ قب�ص���ًة منها في يده وخرج ر�ك�ص���اً في �ل�صارع، 
وحي���ن و�ص���ل �إلي���ه �صاحب �لمن���زل وهمَّ بقتل���ه عاتبه �لنا����ض وقالو� له: 
�أم���ن �أج���ِل كٍف من �لعد�ض تقتله، فقال هذ� �لمثل بمر�ره. وكذلك �لمثل 
�لقائ���ل “ �لل���ي ما يح�ص���ل �لعنب حام�ض عنه يقول “ و�لتي تحولت �إلى 
مطلع �أغنيٍة م�صهورة لإحدى �لمطربات �لخليجيات، وتدور �أحد�ثها عن 
رجٍل ثري كان له ب�صتان من �لعنب ُي�صَرب به �لمثل، وفي �صباحٍ  م�صرق 
�صاه���َد ل�ص���اً وقد ت�صل���ل �إلى �لب�صتان، فت���و�رى عن �لأنظار وب���د�أ ير�قبه. 
كان �لل����ض يح���اوُل جاه���د�ً �أن يقط���ع قطف���اً م���ن �لعنب، لك���ن محاولته 
جميعه���ا ب���اءت بالف�ص���ل ب�صب���ب عل���و �لأ�صج���ار، حينها تقدم من���ه �صاحب 
�لب�صت���ان قائ���اًل: �أتري���د �أن �أقطف لك منه���ا؟ فقال �لل�ض ف���ي ��صتعالء: 
ل.. ل �أري���د �إنه ح�ص���رم...! ف�صحك �صاحب �لب�صت���ان قائاًل هذ� �لمثل. 

في �إ�صارٍة و��صحة �إلى من يختلق �لأعذ�ر لتبرير ف�صله.    

الزراعة وتأثيرها في األدب والحياة  

بمنا�صب���ة ي���وم �لطال���ب �لعربي �ل�ص���وري وبالتع���اون بين جامعة قا�صي���ون �لخا�صة 
و�تح���اد �لكت���اب �لع���رب ف���ي �صورية وف���رع قا�صيون لالتح���اد �لوطني لطلب���ة �صورية، 
�أقيم���ت ي���وم �لأح���د 2٠22/٣/2٧ ف���ي جامع���ة قا�صي���ون �لخا�ص���ة �حتفالي���ة طالبية، 
ت�صمن���ت �فتت���اح معر����ض لمن�ص���ور�ت �تح���اد �لكت���اب �لع���رب، وم�صابق���ة �أدبي���ة وفنية 
وحفاًل خطابياً فنياً تم خالله �لقاء كلمات للجامعة و�تحاد �لكتاب �لعرب و�لتحاد 
�لوطن���ي لطلبة �صورية، كم���ا �ألقيت بع�ض �لق�صائد �ل�صعرية و�أغان عبرت عن بهجة 

�لطالب بهذ� �ليوم، كما تم تكريم �لطلبة �لفائزين في �لم�صابقة.
و�أعربت د.ريم���ا �لدياب �أمي���ن �ص���ر فرع �لقنيط���رة لتحاد �لكت���اب و�لم�صرفة على 
ن�ص���اط �لمعر����ض و�لم�صابقة �لأدبية ف���ي �لحتفالية عن �صعادته���ا بم�صاركة �لتحاد 
ف���ي ه���ذه �لمنا�صبة  �لتي تعد و�حدة من و�صائل دعم جي���ل �ل�صباب ومن�صة لت�صليط 
�ل�ص���وء عل���ى �إبد�عات���ه، مقدم���ة �ل�صك���ر لتح���اد �لكت���اب �لع���رب وللدكتور محم���د 
�لحور�ني رئي����ض �لتحاد عل���ى جه���وده �لمبذولة لتعميق �لتعاون بي���ن �تحاد �لكتاب 

و�لجامعات �لحكومية و�لخا�صة.

مشاركة اتحاد 
الكتاب العرب 
في يوم الطالب العربي السوري
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 كتبت: ليندا إبراهيم

فؤاُد القصيدة وُكحُلها...«

فتني حالما ولجُت  هو�ج�ُض كثيرٌة �صر�صة �نتابتني وتنازعتني وتخطَّ
َة عل���ى م���ا يناه���ز ن�صَف  ���َة �لممت���دَّ ، وتجرَبَت���ُه �لكتابيَّ ع���ريَّ عاَلَم���ُه �ل�صِّ

�لقرن...
فه���و لي����ض م���ن �لمخ�صرمين، بل من جي���ل بعَد �لتال���ي لهم، ولي�ض 
باب وكاأنها  َة �ل�صَّ باب، �إل �أنَّ ق�صيَدَتُه ل تز�ُل تعي�ُض حيويَّ من جيِل �ل�صَّ

كتبت للتَّوِّ ولأجل �لزمن �لحا�صر بل و�لآتي...
َخِم �لغنيِّ �لذي تطالُعك  �صر��ص���ُة هذه �لهو�ج�ِض، �أتتني من ه���ذ� �لزَّ
ب���ه تجربُت���ُه �ل�صعريُة و�لحياتي���ة و�ل�صخ�صية و�لوطني���ة و�لثقافية... 
�لممل���وءُة بالأل���م، �لم�صحون���ُة باأق�ص���ى هو�ج����ض حقائقن���ا �لمعي�صية، 
����َض لها حيناً م���ن �لزمن، ثم خلَّقه���ا و�صَنَعها  ه���ذه �لتجرب���ة �لتي تعرَّ
وهدهده���ا عل���ى يديه ف���ي �لزم���ن �لتالي، لتك���ون �بنَة روح���ه وع�صارة 

ْب بعد... قلبه وزيَت فوؤ�ده �لذي لم ين�صُ
مير...  ر�ِب و�لحقِّ و�ل�صَّ لقد تنازعتني ب�صدقها ووفائها للتُّ

�لت���ر�ب حي���ث خدَم���ُه و�صانُه و��صتب�َص���َل لأجل �صرِفِه ف���ي �إحدى �أهمِّ 
، و�لح���ق حينم���ا ل���م يه���ادن عل���ى �ص���رف �لكلم���ة،  �لمع���ارك م���ع �لع���دوِّ
وجوه���ر �لموق���ف، فنطق به و�ص���دح بقوله فكانت ل���ه �صجاعة �لب�صالة 
وري���ادة �لموق���ف �لَخِطر ون�صاعُة �لقلب �لموؤم���ن بق�صيته �لأخالقية 

و�لإن�صانية...
مي���ُر، �لذي يدعوه “�صوك�صين” بقانون �لقو�نين، هو ما �صَحَذ  و�ل�صَّ
علي���ه عزَم���ُه ليخت���اره عقي���دة وديدناً ليك���ون �لمن�صجَم م���ا بين د�خله 
وخارجه، وما بين قوله وفعله، وما بين باطنه وظاهره ولعمري هكذ� 

... اعُر �لحقيقي و�لإن�صاُن �لحقُّ يكون �ل�صَّ
ع���ر  بال�صِّ ���ُة  �لمهتمَّ لأنن���ي  م���ا  لوق���ٍت  بالخج���ل،  �صع���رُت  �إنن���ي  ث���م 
و�لمنخرطُة في �أكثر من ميد�ن من ميادين �لثقافة و�لأدب و�لكتابة، 
���ر لي �لظرف و�لمكان  لكنن���ي عرف���ت ع���ن “فوؤ�د” �لقليل �إذ لم يتي�صَّ
لأعرف���ُه عن كثب، و�إنني �أ�صكُر و�أحم���ُد لل�صديق �لأ�صتاذ �أبي ح�صن �أنه 
دفعن���ي وحر�صن���ي و�صجعني للتو��صل معه، فاأقف و�أقع على هذ� �لكنز 

�لثقافي �لإن�صاني �لأخالقي �لثمين: “فوؤ�د كحل«...
كلِّ  بع���د  �لق���ول  ناف���ل  م���ن  لع���ل 
ه���ذه �لتوطئ���ة، قول���ي �أنن���ي ب���دْوُت 
�لكبي���رة،  مدر�صت���ه  ف���ي  مبتدئ���ًة 
وطفل���ًة بقام���ة �صئيل���ة �أم���ام قامتِه 
�لحي���اة  بح���بِّ  �لممتلئ���ة  �لو�عي���ة 
و�ل�صع���ر و�لوطن كم���ا و�صت لي جلُّ 

ق�صائده...
�أي �صاع���ر ل ب���د ل���ه م���ن م�صروع، 
وه���دف  ممت���دة،  عميق���ة  وتجرب���ة 
يت���وق لن�صد�ن���ه، وق���د كان �لوط���ن 
“كح���ل”  و�لح���ب و�لحي���اة ثال���وث 
�لمف�ص���ل، وليعج���ن رغي���َف �صع���ره 
بدقي���ِق تجربته �لجدي���رة بالحياة، 
ن�ص���ف  �أت���مَّ  �ل���ذي  �صب���ره  ومل���ح 
ق���رن م���ن �لزمان وه���و يهيل���ه على 
جر�حه، ويرع���اه ليختمر في فوؤ�ده 
ث���رًة، ولغ���ًة  وقلب���ه وعقل���ه تجرب���ًة 
رًة بالبيا����ض �لقان���ي، و�أ�صا�ص���اً  م�ص���وَّ
م���ن تو��صع و�ع ل���م ت�صحبه بهرجة 
�لمنابر ولم ي�صتهوه بريق �لإعالم، 
ول���م ياأبه لبريق �ل�صه���رة، ول بغبار 
نق���ع �لمع���ارك �ل�صعرية، ب���ل �نزوى 
فوق تل���ك “�لبالطة” �صاهياً �صالياً 
عر، يناأى  كل �صيء �صوى فوؤ�ِده و�ل�صِّ
بقلب���ه وعقل���ه عن �صخ���ب و�صجيج 
�لآخري���ن ليمتل���ك ف���ر�دة �لتجربة 

و�متد�ده���ا وريادتها في �لفتح و�لخو�ض و�لختر�ق لتاأتي حد�ثيًة في 
�ل�ص���كل، �صادق���ة ز�خرة ف���ي �لم�صمون، مر�آة حي���ة و�صادقة لما عاي�صه 

وعاناه...
ولع���ل �أه���م ما �أحم���د له ثقافت���ه، و�أغبطه عليه���ا، فالموهبة ل تكفي 
و�لعت���كاف ل يكفي بل يجب �لتثقي���ف، فكانت در��صته لالأدب �لعربي، 
وه���و �ل�صاب���ط في �صف���وف �لجي�ض، وليمتل���ك �أدو�ت �صدقه مع �أدو�ت 
موهبت���ه، ولينت���ج لل�صعري���ة �ل�صورية و�لعربية زه���اء ثالثين كتابا في 

�ل�صعر و�لنثر و�أدب �لأطفال...
ع���ُر خز�ئَن���ُه، ووهَبها له، ليمتل���ئ فوؤ�ُدُه  �أخل����ض لل�صع���ر، فاأعطاُه �ل�صِّ
ه���ا  وعقل���ه ب���كل رونق���ه وليك���ون �لمتنف����ض �لأنق���ى لروح���ه �لت���ي �أق�صَّ

�صجيُج �ل�صارخين ونفاق �لمارقين وزعيق �لمتنابرين...

تخطفتن���ي �لتجربة مما �طلع���ت عليه من �لنزر �لي�صير، من “مطر 
لذ�كرة �لرياح”، لكن هذ� �لمطر �أنع�ض هذه �لذ�كرة فكانت مختار�ت 
�صعري���ة م���ن حد�ئق���ه موفق���ة �لختي���ار ومعب���رة ع���ن مجم���ل تجربته 
كقط���وف متنوعة يغني بع�صها عن كل، تخطفتني ب�صدقها وحيويتها 
وكاأنه���ا كتب���ت لهذ� �لزمان وه���ذه �لحقبة �ل�صود�ء وه���ذه �لفترة وكاأن 
�لزمان يعيد نف�صه و�لحروب تتنا�صل و�ل�صد�ئد تتو�لد وكاأننا في بالد 
من���ذورة للغر�بي���ب ل ي�صفع لها �ص���وى ميازيب �لدم���اء �لطاهرة �لتي 

ت�صيل على فترة من �لزمان من �أبنائها �ل�صادقين �لباذلين.
ولع���ل �أول م���ا يطالع���ك، ذلك �لح���زُن �لألي���ُف رفيُق قل���وب �ل�صعر�ء، 
وت�ص���ي ب���ه �لعناوي���ن “�صرخ���ات للرق����ض �لع���اري”، ولعله���ا �أ�صدق ما 
ين���م ع���ن و�قعه �ل���ذي عا�صه، وكتب فيه تلك �لق�صائ���د، فهي �صرخات، 
لر�ق����ض يذكرن���ا ببط���ل “كاز�نتز�كي”، حي���ث �لرق����ض و�لحاجة �إليه 
لإف���ر�غ �لألم ومهادنت���ه و�لتعاي�ض معه، ولتاأت���ي �لمقدمة �لم�صتحيلة 

على �لتعادل:
»تتو�رى �لحرُب �أ�صيْع
وتجيُء �لحرُب �أ�صيْع!

ُن �أرغفًة للُحبِّ فاأَكوِّ
و�أرغفًة للَموْت

�ِب�ِض في �لِوجد�ن...« و�أرغفًة لح�صاِر �لوطِن �لرَّ
غي���ف ف���ي ه���ذه  �إنَّ مف���رد�ِت �لُح���بِّ و�لَح���رِب و�لم���وِت و�لوط���ِن و�لرَّ
�لقطع���ة �لقليل���ة، لهي كافيٌة للتعبير عن هاج����ض �ل�صاعر �لمثقل بكل 
ه���ذه �لهموم، كوطن���ه تماماً، وتتو�لى هذه �لمف���رد�ُت في �لنَّ�ضِّ نف�صه 
م���ن دوِن ُوُروِد مف���ردٍة و�ح���دٍة للحي���اة، فاأيُّ زم���ٍن �إذ�ً ن�صاأ في���ه �ل�صاعُر، 
هد�ء  ���َح قلُب���ُه وعقُل���ُه فيه، زم���ٍن مل���يٍء بالماآ�ص���ي و�لح���روِب و�ل�صُّ وتفتَّ
ماء، فكيف ل ي�صُرُخ م���لَء روحه ويتاآخى مع هذ� �لألم  و�لح�ص���ار و�لدِّ

ق�ض؟ بالرَّ
ِم بالثَّلج”، “�لع�صُق  ولتتو�ل���ى �لعناويُن �لنَّا�صحُة بالألم: “قر�ُن �لدَّ
ف���اإذ� كان زماُنَك  حل”...  ف���ي �لزَّمن �ل�صَّ
اع���ُر �صحاًل، فكي���ف بزماننا  ه���ا �ل�صَّ ذ�َك �أيُّ

هذ�؟ 
ي���د�وي روَح���ُه بالع�ص���ِق و�لح���بِّ  �صاع���ٌر 
ٍة  و�لم���ر�أِة �لت���ي يخاطبه���ا باأكث���َر م���ن م���رَّ
َف عنه وتكوَن مالذَه  وهيئٍة وخطاٍب لتخفِّ

حل«: ُفي هذ� “�لزَّمن �ل�صَّ
»�إنَُّه �لع�صُق خالُقنا...

�أ�صرعي ُلَغَة �لَبدِء
مقهورًة رجفُة �لحزِن جاءْت،

ومخمورًة رع�صُة �لحبِّ �صارْت...«
َخُذ عليها،  لم تعتوْر ق�صيَدَت���ه غنائيٌة ُتوؤْ
عريَّة،  ول نثري���ٌة �صرديٌة فتبعَدها ع���ن �ل�صِّ
و�لح���بِّ  �لحي���اة  ف���ي  �أف���كاَرُه  حمل���ت  ب���ل 
َي���ًة في  و�لوط���ن فج���اءت َمو�َصَقُته���ا متَخفِّ
���ٍة و�عيٍة  �إه���اِب وزٍن غي���ِر طاٍغ، بلغ���ٍة �صعريَّ
غيِر مجنونٍة ول م�صفوحٍة كيفما �تفق...

“فات���ُح  باأن���ه  “ف���وؤ�د”  �عُتِب���ر  وَلِئ���ْن 
محافظ���ة  ف���ي  �لحديث���ة  �لق�صي���دِة 
ويد�ء”، و”�أهمُّ ع�صرة �صعر�َء �صوريين  �ل�صُّ
���ه  �أنَّ �إل  �ل�صبعين���ات”،  جي���ل  جيل���ه  ف���ي 
���ادُق �لمن�صجُم ب���روؤ�ه وروؤياه  اع���ُر �ل�صَّ �ل�صَّ
وروؤيته مع ن�صو�صه �لحكيمة �لجميلة...

ب���دِم  ف���وؤ�ُدُه  ���َب  تخ�صَّ �ل���ذي  اع���ُر  و�ل�صَّ
لَها بيدين  �لق�صي���دة، هو نف�ُص���ُه �ل���ذي َكحَّ

من �صعٍر وقلٍب رحيم...

ال حسب كالتواضع و ال شرف كالعلم

مثل عربي

أي شاعر ال بد له من 
مشروع، وتجربة عميقة 

ممتدة، وهدف يتوق 
لنشدانه
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رمضان 1443هـ

نافذة على العالم
 إعداد وترجمة إبراهيم إستنبولي

عم���ل �صام���ل علييف ف���ي مج���الت مختلف���ة: مدّر�صاً 
لم���ادة �لتاري���خ ف���ي ع���ام 1998 وحت���ى ع���ام 2٠٠٠ حي���ث 
�ص���اءت �لظ���روف �أن ينتق���ل للعم���ل ف���ي وز�رة �لطو�رئ 
�لرو�صي���ة حي���ث عم���ل على م���دى 2٠ �صن���ة وتر�أ�ض فيها 
�لق�ص���م �لعلم���ي �لتحليلي على م�صتوى �صم���ال �لقوقاز 
وم���ن ث���م ترّق���ى �إلى من�ص���ب نائب وزير ف���ي جمهورية 
د�غ�صت���ان... لكن���ه م���ع ذل���ك ل���م ين����َض عل���ى �لإط���الق 
�صغف���ه بالمدر�ص���ة وبال�صع���ر، وه���و �لآن يعم���ل رئي�ص���اً 
للمجم���ع �لتعليم���ي �لترب���وي ف���ي مدين���ة »كا�صبي�صك« 
�لد�غ�صتاني���ة عل���ى �صاطئ بح���ر قزوين... ويق���ول؛ �إنه 
ع���اد �إلى كتابة �ل�صعر م���ن جديد بعد عودته �إلى �لعمل 

في قطاع �لتربية و�لتعليم. 
هن���ا ترجم���ة لعّينة من �أ�صعار �صام���ل علييف؛ ويمكن 
للق���ارئ �أن يلم�ض طغيان �لنب���رة �ل�صوفية و�لإيمانية، 

�إن �صحَّ �لتعبير، عند �ل�صاعر. 
1

االإلهام - التمّني
�لحي���اة بمجملها عبارة ع���ن ثالثة �أيام: �أم�ض و�ليوم 

وغد�ً.
�لأم�ض �نق�صى، و�لغد قد ل ياأتي

يبقى �ليوم فقط... 

