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م��ن �ِضيِنِك ال�ّضامِخ �ضي��ن �ضهادة �ضيرينية خ�ضراَء ت�ضعد الكلمات وه��ي ت�ضّمد جراح المكان... المكان 
ال��ذي �ضهد لحظاِتِك االأخي��رَة االأولى من الحياة... لحظاِتِك التي تّوجِته��ا بموقفك الحديد اإزاء اآالت 
االإجرام اليومية بحق ع�ضافير فل�ضطين وحماماتها البي�ض من اأق�ضاها اإلى اأق�ضاها...  تّوجِت لحظاتك 
االأخي��رَة م��ن الحي��اة بحي��اة اأبلغ معنى واأ�ض��مى انتم��اء اإلى حم��رة التراب الفل�ض��طيني لتنب��ت دماوؤك 
االأرجوانية �ض��قائق نعمان غير قابلة للذبول... واأنت ت�ضنعين بدمائك وطنًا من �ضين �ضهادة وهو يفخر 
بعناق �ِض��ينك يا �ضيرين... تعانقك اأ�ضجاُر نابل�ض والخليل مي�ضُمها التي �ضتجعل كل ال�ضهور تموزًا مزهرًا 

ب�ض��موخ جبالها وعناد �ض��خورها... يقّبُل عيني��ك زيتوُنها 
الم�ض��يء... ي�ض��افُح مجدك �ض��ّباُرها العني��د ويتهّجى في 
مدر�ض��ة دمك �� الع�ض��ّي على الن�ض��يان ��� عو�ض��ُجها القد�ضّي 
اأبجديَة الن�ضاِل ولغة الوجود... لتقّدم الجبال من جديد 
طل��ب انت�ض��اب اإلى دمك الجدي��د وهو ُينِبئ العالم و�ض��ّكان 

االأر�ض اأن الحياة ت�ضنعها تاء تاأنيث فاعلة.
االأ�ضجاُر)يخ�ض��ورها(  ت�ض��تبدل  �ض��يرين  ي��ا  ل�ِض��ينك 
ب�)يحم��ور( من طراز رفيع الخ�ض��رة والعطاء... ول�ِض��ينك 
ال�ض��هد ي�ضهد اأن �ض��وتك ما مّر اإال كطلقة ر�ض��ا�ض فتكت ب� 
)اأن��ا( بالمعتدي��ن... واأّجج��ت نار حقدهم ال�ض��غين عداًء 
الإ�ض��راقة ال�ضم�ض و�ض��موخ الجبال و�ضطوع النجوم وتدّفق 

االأنهار و�ضموع الوالدة.
�ِض��ينك �ض��امة من �ضاللة ال�ض��ياء تزّين خدود الفداء في 
اأعي��ن الحالمي��ن... الحالمي��ن باأر���ض ل��م تَر يوم��ًا طهارة 
كعبق ال�ض��هادة تطّهم خيول اإرادة ال تلين وال يعرف الوجع 
طريق��ًا ُيف�ض��ي اإل��ى التنازل ِقْي��َد اأُْنُملٍة عن حم��رة التراب 
��بة برائحة غي��ٍث همى هيامًا به��ا، وال عن طرفة من  مخ�ضّ

�ضواد العيون ولهى لها. 
 �ِض��ينك يا �ض��يرين �ض��علة اإباء في وجه الخنوع... و�ضهد 
انت�ض��ار الحق اأمام زهق الباطل... وحنطة ال�ض��نابل وهي 

تلّوح لل�ضم�ض واأد ال�ضرخة في حنجرة الماء.
اأما ياءاك الثانية والرابعة في تكوين حالوة ا�ض��مك يا �ض��يرين فلم تاأتيا اإال ياقوتتين في يد ال�ض��م�ض 
اإحداهما الإن�ضاز ِعظامنا المتهالكة وترميم ما انهار من فّخار قلوبنا، واالأخرى لتنبيه الغفلة اأن تناأى عن 

عيون المتعبين. 
ولرائ��ك الروؤي��ة والروؤي��ا وهما تك�ض��فان �ض��وءة المتقاع�ض��ين وذّل المتخاذلي��ن... وقبل ذل��ك جرائم 
المعتدي��ن... وك��م عّرت كاميرا قلبك قبل ناظَري الكثيرين مواقف المتاآمرين وجّرَدْت حاالِتهم من حاء 

الحياء ووجوههم من ماء اليقين.  
فمن ذا الذي يجروؤ على اإطفاِء ناِر نوِنِك يا �ضيرين؟ ومن يجروؤ اأن ي�ضّوَر النار بالنهاوند؟ 

من �ض��يحّن ومن �ض��ينحني لينقل �ض��ورة بكاء طفٍل ويذّكُر اليقظين النائمين بدم محمد الدّرة و�ض��قائق 
�ضيرين.   

كم كان نطقك للحرف �ضليمًا ذا وقع حليف مع م�ضمع القلب قبل تكحيل االأذنين بِمرود �ضوتك ال�ضيريني 
الرخيم... كم كانت كلماُتِك )االأنباُء( ُت�ض��عُف اإنباَء �ض��دق �ض��يوف اللغة م�ضقوالٍت ي�ضّبحن با�ضم الخالق 

فوق قبة ال�ضخرة منتظراٍت لحظة االنعتاق. 
 كم كانت الحروف تتزّين وهن يتباهين باأناقة ظهورهن وهن يتطايرن حماماٍت من �ض��وٍء اأ�ض��مَر من فيك 

البالغّي الر�ضين.
اأما �ض��ين �ض��عري فها هو يعلن عجزه في محراب �ضين �ض��هادتك يا �ضيرين... يعلن عجزه عن عدم قدرته 
عل��ى اأن تنب�ض �ض��فتاه ببناتهما اأو اأوان���ض غزاالتهما من المفردات الالئي كّن يتجّمْلَن حيال �ض��ّر المعاني 
واأ�ض��ر �ض��حرها الميم��ون...  يعل��ن ويقّر بعق��م ما كان يبدع فيما م�ض��ى من كن��وز اللون وظب��اء االإيقاع... 
ف��اأي معن��ى لل�ض��عر يمكن اأن يحيط بقطرة من دمك البرهان وهو يثبت م��ن دون الحاجة اإلى اأّي من اأدوات 
التوكي��د عنجهي��ة المحتل وترك��ة زفرات��ه ال�ض��ود؟... واأّي اإدراٍك يمكن ل��ه اأن يطوَف حوَل فل�ض��طينك 
و�ض��ورّيتنا وحول �ض��ورّيتك وفل�ضطيننا، فكم من �ضيريَن وقَفْت و�ض��تقُف على خطِّ الّنار �ضامخاٍت دفاعًا عن 

الحّق واأهِلِه ال�ضرفاء!! 
طوب��ى لليد التي �ض��اَنتِك َمْهَدًا ورفَعتِك مر�ض��عًة... وطوبى للغة اإذ �ض��ّمتِك �ض��يرينًا... وطوبى لحروف 
ا�ضمك ت�ضطّف تالميَذ من ري�ض الحمام وبيا�ض الغيوم... فيهطل الكالُم... ويرفع ا�ضُمِك من�ضوَب االإغراء 
هادِة في دِمِك المجِد.    في اللغِة... وطوبى لكلِّ حنجرة تهيُج بذكر �ضهدك... وكلِّ ل�ضاٍن يلهُج بمقام ال�ضَّ
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كلمة أولى
 كتبها: منير خلف

ة  شيرينيَّ
الفداء

كم كان نطقك للحرف 

سليمًا ذا وقع حليف 

مع مسمع القلب قبل 

تكحيل األذنين بِمرود 

صوتك الشيريني الرخيم

ضياء حبش  يرصد انعكاسات الحرب على 
سلوك شخصياته ومواقفها
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لم يكن ال�شحفيون ومرا�شلو وكالت الأنباء ال�شرفاء 
ف���ي الأر����ض المحتلة مج���رد مرا�شلي���ن وم�شورين، بل 
كان���وا مقاومين، فهم بجه���از الت�شوير الذي يحملونه، 
وبالتقري���ر ال���ذي يقدمون���ه، وبالطاق���م الفن���ي ال���ذي 
يعم���ل، يقوم���ون بعم���ل مق���اوم، ق���د يكون عم���ل غيرهم 
مج���رد تغطي���ة لحدث وق���ع، كن�شوب حري���ق، اأو انقالب 
حافل���ة، اأو غ���رق زورق، م���ع التقدير لجهود ه���وؤلء، اأما 
المرا�شل���ون وال�شحفيون والم�شورون والمرا�شلون في 
الأر�ض المحتلة فه���م مقاومون بو�شائل واأدوات �شلمية 
بكل معنى الكلمة، لأنهم ير�شدون المقاومة، وي�شورون 
بط���ولت �شعبن���ا، في الأر�ض المحتل���ة، لكي يوؤكدوا حق 
ال�شعب العرب���ي الفل�شطيني في تحرير اأر�شه، والدفاع 
اأعم���ال  اأولئ���ك الإعالمي���ون  المقد�ش���ات، ويتاب���ع  ع���ن 
الع���دو الإجرامي���ة، لك���ي يقوم���وا بف�شحه���ا وتعريته���ا، 
وتوثيقه���ا، لتكون و�شيل���ة اإدانة للكي���ان ال�شهيوني اأمام 
العال���م، وبذلك فهوؤلء الإعالميون هم رجال مقاومة، 

واأ�شحاب حق. 
اأولئ���ك  بي���ن  يك���ون  اأن  العظي���م  التقدي���ر  وم���ن 
الإعالميي���ن ن�شاء، يعملن مع الرج���ال جنباً اإلى جنب، 
لتاأكي���د دور ال�شع���ب كل���ه، في الدفاع عن الح���ق، وتاأكيد 
الهوي���ة، وح�ش���ور الم���راأة ف���ي المي���دان ه���و ح�ش���ور له 
خ�شو�شيت���ه، يوؤك���د دور الم���راأة ف���ي المقاوم���ة، واإثبات 
الح���ق، وكانت �شيرين واحدة من ن�شاء كثيرات، يغطين 
المقاوم���ة اإعالمي���اً، وي�شارك���ن فيه���ا، دفاعاً ع���ن الحق، 

وتاأكيداً للهوية، واإثباتاً لروح المقاومة. 
وم���ن ال�ش���رف اأن ن�ش���ف »�شيري���ن اأب���و عاقل���ة« باأنه���ا 
منا�شلة بالكلمة وال�شورة، وباأنها في �شفوف المقاومة 
باأدوات وو�شائل �شلمية، ومن حق كل �شعب احتلت اأر�شه 
اأن يق���اوم المحت���ل بالو�شائل والط���رق الم�شروعة كلها، 
وق���د اأرادت »�شيري���ن اأب���و عاقل���ة« بو�شائله���ا ال�شلمية اأن 
تثب���ت اأن ال�شع���ب الفل�شطيني هو �شاح���ب الأر�ض، واأنه 
�شاح���ب الح���ق، وبذل���ك، ف���اإن �شيري���ن لي�ش���ت اإعالمية 
فق���ط، بل هي مقاومة ومنا�شل���ة بالأ�شاليب الإعالمية 

ال�شلمية الم�شروعة.

ولذلك ياأتي اغتيال �شيرين ليدل على وح�شية العدو 
ال�شهيوني، فهي ل تحمل �شالحاً، ولم تكن في منطقة 
ا�شتب���اك، ب���ل كان وراءه���ا ج���دار حج���ري ع���اٍل ووا�شح، 
وكان اأمامه���ا �شب���اب فل�شطيني���ون، راأين���ا ظالله���م على 
الأر����ض، ول���م ي�شتطيع���وا التق���دم ل�شحبه���ا واإ�شعافه���ا، 
بدلي���ل وجود �شهاين���ة م�شلحين من طرف اآخر، وكانت 
ترت���دي الخوذة الإعالمي���ة، والزي الإعالمي، ولم تكن 
الر�شا�ش���ة موجه���ة اإل���ى قدمه���ا اأو كتفه���ا، اإنم���ا كان���ت 
دة اإل���ى وجهها، وه���ذا يعني اأن الر�شا�ش���ة القاتلة  م�ش���دَّ
اأتته���ا عن ق�شد، وا�شت�شهادها ه���و عملية اغتيال، ولكنه 
اغتي���ال  وه���و  ل�شع���ب،  اغتي���اًل  ولي����ض  لف���رد،  اغتي���ال 
ل�شخ����ض، ولي�ض اغتياًل للحق، وهو اغتيال لحالة ولن 

يكون اغتياًل لموقف.
وي���دل اغتيال �شيرين على اإن���كار ال�شهيونية والكيان 
ال�شهيون���ي ح���ق ال�شع���ب الفل�شطيني ف���ي اأر�شه، وحقه 
ف���ي الحي���اة الح���رة الكريمة داخ���ل دول���ة م�شتقلة، وفي 
ه���ذا دليل عل���ى بطالن اإمكاني���ة التعاي�ض بي���ن �شعبين، 
كم���ا يزع���م ال�شهاين���ة، فنحن ل�شن���ا اأم���ام �شعبين، نحن 
اأم���ام �شع���ب واح���د، ه���و ال�شع���ب العرب���ي الفل�شطين���ي، 
اأم���ا ال�شهاين���ة فلي�ش���وا �شعب���اً، هم مجرد تجم���ع لأفراد 
م���ن �شع���وب �شت���ى ج���اءت م���ن جه���ات الأر�ض كله���ا، ول 
يمثل���ون �شعب���اً. واغتي���ال »�شيري���ن اأبو عاقل���ة« هو دليل 
عل���ى بطالن دع���وى الديموقراطية الت���ي يزعم الكيان 
ال�شهيون���ي تبّنيها، ودلي���ل على �شعف هذا الكيان الذي 

يخاف من اإعالميين، ويقدم على اغتيالهم غدراً. 
�شتظ���ل �شيري���ن رم���زاً للمقاومة، ورمزاً لق���وة ال�شعب 
العرب���ي الفل�شطيني، ورم���زاً لحق ال�شع���ب الفل�شطيني 
ف���ي اأر�ش���ه، وحق���ه ف���ي حي���اة ح���رة كريم���ة، ف���ي دول���ة 
فل�شطيني���ة ح���رة. اإن »�شيري���ن اأب���و عاقل���ة« لي�ش���ت اأول 
العرب���ي  ال�شع���ب  و�شيظ���ل  �شهي���دة،  اآخ���ر  ول  �شهي���دة، 
الفل�شطين���ي يقدم ال�شه���داء، حّباً في ال�شهادة، وحّباً في 
الن�ش���ر، لأن ال�شهادة ه���ي الطريق اإلى الن�شر، وتحقيق 
ح���ق ال�شعب العربي الفل�شطيني في اإقامة دولته الحرة 

الم�شتقلة على اأر�ض فل�شطين.

اأن����ت ال�شتكم����ال الأو�ش����ح لجرائم الحت����الل، واأنت من 
ف�شح����ت وع����ّرت اأعداء �شعبها على قيد الحياة وعلى منارة 

ال�شهادة...
واأن����ت �ش����ورة الوج����ع الفل�شطين����ي ومثال����ه ال�شاطع، مع 
اأنك لم تهابي الموت ولم تتوقفي اأمام اإكليل ال�شوك الذي 

و�شعوه على هامتك...
اأن����ت م����ن بيت لح����م واأن����ت المقد�شية وها اأن����ت ت�شيفين 

�شفحة اأنثوية ول اأبدع للولدة الجلجلة ولل�شليب...
بال�ش����وت  الكف����اح  خ�شب����ة  عل����ى  واأن����ت  ق����رن  رب����ع  من����ذ 
وال�ش����ورة، بالقل����م والحب����ر لع����ل ه����ذا العال����م ي�شح����و من 
�شك����رة انحيازه الأعمى للقتلة المجرمين، محتلي الأر�ض 

ومغت�شبيها لناهبي الثروات ومبددي اأمن ال�شعوب...
ل جريم����ة ف����ي ه����ذا العالم ي����ا �شيري����ن اإل كان����وا �شركاء 

فيها اأو مدبريها اأو منفذيها.
ا�شت�شه����ادك بر�شا�����ض كان الإ�ش����اءة الأخي����رة من قبلك 

على من�شوب حقدهم.
من����ذ ربع ق����رن واأن����ت تنادين عل����ى ال�شمي����ر وتت�شلحين 

بالدرع لأنك كنت في المعركة.
 �شيري����ن اأب����و عاقل����ة لق����د قلت يوم����اً في حدي����ث م�شجل 
بال�ش����وت وال�ش����ورة والكلم����ة الأمين����ة عل����ى الحقيق����ة: اإن 
ال�شلط����ات الإ�شرائيلي����ة دائم����اً م����ا كان����ت تتهم����ك بت�شوير 
باأن����ك  با�شتم����رار  ت�شعري����ن  كن����ت  واأن����ك  اأمني����ة،  مناط����ق 
م�شتهدف����ة واأنك ف����ي مواجهة ق����وات الجي�����ض الإ�شرائيلي 

والم�شتوطنين الم�شلحين.
لقد تحقق ما كنت ت�شعرين به وتح�ّشينه...

النتفا�ش����ة  اأح����داث  بتغطي����ة  قب����ل  م����ن  قم����ت  لق����د 
والجتي����اح   ،2000 ع����ام  ف����ي  ب����داأت  الت����ي  الفل�شطيني����ة 
الإ�شرائيل����ي لمخيم جنين وطولكرم ع����ام 2002، والغارات 
والعمليات الع�شكري����ة الإ�شرائيلية المختلفة التي تعر�ض 
له����ا قط����اع غ����زة. وه����ذا يكف����ي لأن تكون����ي م����ن بي����ن األم����ع 

النجوم ال�شاعدة اإلى الخلود.
ف����اأي اإ�شاءة على ال�شه����ادة وال�شهيد وعظمة العطاء مثل 
ه����ذا ال����دم الطه����ور المه����راق م����ن اأج����ل ق�شي����ة عادلة في 

مواجهة اغت�شاب واحتالل؟
ل تنظري اإلى المارقين ال�شغار...

ول����ن تهز كلم����ات الجاحدين الأغبي����اء الم�شللين �شعرة 
من راأ�شك...

الجن����ازة الكب����رى في القد�����ض اأعظم و�ش����ام على �شدرك 
على �ش����در كل المقاومين وكل الأحرار وال�شرفاء في هذا 

العالم...
ل����م ينال����وا من����ك ول����ن ينال����وا م����ن ع����رق جبين����ك واأن����ت 
تتابعي����ن الحدث حتى �شرت الح����دث كله، ولن ي�شرك ما 

اأرادوا اأن يرفعوه في وجهك...
اتح����اد الكت����اب الع����رب واتح����اد ال�شحفيي����ن ف����ي �شوري����ة 
م����ن اأول الجه����ات الت����ي خ�ش����رت �شوتك الم����دوي في وجه 
الحت����الل مهما كانت تلك الو�شيلة قد تاهت عن ال�شواب 
و�شل����ت الطري����ق وانخرط����ت ف����ي الموؤام����رة عل����ى �شعبن����ا 

وبلدنا. 
اأيته����ا الب����در ال����ذي �شط����ع عل����ى حي����ن ت�شحي����ة وف����داء 
و�شط عتمة المهرولي����ن للتطبيع ليقول الكثير، وليعطي 
النتم����اء للعروب����ة والنحي����از اإل����ى المقاومة ن�ش����رة للحق 
اأجم����ل ما عن����ده: لقد قي����ل فيك وف����ي ا�شت�شه����ادك الكثير 
حتى �شال نهر من الرثاء والفخر بك والحديث عنك، من 
ذل����ك النهر العذب الذي اأعطاك بع�ض ما ت�شتحقين اأدون 

اأمامك ما كتبه رجل اأمين على عجل: 
. �شيري����ن اأبو عاقلة انت�شرت هذا ال�شباح اوقعت هزيمة 
العربي����ة  انت�ش����رت لأنه����ا  له����ا مثي����ل...  لي�����ض  باإ�شرائي����ل 
الفل�شطينية الم�شيحية...التي �شعدت �شباحات الآلم... 
حامل����ة �شليبه����ا وفل�شطينه����ا، واأجرا�ض الكنائ�����ض وحاملة 
معه����ا التراتي����ل... ومخيم جني����ن، انت�ش����رت لأن الرهبان 
�شل����وا عليه����ا ف����ي الم�شت�شف����ى... ونث����روا ال����ورد وو�شع����وا 
ال�شلي����ب بين يديه����ا... ثم اأخذها اأهل جني����ن وطافوا بها 
ف����ي اأزقة المخي����م... واأطلقوا تكبيراته����م على م�شمعها... 
الرهب����ان  �ش����الة  بي����ن  ال�شب����اح  ه����ذا  وّح����د  م����ن  �شبح����ان 
وتكبي����رات المق����اوم... هي فل�شطين وحده����ا من توّحد... 
ه����ي وحدها من جعلت ال�شهيد يحت�ش����ن �شليبه بيديه... 