�أنا ل �أحيا حياتي لكي �أقوم 
�أنا نف�صي �أو �أحد �آخر بتدميرها في لحظة

و�أنا ل�صُت مجرد حلٍم، 
بل �أنا ها هنا، في �ليقظة!

وبينما �أقّلب ف�صول حياتي و�حد�ً تلو �لآخر،
�أنا م�صتعدٌّ لأن �أعطيك جزء�ً من قلبي

عند �لحاجة! 
�قتلني، �إذ� ما خرقُت �لعهَد. 

لكن �لعالم لي�ض عظيًما بالموت وحده، 
وهناك �أغاٍن مختلفة كثيرة لم ُتن�َصد بعد 

وقد قال �لحكيم ذ�ت يوم:
�إنَّ �لموت مجرد وم�صة... 

مجّرد �صهقة �أو �صرخة مكتومة! 
�إنَّ �لوجه �لح�صن و�لفاتن لأنثى

�أ�صبه بالجحيم وهو �صاحر كالجنة،
ولكن لالإعد�م وقته وثمة وقت للِحرفة... 

فال تن�صد �أيها �لمطرب هناك، حيث ل يجيدون
�لإ�صغاء. 

لقد رحل �ل�صاعر دون �أن يكمل قر�ءة �لق�صيدة. 
ق كتابه.  و�أنا �صوف �أمزِّ

لأنَّ ذ�ك �لذي عا�ض في �لنعيم
غير قادر على �لتفكير. 

وكل ما يمكنه هو �أن يز�أَر
�أو �أن يثغو. 

و�أما حياتنا... ما هي قيمتها؟!
ر لكلِّ مّنا �أن يكون؟ ما هو �لُمقدَّ

فالحلم و�حد عند جميع �صكان �لأر�ض:
�أن يكونو� فتيِّين د�ئًما مثل �لربيع،

بيَد �أنها ل تمنحنا �ل�صعادة! 
�صوف تحيا في �صبيل ما �صّليت لأجله،

و�صوف توؤمن بما لم يتحقق! 
 ....

�صوف تحين لحظة يحني فيها �لمجُد
ر�أ�صه �أمامك مثل زهرة بّرية! 

و�صوف تدرك فجاأة 
�أنك لم ت�صتطع في حياتك 

�أن تم�صك كتاباً وتفتحه على تلك �لف�صول،
حيث خطَّ �لنبيُّ كلمات مقّد�صة

ل من �أجل �لعبث ول للت�صلية:  
�إّن �لمجد لي�ض زهرة بّرية،

و�إن حياة �لإن�صان لي�صت طويلة،
�إنَّ �لكثيرين �صوف تجمع بينهم �لرذيلة،

ولكن �هلل يدعونا لأن نكون �أقرب �إلى بع�صنا!  

2
عا�صفة ثلجية

ذ�ت ليلٍة �صتوية هادئة و�صافية،
ر�ح �لثلج يت�صاقط من �ل�صماء ب�صالم... 

ر بالخلود، بينما كنُت جال�صاً قرب �لنافذة و�أفكِّ
. رحُت �أر�قب كيف �أنَّ عا�صفة ُتوَلد فيَّ

ل تلْمني بق�صوة، �أيها �لقارئ،
لأنني �أحاول �أن �أخرق �صكينتك. 

�إذ ُيخيَّل لي �أنني مجّرد حالم ب�صيط
في هذي �لحياة،

وربما، بكلِّ ب�صاطة، منبوذ من م�صيري. 
بيَد �أني ل �أريد �لحديث هنا عن حالي،

ول �أظن رنين حياتي يثير �هتمامك.
ل بدَّ �أن كانت لديك مطالب وو�صايا �أكثر �أهمية،

ولكن هيا �عترف: �إنها قرع �أجر��ض �ل�صدى.  
�أردُت �أن �أ�صاألك، �صديقي �لذي ل �أعرفه:

ما هو �أكثر �أهمية بالن�صبة لنا،
ت�صل�صل �لأحد�ث، �لتي يعي�صونها في �صعادة،

�أم حلم غام�ض وبعيد؟ 
�أعرف �أن �لإجابة لي�صت �صهلة على �صوؤ�لي،

 وه���و �ل�ص���وؤ�ل نف�ص���ه �ل���ذي لطالم���ا طرحت���ه عل���ى 
نف�صك. 

ما هو �أكثر �أهمية: �أن تعي�ض حياة باذخة،
�أم �أن تكون و�ثقاً �أنك لم ترتكب �لخيانة؟ 

كثير�ً ما تقودنا �أفكارنا ب�صاأن �لدرب 
في �لحياة،

�إلى �لخو�ض في ب�صاط من �لمطر.
مفارق طرق، ودهاليز وهاويات... 
بينما �لم�صيبة �للعينة تكمن لنا،

وهي تر�قبنا ب�صر�مة. 
و�إذ نرى، �أحياناً، حافَة �إلهام،
نتعّثر ونرك�ض ونحن نحلم 

باأن ندرك: ما �لذي يمكنه �أن يعفينا من �لندم،
من ��صتحالة �أن نعرف قبل �أن نموت – 

�لحقيقة و�لغاية من ولدتنا؟! 
ر لنا �أن نعي�ض؟   كم �صنة ُمقدَّ

وما هو مغزى �لحياة؟
ما هي �للذة؟ 

ر له �أن يعي�ض �صعيًد� من بيننا؟ وَمن ذ� �لذي ُقدِّ

٣
لقد تعبُت من �أن �أكون في خ�صاٍم مع نف�صي،

فاأنا �أحّب نف�صي و�أمقتها، 
و�أنا منذ زمن بعيد و�حٌد من �أولئك �لم�صاركين

في ذلك �لحفل �لر�ق�ض،
بالرغم من �أنني �أرى �ل�صرَّ باأمِّ عيني! 

�صوف �أدعو ذلك �لحفل �لر�ق�ض حياًة،
بغ�ّض �لنظر عّما �إذ� كنتم متفقين 

معي �أم ل، نحن موجودون فيه جميعاً. 
وكلنا على مر�أى من �لجميع!

�لموؤ�صف فقط هو �أّن �أولئك �لذين
رحلو� لن يعودو�! 

�أعرف �أنهم �ختبوؤو� في باطن �لأر�ض،
لكنهم في �لحقيقة لي�صو� هناك،

هذ� ما �أنا و�ثق منه تماماً. 
وقد �صمعُت �صر�ً في �لظالم،

�أنهم طارو� �إلى �ل�صماء! 
وقد �أحزنني ذلك �ل�صُر

لأنه ل يوجد طريق �إلى هناك،
بالن�صبة لأولئك �لذين �صكن �ل�صرُّ 

فيهم وهم عنه �صاكتون! 
�أولئك �لذين عرفو� �لدرب

لكنهم مكثو� في �لباب حائرين! 
فال�صماء زرقاء،

وقد حجبت �ل�صدر باأمو�ج �لغيوم،
وهي بالكاد تبت�صم بارتباك �صفيف. 
�أما �أنا ف�صوف �أرفع ذر�عي بال قيود،

و�صاأهم�ض في �صّري بكلمات �لرجاء... 

4
ر �لنور، عندما نوَلد وُنب�صِ

نعِلُم �لعاَلَم من خالل �لبكاء. 
بكاء يبدو للجميع كما لو �أنه تحية،

�أما �أنا �أفكِّر بطريقة مغايرة!
ن�صمت حين ن�صعر بالأ�صى،

ون�صحك عندما ن�صعر بال�صعادة. 
ن�صرخ عندما ن�صعر بالخوف، 
ونبكي - �إذ� ما �صعرنا بالألم. 

فما �لذي نريد �أن نقوله
من خالل بكائنا �لطفولي �لرنان 

و�لبريء؟
هل نريد �أن نعلن �أّن �لأَم تعاني

من �لألم، بينما �أنا عاجز في �لقماط؟
�أم  �أنَّ �ل�صوء �لأبي�ض للوهلة �لأولى، 

هو قرمزيٌّ تماماً في حقيقة �لأمر؟
من جّر�ء �لدماء في �ل�صنين �لما�صية؟

�أو من دماء �لأيام �لقادمة؟
�أم �أننا نحزن، ربما، لتلك �لأرو�ح �لطاهرة 

وقد جاءت بكل بر�ءة �إلى هذه �لدنيا �لفانية،
 ف�صقطت في �أح�صان �لقّر��ض؟! 

�إيه، لأفكاري مثل �صيف »ديموقلي�ض«، 
يلمع معّلقاً فوق ر�أ�صي... 

و�أنا �أحلم باأن �أ�صتلقي مع �لعقل 

في لّجة �لفجر و�ل�صكينة...
�أحلم باأل يبكي �لمولود �لجديد

 من �لألم، حين يفتح عينيه،
بل �أن يبد�أ حياته كما يحدث في �لحكاية!

يبد�أ حياته مع �بت�صامة �صعيدة،
و�أْن يكون و�ثقاً – �أنَّ �لقدر

ر �لروَح �لجميلة لن يكدِّ
�لتي وهبنا �إياها �لإله �ل�صمد!

5
توؤمن باهلل – 

هذ� يعني �أنك تفهم �لمغزى من �لحياة.
توؤمن باهلل – 

هذ� يعني �أنك ترى �أنَّ حقائق �لعالم لي�صت كلَّ �صيء.
توؤمن باهلل – 

هذ� يعني �أنك ترى �أنَّ للحياة معنى! 
    

        »لودفيغ فيتِغن�صتاين« 

كثير�ً ما �أت�صاءل:
ما حاجتنا لالأحالم؟ وماذ� تحمل لنا؟ 

وهناك حيث نكون تحت تاأثير �لتنويم �لمغناطي�صي؟
�إذ نحاول �أن نبرهن لماذ� كّنا هنا... 

وكيف �أنَّ �ل�صكينة تمالأ قلوبنا؟ 
ما هو �لعقل؟! ولماذ� هو �صعيف؟

وما �لذي يجلبه فجاأة �لخو�ء؟ 
�إذ يح���ِول كلَّ �ص���يٍء �إل���ى فو�ص���ى جنوني���ة كامل���ة ف���ي 

لحظة! 
لماذ� �لنا�ض عموماً لي�صو� غرباء عنا؟

ومع ذلك ل نريد �أن نكون �أ�صدقاء؟
ولماذ� ن�صمر �ل�صرَّ كثير�ً، 

رين �أنيابنا؟! ونحن نبت�صم مك�صِّ
ومن ثم نعود م�صرعين �إلى تلك �لحياة �لآثمة،

من دون �أن نتعظ �صوى لبع�ض �لحين.
عندما �صاأ�صعر بالر�حة في نف�صي ب�صكٍل �أف�صل،

 �صوف �أجل�ض وحيد�ً، و�أتاأمل في هدوء! 
بيَد �أّني �أ�صعى للقاء �لإلهام!

وها نحن نم�صي في �لطريق، 
حتى ولو كان عددنا �أقل!... 

نم�صي في طريق يدعى درب �لنجاة،
وكلنا �أمل �أن �لإر�دة لن تخذلنا... 

حتى ولو كان ثمة �لكثير من �لغو�ية،
وهي تنير �لدرب بنورها �لأّفاق...

لكننا نم�صي و�أب�صارنا متجهة نحو �ل�صماء،
ونحن نتلو �ل�صالة لكيال نعود �أدر�جنا...

�صوف يجيب �لزمن عن جميع �لأ�صئلة،
و�أما نحن ف�صوف ندرك �لحقيقة جميعاً... 
هيا، يا رفيقي، ِ�لِق ثقل �لإثم عن كتفيك – 

ر باأن تكمن في �لإيمان �لعميق!  فال�صعادة ُمقدَّ

»شامل حبيبولوفيتش علييف«
شاعر من داغستان

ر ذلك باأن جذوره تعود اإلى باد ال�ص��ام... مكّررًا: اإن اأجداده  »�ص��امل علييف« م�ص��كون بال�ص��عر منذ نعومة اأظفاره... وهو يف�صِّ
من المهاجرين العرب الذين قدموا اإلى القوقاز وتحديدًا اإلى مدينة »دربند« التي اأطلق عليها العرب ا�صم »مدينة باب االأبواب« 
وذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب... وهو يفاخر بذلك الن�صب ويوؤكد عليه با�صتمرار ويقول اإنه تاأثر بقراءة ما تي�ّصر له 

من ال�صعر العربي في طفولته بت�صجيع من والده الذي يعّده اأ�صتاذًا له. 



�أعم���اق  ف���ي  تكم���ن  عدو�ني���ة  نزع���ة  ذو  �لإن�ص���ان   

يه���ذب  و�لمعرف���ة  �لوع���ي  ولك���ن  �لإن�صاني���ة،  �لنف����ض 

ه���ذ� �لن���ز�ع �لد�خل���ي ليتح���ول �إلى طاق���ة �إيجابية في 

�صال���ح �لإن�صاني���ة جمع���اء، فالدي���ن ه���و �إيديولوجي���ا 

دي���ن  �أ�صبح���ت  و�لإيديولوجي���ا  �ل�صابق���ة،  �لأم���م 

�لمجتمعات �لمعا�صرة، و�لعامل �لم�صترك بين �لدين 

و�لإيديولوجي���ا ه���و �لفكر، وكلما تق���دم �لفكر و�لوعي 

ينخف�ض من�ص���وب �ل�صر�ع بين �لدين و�لإيديولوجيا، 

وكان م���ن �لمفتر����ض �أن تق���ل درج���ة �لعن���ف م���ع ه���ذ� 

�لتطور في جو�نب متعددة في �لحياة، ولكن �لمفارقة 

�أن وتي���رة �لعن���ف �زد�دت، و�أن ع���دد �ل�صحاي���ا تنا�صب���ت 

طرد�ً مع هذ� �لتطور، وقد جلبت له كل هذه �لمتاعب، 

و�أّي���اً من ه���ذه �لدو�فع هو في �لمح�صل���ة من �لح�صاد 

�لفكري �صو�ء كان �صليل �لدين �أم �صليل �لإيديولوجيا، 

�أي  وف���ي  زم���ان  �أي  ف���ي  �لأف���كار  ف���ي  لي�ص���ت  فالعل���ة 

م���كان، ولك���ن �لعل���ة في حامل���ي تل���ك �لأف���كار، وماد�م 

�لأم���ر كذل���ك لي�صعب علينا �أن ن�صع ناظم���اً فيما بين تلك �لم�صاق���ات �لفكرية �إ�صافة 

للتنمي���ة �لذ�تي���ة لحامل���ي ه���ذه �لأفكار، وعل���ى �لفرد �أل يك���ون حامل �أ�صف���ار �لدين �أو 

�لإيديولوجيا دون ��صتخد�م عقله، وهذ� �لتفاوت بين �لأفر�د و�لمجتمعات هو �لأ�صا�ض 

ف���ي �صع���ود مجتم���ع و�أمة و�أفول �أخ���رى، وما بين �لأف���ول و�ل�صعود تت�ص���ح �ل�صر�عات 

لحمل���ة �لفكر بجانبي���ه �لإيديولوجي و�لديني، وقيل “�لأمم �لمتطورة فا�صقة �لأفكار 

متدينة �لأفعال، �أما �لأمم �لمتخلفة فا�صقة �لأعمال ومتدينة �لأفكار” ولكن كثير�ً ما 

ت�صتع���ل �لح���روب من ور�ء ع�صبية دينية، وت�صتجي���ر بالإيديولوجيا، وقد تخل�صت �أمم 

في �لتاريخ من �صطوة �لدين بعد �أن �أدماها نتيجة �لنغالق و�لغلو و�لت�صبث بالق�صور، 

وي�صب���ح م���ن ه���و فاغر عقله م���ن �لفكر، يحكم با�ص���م �لدين، لي�صل بالنا����ض �إلى درجة 

�لخروج من �لدين ومن �لملة، وهنا تكمن �لكارثة، وي�صبح �ل�صر�ع م�صاعف بين �أبناء 

�لمجتم���ع، فالدين ر�صال���ة روحية �صامية، لي�صرق في روح���ك وعقلك بالقيم و�لمبادئ 

فت�صت���وي به���ا نف�صك، وير�صدك للعل���م، وينقذك من غياهب �لجه���ل، ولكنه ل يمنحك 

�صلط���ة، وم���ن ينتزع �لدين لل�صلطة، فقد د�ض �لعل���م، وخاب في �ل�صلطة، ويبد�أ �ل�صر�ع 

في م�صتويات متنوعة ومختلفة �لتجاهات، وتتلون �لأهد�ف، لأن كل �ل�صر�عات تخرج 

في لبا�ض �صيا�صي، وغاية �قت�صادية، ووقود ديني.

لي�ص���ت �لم�صكل���ة ف���ي �لدي���ن، ولك���ن �لم�صكل���ة تكم���ن ف���ي �لمتديني���ن، وف���ي �صلوكهم 

ه���ذ� مم���ا ينعك����ض عل���ى �لدين، و�لمتديني���ن بها ق���د ل يمثلونها بقدر م���ا يبحثون عن 

م�صال���ح كل ف���رد منه���م، ويج���دون �صالتهم فيه���ا، ويجدون في ذلك �أق�ص���ر �لطرق في 

تول���ي �ل�صلط���ة �لدينية، ويتخذه���ا رد�ء لينطلي بها على �لعامة، وم���ا يجري �ليوم في 

�ل�ص���رق �لأو�ص���ط م���ن ح���روب جذوتها �لدين بم���ا ي�صمى م�صطل���ح �لإ�ص���الم �ل�صيا�صي، 

وخل���ق نز�ع���ات فيم���ا بين �لطو�ئف و�لن���ز�ع �لذي ي�صت���رك بي���ن �لإيديولوجيا و�لدين 

للتط���ور �لعلم���ي و�لمعرف���ي ومظاه���ر �لحي���اة �لأخ���رى، ول بد من �لتخل����ض من تلك 

�لح���الت و�لبح���ث فيه���ا مج���دد�ً للو�صول �إل���ى �لحالة �لت���ي يوجد فيه���ا �لتعا�صد بين 

�لدي���ن و�لإيديولوجي���ا من �أج���ل �صعادة �لمجتمع���ات، ونب���ذ كل �لآر�ء �لمتطرفة مهما 

كان من�صوؤه���ا، وم���اد�م �لدين جاء لخدمة �لإن�صان ومنب���ع �لإيديولوجيا �أي�صاً هو ذلك 

�لفك���ر �ل���ذي �صعى جاهد�ً- وما يز�ل- من �أجل �صع���ادة �لإن�صان ورقيه، �إلى �أن يرث �هلل 

�لأر�ض ومن عليها.  