ويغفو على �شوت اهلل اأكبر...
لق����د اأعطت����ك فل�شطي����ن اأط����ول جن����ازة م����ن جني����ن اإل����ى 

القد�ض لأنك اأعطيت فل�شطين اأطول ق�شيدة وفاء...

شيرين أبو عاقلة
ومحاولة اغتيال الحق والمقاومة

الشهداء مشاعل نور
كلمات إلى شيرين المقدسية

اتحاد الكتاب 

العرب  يشارك 

في فعاليات 

معرض طهران 

الدولي للكتاب..

 �ش���ارك اتح���اد الكت���اب الع���رب ممث���اًل 
برئي�ش���ه الدكت���ور محم���د الحوران���ي في 
ف���ي  للكت���اب  الدول���ي  طه���ران  معر����ض 
ت���م  حي���ث  والثالثي���ن،  الثالث���ة  دورت���ه 
مترجمي���ن  ب�شدور  كتابي���ن  الحتف���اء 
اإلى اللغ���ة الفار�شية من تاأليف الدكتورة 
بثين���ة �شعب���ان الم�شت�ش���ارة الخا�ش���ة ف���ي 
رئا�شة الجمهورية اأحدهما بعنوان »ع�شر 
�شن���وات م���ع حاف���ظ الأ�ش���د 2000-1990« 
والثان���ي بعن���وان »حاف���ة الهاوي���ة وثيق���ة 
وط���ن«، ترجمهم���ا اإل���ى اللغ���ة الفار�شي���ة 
رامين ح�شين  اآباديان ون�شرتهما موؤ�ش�شة 
وهم���ا  الإيراني���ة  وال�شحاف���ة  الثقاف���ة 
يوثق���ان لمرحلتي���ن مف�شليتي���ن للغاي���ة 

في تاريخ �شورية الحديث والمعا�شر.
ح�ش���ر الفعالي���ات ال�شفير ال�ش���وري في 
اإي���ران �شفيق دي���وب وال�شي���د رئي�ض اتحاد 
الكت���اب العرب الدكتور محم���د الحوراني 
ورئي�ض اتحاد النا�شرين ال�شوريين الأ�شتاذ 
الم�شوؤولي���ن  م���ن  وع���دد  حاف���ظ  هيث���م 

والأدباء والمثقفين الإيرانيين.

»شيء يشبه الشعر« 
�شم���ن �شل�شل���ة ال�شعر من 
الكت���اب  اتح���اد  اإ�ش���دارات 
الع���رب بدم�ش���ق، وبالتعاون 
م���ع دار �شويد، �ش���در ديوان 
جدي���د لل�شاعر ح�شام اأحمد 
المق���داد تحت عنوان »�شيء 

ي�شبه ال�شعر«.
ي�ش���م الدي���وان باق���ة من 
ف���ي  متغاي���رة  الق�شائ���د، 
وم�شموناته���ا،  اأ�شكاله���ا 
مت�شادة اأحياناً في اأفكارها، 

ومتماي���زة ف���ي قدرته���ا على 
التغلغل في رح المتلقي، تعك�ض مقدرة ال�شاعر ح�شام المقداد 
وحنكت���ه ف���ي هند�شة جملت���ه ال�شعري���ة وتوظيفه���ا التوظيف 
الم�شتهى، ونثر جمالياته اللغوية وا�شتقاقاتها المحكمة عبر 

ع بجواهر المعاني. موزاييك نوراني مر�شّ

تعزية
رئي����ض اتح���اد الكّت����اب الع���رب واأع�شاء المكت���ب التنفيذي واأع�ش���اء مجل�ض التح���اد واأع�شاء 
التحاد يتوجهون بخال�ض العزاء من ذوي الفقيد العميد المتقاعد ع�شو اتحاد الكتاب العرب 
مع���روف اإبراهي���م نا�شر، راجين من المولى عز وجل اأن يتغم���ده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 

جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�شبر وال�شلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

تعزية
رئي����ض اتح���اد الكتاب العرب الدكت���ور محمد الحوران���ي واأع�شاء المكتب التنفي���ذي واأع�شاء 
التح���اد يتقدمون من الزميل �شب���اح الدين كريدي بالتعازي ال�شادقة لرحيل زوجته �شائلين 

اهلل اأن يتغّمدها برحمته التي و�شعت كل �شيء، واأن يجعل الجنة مثواها.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون



ترجمة وإعداد د. إبراهيم إستنبولي  كتب: د. عاطف بطرس

»صمت قبل الوالدة وصمت بعد الموت، والحياة مجرد صخب بين صمتين ال قرار 
لهما«.. 

الروائية التشيلية إيزابيل الليندي

 ما من �شك في اأن الإنتاج الأدبي �شديد الرتباط بمرجعيته 
الواقعية، مهما كان دور التخييل فيه.

لي����ض بال�ش���رورة، اإذا كان الواق���ع متردي���اً، اأن ي�ش���در عن���ه 
اأدب  عن���ه  ي�ش���در  اأن  مزده���راً  الواق���ع  كان  اإذا  اأو  رديء  اأدب 
جي���د، فالعالق���ة بي���ن الأدب والواق���ع لي�ش���ت ميكانيكي���ة تقوم 
عل���ى اأ�شا����ض التطاب���ق المراآت���ي )زاوية ال���ورود ت�ش���اوي زاوية 
النعكا����ض(، فكثي���راً ما يتقدم الأدب عل���ى الواقع، وفي حالت 
لي�ش���ت قليل���ة يتخل���ف عن���ه لأ�شب���اب مو�شوعي���ة له���ا عالق���ة 

بم�شتوى الواقع نف�شه واأو�شاع المبدعين فيه.
العالقة �شديدة التعقيد والتداخل ولها اأنظمتها وقوانينها 
الملمو�ش���ة الم�شروط���ة بالظ���رف التاريخ���ي، وه���ي خا�شع���ة 
ل�شرطي الزمان والمكان وما لهما من تاأثير في عملية الإنتاج 
الأدب���ي، فال���ذات الكاتب���ة ل ت�شتطي���ع اله���روب م���ن اآثارهم���ا، 

فالمبدع متمو�شع في التاريخ وم�شكون في الجغرافيا.
الطامة الكبرى عندما تت�شافر مجموعة من العوامل على 
ت�شجيع الأدب الرديء والترويج له وت�شويقه، بدءاً من الكاتب 

وانتهاء بالناقد.
الكتاب���ة  ف���ي  المبتدئي���ن  م���ن  الأق���الم(  )حمل���ة  بع����ض 
ي�شت�شهلونه���ا، في�ش���درون اإنتاجه���م عل���ى اأ�شا�ض مب���داأ الجهد 
الأق���ل، ظناً منه���م اأن معرف���ة ب�شيطة باأحد الأجنا����ض الأدبية 
كفيل���ة بجعله���م اأدباء تت�ش���در اأ�شماوؤه���م ال�شفح���ات الثقافية 

وتحتل واجهات المكتبات.
تكم���ن الخط���ورة عندم���ا يذهبون اإل���ى دور الن�ش���ر فتحتفي 
بهم، فالغاية النهائية للنا�شر هي الربح المادي، بغ�ض النظر 
ع���ن القيم���ة الفني���ة للن�شو����ض المن�ش���ورة. تط���رح دور الن�شر 
مجموع���ات �شعرية وق�ش�شية ون�شو�ش���اً يعتقد اأ�شحابها اأنها 
ف���وق الأجنا�شية براأيه���م، ونظراً لغياب التقييم اأو القراءة من 
النا�شر تاأخذهم الن�شوة عندما يجدون اأعمالهم مطروحة في 

الأ�شواق.
الطام���ة الكب���رى عندم���ا ياأت���ي دور النق���د والنق���اد الذي���ن 
يت�شدر بع�شهم و�شائل الإعالم الم�شموع والمرئي، متحدثين 
ع���ن الإنتاج الأدبي، في�ش���درون اأحكام القيم���ة على الن�شو�ض 
مبّجلي���ن معّظمين باأ�شحابها، وغالباً ما ت�شدر اأحكامهم عن 
مرجعي���ات ل عالقة له���ا بالن�شو�ض المنتج���ة، وبذلك تنعدم 

المعايير النقدية وتغيم الروؤى.
غاي���ة النقد التمييز بين الجيد والرديء في الإنتاج الأدبي، 
واإ�ش���دار حك���م قيمة عل���ى المنتج الأدب���ي، ول يتوف���ر ذلك اإل 
بتن���اول الن�شو����ض باأكب���ر ق���در م���ن المو�شوعي���ة والحيط���ة 
والح���ذر في اإ�ش���دار الأحكام، لأن المتلقي���ن ي�شتر�شدون باآراء 
النق���اد، ويحتكمون اإلى ذائقتهم، فكي���ف اإذا تاهوا و�شاعوا في 

�شوق ال�شتهالك؟
اإذا تكات���ف الكاتب والنا�شر والناقد وتواطوؤوا بتفاهم م�شبق 
منهم اأو بالم�شادفة، و�شلنا اإلى نتيجة خطيرة و�شارة تخّرب 
ذائق���ة المتلقي���ن وت�شاهم في الترويج للمنت���ج الأدبي الذي ل 

يرقى اأ�شاًل اإلى م�شتوى الأدب.
كيف يمكن اأن نتخل�ض من هذه الظاهرة؟ 

ل ب���د م���ن عم���ل ج���اد ودوؤوب مم���ن يكتب���ون اأوًل، وم���ن دور 
الن�ش���ر ثانياً، ومن النق���اد ثالثاً، في مواجه���ة �شادقة وجريئة 
في التعامل مع الإنتاج المطروح في �شوق ال�شتهالك الأدبي، 
لرف���ع �شويته���م، ب���دءاً م���ن الكات���ب برف���ع تاأهيل���ه المعرف���ي 
والثقاف���ي والتاأن���ي والت���روي في الن�ش���ر حتى تن�ش���ج تجربته 
لجان���اً  ت�ش���كل  اأن  فعليه���ا  الن�ش���ر  دور  اأم���ا  عدت���ه..  وتكتم���ل 
للق���راءة تقّي���م الأعمال قب���ل �شدوره���ا ول ت�شم���ح باإ�شدار ما 
ي�ش���يء للذائقة العام���ة من اإنتاج رديء. اأم���ا النقاد فعليهم اأن 
يت�ش���ّدوا لهذه الظاهرة المخيفة بكل ما يملكون من مخزون 
ثقاف���ي وذائقة �شليمة ومو�شوعي���ة محايدة واأبوية حنونة في 
اإ�ش���دار الأحكام مهم���ا كانت النتائج حتى ول���و غ�شب بع�شهم 
وهاج���م اآخ���رون وعنف���وا اأو ا�شتخف���وا، فمهمة الناق���د وكلمته 
النقدي���ة،  الأح���كام  باإ�ش���دار  المخ���ول  لأن���ه  الفي�ش���ل  تبق���ى 
وعلي���ه م�شوؤولية كبيرة في تر�شي���د وا�شتهالك الإنتاج الأدبي، 
وعملي���ات ت�شويق���ه والتروي���ج للجيد منه، ومواجه���ة الرديء، 
مهم���ا غ���ال الثم���ن، لأن الوف���اء للحقيق���ة اأثم���ن م���ا يج���ب اأن 
يحاف���ظ علي���ه الناق���د، والج���راأة ه���ي �شالح���ه الأم�ش���ى، فاإذا 

خ�شرهما ما فائدة معرفته وثقافته ومهاراته اللفظية؟

يع����د ال�شاعر من القومي����ة »القوموقي����ة«* »يير�شي كازاك« 
)1830-1879( اأّول �شاع����ر ف����ي الع�ش����ر الحدي����ث يكتب باللغة 
»القوموقي����ة«، وقد كانت اأ�شع����اره مفعمة بالأفكار ذات النزعة 

الإن�شانية وبالديموقراطية الحقيقية.
ول����د Y. Kazak ف����ي عائل����ة فالحّي����ة فقي����رة م����ن قري����ة 
»تاتارخ����ان« ف����ي /اآول م�شل����م/  Muslim-aul  )تابع����ة 

 .)Buinaksky لناحية
لالأغان����ي  تاأديت����ه  اأثن����اء  ف����ي  �شاح����ر  ب�ش����وت  يمت����از  وكان 

عبية. ال�شَّ
داف����ع ف����ي ق�شيدة »الرجل الذكي ل يفق����د عقله«، عن فكرة 
الم�شارك����ة والم�شوؤولي����ة المت�شاوية للرج����ال والن�شاء في بناء 
اأ�شرة �شعيدة وفي خلق ظروف الرفاهية فيها، كما اأن ال�شاعر 
يدي����ن الن�ش����اء ال�شليط����ات واّللوات����ي يثرَن الف�شائ����ح واّلالتي 
ينف����د �شبره����ن ب�شرع����ة، كم����ا اأن����ه يدي����ن الرج����ال اأ�شح����اب 

ال�شخ�شية والإرادة ال�شعيفة. 
وق����د اعتب����ر J. Kazak ف����ي �شل�شل����ة م����ن الق�شائ����د التي 
كتبه����ا خالل �شنوات الحرب في القوقاز وتدور حول الرجال، 
اأّن ال�شجاع����ة البا�شل����ة والفري����دة التي تجّلت ف����ي القتال �شد 

العدو تمّثل مظهراً من مظاهر الأخالق العالية.
كان ال�شاع����ر عل����ى يقي����ن ب����اأنَّ كل اإن�شان هو �شخ�ض ح����ر، واأّن له – وق����د كان فالحاً حّراً 
ح�ش����ب القان����ون وحراً من ناحية الروح - الحق ف����ي ال�شعادة. لقد عّبر »كازاك« عن ع�شره 
بدق����ة وهناك العديد من ال�شخ�شيات الحقيقي����ة في اأنا�شيده وفي ق�شائده، مثل: الأمير 
األيك�شن����در  اأمي����ر كوميك����ي عّين����ه اأبو م�شل����م والياً له على دول����ة تارخ����ان ، و»ال�شمخال« اأبو 

م�شلم  الخرا�شاني ، وغيرهما.
القوموق����ي  ال�شمخ����ال*  اأن  لدرج����ة  النا�����ض،  بي����ن  كبي����رة  ب�شعبي����ة  ال�شاع����ر  ����ع  تمتَّ
ال����ذي كان يتمتع في  Shamkhal )الحاك����م ف����ي الدول����ة الإقطاعي����ة القوموقي����ة(، 
ذل����ك الوق����ت بنف����وذ كبي����ر جّداً ف����ي داغ�شتان، دع����اه اإلى الق�شر لك����ي يكون مغني����اً و�شاعراً 
ف����ي الب����الط، حيث ق�ش����ى عّدة �شنوات واأّل����ف واأن�شد ق�شائد عاطفي����ة وفل�شفية - تعليمية 

بالإ�شافة لالأغاني الغنية بال�شور образность وبالمو�شيقا. 
ُنف����ي يير�شي كازاك اإل����ى �شيبيريا عام 58/1857... وهكذا بداأت المرحلة ال�شيبيرية من 

اإبداعه.
فبداأ ببعث ر�شائل على �شكل اأ�شعار اإلى �شديقه »م. عثمانوف« - ال�شاعر التنويري، ومن 
تل����ك الق�شائ����د نذك����ر: »كيف لي اأن اأتوّق����ع غدر الخانات؟«، »وقعنا ف����ي الفخ«،« ل تخجلوا 
م����ن ال�شك����وى والت����اأّوه«،« ر�شالة اإلى »ماغومي����د اأفندي عثمانوف«. »كيف ل����ي اأن اأعرف اأن 

الخانات لديها مئة األف مكيدة« وغيرها من الر�شائل ال�شعرية.
ت�شم����ن »الإب����داع ال�شيبي����ري« ت�شويراً رائعاً للوطن الأم ال����ذي كان »عر�شاً ذهبياً وجباًل 
م����ن الألما�����ض«، ولكن ال�شاعر لم يكتف ب����اأن عّبر عن م�شاعره الخا�شة فقط، بل قام اأي�شاً 

ل لأماكن غريبة وغير ماألوفة ولتجارب اأ�شخا�ض منفّيين مثله. بو�شف مف�شّ
اكت�ش����ب ن�شاط����ه الإبداع����ي بع����د النفي طابع����اً اتهاميَّاً �شريح����اً، كما راح يف�ش����ح الأمراء 
والأ�شي����اد )في ق�شائد »ال�شعادة« و«اأوقات اأخرى« وغير ذلك(، ودعا مواطنيه اإلى الهجرة 

اقتداًء بالمهاجرين في زمن النبي )�ض(. 
ُمن����ع ال�شاع����ر بعد مرحلة النفي من العي�ض في قريت����ه الأ�شلية، لكن »ماغوميد اأفندي 
ر عالّياً موهبة »يير�ش����ي كازاك«، دافع عنه وهك����ذا بقي ال�شاعر  عثمان����وف« ال����ذي كان يق����دِّ
ليعي�ض في »بوتايورت«. حيث اأمَل بعد عودته اإلى وطنه اأن يجد مجتمعاً اأبوياً  بطريركّياً  
محترم����اً، لكن����ه اكت�ش����ف اأنَّ النا�����ض الجديرين، والأذكي����اء وال�شرفاء يعي�ش����ون على هام�ض 
الحي����اة، في حين اأنَّ الآخرين »الأغبي����اء لدرجة اأنهم يبدون مخمورين«، بف�شل ثروتهم، 

كانوا يتمتعون باحترام المجتمع.
تتج�شد في ق�شائده »اأزمان اأخرى« و«ال�شعادة« وغيرهما تلك الأفكار التي كانت راهنة 

وملّحة في نهاية القرن التا�شع ع�شر وما زالت كذلك حتى في يومنا هذا.
�شعادة

دِع الفقير ينت�شر في معركة غير متكافئة �شد القوى ال�شريرة،
لكنه لن ينجو، لالأ�شف، من التهكم ومن الإهانات.

�شوف يتمتع الحمقى بقوة ال�شلطة اإلى درجة الثمالة،
و�شوف يح�شرون اأنوفهم في كل �شيء، وهم يهزوؤون من البقية،

واأما اأولئك الذين ك�شبوا العار فقط باأفعال المجون،
ف�شوف تهرع ال�شعادة المداهنة لكيل المديح لهم...

انعك�ش����ت في اأ�شعار »يير�ش����ي كازاك« روح الهجاء والت�شاوؤم الجتماعي، التي ظهرت ذات 
حي����ن ف����ي العدي����د من اأعمال ال�شع����راء ال�شرقيين مثل اب����ن �شينا، و»روداك����ي« ، والأزرقي ، 
وعم����ر الخي����ام، واأ�ش����الف يير�شي كازاك ف����ي ال�شعر القوموق����ي مثل »اأومو كم����ال« )�شاعر 
كوميكي من القرن الخام�ض ع�شر( وعبد الرحمن كاكا�شورين�شكي )القرن الثامن ع�شر(.

وحده العبد الحقير �شوف يرتجف،
عندما يطير عزرائيل اإلينا من ال�شماء.
لن يهداأ الألم في روحي على الإطالق،

فقد �شكب كازاك روحه في الأ�شعار.

تجمع هذه الأبيات بين مو�شوعين: بين فناء الكائن الب�شري وحتمية الموت من جهة 
وبي����ن ق����وة ال����روح عند الإن�ش����ان. ل يوجد هن����ا توبة اأو ندم، ب����ل يوج����د ازدراء للخوف من 
الم����وت، اإل����ى جانب ال�شع����ور باأنَّ ال�شاعر لم ين�ش����د ق�شائده عبثاً وه����و يفي�ض بروحه على 

النا�ض.

يتج�ش����د في ال�شط����ر »وحده العبد الحقير �ش����وف يرتجف« فهم 
الحي����اة، وم����ن اأج����ل التعبير ع����ن الفك����رة نف�شها يلج����اأ ال�شاعر اإلى 
�ش����ورة اأخ����رى مغاي����رة: ث����ّم ينتقل م����ن تاأكيد ب����راءة الإن�ش����ان اإلى 
البح����ث عن تبري����ر اأفعاله، لأن معار�شة الق����در الإلهي م�شتحيلة. 
والحي����اة بالن�شب����ة ل�ل�شاع����ر كازاك ه����ي م�ش����در نظرته اإل����ى العالم 
وموقف����ه م����ن الحي����اة )كما ه����و الحال بالن�شب����ة لل�شاع����ر الفار�شي 

روداكي وتلميذه عمر الخيام(.
تعتَب����ر اآلم ال����روح والرغب����ة ف����ي التاأكي����د عل����ى تفاه����ة الأرواح 
ال�شاقطة نداء ودعوة ي�شتجيب لها ال�شاعر. ومن هنا ذلك ال�شعور 
بالياأ�����ض وبغي����اب اأي مخ����رج – وه����ذا م����ا يتجلى عنده عل����ى النحو 

التالي:
ِره ينزل اإلى الأر�ض، ها هو عزرائيل ال�شَّ

فال يغادرها عائداً اإلى ال�شماء من دون �شحية.
لي�ض ثمة ما اأندم عليه في هذه الدنيا،

فال تبكوا عليَّ عندما اأموت! 

����ل ه����ذه الرباعية نوعاً من الثنائية، اإذا ج����از التعبير، بين »القدر« و«الإن�شان«. وهذا  تمثِّ
الأخي����ر ه����و ال����ذي يخ�شر- وفق����اً لمفه����وم يير�ش����ي كازاك. »عزرائي����ل الج�شع« ه����ي �شيغة 
مجازي����ة لثنائية »حياة-م����وت« التي تك�شف عن الفكرة الرئي�ش����ة: »الإن�شان ال�شحية«. اأي 
اإنَّ ثنائي����ة »الحي����اة والموت« هي التي تحمل ثقل الأيديولوجي����ا والمو�شوع. عندما يقول 
����ف بطريقة ما من  ال�شاع����ر: »لي�����ض ثم����ة ما اأن����دم عليه في ه����ذه الدنيا«، فاإن����ه بذلك يخفِّ
ال�شع����ور بالح����زن، ف����ي حين اأنَّ فكرة ال�شطر الختامي »ل تبكوا م����ن اأجلي« فهي م�شتوحاة 
بكّل تاأكيد من �شيرته الذاتية. وقد كان مو�شوع ال�شخ�شية الإن�شانية الحرة قد لقى في 

حينه معالجة �شعرية فريدة من ال�شاعر الفار�شي »روداكي«:

! هيا ِع�ض بحرّية يا روداكي، )بعد اأن تحّررت( من القيود والغمِّ
ع�ْض �شعيداً بروحك وبهيجاً بقلبك! 

ل تقارن بين حرمانك وبين رفاهّية العالم،
انظر اإلى بوؤ�ض العالم )بمجمله( وع�ْض حّراً!

بف�شل »يير�شي كازاك«، اأ�شبحت ق�شية »الإن�شان والمجتمع« هي الم�شاألة الرئي�شة في 
الأدب القوموق����ي ف����ي الق����رن التا�شع ع�ش����ر، وهذا ما عك�ض وجهة نظ����ر ال�شاعر اإلى العالم 
وتل����ك النزع����ة الت�شاوؤمية التي كانت �شائعة في ال�شعر ال�شرقي، لتحلَّ محلها نبرة التمرد 
والدع����وة الجريئ����ة لمحاربة الظل����م القائم. كما ُيَعدُّ �شعر »يير�ش����ي كازاك« ملّحاً ومنا�شباً 
ف����ي يومن����ا هذا بحيث اأنَّ النا�ض �ش����وف يكونون قادرين على فهمه ب�شورة دائمة. فقد ُقّدم 
ميث����اق ال�ش����رف، عل����ى �شبيل المثال، بو�شوح ف����ي روايته ال�شعرية »ما يج����ب اأن يكون عليه 

الرجل«:

اإذا كنَت تريد هزيمة عدوَّك
باإ�شرار وبحما�شة وبجراأة،

واإذا كنت تقاتل في �شبيل ق�شّية عادلة،
فعليك األ تحر�ض على دمك.

ل ت�شمح لقلبك اأن ي�شطرب مثل �شخ�ض غندور،
في مواجهة الريح التي تهبُّ فجاأًة،

�شواء اأوقعت الم�شيبة اأو اجتاحتك ب�شرعة - 
من واجب الرجل اأن يبقى �شجاعاً!

لي�ض برجٍل ذاك الذي يخّبئ راأ�َشه،
عندما يرى الم�شيبة تحوم حوله. 
لي�ض برجٍل ذلك الذي يئّن ويبكي،

اإذا ما انتهت المعركة بموته! 

ل يحقُّ لك اأن تمكر لكي تنجو بجلدك، 
كن مخل�شاً لل�شديق واهجم على العدو بقّوة.

على الرجل اأن يكون �شجاعاً 
واأن يعلن المعركة على الغوغاء المفترين!

ل تف�شْح عن راأيك من دون تفكير،
واإذا ما عّبرت عنه ل تراوغ،

كْن �شارماً مع الكلمة الجارحة،
واأما الكلمة ال�شديدة َفعاِمْلها بموّدة!

�شم����ع ذات ليل����ة طرقاً على باب بيته، فخرج تلبية لن����داء اأنا�ض مجهولين، ولكنه لم يعد 
بعد ذلك. ولم يعِط البحث الطويل والدوؤوب اأي نتائج.  فيما بعد ُغثر على جثة م�شَوهة. 

لقد اغتيل ال�شاعر القوموقي العظيم في قّمة عطائه وذروة موهبته.

جوقة الرداءة 
وإفساد الذائقة

Yirchi Kazak  »ييرشي كازاك«
األب الروحي للشعر »القوموقي« الحديث 

1430/4/20 هـ
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قضايا وآراء

 قراءة:  أيمن الحسن
بدايًة اأت�شاءل:

- هل الأنثى اأقدر من الرجل على ال�شرد، عبر تفاعل 
اأحالمه���ا م���ع خياله���ا المتوث���ب وعاطفته���ا الجيا�شة، 
ة ال�شرد ف���ي »األف ليل���ة وليلة« بما  لتتب���واأ �شه���رزاد �ش���دَّ

تمتلكه طبيعتها من رهافة وح�شا�شية ودفء اإن�شاني؟
ع���ن  ال�ش���ادرة  الق�ش�شي���ة  مجموعت���ه  اإه���داء  ف���ي 
الهيئ���ة العام���ة ال�شوري���ة للكت���اب يق���ول الأ�شت���اذ عماد 
الدي���ن اإبراهي���م: »اإل���ى �شه���رزاد التي تجّلت ل���ي في�شاً 
م���ن الب���وح والحكاي���ات وال�شج���ن« ����ض5، م���ا ا�شتدع���ى 
التذكي���ر بال�شي���اق التاريخي الذي �ش���ردت فيه الراوية 
الأ�شه���ر في العال���م حكاياتها الأثي���رة، فاأده�شت النا�ض 
ف���ي كل زم���ان وم���كان، ولكن ه���ذه المرة ي�ش���رد القا�ض 
حوادثه، وي�شّور �شخ�شيات���ه بطريقة معا�شرة متلب�شاً 
روح �شهرزاد التي تظهر خالل المجموعة في ق�شتين: 
)التجّل���ي الأول( ق�شته الأولى، و)التجّلي الثاني( اآخر 

الق�ش�ض، وال�شوؤال الذي يرد اإلى ذهن القارئ:
- ُت���رى اأي���ن ه���ي اإذن ف���ي باق���ي الق�ش����ض، وق���د جاء 
العن���وان ب�شيغ���ة الجم���ع »تجّلي���ات«؟ م���ا اأعتق���ده اأنه���ا 
تح�ش���ر في الق�ش����ض الثنتي ع�شرة م���ن خلف �شطور 
ه���ذه الق�ش����ض عب���ر الحكاي���ات الت���ي يحكيه���ا القا�ض 
حي���ن تقم����ض �شخ�شية بطلت���ه �شهرزاد مم�ش���كاً بحبل 
، كي يريحه���ا قلياًل من �شرد ط���ال ثالثة اأعوام  الق����ضّ

تقريباً هي مدة األف ليلة وليلة...
في التجلي الأول تظهر هكذا:

»عّرفتن���ي اإل���ى نف�شه���ا: اأن���ا �شه���رزاد. واأنه���ا خرج���ت 
خ�شي�ش���اً ك���ي تاأخذن���ي اإل���ى عوال���م حكاياته���ا، فاأكدت 
له���ا اأنني ل�شت �شهري���ار، ول اأ�شعى اإلى األف ليلة وليلة، 

فحكايتي اأغرب من كل ما راأت هي و�شمعت«. �ض7
ب���ل  الخا�ش���ة،  حكايت���ه  التجلي���ات  �ش���ارد  ل���دى  اإذن 
حكايات���ه الت���ي �شيبدوؤها، وه���و ي�شتمع اإل���ى �شيمفونية 
�شه���رزاد  لتظه���ر  كور�شاك���وف«،  ل�«ريم�شك���ي  �شه���رزاد 
الجدي���دة فنان���ة اإيم���اء، وراق�ش���ة ماهرة، لكنه���ا لي�شت 
ح���ّكاءة، كم���ا عهدناه���ا، لأن ال���راوي هو ال���ذي �شيتولى 
ال�ش���رد ه���ذه المرة عنها، وها هو ذا يبداأ بخيال ُمجّنح: 
»كن���ت اأراه���ا تتطاي���ر ف���ي ف�ش���اء البي���ت كقط���ع البلَّور 
الم�ش���يء، ث���م تتجم���ع ج�ش���داً مالئكي���اً �شفاف���اً، تتمّدد 
حتى تبلغ عنان ال�شماء، وكاأّن المنزل بال �شقف، يداها 

تقطفان النجوم، وتلقيان بها في كلِّ اتِّجاه«. �ض9
مج���ّدداً  الم���راأة  تظه���ر  الآخ���ر  العر����ض  ق�ش���ة  ف���ي 
ممثل���ة ب�شورة �شاحرة �شمط���اء عجوز، كما في حكايات 

ث في المقه���ى مع فنجان  الج���ّدات، طالبة من���ه التحدَّ
القه���وة لتحك���ي له عن حظه���ا العاث���ر و�شديقتها التي 
فارقته���ا ول تعل���م عنها �شيئاً: »ه���ل �شافرت؟ ماتت؟ ل 
اأدري و�ش���رت وحي���دة كم���ا ت���رى«، �ض18، وه���ي تبحث 
الآن ع���ن عري�ض ينا�شبها، وفي هذا تفترق عن �شهرزاد 
الحكاي���ة محظي���ة �شهري���ار الت���ي يق���ال: اإن���ه تزوجه���ا 
اأخيراً في الليلة الثانية بعد الألف، واأنجبا ثالثة ذكور 

وابنتين. 
ف���ي »اآت�شكا )جبل الن���ار( ي�شعر ال���راوي بالبهجة في 
ب���دء الزيارة اإل���ى مدينة اأ�شفهان داخاًل في �شرد وقائع 
زيارت���ه، وه���و ف���ي فن���دق )عبا�ش���ي(: »انتابن���ي �شع���ور 
بالن�شوة الفريدة حتى لكاأنني في ق�شر من ق�شور األف 
ليل���ة وليل���ة«، �ض23، لحظوا اأننا ف���ي ق�شر من ق�شور 
�شه���رزاد، ث���م يعج���ب ب�ش���وت مذيع���ة الترجم���ة الت���ي 
تمتل���ك وجهاً مالئكياً فاتناً – و�شف به وجهه �شهرزاد 
في التجلي الأول، كما تذكرون – وبعد التعارف بوقت 
ق�شي���ر اإلى المذيعة »بهران« يق���ول لها قبل النطالق 
اإل���ى الن���وم باللغ���ة الفار�شي���ة: »�ِش���ب خي���ر ِدْل َب���َرم« اأي 

ت�شبحين على خير يا من ملكت قلبي. 
»اأم�شين���ا حوالي �شاعة م���ن الزمن هي اأجمل �شاعات 
العمر، ثم غادرْت مع زميالتها اإلى مدينة طهران، فلم 
تعد م�شاءات وليالي )عبا�شي( ت�شبه األف ليلة وليلة«. 

وف���ي رحل���ة الع���ودة بالطائ���رة يراه���ا عل���ى المقع���د 
المج���اور، »نظ���رت نحوه���ا، يا اإله���ي: اإنها ه���ي بهروان 
فت���اة اأ�شفهان. ابت�شمْت بخفٍر، ول���م تتكّلم، لكنها كانت 
، حدثته���ا عن كل ما في قلبي م���ن ع�شق لها،  ترن���و اإل���يَّ
ر�شم���ت له���ا خطة الإقام���ة في دم�شق، كي���ف �شنم�شيها 
معاً، واأي الأماكن �شنزور. كانت ت�شمع وتبت�شم، ففكرت 

اأن اأ�شمها اإلى �شدري، التفت حولي ل اأحد«. �ض31 
بعد ذلك ي�شرح القا�ض م�شاعره وما عاد به من خيبة 
وبوؤ�ض. وكنت اأف�شل اأن تنتهي هذه الق�شة بالعودة اإلى 
بداي���ة م�شه���د الرجوع اإل���ى دم�شق: »التف���ت حولي فاإذا 
هي امراأة اإيرانية جل�شت اإلى جواري بلبا�شها التقليدي 

ال�شادور«. 
- لأن���ك عندم���ا تع�ش���ق ت���رى م���ن تع�شقه���ا ف���ي كل 

الوجوه من حولك يا اأ�شتاذ عماد.
وهك���ذا تتوالى الق�ش�ض تحمل حكايات متنوعة فيها 
اأدب الرح���الت وح���وادث موؤلمة جرت ف���ي بلدنا الغالي 
�شوري���ة، ت���كاد ل ت�ش���دق، ولكنه���ا معا�ش���رة تدخ���ل ف���ي 
حي���ز ال�شيرة الذاتية للقا����ض بن�شب متفاوتة ول �شيما 

اأنَّ �شمي���ر المتكلم هو ال�شائد ف���ي المجموعة مع بقاء 
الحب���ل م�شدوداً اإل���ى حكايات �شه���رزاد وتجلِّياتها حتى 
الق�ش���ة الأخيرة الت���ي عنونها بعنوانين هم���ا: تجلِّيات 
�شه���رزاد/ التجّل���ي الثاني، اإذ يتجّلى حل���م القا�ض في: 
»�ش���وت اأنث���وي رومان�ش���ي حال���م يدغ���دغ العق���ل قب���ل 
القل���ب، يبع���ث في النف����ض والج�شد �شكين���ة وا�شترخاء، 

كاأنه قادم من عالم الملكوت يقول له: 
الب���رد  ب���الد  ف���ي  �شتران���ي هن���اك  ا�شمعن���ي جي���داً   -

وال�شقيع.
وفع���اًل ياأتي���ه النب���اأ: »لق���د ت���مَّ اختي���ارك �شم���ن وفد 
�ش���وري ف���ي رحلة اطالعية اإلى مو�شك���و« �ض108. وهنا 
يخبرن���ا: »كان ثمة، في عميق اأف���كاري، هاج�ض يترّقب 
اللقاء معها. وفي مطعم جميل ا�شمه )مطعم �شهرزاد( 
لحظ���وا ح�شوره���ا الآن ف���ي ا�شم المطعم ال���ذي يقدم 
طعام���اً �شرقي���اً، و�شوري���اً ممتازاً، خرج���ت اأربع حوريات 
ال�شرق���ي  الرق����ض  لبا����ض  يرتدي���ن  فاتن���ات  رو�شّي���ات 
ليتمايل���َن عل���ى الأنغ���ام العذب���ة، وتالق���ت نظرات���ه مع 
اإحداه���ن، ف�ش���ار ل يف���ارق نظراتها، وكاأنَّه���ا ترق�ض له 
وح���ده، ث���م خرجت الراق�ش���ات، وتقّدمت من���ه حورّيته 
الرو�شي���ة الت���ي لم تخبرن���ا هذه المرة ع���ن ا�شمها، فما 
يه���ّم ال�ش���م وكل م���ن تتجلى ل���ه هي �شه���رزاد؟ خرجت 
عل���ى مهل ف�شافحت���ه، ثم د�ّشت في ي���ده ورقة �شغيرة، 

وف���ي غرفة الفندق ي�شع مجدداً كما في التجّلي الأول 
����ض الورق���ة  مو�شيق���ا �شه���رزاد لكور�شاك���وف، ث���م يتح�شَّ

راً فيمن �شيترجمها له غداً. مفكِّ
ترى ماذا في الورقة؟ ل نعرف، ولعلَّ القا�ض تق�شد 
ذلك حتى يجعلنا ننتظر كما كان �شهريار ينتظر موعد 

الحكاية المقبلة من �شهرزاد في األف ليلة وليلة. 
البعد المعرفي في ق�ش�ض تجليات �شهرزاد:

ت���رد في بع�ض الق�ش����ض موؤ�شرات على ثقافة الكاتب 
الوا�شع���ة حامل���ة المعرف���ة للق���ارئ، وهذه مهم���ة نبيلة 
ل���الأدب، ل يمك���ن ال�شتغن���اء عنه���ا، اإ�شافة اإل���ى المتعة 
طبعاً، من ذلك: »لقد عبر اإيريك ماريا ريماك الكاتب 
الألمان���ي بم���ا ن�شعر به جميعاً عن���د مداهمة الموت لنا 
عل���ى حي���ن غ���رة. وكاأنن���ا نتوق���ع الخل���ود ف���ي الحياة«. 