مسرح/قضايا
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الوعي 
بين الدين 

واإليديولوجيا

على الفرد أال 
يكون حامل 

أسفار الدين أو 
اإليديولوجيا دون 
استخدام عقله

 كتبت: عائدة الفهد

الفضاء المسرحي المشترك في رواية 
القطار األزرق لكتابها السبعة ورواية 

مقبرة العظماء لكاتبها مقبل الميلع
ع���ن  �لحدي���ث  ف���ي 
�لم�صرح���ي  �لف�ص���اء 
�لرو�يتي���ن،  كال  ف���ي 
ه���و حديث ع���ن م�صرح 
عل���ى  مبن���ي  متف���رد 
�لخي���ال و ي�صتن���د على 
فف���ي  �لو�ق���ع،  من�ص���ة 
�لأزرق   �لقط���ار  رو�ي���ة 
ه���و  �لم�ص���رح  م���كان 
محط���ة �لقطار �أما في 
رو�ية مقب���رة �لعظماء 
ه���و  �لم���كان  �أن  نج���د 

�لجناح �لثالث في �لمقبرة تحت �لأر�ض.
����� �لخيال �لم�صرحي للكت���اب �ل�صبعة في 
رو�ي���ة �لقط���ار �لأزرق ه���و خي���ال م�صترك 
�لذ�تي���ة   �ل�صي���ر  عل���ى  �عتم���د  متناغ���م   
�أر����ض  عل���ى  ور�صمه���ا  �ل�صبع���ة  للكت���اب  
�لو�ق���ع، ت���م ��صتخ���د�م �للغ���ة �لحي���ة �لتي 
كان ينط���ق به���ا �أبطال �لرو�ي���ة �لذين هم 
�لكت���اب �أنف�صهم،و�أحيان���اً �لمحكي���ة، نج���د 
�أن �لكات���ب جم���ال �لزعب���ي �ل���ذي يفاج���ئ 
�لجمي���ع باأنه �صائق �لقط���ار وهو �صخ�صية 
�إ�صكالية لم تظه���ر �أهميتها لحقاً،  وباأنها 

�لع�ص���ب �ل�صحري لحياة �لركاب في �لقطار 
�لأزرق، فن���ر�ه ق���د تعام���ل ب���كل ه���دوء وجدي���ة لأن���ه ه���و قائ���د 
�لقط���ار �ل���ذي �صيق���وده ف���ي �لنهاي���ة، في �لوق���ت ذ�ت���ه نجد �أن 
�ل�صخو�ض �لأخرى و�لتي حملت �صفات كتابها كانت �صخ�صيات 
فاعل���ة ومنفعل���ة حتى في �لن�صجام مع بع�صه���ا و�لن�صجام في 

�لختالف وهذ� مايميز �لنجاح في �لرو�ية.
����� نجد �أن �للغ���ة �لم�صرحي���ة �ل�صك�صبيرية ظه���رت على ل�صان 
�لكت���اب ول�صّيم���ا �لحف���ري وه���و رو�ئ���ي وكات���ب م�صرح���ي ول���ه 
تجربته �لفذة في �لعمل �لم�صرحي �إلى  جانب �لإعالمي عماد 
ند�ف، وهما يحلقان في رحالت �لخيال �لجميل في �لذكريات 
�لما�صية،  �إ�صافة �إلى  �لرو�ئي �صهيل �لذيب �لذي كان يتحدث 
بلغته �ل�صحفية �لناقدة �لالذعة للو�قع من دون �أن يتخلى عن 

ذكريات حبه �لقديم.
��� في �إ�صكالية �لبحث عن �لخيال �لم�صرحي وتو�فر عنا�صره 
في محطة �لقطار، نجد محطة مهجورة، �صباب، عربة،  �أي�صاً 
�أبني���ة  كله���ا مهج���ورة، لكن في �لوقت ذ�ته هن���اك عنا�صر حياة 
ق���ام بت�صليط �ل�ص���وء عليها �لكتاب �لآخ���رون، في رحلة �لبحث 
ع���ن �ل�ص���اي و�ل�صك���ر ف���ي ه���ذه �لمحط���ة �لمهجورة، م���ا هو �إل 
��صتم���ر�ر للحياة �لتي قام به���ا �لطاهر�صاحب �لنظرة �لبدوية 
�لثاقب���ة وعماد �لعا�صق وفاتن �صاحب���ة �لنظارة �ل�صفر�ء، �لتي 

ج�صدت دور �لأنثى �لوحيد مع �صتة رجال.
نج���د �أن �لخي���ال �لم�صرح���ي ف���ي رو�ي���ة �لقط���ار �لأزرق كان 
تر�جيدي���اً �إل���ى درج���ة كبي���رة و�إن كان في���ه �أح���د�ث ماأ�صاوي���ة، 
�إل �أن���ه كان يحم���ل �لأم���ل �ل���ذي تمث���ل  بال�صم و�لل���ون �لأزرق 

للقطار، وهو يتجه �إلى �لم�صتقبل ب�صورة ملحمية لتنتهي.
��� �لف�صاء �لم�صرحي في رو�ية مقبرة �لعظماء:

    ��صتخ���دم �لكات���ب مقب���ل �لميل���ع لغ���ة �لم�ص���رح �لتاريخ���ي، 
ف���ي �لجناح �لثال���ث في مقبرة �لعظماء، حي���ث نجده قد وظف 

�لغائ���ب  بل�ص���ان  �صخ�صيت���ه 
ف���ي  كر�ص���ي  عل���ى  فجل����ض 
�إح���دى زو�ي���ا جن���اح مقب���رة 
ت�صرف���ات  ير�ق���ب  وه���و 

�صخو�صه . 
� �لجمجم���ة �لتي تتحرك 
و�لجمي���ع  وي�ص���ار�ً  يمين���اً 
ف���ي حالة ذه���ول منها، وفي 
ز�وي���ة �أخ���رى يجل����ض هتلر 
ير�ص���م لوحته �لفنية ،وعلى 
ت�صر�ص���ل  كان  من���ه  مقرب���ة 
�إ�صاف���ة  �لفاخ���ر،  ب�صيج���اره 
غان���دي،  كين���دي،  �ل�صخو����ض)  بقي���ة  �إل���ى 
ديغ���ول،  �لثان���ي،  �لحمي���د  عب���د  نا�ص���ر، 

�صتالين، ماوت�صي تونغ(.
� �لم�ص���رح يحمل طابقي���ن �صاحة �لمقبرة 
�لمحاطة ب�صور منيع تحفه �أ�صجار خ�صر�ء 
با�صق���ة �لطول يحاذيها ج���دول ماء ينحدر 
م���ن �أعلى �لجب���ال �لقريب���ة، يب���د�أ �لعر�ض 
�لم�صرح���ي بدخ���ول ذي���ب �لمرزوقي ) وهو 
حف���ار �لقب���ور( �إل���ى �لم�صرح �لعل���وي حيث 
يج���ول بنظ���ره عل���ى قب���ور عظم���اء �لق���رن 
�لع�صري���ن، فيلف���ت نظ���ره �أن نا�صي���ة قب���ر 
هتلر هي �لوحيدة �لتي تم ت�صويهها، ثم يبد�أ 
ف���ي �لجن���اح �لثال���ث تحت �لأر����ض �ل�ص���ر�ع  و�لمحاكم���ة لتبد�أ 
�صل�صل���ة طويلة من �ل�صتعر��صات لتاريخ كل من عظماء �لقرن 

�لع�صرين �لذين عناهم �لكاتب في رو�يته.
� نج���د �أن �لرو�ئ���ي ف���ي مقبرة �لعظماء كان و�ح���د�ً ب�صخ�صية 
�لغائ���ب يحاكي على خ�صبة �لم�ص���رح كل �صخ�صيات �لرو�ية، �أي 
�أننا �أمام م�صرح ي�صتح�صر �لما�صي �لماأ�صاوي و�أحياناً �لدموي 
لبع����ض �لأبط���ال،  بف�ص���اء خيال���ي للكات���ب ذ�ت���ه �ل���ذي كان في 
�صاح���ة م�ص���رح محطة �لقط���ار في رو�ي���ة �لقط���ار �لأزرق، لكنه 
ه���ذه �لم���رة ح�ص���ر ب�صخ�صيت���ه �لعربي���ة �ل�صوري���ة وبجن�صيت���ه 
�لأمريكي���ة �لت���ي لم تمنع���ه باأن يك���ون �صاهد�ً حي���اً للتاريخ كما 
ه���و ح���ال �ل�صه���ادة �لت���ي نقله���ا �إلى م�ص���رح  �لجناح  ف���ي مقبرة 

�لعظماء.
� �لم���كان و�لزمان في رو�ية �لقطار �لأزرق ومقبرة �لعظماء: 
�لم���كان و�لزم���ان ف���ي رو�ي���ة �لقط���ار �لأزرق ه���و م���كان تو�ج���د 
�لكت���اب �ل�صبع���ة في محط���ة �لقط���ار و�لزمان ه���و �لحرب على 
�صورية، حيث �أخذ كل على عاتقه تمثيل دوره كما هو في �لو�قع 

بكل جر�أة وحرفية بل وبثقة عالية في �لنف�ض.
�أم���ا ف���ي مقب���رة �لعظم���اء فالمكان ه���و �لمقبرة �لت���ي تحدث 
عنه���ا كاتبه���ا و�ختار زماناً له���ا وهو �لق���رن �لع�صرين، وهو من 
قام بانتقاء �ل�صخ�صيات لتمثل دورها �لتاريخي  بذ�تها، لتنتهي 

�إلى حل �للغز في �لفاأر �لذي كان يتحرك د�خل �لجمجمة.
ف���ي �لخال�ص���ة: تتع���دد �لم�ص���ارح وت�صت���رك لغاته���ا �أحيان���اً، 
وتتناغ���م مابينه���ا، ولكنه���ا كانت �أكث���ر عبقرية عندم���ا ج�صدها 
�لكت���اب �ل�صبع���ة ف���ي م�ص���رح محط���ة �لقط���ار �ل���ذي جم���ع بين 

�لم�صرح �لتر�جيدي و�لملحمي في �آن و�حد كما في رو�ية.  
�لنتيج���ة: �أن �لح���رب مهما كانت نبيلة ل���ن تاأتي بالخير على 

�أحد.

ص7ص 6
رواية شّمو ما بين ظلم المرأة وتمردهاإبراهيم العظم شاعر مطبوع مغمور



 يكمن في الكتب والموسيقى.
اً

إن المفتاح الوحيد الذي يجعل الليل محتمل

برغسون

قضايا/أعالمشعر
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  كتبت:  حنان درويش

  كتب: أحمد سعيد هواش
هل علينا �أن نكتب كلَّ ما يخطر على �لبال دون �لتوّقف 
قلي���اًل عند �صوؤ�ل يقول: ما ه���و �لجديد �لذي نقّدمه من 
خ���الل كتاباتنا هذه؟؟.. ولماذ� �لإ�صر�ر �لغريب �لعجيب 
عل���ى �لتك���ر�ر، وكاأنَّ �لقريح���ة ق���د ن�صب���ت وجّف���ت وذوى 
عوده���ا؟؟.. �ألي����ض من �لمج���دي و�لمفي���د �أن ن�صع �لقلم 
جانباً ونفّك���ر بما ي�صيف ويجّدد، ل بما ي�صيف فقط؟؟.. 
لكن هل يعني ذلك �أن �لكتابة �لإبد�عيَّة دون �صو�ها معنّية 
بالهتم���ام؟؟. من �لخطاأ �لظ���ّن �أن �لكتابة �لإبد�عّية هي 
�لوحي���دة �لتي تتطلَّب من���ا �لبتكار و�لتجدي���د و�لتغيير. 
ف���كّل كتاب���ه ت�صتدع���ي، ب���ل وتطلب �لبت���كار �لخ���اّلق، و�إلَّ 
بقي���ت في د�ئرة �لتك���ر�ر �لعقيم �لذي ل يزيد ول ينق�ض. 
ولالأ�ص���ف، فقد كثرت �لكتاب���ات �لم�صابة بالبالدة على كّل 
�صعي���د... فاأن���ت ل ت�صمع ق�صي���دة تطربك وت�ص���ّدك �إليها 
ة ق�صي���رة ف���ّذة �إلَّ بعد قر�ءة  �إلَّ فيم���ا ن���در. ول تق���ر�أ ق�صّ
ما هّب ودبَّ من �لكّم �لق�ص�صي �لذي �صار يمالأ �ل�صحف 
و�لمج���اّلت و�لمجموع���ات دون �للتف���ات ل���ذوق �لق���ارئ 
���ة ت�صي���ف �إلي���ه، وتغني���ه، وتتحفه  وحاجت���ه �لما�ّص���ة لق�صّ

بالجميل �لممتع.
ينطب���ق هذ� على �لرو�ي���ة و�لم�صرحّية و�لمقالة.. فهل 
نق���ول ب�صريح �لعبارة �إنَّنا و�صلنا �إل���ى طريق م�صدود؟؟.. 
طبع���اً ل.. ول يمك���ن �أن ت�ص���ل �لكتابة �إل���ى طريق م�صدوْد 
ب���اأّي ح���ال م���ن �لأح���و�ل. لك���ن م���ن �لمفي���د و�لمج���دي 
و�ل�ص���روري �أن ننّبه ونح���ّرك وندعو �إلى تجاوز �لماألوف، 
و�ص���وًل �إل���ى �أدب غن���ي، وثقافة بّناءة، و�إب���د�ع ي�صّد �لقارئ 
بق���ّوة، م���ا يحم���ل م���ن م�صم���ون و�ص���كل وه���دف وغاي���ة. 
لي����ض هن���اك ول يمك���ن �أن يك���ون �أدب يبقى ويق���ف ويثبت 
حي���ن يكون خاوياً.. �لخ���و�ء يقت���ل �لأدب ويبعثره وي�صّتت 
ج���دو�ه.. �لخو�ء يجعل من �لأدب مج���ّرد ماّدة هالميَّة ل 

ت�صنع �صيئاً.
وخير �لأدب ما و�صل �إلى �لقمم بجد�رة بما يحمل من 
�بت���كار مو��صيع، وتجديد �أف���كار وهند�صة بنيان. مثل هذ� 
�لأدب ه���و �ل���ذي يتح���ف ويعطي ويح���ّرك ويجعلن���ا ن�صعر 
بالفخر و�ل�صعادة. �أّما �لأدب �لخاوي فيبقى ماّدة لل�صو�ض 

و�لنخر.. لي�ض �إلَّ!.
م���ا �أري���د �أن �أ�صاأله في هذ� �ل�صياق، و�ل�صوؤ�ل موّجه لكّل 
مب���دع: ������ من �أين ت�صتمّد �أف���كارك؟.. وما هو م�صدرها؟.. 
وهنا تتو�فد �إليَّ كثير من �لأجوبة �لتي تدور حول م�صادر 
متع���ّددة قد يكون �لخيال �أحدها �أو �أكثرها ح�صور�ً. بينما 

نالحظ بع�ض غياب لما هو �أ�صّد �أهمّية و�صدقاً وحر�رة.
و�أق�صد هنا ما هو ماأخوذ مبا�صرًة من �لو�قع �لمعي�ض. 
هذ� �لو�قع �لذي يكاد يغلي بالجديد و�لمغاير و�لمختلف 
كّل ي���وم. وم���ن يق���ول �إنَّ ما ن���ر�ه �ليوم ي�صبه م���ا �صاهدناه 
بالأم����ض، ب���ل يطابقه، يبتع���د كّل �لبتعاد بل ي���كاد يغترب 
ع���ن تفاع���ل �لو�قع وتغّي���ره �لد�ئم. ول �ص���كَّ �أنَّ مالحظة 
�لجدي���د، �إنَّم���ا يحت���اج �إلى عي���ن مبدعة ت�صتطي���ع �أن تقر�أ 
�لعم���ق، و�أن تنظ���ر �إل���ى �لم�صاح���ات �لمغّيب���ة، �أو �لمغّط���اة 
بغالل���ة رقيق���ة، فالو�ق���ع باعتقادي ر�فد ث���ّر ل ينتهي ول 
يج���ّف بالن�صب���ة �إل���ى �لأدي���ب، ولكن ه���ل يعني ه���ذ� تخلياً 

كاماًل عن �لخيال؟؟..
بطبيع���ة �لحال، ل يمكن �أن يتخّلى �لمبدع عن �لخيال 
ف���ي �أّي خط���وة من خطو�ت���ه، فالمتح من �لو�ق���ع ل يعني 
�أن تتح���ّول �لكتابة �إلى ت�صجيل �أ�صّم ينقل �لحال كما هي، 
لأنَّ ذل���ك �لنوع يو�صف بالت�صجيلّي���ة وهي ت�صّر �لأدب ول 
تفي���ده، �إنَّ �لأخ���ذ م���ن �لو�ق���ع يحت���اج �إل���ى �أدي���ب حقيقي 
يع���رف كي���ف يجع���ل ه���ذ� �لماأخ���وذ و�لم�صتمّد من���ه مليئاً 
بالجّدة و�لحيوّية و�لجمال، وكيف يظهر لنا �لن�ّض �لأدبي 
ب�ص���ورة ل���م ناألفه���ا من قب���ل، هن���ا دور �لذ�ئق���ة �لإبد�عيَّة 
�لتي ت�صنع وتخلق عالماً جديد�ً نعاي�صه وند�خله، فن�صعر 

باأنَّنا نتنّف�ض هو�ًء لم نتنّف�صه من قبل.