�ض50
- كلن���ا خرجن���ا م���ن معط���ف غوغ���ول. تح�ش���ر ه���ذه 
المقول���ة ل�«دي�شتوف�شك���ي« كثيراً في ذهن���ي هذه الأيام، 
كم���ا تح�ش���ر �ش���ورة »اأكاك���ي اأكاكيفيت�ض« بط���ل الق�شة 
البائ����ض، وه���و ي�ش���ارع الحي���اة والفقر والب���رد وروتين 

العمل بالمبالة غريبة...«. �ض51 
وحت���ى ل اأطي���ل عليك���م تج���دون مث���ل ه���ذه المعارف 
القيم���ة ف���ي ال�شفح���ات )53- 67 – 78 – 106( وه���ي 
مقنع���ة ف���ي ح�شوره���ا �شم���ن الق�ش���ة، تنا�ش���ب المق���ام 
الذي وردت فيه ما يجعل الإمتاع الذي تحدثت عنه في 
الحكايات الم�شرودة �شمن المجموعة الق�ش�شية هذه 
يكتم���ل بالمعرفة، وهم���ا – اأق�شد الإمتاع والمعرفة – 

جناحا اأي عمل اأدبي ناجح.
اإل���ى  اإبراهي���م  الدي���ن  عم���اد  الأ�شت���اذ  ينظ���ر  اأخي���راً 
داخ���ل روح���ه ويمار�ض اإمتاع���اً لنف�ش���ه واإمتاع���اً لقارئه 
عب���ر �ش���رده ال���ذي يك�شف في���ه ب�شمي���ر المتكل���م غالباً 
ع���ن تجربت���ه الذاتي���ة اإيماناً بف���ّن الق�شة ال���ذي يلتقي 
عن���ده الواقعي والمتخيل اإذ ت�شتمل مجموعة تداعيات 
�شه���رزاد ق�ش�شاً معجونة بال�شي���رة الحياتية والأحالم 
واأدب الرح���الت ف���ي توثي���ق للمواق���ع الأثري���ة المهمة 
عبر العال���م، وتف�شيالت واقعي���ة عا�شها القا�ض خالل 
حيات���ه اليومية و�شفرياته عبر �ش���رد ممتع، ينظم تلك 
المذكرات التي يحكيها بعد اأن غرف من مخزون ذاته، 
�ض باقتدار روح ال�شاردة الكبيرة �شهرزاد، فبدا اأن  وتقمَّ
لدي���ه قدمي���ن ر�شيقتي���ن وجناحين من خي���ال متوّثب 
موطن���ه  ف���ي  الح���وادث  ومجري���ات  الزم���ن  لمواكب���ة 

الحبيب �شورية والدول التي زارها. 

حضور الحكاية في إمتاع ومعرفة
)المجموعة القصصية تجليات شهرزاد أنموذجًا(
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» ندوة تكريمية لألديب الراحل سعيد أبو الحسن«
بح�ش���ور الزم���الء اأع�شاء المكتب التنفيذي الدكتور جهاد بكفلوني والأ�شتاذ ريا����ض طبرة والأ�شتاذة فلك ح�شرية وجمهور غفير 
م���ن مثقف���ي ال�شوي���داء وح�ش���د م���ن الكتاب والمفكري���ن والمهتمين  عق���دت في ف���رع ال�شويداء لتح���اد الكتاب العرب ن���دوة تكريمية 
لالأديب الراحل �شعيد اأبو الح�شن �شباح الأربعاء 2022/5/25، لالإ�شاءة على تجربته الريادية وم�شيرته الأدبية والفكرية والكفاحية، 

وتقديراً لحياة الراحل الحافلة بالعلم والعطاء والن�شال.
واأو�شح���ت رئي����ض ف���رع اتح���اد الكتاب الع���رب بال�شويداء الأديبة وج���دان اأبو محم���ود اأن الفعالية تاأتي في اإط���ار الحتفاء والإ�شاءة 
عل���ى قام���ات اأث���رت الحياة الثقافية والفكري���ة واأ�شافت الكثير اإليها مبين���ة اأن الأديب الراحل �شاحب فكر وقي���م رائدة حفرت عميقاً 

في ذاكرة وتاريخ المحافظة.
الكات���ب الدكت���ور غ�ش���ان المتني اأح���د اأقرباء الأديب الراح���ل ا�شتعر�ض خالل الن���دوة جوانب من م�شيرة اأب���و الح�شن ومالمح من 
�شخ�شيته وفكره لفتاً اإلى اأنه كر�ض جل حياته لإر�شاء قيم اجتماعية وفكرية واأخالقية في كتاباته و�شلوكه عبرت عن فكر تنويري 

متاألق.
واأ�شاء الباحث الدكتور فندي اأبو فخر على محطات من حياة الأديب الراحل الن�شالية والكفاحية ك�شخ�شية ريادية على م�شتوى 
�شوري���ة والوط���ن العرب���ي وعل���ى م�شاهمت���ه العميق���ة في تاأ�شيل الفك���ر القومي، حيث ن���ذر حياته من اأج���ل وطنه واأمت���ه متماهياً مع 

الق�شايا الجتماعية والأخالقية والوطنية .
ولفت المعلم المتقاعد عدنان الزغيز اإلى اأن الأديب الراحل كان �شخ�شية متعددة المواهب، واإحداها ال�شعر الذي نظمه باللغتين 
العربية والفرن�شية حيث واكب من خالله الأحداث القومية والوطنية والجتماعية وامتلك موؤهالت كبيرة للخو�ض في بحر الأدب 

العربي مت�شلحاً بثقافة تراثية وتاريخية مو�شوعية.
والأدي���ب الراح���ل توف���ي ع���ام 1998 وهو من موالي���د قرية عرمان بال�شوي���داء عام 1912 حا�ش���ل على اإجازة ف���ي الحقوق من معهد 

الحقوق الفرن�شي ببيروت وهو ع�شو اتحاد الكتاب العرب ورئي�ض فرع التحاد بال�شويداء من عام 1987 الى 1995 .
اختتمت الفعالية بتقديم درع تذكاري لآل الأديب الراحل وافتتاح قاعة تحمل ا�شمه.
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لي�ض ثمة ق�شة في هذه المجموعة تحمل 
عن���وان »وجع التراب« من باب اإطالق الجزء 
على الكل مجازاً، اإنما جاء هذا العنوان الذي 
والعط����ض  والفق���د  وال�شك���وى  باله���مِّ  ي�ش���ي 
المتع���ددة  باأ�شكاله���ا  والمعان���اة  والنتظ���ار 
لي�شم���ل مجمل م�شامي���ن ودللت الق�ش�ض 
ال���واردة فيه���ا، واإن كن���ا نلم���ح ا�شتيح���اء ه���ذا 
العن���وان م���ن ق�ش���ة: )ال�ش���ك ����ض109( التي 
ينتح���ر فيه���ا الأخ حزناً على م���وت اأخته فرح 
المتهم���ة ظلم���اً ب�شرفه���ا، وي�شي���ل دم���ه على 
قبرها ممتزجاً بالت���راب الذي يعيد تكوينها 
بيده���ا... تل���ّوح  »ث���م  فتبت�ش���م  جدي���د  م���ن 
لم�شل�ش���ل  �شب���ق  وق���د  ����ض113(.  وتغي���ب! 
تلفزيون���ي مغرب���ي اأن حم���ل العن���وان نف�ش���ه 

اأي�شاً.
ق�ّشم الكاتب مجموعته اإلى خم�شة ف�شول 

يحم���ل كلٌّ منه���ا عنوان���اً فرعّي���اً داًل عل���ى المحت���وى العام 
للق�ش����ض التي ي�شتمل عليها، وُتروى مجمل الق�ش�ض في 
المجموع���ة ب�شيغ���ة �شمير المتكلم الم�ش���ارك في الحدث 
���ة اأو اإح���دى �شخ�شياته���ا مم���ا يوهم  بو�شف���ه بط���اًل للق�شّ
بتطاب���ق �ش���وت ال���راوي مع �ش���وت الموؤل���ف الحقيقي من 
جه���ة ويع���ّزز واقعي���ة الح���دث و�شدقيت���ه من جه���ة ثانية، 
وحّب���ذا ل���و نّوع الكاتب ف���ي �شيغه ال�شردية م���ا بين �شمير 
الق�ش���ة  تقني���ات  ووظ���ف  والمخاط���ب  والغائ���ب  المتكل���م 
الق�شيرة المتعددة في الح���وار والمونولوج والو�شف مما 
ي�شاع���د عل���ى ك�ش���ر رتابة ال�ش���رد اأح���ادي النم���ط من جهة 
واإب���راز جمالي���ات الف�ش���اء المكاني الذي تتح���رك فيه من 
جه���ة ثاني���ة. والالف���ت لالنتباه انف���راد الف�ش���ل الخام�ض 
بق�ش���ة يتيم���ة ل غي���ر بعن���وان: )ح���ذاء(، فيم���ا ا�شتمل كل 
ف�ش���ل م���ن الف�ش���ول الأربع���ة المتبقي���ة على ع���دد يتراوح 
التق�شي���م ج���اء  اأن ه���ذا  بي���ن )4-6( ق�ش����ض، ويب���دو  م���ا 
عق���ب كتاب���ة المجموع���ة من ب���اب ت�شنيف اأبوابه���ا بح�شب 
مو�شوع���ات ق�ش�شها، وهو ا�شتباق يوّجه م�شار القراءة في 
اتج���اه محّدد قد ُي�شّهل التقاط معاني الق�ش�ض ودللتها 
ومراميه���ا لكنه ي�شادر في الوق���ت نف�شه اإمكانات التخييل 

المحتملة والمتفاوتة بين قارئ واآخر.     
جاء الف�شل الأول بعنوان: 2011 م وما بعد... ويعدُّ هذا 
العام مف�شاًل رئي�شاً في تحّولت المجتمع ال�شوري وحياة 
اأبنائ���ه، فه���و عام الح���رب العدوانية على �شوري���ة الذي بداأ 
بمطالب �شعبية محّقة وعفوّية وانتهى بح�شب التخطيط 
الم�شب���ق ل���ه م���ن دوائ���ر “البنتاغ���ون” وحلفائ���ه وذيول���ه 
ف���ي المنطقة اإل���ى اأعتى اأ�ش���كال الإرهاب ال���ذي دّمر البنى 
التحتي���ة الرئي�شة ومعظم المرافق الخدمية والمكت�شبات 
الت���ي حققه���ا ال�شوريون من���ذ ال�شتقالل حت���ى اليوم. كما 
دّم���ر النفو�ض وح���اول تفتيت وحدة ال�شع���ب ال�شوري اأر�شاً 
و�شعب���اً، وهي حرب لم ي�شهد لها تاريخ الب�شرية مثياًل في 
م�شاراته���ا ووقائعها ونتائجه���ا الكارثية على ال�شعد كافة. 
ومم���ا يلف���ت النتب���اه اإط���الق ال���راوي م�شم���ى الأزمة على 
ه���ذه الحرب ف���ي مجمل الق�ش����ض التي ورد فيه���ا ذكرها! 

وهي لي�شت كذلك بكل المعايير. 
و�شنتوق���ف لالأهمي���ة عند الف�ش���ل الأول من المجموعة 
فح�ش���ب الذي �شّم �شت ق�ش�ض تن���درج تحت م�شطلح اأدب 
الحرب وهي: )اهتمام، وجهان، ُمهّجر، الحريق، الخطف، 
في العراء(. وهي تر�شد التحولت في ال�شلوك والمواقف 
وت�شتبطن الدوافع وال�شراع النف�شي الذي يعي�شه اأبطالها 

ج���ّرت  الت���ي  الح���رب  ب�شب���ب 
الوي���الت والماآ�ش���ي، وتت�ش���ح 
التداعي���ات  عنواناته���ا  م���ن 
بي���ن  م���ا  للح���رب  الموؤلم���ة 
التهجير والحرائق والخطف 
وتب���دل المواق���ف والم�شائر. 
فف���ي ق�ش���ة: »اهتم���ام« تبدي 
اً بالراوي/  ر�شا اهتماماً خا�شّ
بطل الق�ش���ة فيحاول معرفة 
ه���و  ه���ل  ه���ذا الهتم���ام  �ش���رِّ 
ناب���ع م���ن حبها ل���ه اأم اأن���ه فخٌّ 
ول  واغتيال���ه؟  ل�شتمالت���ه 
�شّيم���ا اإن موقفه يبرز حر�شه 
عل���ى موؤ�ش�ش���ات الدول���ة التي 
ال�شع���ب  موؤ�ش�ش���ات  ي�شميه���ا 
ورف�ش���ه للتخري���ب فيما ر�شا 
وخالد على النقي�ض منه. وفي 
القفل���ة يكت�ش���ف اأن م���ن كان يت�شل به ويغازل���ه بعد اإخفاق 
مح���اولت ر�ش���ا م���ع رج���ل يعم���ل عل���ى ج���ره لم���كان محدد 
لقتل���ه(. وف���ي ق�شة: »وجه���ان« يلتقي ال���راوي عند النزوح 
ع���ن المدين���ة في القط���ار بزميل���ة قديمة له ف���ي الدرا�شة 
والعمل تتهمه باأنه »عوايني« مع اأنها تعرف مدى محاربته 
للف�ش���اد، لكنه يختلف معها في الأ�شلوب وبعد اأن يقدم لها 
خدمات عدة حتى يو�شلها اإلى بيت اأهلها ثم يغادرها يرى 
فيه���ا وجهي���ن الأول غا�ش���ب يته���م ويج���رح وي�شغط عليه 
لتغيي���ر موقفه والثاني منك�شر حين ت�شتنجد به ليو�شلها 
���ة ُمهّجر ينتظر ال���راوي و�شول  اإل���ى بيت اأهله���ا. وفي ق�شّ
�شديق���ه وقريب���ه المهّج���ر مثل���ه والمختل���ف مع���ه بالراأي 
ح���ول الأزم���ة ليرت�ش���ف مع���ه ال�شاي لك���ن قريبه ب���دًل من 
اأن ي�شلِّ���م عليه ويجل�ض معه يقول ل���ه: »اهلل ياخذك« فيردُّ 
علي���ه ال���راوي: »وعليكم ال�شالم«. مما ي�شي���ر اإلى ت�شامحه 
و�شع���ة �شدره التي ت�شتوعب حتى من يدعو عليه بالموت. 
وتنح���و ق�ش���ة »الحري���ق« منحى فنّي���اً مختلفاً ع���ن النزعة 
الواقعي���ة ف���ي الق�ش����ض ال�شابق���ة عب���ر توظيفه���ا للح���وار 
الذاتي فنّي���اً، ولعنا�شر الطبيعة دللياً مما ي�شفي م�شحة 
تخييلي���ة ورومان�شي���ة على ال�شرد: »�شع���رت اأن الأ�شياء من 
حولي ت�شغي، واأحياناً تتحّرك واإن لم تظهر الحركة، كنت 
اأتخّيل بذوراً تتنّف�ض تحت التراب المبّلل بالمطر �ض28«. 
»ال�شع���ادة من القناعة، من الت�شالح م���ع الذات والطبيعة، 
كيم���ا يتحق���ق ال�ش���الم �ض29«. ذل���ك هو البط���ل ب�شفافيته 
وروحانيت���ه ف���ي ق�ش���ة »الحري���ق«، اأم���ا زميلت���ه ف���ي العمل 
»اإيم���ان �شال���م« بطل���ة الق�ش���ة فتقت���ل حرق���اً بتهم���ة الولء 
للدول���ة والدلي���ل التزامه���ا بال���دوام ف���ي الوقت ال���ذي بداأ 

يتهرب فيه الآخرون!
 وتاأتي ق�شة »الخطف« لتر�شد الآثار النف�شية المدمرة 
للح���رب وتداعياته���ا م���ن خ���الل نم���وذج ال���زوج ال���ذي كان 
�شخ�شي���ة متوازن���ة مهّذب���ة قب���ل الأزم���ة لكن���ه اإث���ر خطفه 
وتعذيب���ه و�ش���رب راأ�ش���ه بوح�شي���ة، اأ�شب���ح يع���ود اإل���ى بيت���ه 
مخم���وراً اآخ���ر اللي���ل فيوق���ظ الأولد ب�شخب���ه و�شراخ���ه 

�شر الأثاث. وُيكِّ
 اأم���ا خاتمة ق�ش�ض هذا الف�شل فه���ي ق�شة »العراء« عن 
اأحمد الذي ت�شيع اأخباره الطيبة في المدينة نتيجة كرمه 
واإعطائه الراوي مبلغاً طالباً منه التبرع به ليتيم اأو اأرملة 
اأو فقي���ر لع���ل اهلل يرزق���ه علّي���اً لكنه ُيقتل ظلم���اً في )زمن 
الغب���ار( كناية عن زمن الإره���اب الأ�شود لأنه رف�ض ت�شليم 

الأمانة التي اأودعت عنده للم�شلحين.

ضياء حبش
 يرصد انعكاسات الحرب على 
سلوك شخصياته ومواقفها

�شع���دون جاب���ر؛ �ش���وٌت غنائ���ّي عراق���ّي م�شبٌع 
بعراقّيت���ه النابع���ة م���ن تاري���خ حاف���ل وجغرافي���ا 
ممتّدة في ح�شارتها اإلى اأبعد ما يحتمله الزمن، 
حين يغّني ب�شوت���ه ال�شجّي تنفتح م�شاحة وادي 
الرافدي���ن بدجل���ة والف���رات وبجبال���ه و�شهول���ه 
واأه���واره وباديت���ه وربيع���ه وطبيعت���ه واإن�شانّي�ته، 
كّلما تذكرُت اأغنيته ال�شهيرة »يا طيور الطايره« 
اأ�شع���ر باأّن الغناء العراقّي يح�شر ببهائه ورونقه 
و�شح���ره وانطالق���ه، فهذه الأغني���ة تمّثل عندي 
�شمي���ر الأغني���ة العراقّية وه���ي تحّلق في ف�شاء 
َلحن���ّي ومحتوى جمال���ّي ل ُي�شاهى، فهو �شوٌت 
غنائ���يٌّ مثّق���ف وواٍع واأ�شي���ل وع���ارف بالأ�ش���ول 
المقامّي���ة  المو�شيقّي���ة  والمرجعّي���ات  الغنائّي���ة 
ه���و  وويتمّت���ع ب�شخ�شّي���ة فنّي���ة ممّي���زة، ورّبم���ا 
الوحي���د ال���ذي ا�شتم���ّر م���ن جيل���ه بق���درة فائقة 
عل���ى التج���اوب والن�شجام مع كّل م���ا هو جديد 
وطري���ف وُمحتَرم، بما انط���وى عليه �شوته من 

�شجن وعمق ووعي وح�شا�شّية طربّية هائلة.
التقيت���ه اأّول م���ّرة ف���ي الن���دوة التكريمّية التي 

اأقامته���ا وزارة الثقاف���ة ال�شورّي���ة بالتعاون م���ع موؤ�ش�شة البابطين الكويتّية لل�شاع���ر الراحل نزار قّباني 
ي نائب رئي�ض نقابة  ع���ام 2006 ف���ي دم�ش���ق، اإذ عّرفني عليه �شديقنا الم�شت���رك الدكتور �شليمان ال�ش���دِّ
ال�شحفيي���ن الع���رب في اأميركا، وتحّدثنا حديثاً رحباً عن الق�شيدة والأغنية والحّب والغربة وال�شتات 
واأ�شي���اء اأخ���رى كثي���رة، وقد وج���دت في �شخ�شّيت���ه كثيراً م���ن العفوّية الت���ي اأحّبها ف�شاًل عل���ى ثقافته 
وحيوّيت���ه الذكّي���ة المحّبب���ة، ومن ثّم التقينا بعدها ف���ي نادي ال�شحفيين في منطق���ة الج�شر الأبي�ض 
طلعة العفيف بدم�شق، واأذكر حين دخل اإلى النادي م�شاء ليلة جميلة من تلك الليالي العابقات بكّل ما 
ه���و جمي���ل ولذيذ وممت���ع واأ�شيل، انطلقت من اإذاعة النادي فوراً اأغنية »ي���ا طيور الطائرة« ترحيباً به 
وابتهاج���اً بح�ش���وره في َرحبة الأدب والثقاف���ة والفّن، فحّيانا وجل�ض ُقربي وتحدثت معه ب�شاأن عراقّيِة 
ه���ذه الأغني���ة و�شعبّيته���ا وقّوة تداولها وانت�شاره���ا وكاأّنها ماركة عراقّية م�شّجلة، ف���كان مثاًل للّتوا�شع 

الع وح�شن الإ�شغاء والرغبة في التوا�شل. والمعرفة وحّب الأدب والثقافة والطِّ
التقين���ا م���ن جدي���د بعد ثالثة ع�شر عاماً تقريباً في دم�شق اأي�ش���اً اإذ كنُت �شيفاً على مديرية الثقافة 
ف���ي الالذقّي���ة م�ش���اركاً في ندوة ح���ول رواية »رائحة التفا�شي���ل« ل�شليمان ال�ش���ّدي، ب�شحبة الأ�شدقاء 
الدكت���ور ن�ش���ال ال�شالح والروائي والقا�ض ح�شن حميد والدكتورة �شمر ديوب والدكتور هايل الطالب 
وال�شاع���ر توفي���ق اأحمد، وكثير من الأدباء والمثقفين ال�شوريين واأ�شاتذة جامعة ت�شرين في الالذقية، 
احت�شدن���ا هن���اك لالحتفاء ب�شديقنا الجميل �شليمان ال�شدي وروايته الجديدة التي طلب مّني اقتراح 
عنوانه���ا ف���كان ه���ذا العنوان »رائحة التفا�شيل«، ولم اأكن قد زرت �شوري���ة في ال�شنوات الأخيرات ب�شبب 
الأو�ش���اع الت���ي عا�شتها �شوري���ة ال�شقيقة؛ فكانت هذه الزيارة الرائعة مع �شع���دون جابر قد اأعادت �شيئاً 

من األق ذلك الما�شي الجميل.
انتقلن���ا م���ن دم�ش���ق اإلى الالذقّية ف���ي �شي���ارة »ميكروبا�ض« وجل�شنا اأن���ا والفنان �شع���دون في المقعد 
الأّول، وكّلم���ا و�شلن���ا حاج���ز تفتي����ض و�شاه���َد العن�ش���ُر الأمن���ّي �شع���دون جاب���ر ينطلق مبا�ش���رة لتحيته 
وتردي���د اأغني���ة م���ن اأغنيات���ه الكثي���رة، وكان علي���ه اأن يهبط من ال�شي���ارة للتقاط ال�شور م���ع العنا�شر 
وال�شب���اط ف���ي بهج���ة حقيقّية للجميع، وحين و�شلنا الالذقّية بعد رحل���ة ا�شتغرقت ما يقرب من �شبع 
�شاع���ات؛ اأقمن���ا اأربع���ة اأيام في فندق �شاحر و�شط غابات »م�شقيت���ا«، واأ�شهمنا في الندوة التي اأقيمت في 
قاعة كبيرة احت�شدت بالح�شور والحوار الثرّي على مدى اأكثر من �شاعَتين، وفي اليوم الأخير اأقيمت 
حفل���ة غنائّي���ة رائع���ة تكريم���اً لنا غّن���ى فيها الفنان �شع���دون اأجمل اأغاني���ه �شحبة مطرب �ش���وري �شاب، 

ورق�شنا جميعاً على اأنغام الطرب الجميل في ليلة ل ُتن�شى.
انزع���ج الفن���ان �شع���دون جاب���ر بع�ض ال�شيء م���ن الفرقة المو�شيقي���ة التي لم تكن ُتح�ش���ُن ال�شتجابة 
لطلبات���ه ف���ي العزف عل���ى مقامات ُمعّينة تتنا�شب مع األح���ان اأغانيه، اإذ كانت الحفل���ة من دون بروفات 
�شابق���ة كم���ا هو مع���روف ومتداول في الحفالت الغنائّية، وكان علي���ه اأن يعتمد على قّوة �شوته لتالفي 
ه���ذا الخل���ل الكبير ف���ي التنا�ش���ق الجمالّي المطلوب بي���ن ال�ش���وت والمو�شيقى، وظّل ح�ش���وره �شاحراً 
واأ�شي���اًل عل���ى الرغ���م مّما ح�ش���ل من التبا�ض في هذا المو�ش���وع، وكان كّلما ترك الم�ش���رح كي ي�شتريح 
قلي���اًل وياأخ���ذ مكان���ه المطرب ال�شورّي ال�شاب يقع���د بجانبي وي�شكو لي ذلك، لك���ّن الحفلة م�شت على 
خير ولم ي�شعر اأحد بهذه المفارقة فقد كان الجميع ماأخوذاً ب�شوت �شعدون جابر وح�شوره ال�شخ�شّي 

الآ�شر.
عدن���ا اإل���ى دم�شق متفّرقين ب�شبب تعّدد الخيارات والمقا�شد حي���ث اأم�شيُت اأنا ثالثة اأيام بعدها في 
دم�ش���ق قب���ل اأن اأع���ود من مطار دم�شق اإلى اأربيل، وكان الفن���ان �شعدون جابر في طريقه اإلى بيروت مع 
�شديقه الدكتور �شليمان ال�شدي فلديهما هناك مواعيد واأعمال، وقد اأخبرني اأّنه يقيم مع اأ�شرته في 
اأميركا وقد ح�شل على الجن�شية الأميركية على نحو يتيح له التنقل بين بلدان العالم ب�شهولة، وحين 
اأخبرت���ه اأّنن���ي دفع���ت ثمانين دولراً لقاء ح�شولي عل���ى التاأ�شيرة في مطار دم�ش���ق ا�شتغرب كثيراً، فهو 
بج���واز �شف���ره الأميركّي يدخل اإلى اأّي بلد عربّي بحرّي���ة كاملة ومن دون اأن يدفع دولراً واحداً، ورحم 
اهلل »فخري البارودي« وهو ين�شد: »بالُد العرِب اأوطاني.. من ال�شاِم لبغداِن.. ومن نجٍد اإلى يمٍن.. اإلى 
م�ش���ر فتط���واِن«، ولم يتمّكن اأن ي�شفع هذا الن�شيد للعرب���ّي كي يدخل اإلى بلد �شقيقه العربّي الآخر اإل 
ب�شّق الأنف�ض والجيوب، بحيث ي�شطّر مطرب كبير مثل �شعدون جابر وغيره كثيٌر من المبدعين اإلى 
ال�شع���ي الحثي���ث للح�شول عل���ى الجن�شّية الأميركّية؛ كي يتجّول بحرّية ف���ي اأنحاء الوطن العربّي من 

ات قومّية ُتذَكر. المحيط اإلى الخليج بال منغ�شّ

سعدون جابر
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عل���ى نحو غير متوقع، فتحت األب���وم ال�شور وراحت تقلبه! 
نظراتها ل ت�شي بالطماأنينة!

راح���ت تتاأم���ل ال�ش���ور �ش���ورة �ش���ورة، ل���كل �ش���ورة حكاي���ة، 
تاأمل���ت تلك ال�شورة، �ش���ورة الحفلة العائلي���ة الفاخرة، كانت 
ت�شح���ك ف���ي ال�ش���ورة ب�شع���ادة مبال���غ به���ا! رمق���ت �شاحب���ة 
ال�ش���ورة بنظ���رة موؤنب���ة! اأن كف���ي ع���ن ال�شح���ك واإل �شلبتك 
�شحكتك! لكنها لم تفعل! فتحت �شورة اأخرى كانت �شاحبة 
ال�ش���ورة واقف���ة عل���ى حاف���ة النه���ر وابت�شام���ة عذب���ة تط���وف 
ب�شفتيه���ا، رمقته���ا �ش���زراً وانتقل���ت اإل���ى �ش���ورة اأخ���رى، كان���ت 
�شاحب���ة ال�ش���ورة جال�شة ف���ي اأح���د المطاعم تتن���اول الطعام 
م���ع اأ�شرته���ا وال�شعادة تغمره���ا! غاظتها ابت�شامته���ا المترعة 
بال�شع���ادة، وم���ا زاد غيظه���ا هو تل���ك ال�شورة الت���ي كانت تقف 
فيه���ا �شاحب���ة ال�شورة مع جميع اأف���راد اأ�شرتها في الحديقة، 
كان المنظ���ر بديع���اً وابت�شامته���ا زادت المنظ���ر جم���اًل! عالم 
كل هذا الك���م من ال�شعادة والبت�شامات؟! لماذا تنعم �شاحبة 
ال�ش���ور بكل هذه ال�شعادة؟! لن اأ�شمح لها اأن تهزاأ بي وت�شتمر 
ف���ي ال�شح���ك والبت�ش���ام عل���ى ه���ذا النح���و! �شاأ�شت���ل ال�شعادة 
والبت�شامات والألوان من �شورها، و�شاألقنها در�شاً لن تن�شاه!
�شرع���ت ت�شح���ب ال�شع���ادة والأل���وان م���ن كل ال�ش���ور! حت���ى 
غ���دت ال�ش���ور باهتة كئيبة! كانت كل �ش���ورة ت�شرخ وت�شتغيث 
وت�شتجديه���ا اأن توقف���ي واتركين���ا ننع���م بال�ش���الم وال�شع���ادة، 
لكنه���ا ظل���ت ما�شية فيم���ا تفعل، ت�شتل ال�شع���ادة والألوان من 
كل ال�ش���ور دون اأدن���ى رحمة اأو �شفقة! كان���ت ت�شحب بو�شاطة 
اأداة ت�شب���ه اأداة �شحب ع�شير الفاكهة، كانت ت�شحب وتفرغ كل 
ما ت�شحبه في كي�شها، حتى امتالأ الكي�ض عن بكرة اأبيه! ومع 
ذلك لم تتوقف عن ال�شحب، كانت ت�شن على �شاحبة ال�شورة 
بنقط���ة �شعادة واحدة! تريد ال�شعادة لنف�شها وح�شب! �شحبت 
حت���ى اآخر قطرة �شعادة! وكم كانت ن�شوتها كبيرة وهي تتاأمل 

ال�شور الباهتة من كل �شحكة من كل لون من كل فرح! 

وبع���د اأن انتهت م���ن تفريغ اآخر قطرة حقد عندها، التفتت 
اإل���ى الكي����ض المح�ش���و �شع���ادة وابت�شام���ات واأفراح���اً ملون���ة، 
ذاته���ا وابت���الع  فتحت���ه وراح���ت تح���اول �شحبه���ا بالطريق���ة 
الب�شم���ات لت�ش���ق ال�شع���ادة طريقها اإل���ى قلبها، لك���ن المفاجاأة 
كان���ت اأنه���ا لم تتمك���ن من ابت���الع اأي ب�شمة اأو فرح���ة اأو حتى 
ل���ون! كان���ت الب�شم���ات والأف���راح والأل���وان تتجمع ف���ي حلقها 
فينتف���خ حلقها وينتفخ حتى كاد اأن ينفجر من دون اأن تتمكن 
م���ن ابتالع اأي �شيء! كيف تمّكنُت من �شحب الفرح والبت�شام 
من وجه �شاحبة ال�شورة ولم اأتمكن من ابتالعها؟! ما الذي 
جنيت���ه من �شحب اأفراح واألوان وابت�شام���ات �شاحبة ال�شورة، 
اإن ل���م اأ�شتف���د منها اأنا؟ كان���ت هذه الت�ش���اوؤلت تطرق خلَدها 
وبق���وة، وحي���ن يئ�ش���ت م���ن ابتالع اأي �ش���يء، بل ولم���ا تحولت 
البت�شام���ات اإل���ى غ�ش���ات تقف ف���ي حلقه���ا والفرح اإل���ى بوؤ�ض 
والل���ون اإل���ى ح�شرج���ة، حينها فق���ط فتحت فمه���ا ولفظت كل 
م���ا في���ه دفعة واحدة!! تطاي���رت الب�شمات والأف���راح والألوان 

وت�شابقت في العودة اإلى مكانها في ال�شور! 
راح���ت تتاأم���ل ال�ش���ور م���ن جدي���د وق���د ع���اد له���ا بهاوؤه���ا، 
و�شمع���ت �شوت �شاحب���ة ال�ش���ور ت�شكرها وتهم�ض له���ا: �شكراً 

لك على اإعادة الفرح والب�شمات والألوان لنا ولك.
ردت: قد عادت لكم، اأما اأنا فلم اأ�شتفد منها ب�شيء! 

����� كي���ف؟ اأم ن�شيت اأننا اأن���ا واأنت واحد؟ انظ���ري لنف�شك في 
المراآة لتتاأكدي.

اختلطت الأمور عليها، ثم التفتت تحدق بنف�شها في المراآة 
وكان���ت المفاج���اأة!! لق���د كان خيالها المر�شوم ف���ي المراأة هو 

ذاته المر�شوم في ال�شور...
����� اأجل... �شعادتن���ا من �شعادتك! وحين تكون حياتي �شعيدة 
ومترع���ة بالف���رح الأل���وان تك���ون حيات���ك اأن���ت كذل���ك... فاأن���ا 

اأنِت... 

صور

لكّن���ه بمنزل���ة مفت���اح الخزن���ة ل���دى منا�ش���ري الحداث���ة، 
دع���اِة الّتجري���ب، حامل���ي ل���واء »الكال�شيكّية الجدي���دة« التي 
تخارج���ْت م���ن �شل���ب ن�شخته���ا الأول���ى، وم���ن رح���م الحداثة 
اأكث���ر مّم���ا ه���ي دع���وٌة للقطيع���ة  اأي�ش���اً، فالحداث���ُة توا�ش���ٌل 
المعرفّي���ة كم���ا اأراد له���ا الراديكالّيون المتطّرف���ون، على حّد 
ق���ول الأديب »ناظ���م مهنا« الذي يوؤّكد في اأحد حواراته باأّنه: 
»كات���ب حداثوّي يكت���ب اأ�شالء اأحداث، وانع���دام مركزّية«، ثّم 
ي�شت���درك قائ���اًل: »اإّن ه���ذا الّت�شريح يالم�ض جانب���اً قلقاً من 
فهم���ه للكتاب���ة، لكّن���ه ل يلّخ�شه. وهو ما يتقاط���ع مع مقولة 
ال�شاع���ر الإيرلن���دي »ولي���م بتلرييت�ض« الت���ي اّتخذتها عنواناً 

لمقالتي هذه.
لكي���ال يبق���ى كالُمنا �شرباً من التعمي���م؛ ف�شنحاول تلّم�ض 
بع����ض مالم���ح ه���ذا التوّجه الحداث���وي في ن�شو����ض الأديب 
القا����ض »مهن���ا« ال�ّشردّية، تل���ك الّن�شو�ض الت���ي تهوى ارتياد 
الم�شاح���ات المجهول���ة، بحث���اً ع���ن المختل���ف الموؤتل���ف باآن. 
ورّبم���ا ل اأبال���غ بالق���ول: اإّن المت���ن الحكائ���ي بمجمل���ه لدي���ه 
ينت�ش���ر للجان���ب الفّن���ّي الجمال���ي اأكث���ر منه مّم���ا للمحمول 
اأ�شلوب���ه  اأو الجتماع���ي. كم���ا تب���رز �شاعرّي���ة  الأيديولوج���ي 
���ه الملحمّي  وا�شح���ة تقط���ر ن���داوًة، واأخ����ضّ هنا بالذك���ر ن�شّ
ال�شع���رّي الجمي���ل: »الط���رف الآخ���ر للّرم���ل« ال���ذي ينتم���ي 
الّتوال���د  ف���ي  البورخي�شّي���ة  ال�شالل���ة  تل���ك  اإل���ى  بدينامّيت���ه 
ال�ّش���ردّي، وكذل���ك م���ن حي���ث الأ�شل���وب الإيهام���ي التاريخ���ي 
والغو����ض ف���ي الرمزّي���ة والأ�شط���رة الت���ي تح���ّول ال�ش���رد اإلى 

متاه���ة. ول���م يج���د الكات���ب بذل���ك مثلب���ة، ب���ل مي���زة، يقول: 
»يوج���د الي���وم �شبه اإجماع عل���ى مكانته المرموق���ة، كنت قبل 
اأن اأعث���ر عل���ى »بورخي����ض« معجباً للغاي���ة ب�«اإدغار اآل���ن بو« اإذ 
يفتخ���ر باأّنه ابن بيئ���ة تن�شح بال�ّشعر، قائ���اًل: »اأنا اأنحدر من 

ثقافة �شعرّية يكاد يكون ال�شعر فيها مقّد�شاً«.
وثّم���ة �شفة اأخ���رى نراها ف���ي الن�شو�ض، وه���ي »الَمنَتَجة« 
الت���ي تعني الق����ضّ والتقطيع ال�ّش���ردّي الموّظف �شمن �شياق 
رم���زّي عاٍل، قّوة الدللة فيه تكمن ف���ي التفا�شيل الم�شرودة 
الب�شرّي���ة  الفن���ون  بتقني���ات  وت�شتاأن����ض  ت�شت�شي���ف  وه���ي 
الأخ���رى من »م�ش���رح، �شينما ودراما وغيره���ا«... كما نتلّم�ض 
اأي�ش���اً �شم���ة الكتاب���ة الحلمّي���ة، حي���ث الحل���م لي����ض انعكا�ش���اً 
باب���ي بلغ���ة »فروي���د« اإّنم���ا ه���و اآلّي���ة لتحقيق  للمكب���وت وال�شّ
الممك���ن المطم���وح ب���ه عب���ر ن�ش���اط ذهن���ي ل ت�شوب���ه �شائبة، 
يب���دو لالآخرين، كاأّن���ه ياأتي من غياهب الاّلوع���ي، بينما، هو 
ينبج����ض من اآلّي���ات فيزيائّية واعية ولكن غي���ر ماألوفة. وهو 
اأ�شبه بمفهوم اآلّية الحلم لدى »فروم« التي تعني القدرة على 
اإنج���از المفّك���ر به ب�شكٍل غي���ر عادي يبدو للمف�ّش���ر التقليدي 
باأّن���ه اأ�شب���ه بالوح���ي. ثّم تاأت���ي ميزة تاأطي���ر الأح���داث اأحياناً 
باأماكن وف�شاءات هام�شية منبو�شة من ثنايا الّذاكرة وعوالم 
الطفولة البعيدة في »القرية« وهو الذي يعي�ض في ف�شاءات 
المدين���ة وذلك بم���ا ينا�شب تنظيرات »ما بعد الحداثة« فراراً 
م���ن معن���ى الم���كان الأنطولوج���ي اأو الجغرافي، اإل���ى المكان 
اأبع���اد  ال���ذي ق���د ل تتع���ّدى م�شاحت���ه  ال�ّشخ�ش���ّي والّنف�ش���ي 

القف�ض ال�شدرّي للكاتب.        
 لكن لنكن وا�شحين هنا، باأّن لي�ض كّل طرح من هذا النوع 
المبتغ���اة.  الجمالّي���ة  الوف���رة والج���ّدة  ���رورة  بال�شّ �شيحم���ل 
فالّتج���ارب الق�ش�شّية كجن�ٍض اأدبي تخ�شع للّنمو كغيرها من 
الفن���ون �شم���ن �شيرورة تط���ّور اأنطولوجّي ع���اّم اأّوًل، وخا�ّض 
بتجرب���ة المب���دع ال�ّشخ�شّي���ة ثاني���اً. مّما ُينت���ج فع���اًل اإبداعّياً 
ل يكتف���ي بم����ّض الق�ش���رة، اأو خد�شها وح�شب، ب���ل ي�شتغل على 
الّل���ّب والجوه���ر. وتجربة الأدي���ب »مهّنا« تقت���رن بهذا الفعل 
الّدينام���ي، فه���ي ل���م ترتهن لمقول���ة »ليبنت���ز« باأّن���ه: »لي�ض 
بالإم���كان اأف�شل مّما كان«، بل هي تبرهُن من خالل تطّورها 
ة اأن تتغّذى  -ف���ي زمن الت�شّو�ض والفو�ش���ى- اأّن باإمكان الق�شّ
دوماً بالّن�شغ الجمالّي والّدللّي الجديدين �شكاًل وم�شموناً. 
ف���ال خواتيم نهائّية، والأحداث قد تاأخذ ُذرا هرمّية متوالية، 
، ث���ّم ت���ذوب اإل���ى نهاياته���ا  وق���د تت���زّرر ف���ي تفا�شي���ل الّن����ضّ
المفتوح���ة. مع م���ا يتطّلبه هذا الفعل م���ن تخريب للّنمطّية 
ال�ّشائ���دة، ث���ّم م���ن ق���ال ب���اأّن الّتخري���ب والخلخل���ة للماأل���وف 
لي�ش���ا م���ن �ش���رورات الِنّتاج المختل���ف والجدي���د؟! اإذ لم تعد 
الأ�ش���ول الحكائّي���ة ال�«موبا�شانّي���ة« الم�شتن���دة بدوره���ا عل���ى 
الّتاأ�شي����ض »الأر�شطّي« وحدها من يحّدد قواعد الّلعبة الفنّية 
الق�ش�شّي���ة. هك���ذا ه���و ال�ّشرد عند »مهن���ا« يعلُن انتم���اءه اإلى 
الحال���ة الحداثوّية جوهراً و�شكاًل، حي���ث الفكرة تتماهى مع 
زّيه���ا الجمال���ي لدرج���ة الاّلف�ش���ل، وهذا م���ا يفق���د التق�شيم 
المدر�ش���ي م�شداقّيته حول »ال�ش���كل والم�شمون«. وقد يبدو 