�لعظيم���ة  �لأ�ص���رة  عرف���ت 
بحبه���ا للعل���م و�لأدب م���ع حبها 

لل�صيا�صة و�لرئا�صة...
و�صاعرن���ا �إبر�هي���م بن طاهر 
�لعظ���م  �أ�صع���د  ب���ن  �أحم���د  ب���ن 
�لدوح���ة  تل���ك  م���ن  �لحم���وي 
ورفع���ة،  و�أدب���اً  جاه���اً  �لبا�صق���ة 
وكان ج���ده �أ�صع���د �لعظم �صاعر�ً 

جيد�ً وله ديو�ن مطبوع.
ولد �ل�صاع���ر �إبر�هيم �لعظم 
ف���ي حم���اة، وتوف���ّي ف���ي دم�صق، 

وتلق���ى علومه في حم���اة، ثم ح�صل على �لإجازة بالحقوق من �لجامعة 
�ل�صوري���ة في دم�صق، وعمل بالق�ص���اء لفترة طويلة، وكان و��صع �لثقافة 
و�لمعرف���ة في �لفقه و�لأدب و�لق�ص���اء و�لمو�صيقى. وكان يجيد �لعزف 
عل���ى �لع���ود و�لغن���اء �إل���ى جان���ب نظ���م �ل�صع���ر، وكان ق���د حف���ظ دي���و�ن 
�لمتنب���ي بكامل���ه م���ع دي���و�ن �لحما�ص���ة جمع �أب���ي تمام �لطائ���ي لجانب 
�لكثي���ر م���ن �صعر �أبي عب���ادة �لبحتري و�لأندل�صيين؛ وق���د �أبدع ق�صائد 
كثي���رة بمو��صي���ع عدة �أبرزها �لرث���اء و�لغزل و�لأنا�صي���د، وهو مع كثرة 

نظمه ز�هد فيه، يقول:
ور�أيت كاًل نا�صر�ً ديو�نه         فبقيت منطوياً على ديو�ني

وق���ال عن���ه خي���ر �لدي���ن �لزركل���ي ف���ي �لأع���الم 1: “ف���ي �صع���ره رق���ة 
وج���ودة”، ول���م يطب���ع �صعره بعد، وكان ل���ه �أ�صغال ف���ي �لأدب و�لحديث، 
ومار�ض �لمحاماة، وتولى �أوقاف حماة، وحلب، ثم كان قا�صياً ��صتئنافياً 

في دم�صق حتى وفاته.
وق���د رث���اه �صديق���ه �ل�صاع���ر �لحم���وي �لمرب���ي عمر يحي���ى بق�صيدة 

نقتطف منها قوله 2:
قد فقدنا �لوفي في حادث �لده�           ر ففقدنا بك �لكريم �لمنا�صر

ُخْلق رقَّ كالرحيق، ونف�ٌض            طاب منها �صميمها نف�ض �صاعر
�صوف نبكيك بالقلوب، �إذ� ما            نزف �لحزن د�ميات �لمحاجر

لق���د تاأث���ر �ل�صاع���ر �إبر�هي���م �لعظ���م بم���ن ق���ر�أ له���م مث���ل �لمتنب���ي، 
و�أب���ي تمام �لطائ���ي، و�لبحت���ري و�لأندل�صيين بالإ�صاف���ة لبع�ض �أعالم 
�ل�صع���ر �لمعا�صري���ن مثل �أحمد �صوقي وحاف���ظ �إبر�هيم وبدوي �لجبل 

وغيرهم، ها هو يدل على م�صيرته �ل�صعرية �إذ قال:
وعيُت من �ل�صعر �لبديع رو�ئعاً          تقطع �أعناق �لطبائع دونها

وحاولت �أجري بحلبة مثلها          خيول قري�ض فامتطيت متونها..٣
ولقد �أكثر �ل�صاعر �إبر�هيم �لعظم من رثاء �لأحبة، مثل بع�ض �أفر�د 
�لعائل���ة �لعظيمة �لذين ع���زَّ عليه فر�قهم مثل فريد �لعظم، �لذي رثاه 
بق�صي���دة بعن���و�ن: “دمع���ة على فري���د” بمنا�صبة مرور ع���ام على وفاته 

قال في مطلعها: 4
�لعين نهر و�لجو�نح نار            هلل ماذ� تفعل �لأقد�ر

ويقال: مقد�ر علينا و�جٌب           قلنا: نعم، وبكاوؤنا مقد�ر
و�لق�صي���دة طويل���ة ترب���و عل���ى �لخم�صين بيت���اً.. وهي تمت���از ب�صدق 
�لعاطف���ة و�ل�صاعري���ة �لمطبوع���ة.. كم���ا رث���ى �لمجاه���د �لمرب���ي �أمين 
�لكيالن���ي �ل���ذي تربط���ه به ر�بط���ة �لقر�ب���ة و�ل�صد�ق���ة مع���اً، و�لمربي 
�لكيالن���ي كان قد عمل �صابطاً �حتياطي���اً بالجي�ض �لعربي ودخل حماة 
م���ع طليع���ة هذ� �لجي����ض، و��صتقبل فيه���ا بحفاوة وحما����ض، كما ��صترك 
في معركة مي�صلون 24 تموز 192٠م، ثم عمل مدر�صاً في ثانويات حماة 
وحل���ب وق���د توفي فيها �صنة 1941م، وقد ح���زن عليه �لقوم من مدر�صي 
حلب وعلمائها غاية �لحزن، و�أقيمت له مو�كب �لعز�ء في كل من حلب 
وحم���اة، وقد �ألقيت بهذين �لحتفالين كلم���ات وق�صائد �صعرية لبع�ض 
�لمدر�صي���ن وم���در�ء �لمد�ر�ض وبع����ض �لطالب بمنا�صبة م���رور �أربعين 

يوماً على رحيله، وكانت ق�صيدة �ل�صاعر �إبر�هيم �لعظم درة �لعقد، وقد 
�فتت���ح �ل�صاع���ر �لعظي���م ق�صيدته به���ذه �لأبيات، �لتي ت���دل على �لحزن 

و�لأ�صى على فر�ق �لمرثي فقال:
نفد �لدمع في رثاء �لغو�لي            ما لعيني وللدموع وما لي

كل يوم ت�صجّن �لقلوب بغاٍل          ح�صبنا �هلل من فر�ق �لغو�لي
وي�صي���ر �ل�صاع���ر �إبر�هيم �لعظم �إلى �لجح���ود �لذي يالقيه �لعبقري 
م���ن �أبن���اء مدينة )حم���اة( كما هو ح���ال �لمرثي، بينما يالق���ي �لتقدير 

و�لإهتمام في �لبعد عنها، حيث نزل )حلب( و )دم�صق( فقال:
و حماة للعبقريين �صجٌن       مدلهم �لأو�صال

يلم�صون �لعالء في �لبعد عنها        ويرون �لمفاز بالتزيال
يرقب �لموت كي تذ�ع �ل�صجايا        و�لمنايا مذياعة �لأف�صال

ى بنعيمهم وهو بالي يت�صدى لبغيهم وهو حٌي          ويفدَّ
وه���ذ� م���ا تنبه ل���ه �لنابهون من �ص���رورة تكريم �لمبدعي���ن وهم على 
قي���د �لحياة... وقد �أ�صار �ل�صاعر �إبر�هيم �لعظم لذلك �لحب و�لتكريم 
�لذي لقبه �صديقه �لمرثي �أمين �لكيالني من �لحلبيين �لكر�م فقال: 

5
في ربوع �ل�صهباء تلقى قلوباً           ك�صيت من محا�صن وجمال
نثر �لورد و�لوفاء عليها           من حلي �لحمد �صافي �ل�صربال

حلب جار �أهلها خير جار          حلب �آل جارها خير �آل
�إبر�هي���م �لعظ���م ق�صائ���د متناث���رة بالدوري���ات �لمحلي���ة  ولل�صاع���ر 

و�لعربية وعند ذويه، مثل ق�صيدة »عبرة طرب« 6، يقول فيها:
ما يفيد �لبكاء على �لطلول            ونجوم �لمنى �صر�ع �لأفول

ونو�ح �ل�صجي عند خلّي           عقلة �لحزن لأزيال عويل
وكذل���ك ق�صي���دة »معرك���ة حم���اة« ٧ �لت���ي يرب���و ع���دد �أبياته���ا عل���ى 
�ل�صبعي���ن بيت���اً وهو من جمي���ل �ل�صعر �لعربي، نذكر منه���ا قوله م�صيد�ً 
باأبناء مدينة )حماة( �ل�صجعان �لذين وقفو� بوجه �لمعتدي �لفرن�صي:

وحماة مهد �لبطولة مهما            نال منها �لح�صود بغياً وفنَّْد
وحماة، في ر�حة �لدهر غ�صٌب         �صقلته خطوبه غير مغمْد

ْد وحماة في �صفحة �لنبل �صطٌر           �آيٌة ل تز�ل فيه تجوَّ
و لب���د ف���ي �لختام من �لق���ول في �صعر �ل�صاعر �إبر�هي���م �لعظم باأننا 
نو�ج���ه �صاعر�ً جمع �إلى �لق���درة �ل�صعرية �لعديد من �لمناهل �ل�صافية 
�لنب���ع، �إن���ه �صاع���ر وجد�ن���ي جيا����ض �لعاطف���ة �صادقه���ا ع���ذب �لألف���اظ، 

و�صعره ر�صين ل يخلو من رقة وجز�لة و�إتقان وح�صن و�إح�صان.

1- الأع����ام – خي����ر الدين زركل����ي – ج1 – ط14 – بي����روت 1999م 
�ص )44(.

2-  ديوان عمر يحيى – وزارة الثقافة – دم�شق 1980م، �ص )242(.
3- اأعام الأدب والفن – تاأليف اأدهم اآل جندي، ج1، دم�شق 1954م، 

�ص )193(.
4- �ش����عراء من حماة من�ش����يون ومغمورون، محمد عدنان قيطاز – دار 

بعل، دم�شق 2020م، �ص )54(.
5- مجلة الجامعة الإ�ش����امية – �شاحبها محمد علي الكحال – حلب، 

العدد )111( ال�شنة 14 عام 1943م �ص )57،56(.
6- مجلة الزهراء، �ش����احبها الأ�شتاذ محب الدين الخطيب الدم�شقي 

)4( عددي رم�شان و�شوال 1346 ه�. مج  – القاهرة، 
7-  �شع����راء م����ن حم����اة من�شيون ومغم����ورون – محمد عدن����ان قيطاز، 

م�شدر �شابق �ص )60(.
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كن حذرا وأنت تقرأ كتب الصحة فقد تموت بخطأ مطبعي.

مارك توين

  كتبت: عائشة إبراهيم قسوم
  كتب: عماد نداف

عندم���ا يكتب �لرو�ئ���ي و�لمحام���ي محمد �أحمد 
�لطاه���ر عن منهجي���ة �لمر�أة �لم�ص���اوم عليها �لتي 
لتملك ماًل �أوعماًل  �أو حتى �صلطة �أو جاهاً �إل �أن 

�هلل �أهد�ها جماًل كان وباًل عليها. 
�يقاع موؤلم جد�ً ير�فق تلك �لمر�أة �صّمو في هذه 
�لرو�ي���ة �لجتماعي���ة �ل�صيا�صي���ة وهي �أجم���ل �أنو�ع 
�لرو�ي���ات قاطبة لدخولها في �أعم���اق �ل�صخ�صيات 

وتغلغلها في  �صميم �لمجتمع وحكاياه �لمتعبة. 
تت�صاب���ك �لأح���د�ث وتتناغ���م �لرو�ي���ة بان�صيابي���ة 
كقطع���ة مو�صيقي���ة لت�صتطي���ع �إل �لإن�ص���ات ب���كل 

حو��صك.
تاآل���ف هرمون���ي وجمي���ل ف���ي �ل�ص���رد �لممتع.في 

مدين���ة �لرقة، تل���ك �لرقعة �لجغر�فية �لجميل���ة �لب�صيطة باأهله���ا. تو��صعهم و�أخالقهم 
كبقية �لمناطق في �صوريتي �لغالية.

عندما تقر�أ هذه �لرو�ية تجد نف�صك منب�صطاً على بيدق �لمدينة وموؤ�ص�صاتها و�صوقها، 
متجوًل في مدينة �لفرح.  

نح���ت �لرو�ئ���ي ب���كل دق���ة �صخو�صه بقلي���ل من �لف���رح وبكثير م���ن �لألم وحاك���ى �لمر�أة  
و�لجمال ، فتعاطفه كان و��صحاً معها في  كافة حالتها لأنها م�صت�صعفة في �لمجتمع.

�صخ�صي���ات �لرو�ي���ة تمي���ل �إلى �لو�قعية �لتي تفرغ لها �لكات���ب بكثير من �ل�صبر و�لغور 
ف���ي نفو����ض �صخ�صياته، فكان���ت �لأفكار مكثفة ف���ي مقاطع �لرو�ية تعرفن���ا على طبائعهم 

و�أمورهم وم�صتوى تفكيرهم.
عنا�ص���ر �لإذهال ب���دت و��صحة في  �لرو�ية في مفا�صلها �لدقيق���ة �لتي ج�صدت �لمر�أة، 

بكل �صيرها �لعاثرة،  فهي بعيدة عن منهجية �لمر�أة �لعاملة �لقوية و�لمعطاءة.
�لم���ر�أة �لجميل���ة في �صخ�صية �صّمو مو�صوع ي�صتحق �لإ�صاءة فعاًل، في مجتمع لينظر 
للم���ر�أة �إل م���ن خالل �أنوثتها وج�صدها، مهما كان���ت �لقدر�ت �لعقلية و�لإمكانات �لعلمية 
لديه���ا. �لجم���ال وب���ال على �لم���ر�أة في مجتمعنا �إذ� ل���م يكن م�صنود�ً بم���ال �أو �صلطة ما �أو 
رجل قوي ي�صونه، تغدو م�صتباحة من قبل �لأغلبية �لقادرين على ذلها وم�صاومتها على 
ج�صدها و�لخ�صوع لرغبة �لقوى. فتخ�صع لرجل �ل�صلطة كما حدث مع �صّمو من بع�ض 
�لخارجين عن �لطبيعة و�لقانون، في �لمخفر وفي �لأمن �لجنائي. �لمجتمع �لم�صتذئب 
�لذي ل يترك فر�صة لتلك �لمر�أة حتى ممن يحمون �لعد�لة، وهذ� ما نر�ه في �صخ�صية 
�أب���و مرع���ي �ل���ذي ل يحت���رم عمل���ة مطلق���ا. كل �لن�ص���اء متعبات ف���ي بلدي حت���ى �لغانيات 
ف���ي ه���ذه �لرو�ية ف���الأرق و�لخوف �لق���ادم و�لحذر ف���ي خطو�تهن. من �أعظ���م �لكبائر �أن 
تب���اع وت�صتب���اح �أج�صاد �لن�ص���اء لرجال ل تهمهم �ص���وى �صهو�تهم ونزو�ته���م �لغر�ئزية كما 
جورجيت �أم جملو وجميلة. وق�صور �لغو�ني عامرة بالق�ص�ض �لماأ�صاوية و�لخيبات �لتي 

وقعت عليهن، ما جعل منهن يافطات في �لمجتمع غانيات في نظر �لرجال.
رجال �لعدل في هذه �لرو�ية محكومون بالمال و�ل�صهو�ت وحب �لمنا�صب

�لرجال بناة �لحياة وهم من يف�صدها.
�لرو�ي���ة عتيقة بالوج���ع �لأنثوي حتى �لألم عند قر�ءتها. تئن �لحروف �صارخة بخجل 
م���ن ه���ول ما يح���دث عندم���ا ُينتهك ج�ص���د �لم���ر�أة لأول مرة، ل يلب���ث �أن ي�صب���ح �ل�صعور 
طبيع���ي عنده���ا فال ت�صت�صرخ �لوجع ذ�ته، وهذ� م���ا حدث عند �غت�صاب �لو�لي و�ل�صرعي 
“خفافي����ض �لظ���الم” له���ا، لم تعل���ن ثورة �إل ل�صوت فت���اة ع�صرينية ع���ذر�ء يعتدي عليها 
�ل�صرع���ي لتج���د نف�صه���ا مدم���اة �لر�أ�ض ف���ي م�صت�صف���ى �لخالف���ة “�لم�صت�صف���ى �لوطني” 

�صابقاً.
كان ه���وؤلء �لرج���ال �أ�صح���اب �لعمام���ات �ل�ص���ود�ء و�للح���ى �لطويلة يغط���ون �لن�صاء في 

�ل�صو�رع لتنف�ض �لتغطية لهم فقط في �صهر�تهم �لحمر�ء بتكبيرة وفق �صرعهم.
�إن �آلف �لن�صاء في بلدي يقع عليهن �لظلم يومياُ و�لزدر�ء، فهن ل يملكن �لثقة باأنهن 
ن�ص���اء ق���ادر�ت عل���ى حماية حياتهن م���ن �لعبثية و�لفو�ص���ى. ومعاير �لمجتم���ع و�هية في 

معظم �لأحيان.
�لرو�ئ���ي �لطاه���ر �آل���ف بي���ن �لأرو�ح �لن�صائي���ة، بحنكت���ه �لقانوني���ة وبر�عت���ه �لرو�ئي���ة، 
و�أ�صك���ره فمعظ���م �لن�صاء في بلدي ل تحب �لت�صاركية �إل ف���ي �لخيبات، فالوجع �لإن�صاني 
ف���ي �لمجتمع عل���ى �ختالف �أ�صكاله وعبوديته نجده و��صحاً ف���ي هذه �لرو�ية، من خالل 
م���ا تتعر����ض له �لمر�أة �لآن ف���ي مجتمعنا �لحال���ي �لز�خر بالفو�صى و�لعبثي���ة. �زدو�جية 
�لمعايي���ر تخل���ق مجتمع���اً متهال���كاً ف���ي موج���ة �لنف���اق �لعارمة، كل ه���ذ� يوؤث���ر �صلباً على 

�لأجيال �لقادمة من �لن�صاء.
لق���د غ���اب �لح���ب من ه���ذه �لرو�ية، و�ن وج���د كان �صهو�ني���اً و�ل�صخ�صي���ات كلها ذكورية 

بحتة ولم �أجد رجال �لنخوة و�لمروءة و�أبناء �ل�صم�ض. 
بقيت �لخاتمة مفتوحة فهل �صتكون �صخ�صية مختلفة قادرة بعد كل �لمعاناة و�لتجارب 

لتقف من جديد وتقول �أنا هنا في حال كان للكاتب جزء ثان لها.

رواية شّمو ما بين ظلم 
المرأة وتمردها

م����ن �لمثي����ر بالن�صبة لي في تفا�صيل حيات����ي �أن �لفنان 
�لكبي����ر فات����ح �لمدر�����ض كان �أ�صت����اذي، وعندم����ا ق����ام بتدري�ص����ي ف����ن 
)�لإخر�ج �ل�صحفي(، كنت �أجهل �لكثير عن �صخ�صيته، بل �إن جهلي 
في �لفن �لت�صكيلي ومد�ر�صه جعلني �أخو�ض م�صاحنات طريفة معه 
حول لوحاته، و�أخبره �أن لوحاته ت�صير �إلى �أنه ماز�ل طفال، وعندما 

�ت�صع����ت مد�رك����ي فهم����ت �أن �أ�صت����اذي كان 
و�حد� من عباقرة �لعالم بالر�صم ! 