ح���دث الق����ضّ عند الكاتب غي���ر ظاهرّي، والخاتم���ة تتوّزعها 
احتم���الت �شّت���ى، مع تداخل ف���ي الأزمنة المختلف���ة التي قد 
اأو�شحه���ا واأكثفه���ا، ورمزّي���ة عالي���ة  النف�ش���ي  الزم���ن  يك���ون 
ت�شتثم���ر العن�ش���ر الميثولوج���ي لتطّع���م به الح���دث الواقعّي 
وتفّخخ���ه بجرع���ٍة ناقدة، اأماًل باإنتاج حال���ة تخّييلية تفاعلّية 
م���ع القارئ. حالة ت�شّطرن���ا اأحياناً لما يمكن ت�شميته بتعليق 
الق���راءة الت���ي كثيراً م���ا نواجهها ف���ي اأثناء ق���راءة الن�شو�ض 
الإبداعّي���ة المائ���زة. وتعني تل���ك الوقفة ال�شرورّي���ة للتمّعن 
ف���ي دالّي���ة المقروء وهي تتدّلى من �شق���ف المخّيلة متمّنعًة: 
اأتهُب���َك عنَبه���ا بغت���ًة، اأم ت���دع لَك جه���د مكابدة القط���ف؟! ثّم 
ذاك الك�ش���ر لأفقّي���ة ال�ّش���رد في اأثن���اء ت�شييد البن���اء الحكائّي 
زمن���اً ومو�شوع���اً، حي���ث تتوال���د ال���روؤى م���ن تج���ارب الحي���اة 
الأيديولوجي���ة وتراكماتها القرائية وهاج�ض الّتجاوز الدائم 
والنق���د الم�شتم���ر للتجرب���ة، كّل ذلك يوؤ�ّش����ض لآلّية الخلخلة 
المق�ش���ودة الم�شتن���دة بدوره���ا اإل���ى خلفّي���ٍة ترى ف���ي الق�ّض 
فع���اًل ثقافّي���اً معرفّي���اً يفتر�ش���ه الن����ضّ الّتجريب���ّي ال�ّشاع���ي 
لإنتاج خطاٍب مغاير من خالل بحثه الدوؤوب عن تقنّية ولغة 
وروؤي���ة لل���ّذات والآخ���ر مختلفة، متنّطحاً لمهّم���ة الك�شف عن 
ف�ش���اءات جديدة ما تزال بك���راً، لم تخد�شها اأو تعّكر �شفاءها 

الّذائقة القاّرة.
األ���ْم تو�شع القواعد لتنق�َض فيما بعد؟! �شوؤال ل يبدو من 

البداهة بمكان، لأ�شحاب الّذائقة الّنمطّية! 

»األشياء تتفّكك، والمركز ال يصمد«

األستاذ عدنان سالم... رحل من اتخَذ الكتاب خلياًل...
 

كما ياأفل الكوكب الم�شُي تاركاً في �شفحة ال�شماء خ�شالت �شيائه �شاء القدر اأن يترّجل فار�ض الكتاب المغفور له عدنان �شالم عن �شهوة كتابه، تاركاً في النفو�ض 
حزناً عميقاً، وفي قلب كّل منا ُغ�ش�شاً حّرى.

نتذكر لحظة من عمر هذا الفقيد فنربطها بالكتاب وقد اتخذه الراحل له خلياًل، فنعرف اأن حجم الخ�شارة كبير، واأن مكانه ل ُي�شّد، بل �شيترك فراغاً كبيراً.
رئي�ض اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني واأع�شاء المكتب التنفيذي واأع�شاء التحاد يتقدمون من اآل الفقيد بالتعازي ال�شادقة لرحيله، �شائلين اهلل 

اأن يتغّمده برحمته التي و�شعت كل �شيء، واأن يجعل الجنة مثواه.
اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

تعل���ن الأمانة العامة لجائزة فل�شطي���ن العالمية لالآداب 
بالتع���اون م���ع اتحاد الكت���اب العرب عن فتح ب���اب الم�شاركة 

في الجائزة لعام 2022. 
وه���ي جائ���زة عالمية غي���ر حكومية تهدف اإل���ى التعريف 
والتقدي���م والتقدي���ر للكت���ب الأدبي���ة المن�شورة ف���ي العالم 
القد����ض  وتحري���ر  والمقاوم���ة  فل�شطي���ن  ق�شي���ة  ح���ول 
ال�شري���ف، وُتقام بالتعاون مع الموؤ�ش�شات الثقافية والأدبية 

في بع�ض الدول الإ�شالمية. 
تاأ�ش�ش���ت هذه الجائزة في )ت�شري���ن الثاني/ نوفمبر عام 
2019( و�شتق���ام كل �شنتين م���رة، تقديراً للكتاب والنا�شرين 
في جميع اأنحاء العام الذين دافعوا عن ال�شعب الفل�شطيني 

المظلوم بكتاباتهم ومن�شوراتهم.
و�شتق���وم لجنة »جائ���زة فل�شطي���ن العالمية ل���الآداب« في 
دورته���ا الأول���ى بفح����ض الأعم���ال الأدبي���ة المنتج���ة من���ذ 
ع���ام 2015 اإل���ى نهاي���ة ع���ام 2021 ح���ول مو�ش���وع فل�شطين، 
والمقاومة وحرية القد����ض لختيار اأف�شلها، و�شتراجع في 
الدورات التالية الكتب ال�شادرة خالل �شنتين بعد كّل دورة، 

في الأجنا�ض الأدبية التالية:
1. ق�ش�ض واأ�شعار الأطفال.

2. ق�ش�ض ق�شيرة.
3. رواية.

4. مذكرات ال�شفر والذكريات.

وعلي���ه تدع���و اأمان���ة جائ���زة فل�شطي���ن العالمية ل���الآداب 
المعنّيي���ن من الكت���اب والنا�شرين حول العال���م اإلى تقديم 
اأعماله���م الأدبية ح���ول ق�شايا فل�شطين والمقاومة وحرية 

القد�ض ال�شريف اإلى اأمانة الجائزة. 
وفق ال�شروط الآتية:

1- الكتاب���ة باللغ���ة العربي���ة الف�شح���ى، بالن�شب���ة للع���رب 
ويمكن قبول الم�شاركات باللغات الأخرى.

2 � اأن العمل غير مقّدم للم�شاركة في اأّي م�شابقة اأخرى، 

ولم ُيْن�شر قبُل باأي و�شيلة من و�شائل الن�شر.
3 � ُي�ش���در اتح���اد الكت���اب الع���رب الأعمال الفائ���زة �شمن 

من�شوراته.
4 � ق���رارات لج���ان التحكي���م نهائي���ة، ول تج���وز المطالبة 

بك�شفها.
5 � ل تجوز الم�شاركة باأكثر من عمل.

6 � ل تقبل الأعمال المكتوبة بخط اليد.
7 � ل تعاد الن�شخ المر�شلة للجائزة.

8 � ل يق���ل ع���دد �شفح���ات الأعم���ال الم�شارك���ة ع���ن مئ���ة 
الأطف���ال  واأ�شع���ار  الأطف���ال  ق�ش����ض  ع���دا  م���ا  �شفح���ة، 

والق�ش�ض الق�شيرة.
9 � يحق لأمانة الجائزة �شحب الجائزة واتخاذ الإجراءات 

القانونية في حال اإخالل الم�شارك ب�شروط الم�شابقة.
10 � تعلن النتائج في حفل خا�ض يقام لهذه الغاية خالل 

الن�شف الثاني من عام 2022م.
11 � قيم���ة الجوائز /60،000/ ي���ورو/ توزع ح�شب ترتيب 

الفائزين.
12 � ي�شتمر قبول الأعمال الم�شاركة لغاية 2022/6/30.

اللكترون���ي  البري���د  عب���ر  الم�ش���اركات  تقب���ل   �  13
)mawkif@tutanota.com( /word – pdf/ اأو 
ت�شلم ورقياً اإلى اأمين �شر اأمانة الجائزة دم�شق � اأوتو�شتراد 
الم���زة � مبنى اتحاد الكتاب العرب وعلى المتقدمين تزويد 
ح على  اأمان���ة الجائزة بخم�ض ن�شخ م���ن العمل على اأن يو�شّ

المظروف الآتي:
البيان���ات ال�شخ�شي���ة، العن���وان البري���دي والإلكترون���ي � 
رق���م الهات���ف � نوع الم�شارك���ة في م�شابقة جائ���زة فل�شطين 

العالمية لالآداب.

دم�ضق في 22 /5 /2022
رئي�ض اتحاد الكتاب العرب
د. محمد الحوراني

إعـالن فتح باب المشاركة 
في جائزة فلسطين العالمية لآلداب



»تعيسة هي األرض التي بحاجة إلى أبطال«.. 
األديب األلماني برتولت بريخت

بع���َد مجموعات���ه ال�شعرّي���ة ال�شب���ع، ُيط���ّل علين���ا ال�شديق 
ال�شاع���ر عبا����ض حيروق���ة بمجموعت���ه ال�شعرّي���ة الموّجه���ة 
لالأطف���ال وه���ي بعن���وان: )اأر�ش���ُم نه���راً( والتي �ش���درت عن 
اتحاد الكتاب العرب، �شل�شلة اأدب الطفل 2020 وقد اأهداها: 

)اإلى اأطفال بالدي(.
تق���ع المجموع���ة ف���ي 63 �شفح���ة م���ن القط���ع ال�شغي���ر 
وت�ش���ُم اأربع ع�شرة ق�شيدة متناغمة، هي اأنا�شيد قريبة من 

الأطفال، من ناحية ال�شكل والم�شمون.
وبالرغ���م م���ن اأن هذه التجرب���ة الأولى لل�شاع���ر حيروقة 
ف���ي الكتاب���ة والتوج���ه لالأطف���ال، اإل اأن���ه ا�شتط���اع عبر هذه 
ب�شيط���ة  الألح���ان،  عذب���ة  يقّدم اأنا�شي���َد  اأن  المجموع���ة 
الكلم���ات، �شفيف���ة المعنى، غنّي���ة بال�شور، وكاأنن���ا اأمام فنان 

ت�شكيلي يجيد ا�شتخدام الري�شة واللون بمهارة عالية: 
)اأح�شَر طفلي قلماً... دفتْر

ُعلبة َ األوانٍ  اأو اأكثْر
قاَل: �شاأر�شُم قريَة جّدي 

�شرَب حمامٍ يطلُب ُوّدي
�شم�شاً ُتوقظني بحنان

َتلُثمني حّباً من خّدي...( �ض)9(
وكان ال�شاع���ر ق���د ن�ش���ر، في اأوق���اٍت مختلفة ع���ّدة ق�شائد 
بن���اة  اأ�شام���ة،  مج���الت:  عب���ر  لالأطف���ال  خ�شي�ش���اً  كتبه���ا 
الأجي���ال، �شام���ة، �شام الطفول���ة المرفقة بجري���دة الأ�شبوع 
الح���ب،  الوط���ن،  ح���ول:  غالبيته���ا  ف���ي  تمح���ورت  الأدب���ي، 
الجم���ال، الأم... وتر�شيخها في نفو����ض الأطفال، فالمفردة 
عند ال�شاعر حيروقة ب�شيطة، �شهلة، وا�شحة وال�شورة بهَيّة 
جميلة، تتنا�شب مع مي���ول الأطفال، اأعمارهم وانفعالتهم، 
بحي���ث يجدون فيه���ا اأنف�شهم، وتدفعهم لعي����ض الحالة بكل 

ب�شاطٍة وي�شٍر وعفوّية...
ويرّك���ز ال�شاعر في ق�شائده عل���ى القرية، القرية الوادعة 
الهادئة التي تجري فيها ال�شواقي، وتعانق جبالها الخ�شرة 
والجمال حيث اأ�شجار الزيتون والآ�ض والطيون و....، وهذا 

ما نلحظه في ق�شيدة: )في قريتي حقول(
 )في قريتي جبال... اأبهى من الخياْل

يجوبها نهُر... وديانها �ِشحُر
بال�شيف وال�شتاء... نجوُد بالغناء

فيرق�ض ال�شغاْر... وتطَرُب الكباْر...( �ض)12(
من يقراأ ق�شائد المجموعة يلحظ تاأثر ال�شاعر حيروقة 
ب�شاعر الطفولة والعروبة، الراحل الكبير �شليمان العي�شى، 
وه���ي باعتق���ادي �شم���ة اإيجابّي���ة ف�ُشليم���ان العي�ش���ى مدر�شة 
حقيقي���ة ف���ي الكتاب���ة لالأطف���ال، وه���و ال���ذي وهبه���م وقت���ه 
وتفكي���ره وعم���ره، وكّل اإبداع���ه، وم���ن الطبيع���ي اأّن اأجي���اًل 
متعاقب���ة حفظ���ت عن ظه���ر قلب اأنا�شي���ده العذب���ة الخالدة 

التي كانت من �شلب مناهجنا التربوية لمراحل طويلة ...
َم���ن ِمّنا ل يتذك���ر الر�شام ال�شغير، وعم���ي من�شور نجار، 

وقفز الأرنب، وماما ماما وفل�شطين داري و...؟
ف���ي ق�شيدت���ه )اأر�ش���ُم وطن���ي( نلح���ظ ه���ذا التاأث���ر جلّي���اً 

وا�شحاً...
)عندي قلٌم... عندي دفتر ْ

ُعلبة ُ األواٍن... اأْو اأكثر ْ
اأر�شم ُ بيتاً قرَب النهر ِ

حقاًل يتالألأ بالّزهر ِ
وقطيعاً في المرعى يجري

والراعي ييدو من ُعمري( �ض)15(
يق���ّدم ال�شاع���ر الجمل���ة ال�شعرّية بمو�شيقاه���ا العذبة، بال 
تكّلف في اللحن اأو ال�شورة، لذلك تن�شاب الق�شيدة ك�شالل 
ل يتوق���ف جريانه اأبداً، وتدخل اإل���ى عقول واأفئدة الأطفال 

دونما ا�شتئذان...
)طيُر ال�شنونو(

لي �شديٌق... لي �شديق
اإّنُه حلٌو رقيْق

كلَّ �شبحٍ  اإن راآني
يمالأُ الدنيا اأغاني

طائٌر يهوى الحقول
وال�شواقي وال�شهول...( �ض)26(

ين���ّوع ال�شاعر ف���ي ق�شائ���ده، ويختار المو�شوع���ات الأكثر 
اهتمام���اً وتعّلقاً من قبل الأطفال، وت�ش���ّكل محور تفكيرهم 
ولهوه���م ولعبهم، مثل الر�شم والأل���وان والثلج، علم البالد، 
الأم، ال�شنونو، النهر، الحق���ل الأخ�شر، القرية، الف�شول... 
ه���ي مفردات ًت�ش���ّكل عالم الأطفال حي���ث الب�شاطة والبراءة 

في اأنقى معانيها...
فل���و توقفنا عند ق�شيدة )علم البالد( نالحظ المفردات 
الت���ي تعطي���ه رمزيت���ه وقد�شيت���ه، اإليه ترن���و الأب�ش���ار، فهو 
منب���ع الخير، ورم���ز البالد وعن���وان عّزتها، وقبل���ة الأبطال 

وال�شهداء...
)علٌم ُتبارُكُه ال�ّشماْء
في اأفقنا نجٌم اأ�شاْء

علٌم ير�ضُّ ديارنا
مطراً وين�شدنا الغناْء
علٌم ُي�شافحُه ال�شهيُد

بقبلٍة فيفوُر ماْء...( �ض)32(
في ق�شيدة )ا�شمي نور( ل يبتعد ال�شاعر كثيراً عن �شغف 
الأطف���ال وحّبه���م للطي���ور والع�شافير، ينقل له���م تفا�شيل 
الحي���اة بواقعي���ة، ل ت�شّن���ع فيه���ا ول مبالغ���ة، فالطفلة نور 
لي�ش���ت م���ن مح����ض الخي���ال، ه���ي ابن���ة اأخي���ه وم���ن خاللها 

يخاط���ب كّل الأطف���ال الذي���ن يعي�شون اأبه���ى واأعظم معاني 
الطفولة...

)ا�شمي نوْر... ا�شمي نوْر
اأمّي اأهدتني الُع�شُفوْر
ُحلواً ما اأعذَب األحانه
ُحلواً ما اأجمَل األوانه

ي�شدو بتباٍه
وُغروْر

ا�شمي نوْر...( �ض)36(
وف���ي )الف�ش���وُل الأربع���ْة( يق���ّدم ال�شاع���ر و�شف���اً دقيق���اً 
للف�شول التي تاأتينا كل عام ومعها كل الخير والّجمال، فها 

هو يدعوهم اإلى رحلة في عالم الف�شول فيقول: 
)�َشاأحّدثكم يا اأطفاْل

فتعالوا نحوي في الحاْل
عْن اأحوال ِالعام الواِحْد

... األطْف َحاْل( �ض)43( ... َقرٌّ َحرٌّ
عن ال�شتاء يقول: 

)ف�شُل الخير... الف�شُل �شتاء
َمطٌر... ثلٌج... في الأجواء

نهتُف فرحاً من فرحتنا: 
يااهلل... الماء... الماء(

وعن الربيع يقول: 
)الف�شُل الأجمل... ف�شُل ربيْع

ما األطفُه... الجّو بديْع
اأزهاٌر تتفتُح فرحاً

والنحُل ر�شيٌق و�شريْع(
اأم���ا ال�شي���ف فل���ه تجلي���ات اأخ���رى حي���ث القم���ر ف���ي قّب���ة 

ال�شماء ي�شامر نجيمات الم�شاء...
يْف )ف�شُل القمر الأبهى... ال�شَّ

يْف ُيكِرمنا اأبداً بال�شّ
بحبوٍر يح�شننا 

دوماً 
ل ن�شاأل من اأين وكيْف

ياأخذنا ُحّباً في ُلطٍف
ُيبعُد عن اأهلينا الَحيف( �ض)47(

ف���ي ف�شل الخريف يب���داأ الفالح بالعمل ونثر بذور القمح 
في الحقول، وانتظار موا�شم الأمطار حيث الغيوم تتراك�ض 

في ال�شماء في لوحة بهية جميلة...
)ف�شُل العمل... الف�شُل خريْف

نبذُر قمحاً اأر�ض الّريْف
تفرُح هاتيَك الأطياْر

ما اأ�شعدها الجّو لطيْف( �ض)48(
ويخت���م ال�شاعر المجموع���ة بق�شيدة )اأم���ي... اأمي... ما 
اأحاله���ا(، حيث يجم���ع فيها كل الم�شاع���ر النبيلة تجاه الأم 

والتي هي نبع الحنان، واأن�شودة ال�شفاء والنقاء...
)اأمي... اأمي ما اأحالها

رّبي اأكَرمني بِر�شاها
�شحكتها مو�شيقى الّدنيا

والنهُر يغّني: اأهواها 
تح�شنني فاأطيُر حماماً

َيهدُل في وجٍد ب�شماها( �ض)60(
ل �ش���ك اأن الكتاب���ة لالأطف���ال، وف���ي اأي جن����ض اأدب���ي لي�ض 
اأم���راً هّين���اً، ب���ل ف���ي غاي���ة ال�شعوب���ة، اإّل اأن ال�شاع���ر عبا����ض 
حيروق���ة وم���ن خ���الل مجموعت���ه )اأر�ش���م نه���راً( ح���اول اأن 
يك���ون قريباً من الأطفال ،تحّدث بلغته���م، وعا�ض ده�شتهم، 
وحّل���ق بخيالهم اإلى اأم���داء وا�شعة �شمتها الرئي�شة الب�شاطة 
ال�شاع���ر  �شغ���ف  عل���ى  ت���دل  غنّي���ة  تجرب���ة  ه���ي  والعفوي���ة، 
بالأطف���ال وقدرته عل���ى توظيف �شاعريته ف���ي  الكتابة لهم 
م�شتقب���اًل، و�شعي���ه الحثيث لتقديم م���ادة جميلة قادرة على 
ج���ذب الأطف���ال والأخذ بيده���م اإلى مواطن النق���اء، البهاء، 
الجم���ال... مادة ترتق���ي باأحا�شي�شهم وفكره���م وعقلهم اإلى 

عوالم ف�شيحة تزرع في دروبهم الأمل والحياة...