وقد ي�صتغرب �لبع�ض �أنني تعلمت منه 
م�صاأل����ة �أخ����رى ، ول �أدعي �أنن����ي �أجيدها، 
�لق����ر�ء  تو�قي����ع  يحل����ل  كان  �أن����ه  وه����ي 
ف����ي �صحيف����ة ت�صري����ن ف����ي ز�وي����ة خا�صة 
ف����ي �ل�صبعيني����ات م����ن �لق����رن �لما�ص����ي، 
و�لطري����ف �أن فاتح �لمدر�����ض، كان يق�صو 
عل����ّي في تقييم����ه، ويخبرن����ي �أنني جاهل 
ف����ي �لف����ن �لت�صكيل����ي وكان محق����ا، لكن����ه 
ل����م يكن يعلم �أنن����ي كنت �أع����د للن�صر �أول 
مجموع����ة ق�ص�صية ، وربما لو عرف ذلك 
لكان����ت �ل�صد�قة بيننا �أعمق مما هي بين 
طال����ب وتلميذ ل يمتلك ثقافة عن �لفن 

�لت�صكيلي في �لعالم . 
ق����ارب  طوي����ال  زمن����ا  عن����ه  �نقطع����ت 
�لع�صرين عام����ا، وعندما ُدعيت ك�صحفي 
�إل����ى �لح����و�ر �ل����ذي ج����رى ف����ي »غالي����ري 

�أتا�ص����ي« بدم�صق ع����ام 1998، بينه 
وبي����ن �ل�صاعر �لكبي����ر علي �أحمد 
�صعي����د )�أدوني�����ض(، �نتابني �صعور 
�آخ����ر، فاأنا في ح�ص����رة �صخ�صيات 
كبي����رة م����ن بل����دي، وكن����ت �أجل�ض 
عل����ى حافة �لدرج في �لقبو �لذي 
تت�ص����دره �لقاع����ة �لتي غ�صت مع 
وكان  بالح�ص����ور،  �لقب����و  ف�صح����ة 
محم����د  �لكبي����ر  �ل�صاع����ر  بينه����م 
�لماغ����وط، و�لفن����ان �أ�صع����د ف�صة 
، �للذي����ن يجمعهم����ا م����ع �أدوني�ض 
قر�ب����ة )�لعد�ل����ة( لأن زوجاته����م 
ه����ن �صقيق����ات : �صني����ة �ل�صال����ح، 
وخال����دة �ل�صال����ح �ل�صعي����د، ومها 

�ل�صالح. 
حاول����ت �أن �أدون �لح����و�ر عل����ى 
ف�صل����ت  لكن����ي  �لخا�����ض،  دفت����ري 
�أروع  كان����ت  �لإ�صغ����اء  متع����ة  لأن 
بكثي����ر من متع����ة ممار�ص����ة مهنة 
�ل�صحفي، ولذل����ك ظلت ذ�كرتي  
تنب�����ض بمعطيات تلك �لمو�جهة 
�لحو�ري����ة �لتي يرتقي ن�صها �إلى 

�أن يك����ون مقدم����ة لتاري����خ �لفن و�لأدب ف����ي �صورية، وق����د �صدر ذلك 
�لح����و�ر ف����ي كتاب بمنا�صب����ة �لذكرى �لعا�صرة لرحي����ل �لفنان �لكبير 

فاتح �لمدر�ض بعنو�ن »حو�ر: فاتح و�أدوني�ض«. 
ويق����ول �أدوني�����ض ع����ن �لح����و�ر: كان كالن����ا يح����اول �أن ي�صن����ع م����ن 
�لال�ص����يء �صيئ����اً: من �لق�صرة ُلب����اً، ومن �لت����ر�ِب ورد�ً، عاماًل على �أن 
يجع����َل من فنه �صكاًل لحيات����ه. هكذ� كان نتاُج 
كلَينا بمثابة م�صرح لُعري �لحياة وبهائها، في 
م����ا ور�ء ثيابه����ا �لممّزق����ة، وج�صده����ا �لمل����يء 

بالجر�ح«. 
ووج����دت نف�صي �أتوق����ف �أم����ام خطابين ورد� 
ف����ي �لحو�ر، ر�أيتهما �أعمق ن�ض يمكن �لركون 
�إلي����ه ومر�جعت����ه بع����د م����رور نح����و ن�صف قرن 
عل����ى تعرف����ي بالفن����ان �لكبير فات����ح �لمدر�ض ، 
حي����ث يقول �أدوني�����ض في �صياق �لح����و�ر : فاإذ�ً 
�لب�ص����ر ل يكف����ي وحده ول بد ل����ه من ب�صيرة 
لك����ي يحيط، ن�صبياً حتى، بال�صيء، لأن �ل�صيء 
ل ي�صتنفذ. كيف توحد، �أو ما هو �ل�صيء �لذي 

ي�صل بالن�صبة لك بين �لب�صر و�لب�صيرة؟
فيرد فات����ح �لمدر�ض : فهم����ت عليك تماماً. 
�صوؤ�ل����ك و��ص����ح. هنال����ك في �لعال����م �لإن�صاني 
�أ�صي����اء ��صمه����ا �لتح����ول �أو �لروؤية م����ن جديد، 
ه����ذ�  مار�ص����و�  �أنا�����ض  هنال����ك  �لتجدي����د.  �أو 
�لن�صاط، تجدي����د �لأ�صكال، تحوي����ل �لأ�صكال. 
رب����ط �ل�ص����كل �لموج����ود، لأنه موجود 
ول د�ع����ي لتثبيته م����رة �أخرى. نحن 
ف����ي  ل ننت����ج وثائ����ق موج����ودة �صلف����اً 
�لطبيع����ة، نحن ننت����ج عو�لم جديدة. 
�أدوني�����ض  �أ�صت����اذ  ي����ا  �لمهم����ة  ه����ذه 
ف����ي  ي����وم  كل  كذل����ك  �أن����ت  تمار�صه����ا 
بلغ����ة جدي����دة  تكت����ب  حيات����ك لأن����ك 
و�ص����ور جدي����دة وم�صاع����ر ذ�تي����ة جد�ً 

تختلف عن �لآخرين. 
ث����م يق����ول �أدوني�����ض : �إذ�َ ن�صتطي����ع 
�أن نق����ول �إن �لفن����ان �لحقيقي حينما 
ير�ص����م  ل  �صج����رة  �أو  وجه����اً  ير�ص����م 
�لوج����ه �لمرئي �أو �ل�صج����رة �لمرئية، 
و�إنم����ا ير�صم وجهاً د�خ����ل هذ� �لوجه 
ي����ر�ه هو، وير�ص����م �صج����رة د�خل هذه 
�ل�صج����رة ير�ه����ا ه����و، و�ل����ذي �أ�صميته 

�أنت بال�صكل �لآخر.
في����رد فات����ح �لمدر�����ض : �أن����ا فهم����ت 
مم����ا قلته من لحظة ي����ا �أدوني�ض �أنك 

تعطي تف�صير�ت ل�صعرك...
وعندها يقول �أدوني�ض : لأنه توجد 

عالقة قوية بين �ل�صعر و�لر�صم.

في ذكرى مئويته :
فاتح المدرس أستاذي الذي وصفني بالجاهل!

حاولت أن أدون الحوار على 
دفتري الخاص، لكني 

فشلت ألن متعة اإلصغاء 
كانت أروع بكثير من متعة 

ممارسة مهنة الصحفي
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نغمات تحمل 
وزر األمس

  كتبت: ميادة احمد حسين

ولي في ذمة قلبك حنين
ل ت�صنعه �لأقالم 

وبين �صلوعك وطن يناغم تعويذة �لهوى 
نب�صة متاألقة في ربيع هائم 

غبطة تترجي مر�فئ
تناور فيها �لقلوب

تترنم في ثنايا �لروح
ر�صفة تتلوها ر�صفة

تبت�صم تارة 
وتنتقم تارة 

تدنو �أطيافها من �ل�صوق 
قد مرت

ت�صتقي طيفاً 
بعد �أن جفت �صنون �لنتظار 

وبكاأ�ض �أثملها �لغياب 
�نبرى �صوقي 

ي�صابق تنهيدة �لنوى 
يطلق زفرة �لهوى 

يعاند نب�صة
تلتم�ض �ل�صدى

تهدهد �صرير قلب 
عاقره �لخذلن 

معاتباً �صرفات �لحنين 
ير�صف �أّنة �لن�صيان 

يرتب ما بعترته �لأيام 
يطوي ليال �لأم�ض

ويخبئ دمعة �ختبرت لوعة �لفر�ق 
ترفع هامة �ل�صبر 

تتحرق في �عماق �ل�صدر 
ويتقلب �لقلب مغالباً دمعة �لردى

لي�صتبك �ل�صدى بالوريد
وي�صرخ من مقل �لهوى 

�أيتها �لأيام ...
من �أباح �إماطة �للثام عن �لأحالم 

قصائد

- مكائد النرج�ض -
فكْت

�أزر�ر قمي�ض �لغيم
�صقطْت قبٌل 

من ليل حد�ئقها 
�صيء �صيباغتني

ويرّمم هم�ض �لغيب
بمكائد نرج�صها

�صيء يتدّثر بالريب
ويرّتب قبل �لنوم

حلماً
فاأنام 

بح�صن و�صاو�صها
�أثري عبث �ل�صكنى

باأريج �لوقت
�أ�صائل بوح �أناملها

َمْن
�صو�صَن غ�صن �لقلب

بمر�يا �لذكرى
من �أغرى

�صهقة �صمتي
ب�صاللة �صوٍق �أخرى

ما زلت �أق�ّض 
م�صاجع نب�صي

�أكمل �صفر �لروح
ببع�ض د�صائ�صها

ما زلت 
�أنادم فعل �ل�صرد
في ليل �لمعنى

�إذ تغفو �أقمار �لورد
في ح�صن مالم�صها

فّكْت
�أزر�ر قمي�ض �لغيم

نه�صت �أ�صماء �ل�صهد
من بين مالب�صها

 ……

- دروب الحمام -
دروب �لحمام

�لتي �صرقْت وردتي
وتر�مت

توؤرق عند �ل�صر�ب
�صر�بي

دروب �لحمام
�لتي غّيرت فكرتي

وت�صامْت
تعيد لمنعطف �ليا�صمين

تر�بي
دروب �لحمام

�لتي رّممت غيبتي
و�رتدت 

في غياب �لو�صال
غيابي
تهادْت

كاأنفا�ض �صبٍح
�إذ� ��صتيقظ �لحب

من ج�صدي
و��صتوى في �لرحيل

�إيابي
دروب �لحمام 

�لتي ودعْت قمري
و��صتعادت

ذهول �لمدى
لملمت في �ل�صهيق

عذ�بي
دروب �لحمام 

حت �صعر وقتي �لتي �صرَّ
�أقامت ندى

في مر�يا �لبيت
ورّدْت

لخيل �لزمان
�صبابي

وكم �صّيجْت مهجتي
بالحبور ومادْت

فاأزهر �صرد �ل�صذى
من رحابي

�أنا مثل قلبي
�أهادن درب �لحمام

�إذ� �رتفع �لهطل
يوماً

يمر �صحابي
فيمنح ف�صل �لكالم

نزيفاً
ويغبط �صنبلًة

في كتابي.
……

- اأول الغيث - 
�أما لنَت يا لين

�إذ رقَّ �صوٌق
وخم�ٌض رعاٌف

وجاء �لندى يا�صميُن
�أما هنَت مثل 

م�صاٍء
ونمت بقلبي

تو��صيح ماٍء ؟
لأّني

�أعرُت جر�حي
لع�صٍب ي�صون

م�صار �لحمام !
�أما جئت قلبي 

باأطو�ر دفلى
وغيَّرت 

معنى �لكالم ؟
وفي �لعمر

ناأٌي حنوُن !
�أما نلِت عهد

�لفوؤ�د
وحرِت 

باأمر �لود�د
و�أيقنِت �أّن

�لو�صال فنون ؟
�أما خفِت 

تيه �لفر��ض
وعزف �لمغيب

و�أين �أكون ؟

�صالم على ح�صن غ�صن روى
�صاللته من عيون �لجوى

�إذ� مال مالت جميع �لقلوب
ظالم �صرى فوق بدر �صوى

تباهي �لعذ�رى بح�صن �لجمال
ويطرب �صعر عليها �لظوى

رت منها فقلت �لزمان تعذَّ
يذيب �لحديد �إذ� ما�لتوى

فقد كنت يوماً قويَّ �لذر�ع
بر طول �لّنوى �أعالج في �ل�صَّ

ود�ر �لزمان على كاهلي
وى و�صرت كذئب بر�ه �لطَّ

كبيٌر تذّكر روح �ل�صباب
فلما �أح�ضَّ بعجز عوى

�أر�د �لنهو�ض فخارت قو�ه
فلما تمكن منها ذوى

ياع ود�عاً لعمر طو�ه �ل�صَّ
و� ود�عاً لمن كان عندي �لدَّ

ود�عاً لنور ي�صئ �لحياة
فلما غز�ه �لظالم �نزوى

ود�عا لمن كان روح �لجمال
ففر من �لجمع لما �كتوى

ود�عاً لمن كان يغوي �لفر�ق
فلما رماه �لحنين غوى

فكم من رفيق م�صى و�نق�صى
وكم من �صديق هوى وثوى

سالم على حسن غصن روى
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ة  ت شاعريَّ سردياَّ
 شعر: أمل سلمان

 شعر: سمر سليمان عباس

 شعر: ضياء قصبجي

 )1(
    �أ�صير في طريق طويل منذ زمن بعيد.. �أنظر فال �أجد له

نهاية.. تذرعت بال�صبر.. لكني لم �أتوقف لحظة..
طريق جميل �أزهار و�أطيار و�صو�قي من طرف �ليمين..

و�أع�صاب �صارة و�أ�صو�ك و�أحجار من طرف �لي�صار..
بحثت عن رفيق �أو حبيب �أو �أخ..

لم �أجد �أي �إن�صان..
لكن.. هاأنذ� �أ�صمع �صوتا مرعبا وكلماٍت تقول لي:

في نهاية �لطريق..  تكون نهاية حياتك

•••
 ) 2( 

وقع �لكاأ�ض �لزجاجّي من يدي.. فتحطم
ك�صر �لطيُر �لقف�َض... وطار بعيد�ً..

و�ل�صوء �لذي كان ينير حياتي.. ز�ل.
نظرت حولي.. ر�أيت زهرة �صاحرة �لجمال

ت�صرب �لماء.. وتن�صر �لعطر و�ل�صعادة.

•••
 ) ٣ ( 

ماد�م �لخوف رحل عنا.. و�لرعب �نتهى..
فلماذ� بع�ض �لطيور تهاجر بعيد�

وذلك �لطائر �لأبي�ض يقف وي�صرخ
ويقول.. �لن �بتد�أ �لعمل.. �لآن عليكم

�أن تبذل���و� �لجه���د ليكون �لوطن جمياًل ب���ال ف�صاد ول رياء 
ول كذب.. و ل ك�صل..؟!

•••
)4(

فر��صة ملّونة �لأجنحة.. ترفرف فوق وردة بي�صاء
وبنف�صجة تتمايل.. وكناري ري�صه �أ�صفر �للون يغّرد..

لع�صفورة خجلى......... تقف على غ�صن �صجرة لوز..
و�صاقية تتالألأ مياهها تحت �أ�صعة �صم�ض ربيعية......

وطائرة �أولى تحّط في مطار حلب �لدولي..........

•••
)5 (

كنت �أجل�ض في �لمزرعة.. ومن بعيد �أنظر �إلى بركة
ماوؤها �أزرق �للون وحو�فها من �لبالط �لأحمر �ّلالمع

�أفكر �أفكار�ً هادئة ت�صحبها ذكريات م�صت كنت فيها �صعيد�ً
لفت نظري طير �أبي�ض �للون كبير �لأجنحة

وقف على حافة �لبركة.. ثم غط�ض في �لماء.. وغاب
زمناً.. ثم خرج من �لماء فكان ح�صناء جميلة جد�ً.

•••
) 6(

في ذلك �لب�صتان �لو��صع �لو�رف �لأ�صجار.. ر�أيت نعجة
�صغيرة بي�صاء �للون.. كانت ت�صير بفرح في �لب�صتان..

و�إذ� بوحو�ض �صارية ظهرت من كل مكان ور�حت تنه�ض
لحمها.

•••
 ) ٧(

كالن�صر حّط على �صرفة بيتي.. فرد �أجنحته
�ل�صود�ء.. و�صرب �لماء من �لوعاء بمنقاره �لوردي
كنت �أر�قبه من خلف �صتار �لنافذة.. دون �أن ير�ني

�أحب �لن�صور لأنها تحلق في �لأعالي.
ت�صاءلت لم هذ� �لن�صر يحط كل �صباح على �صياج

نافذتي..؟!
كنت �أ�صترق �لنظر �إليه بمتعة.. و�إذ� به ينف�ض

ري�صه و�صيئاً ف�صيئاً يتحّول �إلى �صاب و�صيم.

•••
) 8(

�أنا����ض  تهط���ل..  غزي���رة  �أمط���ار  تع�ص���ف..  عاتي���ة  ري���ح   
يتر�ك�صون

ف���ي ح�صن �لوطن.. وفي غرف���ة د�فئة.........تجل�ض �مر�أة 
جميلة

خلف نافذة �صفافة.. ت�صرب قهوتها بمتعة بالغة.

•••
) 9(

�أتى على هيئة طير.. ملون �لري�ض.. يجذب �لأنظار
هبط �أمامي و�أنا �أجل�ض فوق ح�صير من �لع�صب

�أمامي �صتلة ت�صج بها �لورود �لحمر..
وفوق ر�أ�صي غيمة لها �صكل جرة فخارية.. كنت وحيد�ً

�أ�صتمتع ب�صمت جميل.. ومن فرط �صعادتي.. غفوت
قلياًل.. وحين ��صتيقظت.. لم �أجد �لطير.. و�لغيمة

�لبي�صاء دفعتها �لريح.. لم �أجد �لورود �لحمر..
ول �ل�صجر.. �صاألت نف�صي.. �أتر�ني كنت �أحلم..؟!

•••
� 1٠   �

ر�أيُته���ا م���ن بعي���د منكفئ���ًة عل���ى نف�صه���ا.. و�لحزن ب���اٍد على 
وجهه���ا �لم�ص���رق.. �أعرفه���ا تمام���اً و�أحبه���ا كثي���ر�ً  �قترب���ُت 

منها، �صاألتها:
- ما بِك حبيبتي..؟! قالت ودمعات تبرق في عينيها

�لجميلتين:
- كثيرون يبتعدون عني.. وكثيرون ي�صّوهون جمالي

باأخطاء نحوّية و�إمالئية.
_ كيف تحزنين وكلمات �هلل مكتوبة بك...؟! وقر�آنه

يحفظك..؟!

حيث يوجد مال هنالك شيطان، وحيث ال يوجد مال هنالك شيطانان

مثل فرنسي

ما عدَت توؤرقني �أيها �لأمل

 دخلَت مخدعي �صر�ً 

 و�صرَت لي �لرفيَق 

 و�صرَت لي �لأَب

 ما عادْت �صياُط �لوجِع تقتلني

 بْل �صاَر �أزيُز �لموِت. 

هو �لنغُم

 �صوريا ها �أنذ� �أحلق..

و�لبلبُل في �صامخي ن�صٌر

 �أحُط و�لقيُد بمع�صمي ذهٌب 

 ثمة �صوت يمنع موتي

و�لوحدُة نجٌم يحيُط بي 

 �أعي�ُض  

و�لقهر ُيهُب عالمي �لنعَم

 �أ�صلي.. 

وزكاُة �لحزِن مر�صاتي

 و�أدندُن لحَن �لموِت  

وعالمي �صنم

األمُل ...!!

تمنيُت
�أْن تكوَن َرفيقي

عندما َيهطُل �لمطر
ويفي�ُض �لدمُع 

على �صفاِف �ل�صوِق
عندما تتالطُم �لأمو�ُج

تنتقُم مَن �ل�صو�طئ
عندما ُيد�هُم 

�ل�صبح ُليلي 
َي�صرُق ما علَق

على �أهد�ِب فجِري
مْن حكاياِت ع�صقي

يعزُفها �أنغاماً
يرويها 

بندى محبتِه وحنينِه 
ينثُر عطَرها 

على بتالِت ور�ٍد
ن�صيت �لبت�صام

�أبهَرها �لنوُر 
بّدد بريَق خدوِدها

ليٌل طويٌل
�حت�صَنْت حكاياِت ُع�صاٍق

�صرُقو� ما تفتَح من ب�صمتها
و� غروَر عا�صقٍة  لير�صُ

نذَرْت عبَق �أياِمها 

لفار�ٍض وعَدها 
�أْن يحمي �صفاَفها

وُيخيَم قرَب �لُدروِب 
�لُمو�صلِة �لنب�ض

لفرحِة عينيها
ُيعاند زماناً

�صحَذ �أ�صناَنُه
ع�ضَّ على نو�جِذه

�إعالناً بنهايِة مهرجاِن �لفرِح
ليطوي ر�يات مر�كِبِه

ُيغلُق �آخَر �صفحٍة
في كتاِب ع�صٍق

بارٍد حزيٍن
يركُب �لموَج 

ُيعانُق منار�ِت �ل�صوِء 
في �صٍط جديٍد

لعلَُّه يكون مالذ�ً 
�صبيَل نجاة 

ليوزَع بيادَر قمحِه
و�صنابَل �أملِه

حيَن يحيُن �لوقُت
يحمُل قندياًل في قلِبِه

في عبوِرِه 
ِه �إلى محطاِت خال�صِ

شوق
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  عرض وتقديم د. وليد السراقبي

الف�صل الثاني
جعل���ه �لموؤل���ف عل���ى �صيغ���ة �ص���وؤ�ل: لم���اذ� 

نهتم؟
وق���د ناق�ض فيه �صبل �هتمامنا باللغة، ومن 
�أه���م ما ناق�صه �لرب���ط بين �لتنوع �لمجتمعي 
ل  �لبيئ���ة  عل���م  �أن  ذل���ك  �للغ���وي،  و�لتن���وع 
يعي����ض جن�صاً بمفرده، و�إنم���ا هناك مجموعة 
مجتمع���ات وكائنات �جتماعية متنوعة ُتظلُّها 
عالق���ات متبادل���ة؛ ف���اإذ� كان �لتن���ّوع �لب�صري 

�صرورياً، فالتعّدد �للغوي مطلوب �أي�صاً.
وينك���ر �لموؤل���ف �أن “��صتخ���د�م لغ���ة و�حدة 
�صي���وؤدي �إل���ى �صمان وئام وتفاه���م متبادل في 
عال���م ت�ص���وده تحالف���ات وت�صام���ن عالم���ي” 
)����ض 59(. ويدل���ل على �صذ�جة ه���ذه �لنظرة 
بقي���ام ح���روب ف���ي �لمو�ط���ن �لتي تتكل���ُم لغًة 
و�ح���دًة ؛ ولذلك ي���رى �أن توحيد �للغة وجهة 
نظر غير و�قعية، وهو موقف ل نو�فقه عليه.

ويقف �أمام توحيد �للغة عقبة مهمة هي ن�صاأة م�صكالت دينية، �أو قومية، 
�أو غيره���ا. وف���ي ذل���ك يقول : “وبناء على ذل���ك فاإنه من �ل�صعب �أن ندرك 
كيف �أن ��صتخد�م �للغة �لإنجليزية �أو �لإ�صبر�نتو )لغة م�صطنعة �أوجدها 
زمنهوف �صنة 188٧ م بهدف ت�صهيل �لتو��صل �لدولي( �أو �أي لغة م�صتركة 
�أخ���رى، �صي���وؤدي �إلى �لتقلي���ل من �لفخر �ل���ذي يبعث �لطم���وح �أو �ل�صر�ع 

�أكثر مما �أدى �إليه قبل �لحقبة �لبابلية ذ�ت �للغة �لو�حدة”،�ض 6٠.
و�أعتقد �أنَّ هذ� ل ينطبق على �للغة �لعربية، ذلك �أن توحيد �للغة �أحد 
م���ات توحي���د �لأمة، ولكن ما ح�صل هو �ص���د ذلك؛ ف�صعي �ل�صتعمار  مقوِّ
�لفرن�ص���ي ف���ي �لجز�ئ���ر، وف���ي �ل�صم���ال �لإفريق���ي، و�لدعوة �إل���ى �للغات 
�لأخ���رى ف���ي �أجز�ء �أخرى من �لوطن �لعرب���ي= كان �لهدف منه دق �آخر 
�إ�صفي���ن ف���ي نع�ض هذه �لأمة؛ فاإذ� كانت �لأر�ض ق���د ق�صمت �أجز�ء منها، 
وُقّطع���ت �أو�صاله���ا ف���اإن تمزيق �للغ���ة �أو �صيط���رة �لزدو�جي���ة �للغوية �أو 

ق �لكيان �لكبير. �لثنائية �للغوية عامل هدم جديد يمزِّ
يوؤك���د �لموؤل���ف �أن وج���ود لغ���ة عالمية و�ح���دة �أمر لي�ض م�ص���كاًل، ولكن 
عل���ى �ص���رط �أن ل يك���ون ذلك على ح�ص���اب �للغة �لأم؛ �إذ يمك���ن ��صتخد�م 

�للغة �لأم و�للغة �لعالمية �لم�صتركة في عملية �لتو��صل.
به �لنظرة �لقائمة على �لعاطفية،  وتظه���ر مو�صوعية �لموؤلف في تجنُّ
و�لنظ���ر �إل���ى لغ���ات بع����ض �ل�صع���وب عل���ى �أنه���ا لغ���ات متخلف���ة، �أو �صيئة، 
�أو بذيئ���ة، ول���ذ� ل مان���ع م���ن �ختفائه���ا ول �صي���ر؛ ذلك �أن���ه يوؤكد –بكل 
مو�صوعية– �أْن لي�ض هذ� �صو�باً، فال “توجد لغة بد�ئية، ولكْن كلُّ لغة 

ق���ادرة على �إظهار �لجم���ال، وتحمل في ثناياها 
�لق���درة عل���ى �لتعبير. �إن �لخ���وف و�لكر�هية ل 

يعير�ن �هتماماً للحقائق”. �ض 6٣.
�إّن �لدع���وة �إل���ى توحي���د �للغة �لت���ي  يتو��صل 
بها �لب�صر ذ�ت منطلق �قت�صادي، “فوجود عدة 
لغ���ات في �لعالم يوؤدي �إل���ى �إ�صر�ف مادي؛ لأنه 
���ب عل���ى �لأف���ر�د و�ل�ص���ركات �ص���رف جهد  يتوجَّ

و�أمو�ل في �لترجمة”. �ض 6٣.
وهذ� �عتقاد خاطئ وهذه نظرة غير و�قعية؛ 

ك للتجارة. �ض 64. د �للغات محرِّ ذلك �أن تعدُّ
ونظري���ة ر�أ�ض �لمال �لب�صري تعدُّ �للغة جزء�ً 
من �لم���و�رد �لب�صرية �لم�صهمة في رفع �لإنتاج 
وتطوي���ره، فتكل���م �لم���رء ع���ّدة لغات ل���ه فو�ئد 
مادي���ة ومعنوي���ة، مث���ل �لمنزل���ة �لجتماعي���ة، 
و�ت�ص���اع �لأفق، وغي���ر ذلك، وفي ذلك �إ�صهام في 

�لنجاح �لقت�صادي، و�ل�صياحي، و�لفني.
و�إذ� كان���ت ثم���ة وجه���ة نظ���ر ت���رى �أن �للغ���ات �لمحلي���ة ذ�ت �أهمي���ة في 
تمتي���ن �لرو�بط �لجتماعية، وتعزي���ز �لثقافة �لمحلية، و�لثقة بالنف�ض، 
وفي �لوقت نف�صه يمكن ت�صخير �لعو�مل �لقت�صادية ذ�تها للحفاظ على 

�للغة.
�أما دو�عي �لهتمام بموت �للغة فهي:

حاجتنا �إلى �لتنوع.
�للغات م�صتودع �لإرث �لح�صاري.

�للغات ت�صهم في تلخي�ض �لمعرفة �لب�صرية.
عو�مل موت �للغة

لي�ض هناك عامل و�حد، و�دعاء �أن ثمة عاماًل و�حد�ً ي�صبب موت �للغة 
�أمر ل طائل من ور�ئه.

�ت�صاع �صيطرة �للغات �لأخرى، كالإنجليزية.
و�صائل �لت�صال.

�لتما�ض �للغوي بين �لمجتمعات.
تعر�ض �أ�صحاب �للغة للخطر �لج�صدي:

�لحروب.
�لمجاعة و�لأمر��ض.

�لعو�م���ل �ل�صيا�صي���ة )مث���ال: ج���زر “�أند�م���ان” �لت���ي �نقر�ص���ت ب�صبب 
�لعد�ء�ت و�لمعارك لغات مجتمعاتها(.

�لعو�مل �لقت�صادية.
�لهجرة عن بلد �للغة �لأم.

�أن  �لثقاف���ي”، ويعن���ي:  “�ل�صتيع���اب  ، وم���ا ي�صم���ى  �لثقاف���ي  �لخ���و�ء 
تتاأث���ر ثقاف���ة باأخرى �أكثر هيمنة، وهذ� يوؤدي �إل���ى �أن تفقد �للغة �لأولى 
زة  خ�صائ�صها.وتت�صلَّ���ل لغ���ة �لثقاف���ة �لمهيمن���ة �إل���ى كل �لجه���ات، مع���زَّ
بال�صغ���ط �لإعالم���ي �ليوم���ي، ول �صيم���ا �لتلف���از، �ل���ذي �صبَّه���ه “مايكل 

كر�و�ض” بغاز �لع�صب �لثقافي.
لذل���ك يدع���و �لموؤل���ف �إل���ى قبول ثنائي���ة �للغ���ة؛ لأنها ل تمن���ح ت�صوية 
موؤقتة بين �للغة �لمهيمنة و�لمهيمن عليها خيار�ً للبقاء �لم�صترك دون 

مو�جهة”. �ض 141.
�أم���ا م���ا يمك���ن عمل���ه للحد م���ن موت �للغ���ة، وللعم���ل على �إعادته���ا �إلى 

�لحياة:
�لم�صتوى �لعالي من �لنتماء �ل�صخ�صي للغة.

تعزي���ز هيب���ة �لمجتمع ولغته د�خ���ل �لجماعة �لمهيمن���ة. يقول: “فاإن 
�أول خط���وة ه���ي تعزيز �لن�صاطات” و”ينبغ���ي للنا�ض �أن يتعودو� ��صتعمال 
�للغ���ة، وهذ� يعني �أن يكون �ت�صالهم به���ا قوياً، و�لن�صاطات �للغوية ل بد 
ل �إلى ن�صاطات يكون للغة فيها ح�صور متوقع”. �ض 212 .  من �أن تتحوَّ

�لث���ر�ء �لقت�ص���ادي، “ربما �لقت�ص���اد يكون �لقوة �لفري���دة �لأكثر �أثر�ً 
في م�صير �للغات �لمهّددة بالنقر��ض”، �ض 214.

دة �أمام �للغة �لمهيمنة. �إثبات �ل�صرعية �لوجودية للغة �لمهدَّ
ح�صور �للغة في �لموقف �لتعليمي و�لنظام �لتعليمي.

ح�صور �للغة في �لكتابة و�لقر�ءة.
توحيد �للغة �لتي يجب �أن يكتب بها.

توظيف �لّتقانة �لإلكترونية و�إدخال �للغة في هذه �لتقانة.
تق���ّدم �لل�صانيي���ن )علم���اء �للغ���ة( �إلى �ل�صف���وف �لأمامية ب���دًل من �أن 
يقبع���و� ف���ي �ل�صفوف �لخلفية ي�صفون �للغ���ة، فاأثرهم مهم في �لحفاظ 
���ة �للغوي���ة، و�أن يكون للغويي���ن ق�صم ي�صبه ق�ص���م “�أبقر�ط”  عل���ى �ل�صحَّ

�لذي يوؤديه �لأطباء، و�أغلبهم يرميه ور�ء ظهره.
توثي���ق للغة وتدوينها، وهذ� �أح���د �لجو�نب �لتي �صاعدت على �لحفاظ 

على �للغة �لعربية.
�إن �لمجتمع “ول �صيء غيره يمكن �أن يحافظ على لغة حية... فجهود 
�لحف���اظ عل���ى �للغة يجب �أن تحظ���ى بعناية �لمجتمع كل���ه، ولي�ض فقط 

جزء�ً منه”. �ض22٧.

2 - ال�شيد، ، د. محمود : ق�شايا راهنة للغة العربية، الهيئة العامة للكتاب 
، 2016 ، �ص : 70.

موت اللغة لـ»دافيد كريستال«
ترجمة: د . فهد اللهيبي  )بعض منه(

عن د�ر نينوى للدر��صات و�لن�صر و�لتوزيع �صدرت �لرو�ية �لأولى للفنان ب�صام كو�صا تحت عنو�ن » �أكثر بكثير«.

ه���ذه �لرو�ي���ة لي�ص���ت �لعم���ل �لأدبي �لأول للفنان ب�ص���ام كو�صا �إذ �صبق له �أن ن�صر قبل �صنو�ت مجموعة ق�ص����ض ق�صيرة حملت ��صم »ن�ض ل�ض« 

منذ ربع قرن.

وخ���الل حف���ل �لتوقي���ع �ل���ذي �صه���د ح�ص���ور�ً كثيفاً في دم�صق، قال كو�ص���ا لو�صائل �لإع���الم �إن �لرو�ية “هي محاولة �أولى ف���ي حقل لم �أخ�صه 

�صابقاً، وكنت د�ئما �أحلم باأن �أخو�صه”، لفتاً �إلى �أن �لرو�ية هي عبارة عن وجهات نظر حاول �أن يعبر عنها. كما �أ�صار �إلى �أن كتابة �لرو�ية هي 

من �أحد �لم�صاريع �لتي يمكن لل�صخ�ض �أن يفكر �أو يحلم بها، ليقول ر�أياً  �أو يبدي وجهة نظر بو�صيلة �أخرى.

كما �صّرح باأنه لم يقم ببناء رو�يته بال�صكل �لتقليدي �لمتعارف عليه محاوًل تقديم بنية �أدبية ب�صكل مختلف، موؤكد�ً �أن كتابة �لرو�ية عمل 

�صاق وم�صٍن ونتائجه غير م�صمونة.

“أكثر بكثير”... بسام كوسا روائيًا

»2من2«
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خير لك أن تزخر مكتبتك بالكتب من أن تمتلئ محفظتك بالنقود

جون اليلي

قصة
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كتاب نزار قباني – عاصفة الياسمين للشاعر نزار بريك هنيدي: 
- تحية إلى روح نزار قباني.

 كتب: أحمد عساف 
)�إن���ك ل���ن تجد بين �ل�صع���ر�ء �لع���رب �لمعا�صرين، من هو 
�أكث���ر رق���ًة وعذوب���ًة م���ن ن���ز�ر قبان���ي، حينم���ا يتغن���ى بالحّب 
و�لجم���ال وف���ي �لوق���ت نف�ص���ه، ل���ن تجد م���ن هو �أعن���ف منه، 
حينم���ا يت�ص���ّدى لق�صايا �لوط���ن �لكبرى، كم���ا �أنك لن تجد 
�أث���ار �لج���دل و�لخت���الف ح���ول �صع���ره و�صخ�صيت���ه  �صاع���ر�ً 
ومو�قف���ه �أكث���ر من���ه. فق���د م���الأ �لدني���ا حق���ا، و�صغ���ل �لنا�ض، 
�لذي���ن �نق�صم���و� �إل���ى متحم�ّصين ل���ه، وناقمين علي���ه. لذلك 
ربم���ا كان �أ�ص���دق م���ا يمك���ن و�صف���ه ب���ه، �أن���ه �أ�صب���ه بعا�صف���ٍة 
هّب���ت عل���ى مدن �لوط���ن �لعرب���ي وقر�ه كله���ا، ونث���رت عليها 
�ليا�صمين و�لجمال و�لحّب، وفي �لوقت نف�صه �أ�صرمت فيها 
نار �لغ�صب و�لثورة، و�أذكت روح �لكفاح و�لمقاومة، ول �صيما 
بع���د �أن ��صتطاع تحقي���ق ماأثرته �لكبرى ف���ي جعل �صعره في 
متن���اول �لنا����ض جميعهم، عل���ى �ختالف �أعماره���م و�أهو�ئهم 

وثقافاتهم، فر�حت ق�صائده ترف على كل �صفة ول�صان(  
ف���ي مر�حل در��صته �لأولى تتلمذ عل���ى يدي �ل�صاعر خليل 
م���ردم ب���ك. عن ذلك ق���ال ن���ز�ر قبان���ي: “ �إنني �أدي���ن لخليل 
م���ردم بيك به���ذ� �لمخزون �ل�صعري �لر�ق���ي �لذي تركه على 
طبق���ات عقل���ي �لباط���ن. و�إذ� كان �ل���ذوق �ل�صع���ري عجين���ة 
تت�ص���كل بم���ا نر�ه، ون�صمع���ه، ونقروؤه في طفولتن���ا، فاإن خليل 
م���ردم ب���ك كان له �لف�ص���ل �لعظيم ف���ي زرع وردة �ل�صعر تحت 
جل���دي، وفي تهيئة �لخمائ���ر �لتي كّونت خالي���اي و�أن�صجتي 