 كتب: حبيب اإلبراهيم

دراسة في أرسم نهراً   لــ عباس حيروقة
1430/4/20 هـ
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اأق����ام ف����رع دم�ش����ق لتحاد الكتاب العرب بالتعاون م����ع موؤ�ش�شة اأر�ض ال�شام احتفالية ثقافية تحت عنوان “الثقافة و المقاومة«، تزامناً مع 
ارتقاء روح ال�شهيدة �شيرين اأبو عاقلة �شهيدة فل�شطين، وذلك ظهر الربعاء 2022/5/18 في مقر الفرع.

�ش����ارك ف����ي الن����دوة اأ. ريا�����ض طب����رة ع�ش����و المكت����ب التنفي����ذي لالتح����اد واأ. راف����ع ال�شاع����دي )الأمان����ة العام����ة لتح����اد الكت����اب والأدب����اء 
الفل�شطينيي����ن( واأ. �شل����وى عبا�����ض )رئي�����ض الق�شم الثقافي في جريدة البعث( واأ. با�شل الدنيا )رئي�ض اأمن����اء موؤ�ش�شة اأر�ض ال�شام( واأ. يا�شر 

الم�شري )اأمين �شر قوى التحالف الفل�شطيني( وال�شيخ محمد العمري )رئي�ض لجنة الم�شالحة الوطنية/ المنطقة الجنوبية(.
وخ����الل الحتفالي����ة األق����ى اأ. منير خلف ع�شو المكتب التنفيذي ن�ش����اً من وحي المنا�شبة حمل عنوان “ �شيرينيَّة الفداء “، اإ�شافة لن�ض 

لالأ�شتاذة اإيمان الحوراني وذلك بح�شور ع�شوي المكتب التنفيذي فلك ح�شرية والأرقم الزعبي.
دارت محاور الندوة حول محور المقاومة ودور الموؤ�ش�شات الثقافية في رف�ض التطبيع  وتمكين محور المقاومة وم�شروعه الذي امتلك 

القدرة على فر�ض معادلت جديدة على طريق الن�شر والتحرير.
م����ا كان����ت �شيري����ن اأب����و عاقلة غائبة عن مجريات الحتفالية، فه����ي ابنة كل بيت فل�شطيني وكل بيت �ش����وري وعربي �شريف، فح�شرت كما 

عرفناها، ال�شحفية الإن�شانة واأيقونة الإعالم الفل�شطيني وفار�شة الكلمة المقاومة الراف�شة للذل والخنوع.
و�شيري����ن تن�ش����م الي����وم اإلى قافلة من ال�شهداء الأبرار القدي�شين الذين دافعوا عن ذرات تراب �شورية، و�شّوروا حدودها بدمائهم لينيروا 

باأرواحهم التي ارتقت ب�شرف وكرامة واإباء قادمات الأيام.
وخ����الل الحتفالي����ة ت����ّم تكري����م عدد من الكت����اب والباحثين من اأع�شاء اتح����اد الكتاب العرب وه����م: د. ناديا خو�شت واأ. عل����ي المزعل، واأ. 

�شليمان ال�شلمان واأ. توفيق اأحمد نائب رئي�ض اتحاد الكتاب العرب ود. ابراهيم زعرور رئي�ض فرع دم�شق لتحاد الكتاب العرب.

»شيرين« 
الشهيدة 
نجمة في 

سماء »الثقافة 
والمقاومة«

 قدم���ت فرق���ة اتح���اد الكتاب الع���رب الم�شرحية 
ف���ي الالذقي���ة باكورة عرو�شها الت���ي حملت عنوان 
دار  م�ش���رح  بالجنون« عل���ى خ�شب���ة  »عال���م مفع���م 

ال�شد للثقافة في المدينة.
يتن���اول العر����ض ال�شراعات النا�شب���ة في العالم 
والأزم���ات الت���ي خلفته���ا الح���روب والإره���اب ومن 
يدعمه من قوى عالمية خدمة لأهداف م�شبوهة. 
واأك���د مخ���رج وموؤل���ف العم���ل الم�شرح���ي الدكتور 
محمد ا�شماعيل ب�شل اأن العر�ض يقوم على �شراع 
بي���ن عقليتي���ن متنافرتي���ن وي�شل���ط ال�ش���وء عل���ى 

التفكير الظالمي الذي ا�شتهدف ال�شباب .
وم���ا بين ذهني���ة تنحو نح���و الظالمي���ة واأخرى 
تنح���و باتج���اه التنوي���ر والعر����ض يح���اول ب�ش���كل 
اأو باآخ���ر الإ�ش���اءة عل���ى ال�شغوط���ات الجتماعي���ة 
الي���وم  مجتمعاتن���ا  ف���ي  الإن�ش���ان  تحا�ش���ر  الت���ي 
فتنعك�ض  �شلب���اً عل���ى حيات���ه وتجعله يعي����ض حالة 

ف�شام حادة.
وق���د ح�ش���ر الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي����ض 
اتح���اد الكت���اب الع���رب العر����ض م�شاء  الثالثاء 24 
اأي���ار، موؤك���داً اأن التحاد �شيق���دم كل الدعم الالزم 
ال�شاب���ة،  والإبداع���ات  المواه���ب  وتمكي���ن  لتبّن���ي 
للنهو����ض بالم�شهد الثقافي، فه���ي ت�شكل م�شتقبل 
هذا الوطن و�شوره المنيع الع�شي على الختراق.

»عالم مفعم بالجنون« .. عرض يحاكي 
هموم المجتمع
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 شعر:  بسام أحمد حمودة

 شعر: فرج الحسين شعر: روال درويش

 شعر: حسن يوسف محرز

هــــي شـــامنـــا

بيل الأوحدا وثبْت تقا�شمني ال�شَّ
نف�شي وما �شّيعت اأوراقي �ُشدى

حاولت اأن اأن�شى �شواداً لّفنا
ما جئت �شّكاًء ول مترّددا

ن�شَج البيا�ض من ال�شهادة بردًة 
فكتمت اأوجاعي وجئت مغّردا

بوٌح واأطياف المالح بخاطري
ويد الهوى ن�شجت لقافيتي الّردى

ف�شجدت يحملني الرجاء؛ يوؤمني
اأ بالطهارة والندى وجه تو�شّ

والعا�شقون تجرعوا �شحر الهوى
فاأتوا اإليها راكعين و�شّجدا

اأزكوا لهيب البوح عن اأحالمنا
دا خ�شراء �شّجت في الفوؤاد تورُّ

واأنا المتّيم قد ُفتنت ب�شحرها
فراأيت في طّي الأزاهير ال�شدى

ما حيلتي والنار تزحف في دمي
لهُف المحّب طوى الحنين توّعدا

ل كالوعيد واإنما ر�شم الخطا
وعداً اإلى و�شل الحبيب وموعدا

فاأنخت في ظل الحروِف مراكبي
قلبي ونا�شية الحروف توّحدا

علَّ المواجع اإذ توا�شج بوحها
ترقى اإلى متن الن�شيد لتخمدا

واغرورقت بالدمع قافيتي وكم
اأرغى بنا يّم الحياة واأزبدا

وارتدَّ َنوح اليا�شمين مكّلاًل
بدم ال�شهادة كال�شباح موّردا

و�شفاعتي في العي�ض اأنّي دونها
َنِهٌم اإلى ع�شق البالد وما عدا

لم ُتبِق لي غير الولء لملهم
اأختاره دون الموارد موردا

*        *        *
حاولُت ر�شم حقيقة كي نرتقي

من قال لي في بوحها تّبت يدا
قلمي وحرفي والحقيقة مركبي

واأقمت في ظل القوافي معبدا
ودفعت راحلتي اإلى عتباته

�شحر الهوى �شكن اللواعج �شيدا
مادت بي النفحات في عذب الروؤى

ع�شقاً تثّنى وانت�شى وتاأّودا
فان�شال قلبي بالق�شيد وفي دمي 

بابة ي�شتفيوؤك مجهدا نب�ض ال�شّ
فغفا كما يغفو الر�شيع هناءًة

حتى ارتوى من دفئها وتزّودا
*        *        *

بين ال�شفاه وبين نب�ض ق�شيدتي
�شفو ال�شعور وبوح �شحروٍر �شدا

تلهو به الن�شمات مثل فرا�شة
فيتيه بالن�شمات ي�شكره الندى

يا مبعث الإلهام كم وافيتني 
وملكتني فاأتيت مجدك من�شدا

عبرت اإليك الروح ت�شتجلي المنى
نلت المنى لم األَق باباً مو�شدا

تهب الحياة كما الربيع وتمتطي
متن العبير وعطرها َر�َشَم الغدا

في حا�شِر تعطيك من نعمائها
مجداً وعزَّ ال�شامخين و�شوؤددا

فدخلت دنياها الدفيئة اأرتوي
والع�شق وهج في ال�شمير توقدا

فاألفتها عربية ونهلت من
�شفو الّر�شاد وما �شئمت الموردا

اأ�شتاف من األق ال�شموخ ووجهها
ر�شد اإلى العلياء بالفعل الهدى

هلت يد النعماء من في�ض ا�ْشمها
وان�شابها من طيبها عبق المدى

الأ�شل من رحم العروبة فرعها
األق الأ�شول على الّزمان ت�شّيدا

ما غاب وجه الحق عن اآنائها
اإل �شما وجه اليقين موؤّيدا

علماً وفيء خميلة و�شياجها
مهج على الغمرات ل تخ�شى الّردى

عقٌد بال درر ول تبٍر ول
لألوؤها �شوء ال�شّمو�ض وما بدا

اإّل مواقف قد تكامل �شحرها
�شياًل من الآيات يجتاح المدى

في خلق جناٍت ومركب ماجٍد
اأر�شى الح�شارة في الحياة و�شّيدا

من كان جاهل مجدها عبر المدى
اأمجادها كتبت على ج�شد العدا

خّطت مالمح وقفة عظمت بها
رتب المعالي والّزمان تخّلدا

فتفردت دون الأنام بح�شنها
وبها العالء على الأنام تفّردا

ت�شتنفر الهمم الأمينة والمنى
لتخطَّ في ج�شد المفازة �شوؤددا

هي �شامنا �شادت وفي اأ�شمائها
و�شم الخلود بها ال�شمّو تقّلدا

اإني فديتك خافقي وق�شيدتي
َدا يا ملهمي طاب الرجاء وغرَّ

لم اأعْد اأكتب ال�شعر
�شرُت م�شغولة 

بالحياة 
التي تق�شمني

كفاأر.

بالنهارات
التي تحيكني

كقطعة »كرو�شيه«
ثم

ترميني على الطاولة
كقطعة نرد.

الآن 
ل �شيء

�شوى  
�شوت الق�شائد

وهي تهوي داخلي 
كحجر 
في بئر

»بورتريه«

اأنا الآن 
المراأة ذاتها 

التي غالباً 
ما كنت �شاأكونها 

ل�شت بريئة تماماً 
ول مذنبة بالمطلق 

على اأطرافي 
ينبت �شوك 
وفي قلبي 

ي�شيء قمر 
اأنا التي 

عبرت اأيامي 
خ�شارة 
خ�شارة 

لم يتغيَّر فيَّ �شيء
�شوى �شحكتي 

التي تجيء 
مثل مفاجاأة 
عة. غير متوقَّ

بالد

اأيتها البالد
جراحنا 

عميقة كبئر
قلوبنا 

مقابر جماعّية
اأيَّتها البالد 

المزدحمة ب�شجر 
ل يظّلل الروح 

وماء 
ل يمر في �شواقي القلوب 

اإلى اأين نم�شي
والذين عبروا اإلى الن�شيان

خطواتهم
ترّن في الق�شائد والحكايات

اأيتها البالد 
ل تغلقي الأبواب 
فنحن لم نخرج 

ول نعرف 
كيف نعود.

حّب

�شاأواعد

رجاًل عاهدني:
اأن اأزدحَم معك 

خلف مراآتك
كوجٍه واحد

�شاأختار مراآة
واأزدحم فيها

كبالد.
لن اأ�شّوب نظراتي

كما ي�شّوب المحترفون 
طلقًة 
طلقًة

بل �شاأتركه يت�شاقط 
يا�شمينة 
يا�شمينة 
لت�شقط 

ف���ي  وليل���ة  الراأ����ض  ف���ي  -ليل���ة 
القلب-

البحُر َم�شجوٌن واأر�ٌض ُمْقَفلَة
وَطني اأَجبني: كيَف حل الم�شاأَلْة؟

القلُب م�شتاٌق لو�شِل اأحّبٍة
والبعُد َجْلَجَل في َدمي َكال�ِمْق�َشلَة

ُخذني اإلى �شحراء غربِتهم َع�شى
ُ��كحلَْة عِن ِملء الم�� اأُح�شي عجاَج الظَّ

اأنا راحٌل فيهْم وُعمري ِن�شفُه
يا ُبعدهم هّوْن عليَّ لأكِملَْه

َيم�شي الَقَطا بجفوِنهم كي َيْرَتوي
دى اأنيِن الّروِح َعْمداً َجّفلَْه و�شَ

الّروُح منهم ِدفوؤها ِبحنينها
ِبثلوِج اأحزاِن البالِد ُمجّللَْة

َتْغفو َع�شافيُر الكالِم ِببوِحهم
اأع�شا�ُشها ِبندى الحنيِن ُمحّملَْة

لم ُين�شدوا ُحلماً على اأوتاِرهم
ِبمخالِب اّلليِل الّطويِل ُمكّبلَْة

�ُشّلْت ِرماُل الحرِب وارْت َفجَرُهم
اأكلْت من الُحلم المحّطِم اأجَملَْه

َتراتيُل الُغربةقصائد

»العقل مثل المظلة ال تعمل إال إذا فتحها المظلي«..
 مثل تايلندي

و�شليني بلح����نك المج����دوِل دّثريني بليلك الم����ش������دولِ 
�شرخة الوجد والجوى والغليِل وار�شقيني بلح����ظٍة واأغيثي 

ل���تري اأّي عا�شق مح��م����وِل واحمليني في دفء قلبك حّباً 
اآمٌل اأرتج���ي �شح���ى ماأمولي اإن دجا الياأ�ض في هواك فاإني 
رحت اأجني �ش������بابة الترتيِل كلم���ا رّتل الغ��ن��اء ه���زاٌر  

مهرج���ان الوّراد في اأيل����وِل تزهر البيد حيث اأنت ويزهو 
وتن���ام الآلم َن����وَم علي��������ِل يرقد الدهر ما �شحا منك فجر 

من مح��ارات �شج���وِه ال�م�شلوِل فانه�شي بالمنى لأعتق فن���ّي 
ما اأذّل الهالك... ب�ع�د و�ش�ولي!! ما األّذ الحياة لو رمت و�شلي 

ك���ان قلب��ي اإلى لق�����اُه دليل���ي اإّنه الهجُر... اإن اأ�شاع حبيبي 

حلٌم من الّنجِم الم�شيِء موؤجٌل
لَْه؟ ُقْل لي برِبِّك يا �َشَما مْن اأَجَّ

من في فجاج الأر�ض ُي�شبُههم وَمْن 
بالّدمِع َعّمَد ُجرَحه ِليبّللَه

حاولُت طيَّ اّلليِل في ُقم�شاِنهم
واّلليُل في قم�شاِنهم ما اأطَوَلْه!

حّثوا ُخطاهم والّرياُح تخوُنهم
لَْة والعطُر منهم قاَدنا كالبو�شَ

َنبتاُع نجماً من �شماِء عيوِنهم
لياًل ِليكتمَل اهتداُء القاِفلَْة

هم مقهًى على درِب القوافِل �َشمَّ
وْقُع الُخطا في اّلليِل اأيقَظ ناِدَلْه

لم َنّدخْر تبَغ الجباِل لليِلهم
اأبداً ولم َنْكَتْل روائَح �ُشنُبلَْة

هْم غادروا وطناً تراُب َحنيِنه
يوماً ُيعاِتُبهم وَيطرُح اأ�شِئلَْة

وطٌن بح�شن الأر�ِض طفٌل نائٌم
ُجرحي َفٌم في اّلليِل َمرَّ وقبَّلَه

وطٌن ُنخّبئ ُحزَننا في ِح�شنِه
ُنه َبَكى ل ِح�شن َلْه واليوم َنْح�شُ

وطٌن َنَما ُغ�شناً ُيغازُل غيمًة
يا غيُم ُبلَّ اأناملي كي ت�شتلَه

كالّنخِل َيحترُف الف�شاَء وَيْقَتفي
اأثَر الّنجوِم فذاك ِعزُّ المنزَلْة

لكنهم َرَحُلوا و�شمُت ُحداِئهم
لْم يحتِف بالّنخِل طاوَع ِمنَجلَْه

�شكراً لكلِّ المانحيَن ِدماَءهم
ما َغاَدروا وال�ّشكُر اأنثر اأْجَزَلْه

�شكراً لمن في َعْبَرتي اأ�شماوؤهم
ُكتبْت بماِء المجِد مثَل الب�شَملَْة

ِلتئنَّ فّي الروُح مثل ربابٍة
َتق�شو عليها القو�ُض حدَّ الزلزَلْة

بدويٌة روحي و�شبُر ِخياِمها
لم َي�ْشَتِجْب يوماً لريٍح ُمر�َشلَْة

َصْرَخُة الَوجد
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 شعر: أمين اليوسف

»إنني طبيب وال أدري كم من مرضاي ماتوا بمشيئة الرب، وكم منهم ماتوا بسبب 
أدويتي«.. 