�ل�صعرية(�ض 16 
كان فن �لر�صم �أول ما جربه، لكنه ترك �لر�صم على �لرغم 
م���ن �أن ر�صوماته لم تكن رديئة، ث���م �تجه �إلى �لمو�صيقا وهو 
ف���ي �لر�بعة ع�صرة من عمره، لكن���ه �أي�صا ترك �لمو�صيقا. �إل 
�أن تلك �لتجارب ظهرت في تجربته �ل�صعرية. يقول �ل�صاعر 
ن���ز�ر بري���ك هني���دي: )وه���و م���ا �صيبدو جلّي���اً فيم���ا بعد عند 
�لنظ���ر ف���ي �صع���ر ن���ز�ر قبان���ي، �إذ �صتوؤث���ر خبرته ف���ي �لر�صم 
وتركي���ب �لم�صاه���د وت�صويره���ا ف���ي طريقة بنائ���ه لق�صائده 
وف���ي لغته �ل�صعرية �لت���ي �صتتخذ منحنى )�لر�صم بالكلمات( 

ح�ص���ب عنو�ن و�حد من �أه���م دو�وينه و�أ�صهره���ا، كما �صتعمل 
خبرت���ه �لمو�صيقي���ة، وولعه بالأنغ���ام و�لألحان، عل���ى ت�صكيل 
مزّي���ٍة من �أهم مزّيات �صعره، وهي �لحتفال بالإيقاع، و�لولع 
بالمو�صيق���ا، �إل���ى درجٍة جعلت بع�ض �أعمال���ه تقوم في �لأ�صل 
وج���ه  )�صامبا(عل���ى  ديو�ن���ه  مث���ل  �لمو�صيق���ي،  �لبن���اء  عل���ى 

�لخ�صو�ض. �ض 19 
ولدة �لق�صي���دة �لأول���ى: عندم���ا كان ن���ز�ر ف���ي �ل�صاد�ص���ة 
ع�ص���رة م���ن عم���ره، وكان ي�ص���ارك �أ�صدق���اءه �لط���الب رحل���ة 

ك�صفّيًة بحريًة من بيروت �إلى �إيطاليا في �صيف 19٣9. 
يقول ن���ز�ر قباني: “كنت �أقف في مقدمة �ل�صفينة، �أدمدم 
�لكلم���ة �لأولى من �أول بيت �صعر نظمته في حياتي. �أذهلتني 
�لمفاج���اأة. قف���ز �لبي���ت �لأول م���ن فم���ي كاأن���ه �صمك���ٌة حمر�ء 
تن���ّط من �أعم���اق �لماء، بعد دقيقتين قف���زت �ل�صمكة �لثانية، 
وبع���د ع�ص���ر دقائق قفزت �لثالث���ة، ثّم �لر�بعة، ث���ّم �لخام�صة، 
ث���ّم �لعا�ص���رة. طرت فرح���اً باختالج �ل�صم���ك �لأحمر و�لأزرق 
و�لذهب���ي ف���ي فم���ي. م���ا عدت �أع���رف م���ا �أفعل، كي���ف �لتقط 
�ل�صم���ك �لمرتع����ض؟ �أي���ن �أ�صع���ه؟ م���اذ� �أطعمه ليبق���ى حّياً؟ 
نزل���ت ب�صرع���ة �إل���ى حجرت���ي ف���ي �ل�صفين���ة. �أخرج���ت دفت���ر�ً 
و�صع���ُت في���ه كل �ل�صم���ك �لذي جمعت���ه، ولم �أخب���ر �أحد�ً من 
رف���اق �لرحل���ة ع���ن كن���زي، خف���ت �أن ياأخ���ذو� من���ي �صمكاتي. 
وللم���رة �لأولى، وفي �صن �ل�صاد�صة ع�صرة، وبعد رحلة طويلة 

في �لبحث عن نف�صي، نموت �صاعر�ً”. �ض 22 
يتاب���ع �لموؤل���ف قائ���اًل: “ور�ح���ت ق�صائ���د �ل�صاع���ر �ل�ص���اب 
مم���ا  م�صتفي���دًة  وتنم���و،  تتفّت���ح  موهبت���ه  ور�ح���ت  تتو�ل���ى، 
�ختزنت���ه ذ�كرت���ه م���ن رو�ئ���ع ق�صائ���د �لت���ر�ث �لت���ي حفظه���ا 
عل���ى ي���دي �أ�صت���اذه �لكبي���ر خلي���ل م���ردم ب���ك، �إ�صاف���ة �إلى ما 
ق���ر�أه لعمالق���ة �ل�صع���ر �لعربي ف���ي �لن�ص���ف �لأول من �لقرن 
�لع�صري���ن، دون �أن نغف���ل �لأث���ر �ل���ذي تركت���ه قر�ء�ته لالأدب 
�لفرن�ص���ّي ف���ي �لكلي���ة �لعلمي���ة �لوطنية �لتي كان���ت تدّر�صهم 
�أعم���ال: ٠ موليير، ودوفيني، وفيكتور هوغو، وبودلير، وبول 

فالي���ري. وغيره���م”. وب���د�أ �ل�صاع���ر �ل�ص���اب ي�صعى �إل���ى ن�صر 
ق�صائده في �ل�صحف و�لمجالت �لتي كانت ر�ئجة �آنذ�ك.  

ق�ص���ة �لدي���و�ن �لأول. ن�صر قباني مجموعت���ه �لأولى قالت 
ل���ي �ل�صم���ر�ء. ع���ام 1944- �لطلع���ة �لأول���ى ٣٠٠ ن�صخ���ة ق���دم 
له���ا مني���ر �لعجالن���ي. يق���ول �لموؤل���ف: “فاجاأ ه���ذ� �ل�صاعر 
�ل�ص���اب بمجموعت���ه �لت���ي حمل���ت عنو�ن���اً يختلف عم���ا �ألفوه، 
وكتب���ت بلغة ع�صري���ة، ت�صتمد كلماتها من �صف���اه �لنا�ض �أكثر 
مم���ا ت�صتخرجه���ا م���ن بط���ون �لمعاج���م و�لكت���ب �ل�صف���ر�ء، 
وحملت م�صاعر حية و�أ�صو�قاً حاّرة، تختلف عن �لوقوف فوق 
�لأط���الل، و�ص���ّورت ن�ص���اء م���ن لح���م ودم، يرتدي���ن �لمالب�ض 
�لع�صري���ة ب���دل م���ن عب���اء�ت بثين���ة ولبن���ى وليل���ى، وتغن���ت 
باإيقاع���ات تحاك���ي �إيق���اع �لحياة �ليومية �أكث���ر مما تقلد وقع 

�لحو�فر في ليل �ل�صحر�ء”. 
من بيروت �إلى �لمحطة �لأخيرة. 

ل���م يع�ص���ق ن���ز�ر قبان���ي مدينًة بع���د دم�ص���ق بقدر م���ا ع�صق 
بي���روت �لت���ي �أ�صبحت لديه ه���ي �لجغر�فية كله���ا: جغر�فية 
�ل�صع���ر، وجغر�في���ة �لأر�ض، فقد �أعطته جرع���ة من �لحرية، 
عج���زت �أي مدينة �أخرى �أن تعطيه �إياها. وعن ذلك يقول:” 
�أعطتن���ي بي���روت كل م���ا يحت���اج �إلي���ه �لع�صفور ليطي���ر، وكل 
م���ا تحت���اج �إلي���ه �لأ�صاب���ع لت�صب���ح بيان���و، وفيه���ا كتب���ت م���ن 
ع���ام 1966�إل���ى 1982. �أجم���ل م���ا كتب���ت من �صعٍر ف���ي تاريخي 

�ل�ّصعرّي”. 
ي�ص���م ه���ذ� �لكت���اب �لقي���م و�له���ام جد�ً بي���ن دفتي���ه ف�صوًل 
عل���ى غاي���ة م���ن �لأهمي���ة و�لجمال، مث���ل ف�صل �صاع���ر �لحب 
و�لجم���ال. ����ض 4٧ وف�ص���ل �صاع���ر �لتم���رد و�لتح���دي. �ل���ذي 
يقول فيه �لموؤلف: “حين بد�أ بكتابة �ل�صعر كان يوؤمن: “ �أّن 
�ل�صع���ر هو �إ�صعال عود ثق���اب في �أ�صجار �لغابة �لياب�صة، وكان 
�إ�صعال �لحر�ئق في وجد�ن �لنا�ض وفي ثيابهم هو هاج�صه”. 
�لق�صاي���ا �لقومي���ة: )ل���م يت���رك ن���ز�ر قبان���ي حدث���اً م���ن 
�لأح���د�ث �لت���ي �ألمت بوطنه وباأمته �لعربي���ة، ول ق�صية من 

�لق�صاي���ا �لقومي���ة، �إل وتفاعل معها مبا�ص���رًة، وكان �نحيازه 
�لمطل���ق �إل���ى �لب�صط���اء و�لفقر�ء م���ن �أبناء جماهي���ر �صعبه. 

�ض 61 
ن���ز�ر قبان���ي ودم�صق: يقول �ل�صاعر ن���ز�ر هنيدي: “مدينة 
دم�صق هي �أقدم عا�صمة ماأهولة في �لتاريخ �لب�صري كله، �إل 
�أنه���ا ل���م تنجب في �أي ع�صر من ع�صورها �صاعر�ً بحجم نز�ر 

قباني وقيمته و�أهميته و�صهرته.
  وف���ي �أثن���اء رقوده في �لم�صت�صفى، تلق���ى نباأ �إطالق ��صمه 
عل���ى �ص���ارع في منطقة �أب���ي رمانة بدم�صق، فق���ال: “ و�أخير�ً 
�صّرفتن���ي مدين���ة دم�ص���ق بو�ص���ع ��صم���ي عل���ى �صارع م���ن �أكثر 
�صو�رعه���ا جماًل..، ه���و هدية �لعمر، وهو �أجم���ل بيت �أمتلكه 
عل���ى تر�ب �لجنة”. توفي ن���ز�ر قباني في/19٧5/4/٣٠- عن 
عم���ر ناه���ز ٧5 عام���ا. وكان كت���ب ف���ي و�صيته بخ���ط يده وهو 
عل���ى فر�����ض �لموت قائ���اًل: �إنني �أرغب ف���ي �أن ينقل جثماني 
�إل���ى دم�ص���ق ...، ودف���ن ف���ي )مقب���رة �لب���اب �ل�صغي���ر(. كتاب 
ن���ز�ر قبان���ي - �لهيئة �لعام���ة �ل�صورية للكت���اب -8٧ �ض قطع 

متو�صط.

تحت عنوان:
اليمن �صبعة اأعوام من ال�صمود

عق���د �تحاد �لكتاب �لعرب ندوة فكرية بالتعاون مع قناة �لم�صيرة �ليمنية 
بح�صور �صعادة �ل�صفير �ليمني بدم�صق وعدد من �لمهتمين.

ف���ي بد�ي���ة �لن���دوة ق���دم �لدكتور محم���د �لحور�ني �لن���دوة مثمن���اً �إ�صر�ر 
�ل�صع���ب �ليمن���ي عل���ى مبادئه متم�ص���كاً بدفاعه ع���ن �أر�صه وثو�بت���ه بالمقابل 
�لمجتم���ع �لدول���ي ي���زد�د �نحياز�ً �إل���ى �لقاتل رغبة في �لح�ص���ول على مزيد 
م���ن �لنف���ط و�لم���ال �لعربيي���ن متقاطع���اً بذلك م���ع موقف �لنظ���ام �لر�صمي 
�لعرب���ي �ل���ذي يعاني من �لت�صرذم و�ل�صياع.. �إلى جانب ذلك جاء دور �لكيان 
�ل�صهيون���ي ثالثية �لأنظمة �لرجعي���ة �لعربية و�ل�صيا�صة �لأمريكية و�أطماع 
�لكي���ان �ل�صهيون���ي لل�صيط���رة عل���ى �لنف���ط ومم���ر�ت �لمي���اه ه���ذه �لثالثية 
ت�صابك���ت وت�صامنت لتحرير �ليمن وتجوي���ع �أهله و�صرب موؤ�ص�صاته وت�صاءل 
د. حور�ن���ي: �أم���ا �آن �لأو�ن لت�صاف���ر جهود �ل�صرفاء جميع���اً لأجل رفع �لظلم 

و�لإرهاب عن �ل�صعب �ليمني.
بع���د �صب���ع �صنو�ت ل���م يفلح �لح�ص���ار و�لقتل في �لنيل م���ن �صمود �ل�صعب 
�ليمن���ي ورغ���م معاناة ه���ذ� �ل�صعب لم ين����ض �لق�صية �لفل�صطيني���ة وت�صامن 
م���ع �ل�صع���ب �ل�ص���وري و�لفل�صطين���ي لأن �لمعركة و�حدة... �صب���ع �صنو�ت من 
�لثب���ات و�لن�ص���ال لأجل نيل �لحقوق ووحدة �لأر�ض ح���رب عبثية تفوح منها 
ر�ئح���ة �ل���دم و�لنفط تخا�ض �ص���د �ل�صعب �ليمني مبا�ص���رة ولكن �لحرب في 
�لعم���ق �صد مح���ور �لمقاومة �لمت�صامن مع �ل�صع���ب �ليمني وبين د. محمد 
�لحور�ني �أن �تحاد �لكتاب معني بالدفاع عن �لحق و�لعد�لة و�لمنطق �لحق 

هو من يقف �إلى جانب حق �ل�صعوب.
ث���م قدم �ل�صيد �أن���ور رجا: ورقة عمل بين فيها نقاط �لت�صابه بين �ل�صعب 
�ليمن���ي و�ل�صع���ب �لفل�صطين���ي حي���ث �لتاآم���ر �لد�خلي و�لخارج���ي و�لح�صار 
و�لتجويع رغم ذلك ��صتطالت رمال غزة �أن تنتج �صو�ريخ تهدد �لم�صتعمر�ت 

�ل�صهيوني���ة وتط���ال �لكي���ان �ل�صهيون���ي كذل���ك فع���ل �ل�صع���ب �ليمن���ي �لذي 
يو�ج���ه عمالء �لد�خل و�أعد�ء �لخارج و�نتق���ل رغم �لدمار و�لقتل و�لمجازر 
من �لدفاع وتلقي �ل�صربات �إلى �لهجوم وتهديد م�صالح ما ي�صمى �لتحالف 

�لخليجي.
ث���م ق���دم �لدكتور ب�ص���ام �أبو عبد �هلل ورقة عمل تحت عن���و�ن )�صبعة �أعو�م 

من �ل�صمود(: تناول فيها 
�لمطلب �لأول �ل�صمود �ليمني بعيون �صورية هنا ت�صاءل د. ب�صام �أبو عبد 
�هلل عن �صر �ل�صمود �ليمني وكيف ��صتطاع هذ� �ل�صعب تحمل هذه �لوح�صية 
ل ب���ل و�ص���ل �إل���ى مرحل���ة �لنتقال م���ن �لدفاع �إل���ى �لهجوم وفر����ض معادلة 

�صاغطة �صتجبر قوى �لعدو�ن على وقف �لحرب.
ثم عر�ض نقاط �لت�صابه بين نموذجي �لعدو�ن على �صورية و�ليمن مثل:
1� �لم�صت���رك �لزمن���ي �لأول هو �صهر �آذ�ر �صدف���ة �أم �أمر مخطط �صورية/ 

2٠11/٣/15، و�ليمن 16/٣ /11 /2٠15.
2� نف�ض قوى �لعدو�ن )�أمريكا� �لكيان �ل�صهيوني � �لرجعية �لعربية(

٣� �لأدو�ت )خون���ة ف���ي �لد�خ���ل � ق���وى �لتط���رف �لدين���ي � ح���رب نف�صي���ة 
و�إعالمية� حرب �قت�صادية� ح�صار خارجي(

�لمطلب �لثاني:
�لجامع���ات  ��صته���د�ف  و�لع�صكري���ة�  �لمدني���ة  �لتحتي���ة  �لبن���ى  �تدمي���ر 

و�لمد�ر�ض �لم�صافي � �آبار �لمياه� �لأ�صو�ق �ل�صعبية
�لمطلب �لثالث في �أ�صر�ر �ل�صمود:

� �أ�صال���ة �ل�صع���ب �ليمن���ي )ح�ص���ارة � عر�قة( ج���ذوره �لتاريخي���ة من �آلف 
�ل�صنين

ورف����ض  �لوطني���ة  و�ل�صي���ادة  �لحقيق���ي  لال�صتق���الل  �ليمن���ي  �لطم���وح   �
�ل�صتعباد

� دور �ل�صهد�ء و�أ�صرهم و�لجرحى و�أ�صرهم

� تطوير �لقدر�ت �لع�صكرية و�لقدرة على �لردع
� �لعقيدة و�لإيمان

� �لقيادة �ل�صيا�صية �ل�صامدة � �لمرونة �ل�صيا�صية
كل ذل���ك م���ن ��صر�ر �ل�صمود وغيره ت�ص���كل عو�مل م�صتركة بين �ل�صعبين 
�ل�صوري و�ليمني كما تطرق د. ب�صام �أبو عبد �هلل لمو�صوع �لوهم في �لعتماد 
عل���ى �لمجتم���ع �لدول���ي في ح���ل �لق�صايا �ل�صوري���ة و�ليمني���ة و�لفل�صطينية 

و�أكد على نهج �لمقاومة ودور محور �لمقاومة.
و�أنه���ى ورقته بالتركيز عل���ى �لعامل �لذ�تي في �ل�صمود وتفعيل �لطاقات 
�لكامن���ة وتنظيمه���ا و��صتثماره���ا وتخفيف جو�ن���ب �لهدر و�لف�ص���اد و�صرورة 
در��صة تجارب �لدول �لتي تعر�صت �إلى ح�صار� �إير�ن نموذجاً� لال�صتفادة من 

�لتجارب.
ب���دوره �ل�صفي���ر �ليمني بدم�صق �ل�صيد عبد �هلل �صبري �صكر �تحاد �لكتاب 
�لع���رب عل���ى تنظي���م ه���ذه �لفعالي���ة �لت���ي توؤك���د �أو��ص���ر �لأخ���وة و�ل�صد�ق���ة 
بي���ن �ل�صعبي���ن �ليمن���ي و�ل�ص���وري وثم���ن �أي�ص���اً دور قن���اة �لم�صي���رة �ليمني���ة 
�لت���ي �صنف���ت نف�صه���ا ف���ي وق���ت ق�صي���ر، وهي تحم���ل ر�صال���ة �ل�صع���ب �ليمني 

و�لفل�صطيني و�إد�نة �لح�صار �لمفرو�ض على �ل�صعبين �ليمني و�ل�صوري.
ث���م ق���دم �ل�صي���د حمي���د رزق رئي����ض تحري���ر �لأخب���ار �ل�صيا�صي���ة ف���ي قناة 
�لم�صي���رة �ليمني���ة وبي���ن �أن �لإع���الم �ليمني مث���ل �لإعالم �لحرب���ي �ل�صوري 
بات ظل �لمد�فعين عن �ل�صعبين ويدفع �ل�صريبة بالدم وتعد قناة �لم�صيرة 
�لي���وم ول �صيم���ا بع���د �ن �نك�ص���ف زي���ف دور �لإع���الم �لخليج���ي و�لعالم���ي 
�أ�صبحت �لقناة �لأ�صدق و�لأقرب لنقل �لحدث ب�صكل مبا�صر رغم محدودية 
�لإمكاني���ات وتحدث عن �صباب �ليمن �لذين ��صت�صهدو� دفاعاً عن �صورية في 

حربها �لكونية و�متز�ج �لدم �ليمني بالتر�ب �ل�صوري.
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عل���ى مدى �أكث���ر من �ثنين وع�صرين عام���اً من معرفتي 
ب���ه �أ�صه���د �أن���ه عل���ى ُخُل���ٍق رفي���ع وذو كف���اءٍة مهني���ٍة عالي���ٍة 
وفك���ٍر ثاقب عميق وتجربٍة ف���ي �لبحث و�لتاأليف و�لقر�ءة 
و�لط���الع ُي�ص���ار �إليه���ا بالبن���ان كم�صي���رٍة لرج���ٍل ع�صام���يٍّ 
ملت���زم ب���كل ما من �صاأِن���ِه �أن ُيعل���ي قيمَة �لكلم���ة و�أهد�َفها 
�لنبيل���ة ف���ي �لبناء �لح�ص���اري �لإن�صاني وكل م���ا من �صاأنه 

�أي�صاً �أن ُيعلي ر�ية �لوطن و�لنتماء �لنقي..
ه���ذ� �لذي �أتحدث عنه هو �لدكتور خلف محمد �لجر�د 
�ل���ذي عا����ض ف���ي بد�ية حيات���ه ظروف���اً �صعبًة ل���م تثِنِه عن 
�لت�صمي���م عل���ى متابع���ة تعلُّم���ه ودر��صته و�لتثقي���ف.. فهو 
م���ن �أ�ص���رٍة كادح���ة وكان و�ل���ده عام���اًل ف���ي �لمو��ص���الت.. 
عا����ض لث���الث �صن���و�ت وهو طالب ف���ي �لمرحل���ة �لإعد�دية 
م���ن دون �أهل���ه �لذي���ن كان���و� يعي�ص���ون ف���ي �لقري���ة )قرية 
عجاج���ة �لحجي���ة �لتي تقع على بعد خم�صٍة وثالثين كيلو 
مت���ر�ً جن���وب مدين���ة �لح�صكة(.. ت���ردد �إلى مكتب���ة �لمركز 
�لثقاف���ي بالح�صك���ة �ل���ذي كان يعم���ل ب���ه �صدي���ُق در��صت���ه 
و�لح���ي و�لثقاف���ة �لأ�صت���اذ محم���د �صب���اح �لح�صي���ن �ل���ذي 
�آزرُه بالإر�ص���اد للمج���الت و�لدوريات و�لموؤلف���ات �لأ�صلية 
و�أمهات �لكتب �لعربية في �لأدب و�لتاريخ وغير ذلك، كما 
تابع ما كان ي�صدر من رو�يات و�أعمال فكرية �أو فل�صفية �أو 

�قت�صادية �أو نف�صية.
حيات���ه كان���ت كفاحاً بالمعنى �لذي يعرُف���ُه ويعي�صُه �أبناُء 
�لطبق���ات �لفقي���رة. �إذ كان ف���ي �ل�صي���ف يعمل ف���ي �لقرية 
بجن���ي �لقط���ن، وفي �لمدين���ة كان ي�صتغل بف�ص���ل �ل�صيف 
باأ�ص���ّق �لأعمال و�أق�صاها: من تزفيت �لطرقات طيلة �لليل 
حتى �ل�صب���اح، �أو بالبناء، �أو بتح�صير �لتبيي�ض و�لتكلي�ض 
لالأبنية وغيرها.. وذلك لي�صاعد �أهله قلياًل وليعيل نف�صُه 

ويقتني بع�ض ما ي�صتطيع �قتناءه من �لكتب.

ال�صيرة المهنية والعلمية
للدكتور خلف محمد الجراد

)2022(
 - �لفل�صفي���ة و�لفكري���ة  �ل�ص���وؤون  ف���ي  كات���ب وباح���ث   -

�لثقافية و�ل�صيا�صية و�ل�صتر�تيجية.
- مو�ليد محافظة �لح�صكة في �صورية عام 195٠.

�لح�صك���ة، وح�ص���ل عل���ى  ف���ي مد�ر����ض مدين���ة  - در����ض 
�لثانوية �لعامة/�لفرع �لأدبي ة )دورة عام 1969-19٧٠(. 

�لفل�صفي���ة  “�لدر��ص���ات  ف���ي  �إج���ازة  عل���ى  �لح�ص���ول   -
و�لجتماعي���ة” م���ن “كلي���ة �لآد�ب بجامع���ة دم�ص���ق” عام 

.19٧5
-�إيفاد �إلى �لتحاد �ل�صوفييتي من عام 19٧5 ولغاية عام 
198٠ للح�صول على �لماج�صتير و�لدكتور�ه في �لفل�صفة.
- �لح�ص���ول عل���ى �لماج�صتي���ر ف���ي �لفل�صف���ة ف���ي ع���ام 
19٧٧م���ن “جامع���ة لينينغ���ر�د �لحكومي���ة” ف���ي �لتح���اد 

�ل�صوفييتي �ل�صابق.
- �لح�ص���ول عل���ى �لدكت���ور�ه ف���ي �لفل�صف���ة)phd( في 
ع���ام 198٠م���ن جامع���ة لينينغ���ر�د �لحكومية ف���ي  �لتحاد 

�ل�صوفييتي �ل�صابق. 

بها: عمل  التي  • االأماكن 
1- م���ن 1982/6/9 ولغاي���ة 199٧/2/٣ مدّر�ض ب� “معهد 
�إعد�د �لمدر�صي���ن بالح�صكة”، ومدرب تربوي في مديرية 

�لتربية بالح�صكة.
باح���ث متف���رغ  2-م���ن 199٧/2/4 ولغاي���ة 25/2٠٠٠/٧ 
في “مرك���ز �لدر��صات و�لبح���وث �لإ�صتر�تيجية” بجامعة 

دم�صق.
�لمدي���ر   :2٠٠6/12/2٧ ولغاي���ة   2٠٠٠/٧/26 ٣-م���ن 

�لعام- رئي�ض تحرير �صحيفة “ت�صرين”.
4-م���ن 2٠٠6/12/28 ولغاي���ة 2٠٠9/2/2 : نائ���ب رئي����ض 
مجل�ض �لإد�رة-�لمدير �لع���ام لموؤ�ص�صة �لوحدة لل�صحافة 

و�لطباعة و�لن�صر و�لتوزيع.
5- ف���ي 2٠٠9/2/٣ �صدر مر�صوم رئا�ص���ي بتعيينه �صفير�ً 
�ل�صعبية،حي���ث مار����ض مهمت���ه  �ل�صي���ن  ل���دى جمهوري���ة 
�لدبلوما�صية هناك من 2٠٠9/2/2٧ ولغاية ٣1/2٠11/12.
)لل�ص���ن  �لإع���الم  وز�رة  م���ن  �لتقاع���د  عل���ى  �أحي���ل   -6

�لقانونية( بتاريخ 2٠12/1/6.
٧- عّي���ن ع�ص���و�ً في “�لمجل����ض �لوطن���ي لالإعالم” في 
�لجمهوري���ة �لعربي���ة �ل�صورّي���ة م���ن 6/9/ 2٠1٣، ولغاي���ة 

. 2٠16 /9/5
   • �لتحاد�ت و�لجمعيات �لتي ينت�صب �إليها:

- ع�صو �تحاد �لكتاب �لعرب.
- ع�صو �تحاد �ل�صحفيين �لعرب.

�لموؤ�ص�ص���ات  لخريج���ي  �ل�صوري���ة  �لر�بط���ة  ع�ص���و   -
�لتعليمية �ل�صوفييتية و�لرو�صية.

    • ••�صدر له �إلى �لآن )عام 2٠22( ع�صرون كتاباً بين 
تاألي���ف وترجمة )بع�ض �لكت���ب �لمترجمة �أعيدت طباعته 

�أكثر من مرة(. وتف�صيل ذلك كما يلي: 
المطبوعة  الموؤلفات  • اأواًل: 

�لالذقي���ة:د�ر  )�صوري���ة،  و�ليزيدي���ون  �ليزيدي���ة   -1
�لحو�ر، 1995(.

�لتكام���ل  و�آف���اق  و�لتاأخ���ر  �لتجزئ���ة  مع�ص���الت   -2
و�لتطور)دم�صق: �تحاد �لكتاب �لعرب، 1998(.

٣- �لأبعاد �لفكري���ة و�لعلمية-�لتقنية لل�صر�ع �لعربي-
�ل�صهيوني )دم�صق: �تحاد �لكتاب �لعرب، 2٠٠٠(.

لق���رن جدي���د  �لر�هنة-�أطروح���ات  �للحظ���ة  �أ�صئل���ة   -4
)دم�صق: د�ر حازم، 2٠٠2(.

5- هل فات �لأو�ن؟ )دم�صق:د�ر �لحارث، 2٠٠٣(.
�لفك���ر،  د�ر  )دم�ص���ق:  �لأميرك���ي  �ل�صته���د�ف  6-�أبع���اد 

.)2٠٠4
٧- �لع���رب ف���ي �ل�صتر�تيجي���ة �لأمريكي���ة )دم�ص���ق: د�ر 

�لتكوين، 2٠٠٧(.
�لموؤ�ص�ص���ة  )بي���روت:  �لمخت�ص���ر  �لفال�صف���ة  8-معج���م 

�لجامعية للدر��صات و�لن�صر و�لتوزيع، 2٠٠٧(.
9-�لخر�فة وو�أد �لعقالنية )دم�صق :د�ر كيو�ن، 2٠٠8(.

1٠-مقارب���ات ف���ي �لفك���ر �ل�صيا�ص���ي )دم�ص���ق:د�ر �لكلمة 
للن�صر و�لتوزيع،2٠14(

11-عم���الء �لنف���وذ وتفكي���ك �لتح���اد �ل�صوفييتي، كتاب 
�لجي���ب 116، هدي���ة �لعدد م���ن مجلة “�لموق���ف �لأدبي”، 

�ل�صادرة عن �تحاد �لكتاب �لعرب بدم�صق، �صباط 2٠1٧.
12-مد�ر�ت: في �لثقافة و�لتاريخ و�لجتماع و�ل�صيا�صة، 
ط1 )دم�ص���ق: وز�رة �لثقاف���ة - �لهيئ���ة �لعام���ة �ل�صوري���ة 

للكتاب، 2٠1٧(.
تحليلي���ة-  ق���ر�ءة  �لأ�ص���د:  ب�ّص���ار  �لقوم���ي  1٣-�لقائ���د 
مفاهيمي���ة في كلمات���ه �لجماهيري���ة و�لر�صمي���ة )�لأعو�م 
2٠٠٠-2٠1٠(، ط1 )دم�ص���ق: وز�رة �لثقافة-�لهيئة �لعامة 

�ل�صورية للكتاب، 2٠2٠(.
14- دول وكيان���ات عربي���ة ف���ي بالد �ل�صام قب���ل �لإ�صالم، 
�ل�صوري���ة  �لعام���ة  �لهيئ���ة  �لثقاف���ة،  وز�رة  )دم�ص���ق:  ط1 

للكتاب،2٠21(.
 • ثانيًا: االأعمال المترجمة )من الرو�صية(

د�ر  �لالذقي���ة:  )�صوري���ة،  و�لإيديولوجي���ا  �لف���ن   -1
�لحو�ر،1984(.

2- �لفن و�لدين )�صورية، �لالذقية :د�ر �لحو�ر، 1985(.
�لق���رون �لو�صط���ى )�صوري���ة:  ف���ي  �ل�صري���ان  ٣- ثقاف���ة 

دم�صق: د�ر �لح�صاد، 199٠(.
-ثقاف���ة �ل�صري���ان ف���ي �لق���رون �لو�صط���ى )�إع���ادة طبع: 

بيروت: ع�صتروت لخدمات �لطباعة و�لن�صر، 2٠1٠(.

4- فيل�ص���وف �لفريكة �أمي���ن �لريحاني )�صورية، دم�صق: 
د�ر �لح�صاد، 1992(.

5- �لفل�صف���ة �لياباني���ة �لمعا�ص���رة )بي���روت: �لموؤ�ص�ص���ة 
�لجامعية للدر��صات و�لن�صر، 1995(.

“عال���م  �صل�صل���ة  )�لكوي���ت،  و�لم�صيحي���ة  �لإ�ص���الم   -6
�لمعرفة”، �لكتاب “215”، 1996(.

- �لإ�صالم و�لم�صيحية، )�إعادة طبع: دم�صق: د�ر �لفكر- 
بيروت: د�ر �لفكر �لمعا�صر، 2٠٠٠(.

-ثقاف���ة �ل�صري���ان في �لق���رون �لو�صطى، طبع���ة جديدة 
)دم�ص���ق: وز�رة �لثقافة-�لهيئ���ة �لعام���ة �ل�صوري���ة للكتاب، 

.)2٠19
التاأليف في  م�صاركات  • ثالثًا: 

�ل�صوري���ة  �لعالق���ات  )موؤتم���ر  ف���ي  م�صارك���ة  1-در��ص���ة 
ف���ي  مدرج���ة   ،)2٠٠9 ني�ص���ان   18-14 دم�ص���ق  �للبناني���ة: 
�لكتاب �ل�صادر تحت �لعنو�ن نف�صه )دم�صق: طبعة خا�صة، 

.)2٠٠9
2- بحث م�صارك في �أعمال �لندوة �لفكرية �لتي نظمها 
مرك���ز در��ص���ات �لم�صتقب���ل بجامعة �أ�صيوط ف���ي جمهورية 
م�ص���ر �لعربي���ة في �لع���ام 1999، م���درج في كت���اب )�لخيار 
�لن���ووي في �ل�صرق �لأو�صط(، �ل�صادر عن “ مركز در��صات 
�لوح���دة �لعربي���ة” و “ مرك���ز در��ص���ات �لم�صتقبل بجامعة 
در��ص���ات  مرك���ز  )بي���روت:  �لأول���ى  �لطبع���ة  �أ�صي���وط”، 

�لوحدة �لعربية، 2٠٠1(.
٣-  من�صق �لدر��صات، وو��صع �لمقدمة، وموؤلف م�صارك 
ف���ي در��صتين بكتاب )�صورية في مو�جهة �لحرب �لكونية: 
حقائ���ق ووثائ���ق(، �لطبع���ة �لأول���ى )وز�رة �لثقافة: �لهيئة 

�لعامة �ل�صورية للكتاب، دم�صق 2٠18(.
-  �إ�صاف���ة �إل���ى ن�ص���ره ع�ص���ر�ت �لدر��ص���ات و�لأبح���اث في 
�لمجالت و�لدوري���ات �لعربية �لمختلفة، ومئات �لمقالت 

في �ل�صحف �ل�صورية.
    -  ل���ه م�ص���اركات و��صع���ة ف���ي �لن���دو�ت و�لملتقي���ات 
�لعلمي���ة و�لفكري���ة و�ل�صيا�صي���ة، ولجان �لتحكي���م �لعلمية 
و�لثقافية )مث���ل: ع�صوية لجنة جائزة �لدولة �لتقديرية 
و�لت�صجيعي���ة  عل���ى م���دى �لأع���و�م �لتالية عل���ى �لتو�لي : 

.)2٠18 -2٠1٧ -2٠16 -2٠15 -2٠14 -2٠1٣ -2٠12
- ن�ص���رت ح���ول موؤلفات���ه وترجمات���ه ع�ص���ر�ت �لمق���الت 
�لمحلي���ة  �ل�صحاف���ة  ف���ي  و�لمر�جع���ات  و�لتحلي���الت 
و�لعربية.وم���ن �لذي���ن كتب���و� عن���ه: وليد �إخال�ص���ي نذير 
جعف���ر، �أحمد �لح�صي���ن، محمد باقي محم���د، عبد �لباقي 

يو�صف، مالك �صقور، منهال �لغ�صبان.
- ع�ص���و هيئة تحري���ر مجّلة “�لمعرف���ة”، �ل�صادرة عن 

وز�رة �لثقافة في �لجمهورية �لعربية �ل�صورية. 
-  يتق���ن �للغ���ة �لرو�صي���ة، �لت���ي ترج���م عنه���ا ع���دد�ً م���ن 

�لكتب و�لدر��صات �لمهمة.
�لدكت���ور خل���ف �لج���ر�د �لآن ف���ي مرحل���ة �لتقاع���د وهو 
د�ً لقر�ِءة  يخ�ص����ض �أغل���ب وقت���ِه للكت���اب، فهو يع���ود مج���دَّ
م���ن  �لت���ي قر�أه���ا  �لموؤلف���ات  وتدقي���ق وت�صري���ح ع�ص���ر�ت 
قب���ل، �ص���و�ٌء ف���ي �صن���و�ت �ل�صب���اب �لأول���ى، �أو ف���ي �لمرحلة 
�لجامعي���ة، �أو حتى مما ق���ر�أه لحقاً. هو ُيعاود قر�ءة كثيٍر 
م���ن �لق�ص����ض و�لرو�ي���ات �لعربي���ة و�لعالمي���ة �لت���ي يحّن 
كثي���ر�ً لإيقاظه���ا ف���ي ذ�كرت���ه �أو لإيقاظ ذ�كرت���ه بوقائعها 

و�أحد�ثها و�أبطالها.
وله���ذ� فه���و يق�ص���م �أي���ام �لأ�صبوع �إل���ى: ن�ص���ف للقر�ء�ت 
�لفكري���ة و�ل�صيا�صي���ة و�لجتماعي���ة �لعربي���ة �أو �لرو�صي���ة 
وبع����ض �لكتاب���ات.. �أم���ا �لن�ص���ف �لآخ���ر من �لأ�صب���وع فهو 
يخ�ص�ص���ه لق���ر�ءِة �لأدب ب���كل �أجنا�صه ول �صيم���ا �لرو�يات 

و�أعمال �لنقد �لأدبي..
نتمن���ى للباح���ث و�لمفك���ر و�لدبلوما�ص���ي �لدكتور خلف 
�لجر�د �أياماً مليئًة بال�صعادة و�لعطاء و�لعزيمة و�لعافية..
�أ�ص���رة �لأ�صب���وع �لأدب���ي و�لمكت���ب �لتنفي���ذي  وه���ا ه���ي 

و�أع�صاء �لتحاد يحيونه ويتمنون له �ل�صالم �لد�ئم..

د. خلف الجراد
الباحث والكاتب والدبلوماسي

ابُن بيئِة الكفاح والعطاء والتصميم واإلرادة
إنه كاتٌب من بالدي

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

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