طبيب قديم

دوحة الشعر

1-مّر من بوِحِك اللطيِف ن�شيُم
فا�شتفاَق الندى ونامْت نجوُم

2-مْن �شحى خّدِك الفرا�شة رّفت
بجناٍح من الزهوِر تحوُم

3-مّد كّفاِك للربيِع وثيراً
فا�شتراحْت على يديِك الكروُم

4-مّرري هم�شًة ُتذيُع اأثيراً
في َمداُه الترجيُع والترنيُم

5-مّوجي �شعَرِك الذي �شّرحته
خفقاُت القلوِب وْهَي تهيُم

باِك ال�شفيِف قامُة نوٍر 6-من �شِ
يتغاوى لألوؤها المنظوُم

7-مو�شٌم نا�شُر المحا�شن ثرٌّ 
بين نهديِك والقطاُف روؤوُم

8- ما لنف�شي اإذا تمي�ُض احتكاٌم
لموازين عدلها اأو حكيُم

9-مالأ الروح رغبًة تتلّظى
ببروِد العفاِف اإذ ت�شتقيُم

10-مب�شٌم اإْن تفّتَح الورُد عنُه،
كانبثاِق الهالل، لح الّنظيُم

11-ُمجتناُه، يا ما اأُحيلى َجناُه،
كوثريٌّ و�شهُده مختوُم 

12-من ُمحّياك مطلُع البدِر حّيا
كّل اأفٍق على �شناِك ُيقيُم

13-ِملَء عيِن اليقيِن عبَّ فوؤادي
نظرًة ما عنها العيوُن َتريُم

14-ُملتقى ال�ّشحِر والجماِل... تغّنى
ُه ُنعمى والَمراُح ب�شيُم رو�شُ

15-موعُد ال�شعر ب�شمٌة وُهياٌم
دوحُة ال�شعِر جّنٌة ونعيُم

16- ما ر�شا �شهَم اللحِظ هدُبُك حّتى
بنجيِع القلوِب فا�َض الأديُم

17-ما يروُم الوجوُد مْن �شوِء �شم�ٍض
مثلما ال�شم�ُض من �شياِك تروُم

 شعر: غسان كامل ونوس

لعّل الشكوى!

اأو�شَك هذا القرُب
   ال�ْ كان بعيداً

   اأن يم�شي
يتفّتُح قي غي�ِض الوقِت 

   �شباٌت
هْل اأحظى

   بربيٍع اآخَر
اأْم يخذُلني نب�شي؟!

هل اأرنو 
   -ما زلُت-

اإلى ما خلَف القّمة...
اأم اأر�شى بال�شفِح المجدور؟!

هل اأهفو لحفيِف الخ�شرِة
   وتراق�ِض األواٍن اأخرى؟!

   وفرا�شاٍت حيرى؟!
اأم اأقفو �شجواً 

يتمادى مع خطوي المهدور؟!
كيال يو�شَك

   اأْن يختلَج الف�شُل الآِخُر
في الوقِع الم�شحور؟!

كيال يف�شي

   هذا النزُع المزمُن
      في اأوتاِر الروِح
   اإلى ما ُيف�شي؟!

*
اأقرُب من وجٍع

واأمرُّ من البلوى
هذا الركُب الدا�شُر

   في المحراب
هل تقراأُ مزموراً

   في اأو�شاِل الت�شييِع
   اأِم الأعراُف تحوُل

   وتحتاُر و�شايا القّدي�شيَن
   وتحتاُر اللوعُة

   اأيُّ حالِل الغّرات؟!
وحّتى اإن اأزمعَت

   فال تقوى!!
*

الرجُع الالهُث
   في اأعطاِف الأيكِة

   يطفو 
واأنا اأدنو من �شدٍع

   في حّمى الأوقاِت
      دفين

هْل ي�شفو هذا الو�شُم
   يلّح على اأعتاِب الوادي؟!

هل اأجروؤُ اأن اأتقّرى
   عنواَن الرحلِة

   اأو اأتمّلى
      في العرباِت المهجورة

      اأطيافاً
 كانت تعبُث ب�شتائر م�شدلٍة

      كالريح بال مثوى...
*

ل ت�شاأْل عن اأثالِم الم�شهِد
   اأو اأ�شغاِث الروؤيا

وت�شلَّ بالهج�ِض يعّكُر
   اإيقاَع الحادي

فلعّل الوجَد 
   الروَح الن�شوى

ت�شتعذُب نفثاِت الدنيا
ولعّل ال�شكوى...!!

 شعر: نعيم علي مّيا

هْر لو توقظين السَّ
 شعر: عبد السالم العبوسي

ُة الخابور فضَّ

ِعدني باأّنَك ُتهديني غداً جرحا 
َمن غيُر جرحك قد ي�شتاأهُل المدحا؟!

ما بيننا في الهوى خبٌز وملُح دٍم
من اأجل ذلك قالوا الخبَز والِملحا

يا بن المدائن يا خابوُر موح�شٌة
بحا اأر�ٌض تدور ولم توِقظ بَك ال�شُّ

كاأّن من األف حلٍم جئَت منك�شراً
بالعاديات ولم ت�شمع لها �َشبحا

تها تقول عيناك مذ �شالْت بف�شَّ
َمن هام عمراً كمن قد عا�َشُه َلْمحا

ومنذ ع�شرين لم اأعهدَك ُملتِب�شاً
كمثِلَك الآن اإذ اأتعبتني �َشرحا

حلٌو كما وجهَي القمحيِّ ت�شبهني
وكم تاآلَف اأهٌل �شاَبُهوا القمحا 

اأهٌل اإذا هّزِت الأياُم جذَعهُم
جاوؤوا هطوًل ومالوا للردى ُرمحا

لونا اإناًء من حنيِنهُم ما َحمَّ

حا اإل وفا�ض على اأرواحنا َن�شْ

خابوُر يا اآخَر الأنفا�ض في رئتي

منذ التاأْمنا على اأحزاننا ُجرحا

خذني اإلى اأثٍر من نق�ض ما تركوا

الواهبون لنا اأعماَرهم َكدحا

الذكرياُت اأنيُن الريِح في َق�َشٍب

هيهات ما علََّمْت في القلب اأن ُيمحى

اأقول للموقدين الآن ناَرهُم 

طابت تعاليُلكم في ليلنا َبوحا

الحبُّ اأّنكُم �شوٌء بقمتِه

وما ارتَقت قمٌم ل�شتم لها �َشفحا

ل�شُت امتيازاً ول عظمي هنا ذهٌب

ُقْل للخ�شارات اأّني اخترتكم ِربحا

ياعي ت�شافرين في �شِ
اِت الحزِن َتْزرعين اأَبجديَّ

في م�َشارب الُخطا
فاأرتمي ُمهاِجراً في ُحْرَقتي

واأَحتويِك في دمي
غي اإلى نْب�شي اأُ�شْ

اأَراُه قاِعداً
على َخوا�شر القلْق

**
َملْلُت هذا العمَر

ين�شُج الهزاَل في �شلوعي
هْر وُيعنِكُب ال�شَّ

**
اأنا غيمٌة ت�شحُّ دمَعها

وكّلما تورَّمْت
ت�شحُّ دمَعها
فيا رياُح...

َنى خّبئيني في َقوارير ال�شَّ
ُفري جديلَة الحنيْن ثمَّ ا�شْ

اأُلِقي بها على مقاِلِع الغروْب

هْر وحينما يْظماأُ ِقْنديُل ال�شَّ
دعي فوؤادي ي�شكُب الَمطْر

**
ُت�ْشقط���ي �شوت���ي عل���ى بي���ادر  ل 

الوجْع
م�شْت �شفاهي –برْغَم ُي�ْب�شها-

مثَل نبّي يتوّكاأُ على المدى
ي�ْشرُج تاريخاً من التَّعْب

**
يا اأَنِت

يا راع�شَة الأَهداِب قد
بّللني الوهُج

و�شّلى في دمي
غْنُج التَّرّجي

وت�شاقطْت على منحدراِت اّلليِل
اأُْمنياتي الَحْمَقى

ُتبعثُر القلْق
**

اأَعرف اأّنُه لكي ياأتي النَّهاْر
ل بدَّ اأَْن يرحَل هذا اّلليُل

ياْء ِق ال�شّ في ت�شقُّ
**

وحين نا�شِت الّرياُح
�ِشْلُت جراحي

وتقا�َشَمْتني الأَبعاْد
**

الحبُّ
يْك�شو ج�شدي

ُيوِدعُه �شفائَر الحنيْن
َيْغفو على َنْهداتِه

نهداِن من لوٍز وَعنبْر
**

ت�شافرين في �شياعي
والّطري���ُق ل تمرُّ اإّل من حواكيِر 

القمْر
فيا �شديقَة التَّعْب

هْر لو ُتوقظيَن مْقلَة ال�شَّ

 شعر: فدوى رجب عثمان شعر: أمل المناور

للمرة الأولى
قبيل الفجر نا�شدني اأبي

�شوراً لبنٍت اأو �شبي تجلُّداً
وتعففاً

هل مّت حقاً يا اأبي
هل خاتلتك ال�شم�ض بعد غيابها

والوردة ال�شفراء
فوق المكتب؟

اأيغيب من �شان المودة كلها
وا�شتّف خمر اليا�شمين الطيب؟

ما ذنبها تلك ال�شبية والبتائل والروؤى
يا حيرتي وتغّربي

و�شاألت عنك براءة الأطفال

خلتك نائماً

كالم�شتريح المتعِب

قي���د  ت���زل  ل���م  ال�شقي���ة  تل���ك  وق�شيدت���ي 

الحنين

كظل عمٍر هارب

كن للخالئق والمالئك حار�شاً

لحبيبتي

اأمي

اأحبك يا اأبي

وِح  ْف حنيَن الرُّ َخفِّ
ْف  َخفِّ

من لهيِبَك في ُفوؤادْي
ناُر ا�شتياقي 

تاأُكُل الأح�شاَء اأكاًل 
مثلما 

لو اأّنها 
�َشبَّْت ِباأكواٍم 

�ِض  من الحطِب الُمَكدَّ
ُمنُذ عاٍم 

م�َض  حيُث اإنَّ ال�شَّ

تلفُحُه ِبُكلِّ الوقِت حتَّى 
َفْتُه  َجفَّ

َف�شاَر �شهاًل لو 
يَم�ضُّ الّناَر 
دوَن َهوادٍة 
اأْن ي�ْشَتِعْل
هذي اأنا 

ا حنيُن الّروِح  لمَّ
ْمٍت ُينادي  في �شَ

هذي اأنا 
ا َتفوُح الذكرياُت  لمَّ

اأ�شيُر مثَل �شحابٍة 
َمَطراً دموعي 

دوَن اإدراٍك ت�شيُل 
ت�شيُر ُغدراناً 

ِلتمالأَ ُكلَّ �شفٍح 
ُكّل واِد 

لكنَّني...
َو�ْشَط انهياِر ِجداِر قلبي 

اأ�شتهي لو اأنَّني 
اأقوى على لجِم الحنيِن 

َفاأ�شَتِفزُّ ِلذاَك 

اإ�شراري 
َوُكلَّ عزيمتي 
َوكذا ِعنادي 

وِح  َواإذا حنيُن الرُّ
َيغِلُبني 

بال اأدنى ُمقاومٍة 
َلُه 

منِّي 
َفاأَرمي ُكلَّ اأ�شِلحتي 

َواأُ�ْشِلُم للحنيِن َم�شاعري 
َوِلذكرياتي ُكلِّها 

اأُعِطي ودادْي. 

رجبمثُل سحابة
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»كل سحابة داكنة لها شريط فضي يبرق وسط العتمة«..
 مثل إنجليزي

اإنه يمرُّ كال�شّكر...
ل اأ�شتطيع اأن اأتح�ّش�شه �شوى لحظات ذوبانه في 

فمي...
لأ�شتح�ش���ر  �شاأع���ود  ج���داً  محظوظ���اً  كن���ُت  واإذا 

طعمه في ذاكرتي... واأ�شتهيه
ل���و  اأي�ش���اً  وحب���ذا  مج���دداً...  تذوق���ه  واأتمن���ى 

ي�شتمر...
تباً لها...

�ش���وى لحظ���ات  به���ا...  اأ�شتمت���ع  اأن  اأ�شتطي���ع  ل 
امتالكها

ل اأ�شتطيع امتالكها
تظلُّ تطاردني...

اأظلُّ اأرحل خلفها... ول اأم�شكها
�شراب...

ول اأ�شتطيع الت�شديق... ول اأكفُّ عن المحاولة
تعرفين!

ُت�شبهين اللحظة التي ل اأ�شتطيع امتالكها
جميلة... اإلى الحد الذي يمكن اأن اأتذّكر

تعرفين اأي�شاً!
ُت�شبهين الوقت بالن�شبة لي...

اأظلُّ اأفّكر به... اأظلُّ اأ�شترجعه... ول يعود
اأظلُّ على قيده... ل اأ�شتطيع اأن اأغادره... طالما 

اأنا موجود
ول يغادرني...

يحيط بي...
تعرفين!

اأّن اأغلى ما نملك هو الوقت... نعم يا �شديقتي
يمتلكه���ا  اأن  ي�شتطي���ع  الت���ي  الأكب���ر  الق���وة  اإّن 

اإن�شان... اأن يتحّلى بالوقت
اأن نملك مزيداً من الوقت يعني اأن نملك مزيداً 

من القوة...
حتى اإّن كل النا�ض تتمنى ما تملكينه من وقت...
لم���اذا الأحج���ار الكريمة... قد ل تق���در بثمن... 

وتبقى الأغلى دائماً!
اأط���ول دون اأن  لأنه���ا ت�شتطي���ع اأن ت�شم���د وقت���اً 

يذهب بريقها... اأو يخف
لأنه���ا تحاف���ظ عل���ى نف�شه���ا م���ن الوق���ت... ومع 

الوقت
لم���اذا ينظ���ر الكب���ار اإل���ى ال�شغ���ار بعي���ن الح���زن 

والأنين... واأحياناً الأمل!
لأن م���ا زال اأمامهم الكثي���ر من الوقت... قبل اأن 

يفوتهم الوقت
ويعتريهم الندم...

تعرفين!

اأنا ل اأندم على �شيء فعلته... �شوى الوقت الذي 
اأ�شعته... ولم اأفعل �شيئاً

اأترين... كم اأنا خا�شر، وحزين!
رح���ل الوق���ت م���ن بين ي���دّي... ول���م اأ�شع���ر به... 

عندما كنت اأملكه
عندما كان يملوؤني

عندم���ا كانت الحي���اة ت�شري في داخل���ي... وكنُت 
اأ�شعُر بنب�شها

ل اأعلم ماذا حّل بها...
تعلمين!

اأين رحلت... وكيف!
اأ�شبحُت خاوياً جداً مثل غمامة �شيف...

وما زلُت على قيدها
لكني ل اأ�شعر بها...

اأتذكرها فقط...
كما اأتذكرك...

اأذك���ر... عندم���ا راأيت���ك اأّول م���رة... توق���ف ب���ي 
الوقت

وما زال متوقفاً حتى الآن...
اأذكر اأنه هرب...

ول اأذكر اإلى اأين؟
اأذكر اأني كنت اأردد... م�شهد قدومك في راأ�شي...

كانت تم�شي وكاأّن الوقت يت�شّلق ج�شدها...
كاأنها الوقت...

كاأنه بعد �شيره الأبدي... وجدها
وعرف اأنه متعب...

جمع ثوانيه... وعانقها 
وا�شتقّر في عنقها

�شيء ما حوله يوحي بالحياة...
ما الحياة!

اإنها ت�شحو هناك
واأنا على بعد اأوهام... ل اأملكها... اأراقبها فقط

�شيء ما يلّف �شعرها الأجعد
لم اأَر �شعراً اأجعَد جمياًل ك�شعرها

كاأّنها هاربة من ق�ش�ض الخيال...
وجاءت اأمامي... ووجدتها

كاأني كنُت اأبحث عنها...
لكّني اأ�شعُت نف�شي

كيف!

تعرفين طعم الحياة

تجليات ذكر

شعر: زينب حسن صالح

 شعر: أحمد رستم دخل الله

شعر: أحالم بناوي

شعر: حيان محمد الحسن

اأِطْل   في الذكر ل تركْن اإلّيا
ول تر�شى بما دون الثرّيا   

وحاكْم فعل من اأغرته دنيا
وعدل �شيرك الآتي رقّيا   

وكْن في ال�شلم مفتاحاً لخير
وكن في الحرب مقداماً اأبّيا   

وبادْر في �شالح القلب تبقى
كريم النف�ض مو�شوًل تقّيا   

وهال �شنت في روؤياك عهداً
وزدت الأر�ض عمراناً ورّيا   

واآتيت الأحّبة �شدق قوٍل
فتم�شي للورى ِظاًل وفّيا   

وحاذْر عندما تقفو لقوٍل
وكْن للنا�ض �شّتاراً نقّيا   

اإذا ما ِلنَت في بع�ض الق�شايا
لّيا فهذا اللين قد يغدو �شِ   

م�شيُر المرء في خطٍو لموٍت
وهذا الدرُب قد يبدو جلّيا   

وفي الإح�شان غفراٌن لذنٍب
لمن ي�شتغفر الرب العلّيا   

وبوحي رغم اآلمي تجّلى
وكم في البوح ما يبدو �شوّيا   

فمن ي�شقى باإخواٍن و�شحٍب
له الرحمن يجعلُه ر�شّيا   

لي رق�شٌة َخلَف المجاِز الوا�ِشِع 
كَر�شا�شٍة تم�شي �ُشدًى في وجه هذا الواقِع

وَكِحْكَمٍة لّما َيُقلها »ال�شافعي« 
اأم�شي ِب�َشمِت العارفيَن اإلى َغدي 

وِبُزهِد عبٍد خا�ِشِع
حكٍة من خوف طفٍل �شاِئِع واأَواِجُه الُحبَّ النَّقّي بب�شَمٍة وِب�شَ

يا زاِرَع الأحقاِد فازرع ما ت�شا
واهلل ل�شُت ِبزاِرِع

غريق وق�شة
ْة  هنا اأنت تحيا خفيفاً كَق�شَّ

َها الغارقوَن َتَعلََّق في َكفِّ
هناَك

ولكّنهم يجهلوَن 
هنا 

ْة  كم ت�شيُر الم�شاعُر َه�شَّ
ُرَها َن�شَمٌة من حنيْن  ُتَك�شِّ

وتم�شي ال�ّشنون 
ُث َنف�َشَك:  ُتَحدِّ

اأذكُر اأّنَي بعد انتهاِء الحروِب َتركُت الِبالد 
�شا�ض  ُغ ِج�ْشمي الرَّ فكيَف ُيَفرِّ

ِلُتدِرَك اأنََّك ِع�ْشَت طوياًل ِبَغيِر فوؤاد 
واأما الّر�شا�ض 

فال ُبدَّ بين البالِد وبيَنَك بع�ض التَّنا�ض

يا اأم قلبي
َباً     فاً وَتَحدُّ قلبي عليَك تلَطُّ

 يا من َتِخْذُتَك مثَل ديني َمذَهَبا
يا اأمَّ قلبي يا اأباُه واإنني 

 ل اأمَّ لي اإن ِغْبَت اأنت ول اأبا
وؤى  اإْن ِغْبَت َيتَّْمَت الَم�َشاِعَر والرُّ

َفِلَمْن توؤوُب؟!...
واإّن ُبعَدَك اأ�ْشَغَبا 

وَمَنع�ُت عن َنْف�ِشي الكبائَر كلَّها
َبا اإل ِبُحبَِّك اأنَت َحلَّلُت الرِّ

يا خمر �شوتك
وَتَك ِمن كاأ�ٍض ِبال ِعَنٍب  �ِشِرْبُت �شَ

ْوِتَك كْم اأ�ْشرى وكم �َشلَبا  يا َخْمَر �شَ

ٍج ولي َوَلٌه  لي فيه َرق�َشُة َحالَّ
تفوُق فيه ُقدوداً اأ�ْشَكَرْت َحلََبا 

وُت �َشوقاً َفاَر ِمن اأَمٍد اأُيطِفىُء ال�شَّ
كاأنَّ األَف ِعَناٍق للُحروِف �َشَبى

َتِغْيُب، اأعَتُب، ل َتْجِري ِدَماَي ول 
َبَبا  يدقُّ قلبَي ل... اإْذ فاَرَق ال�شَّ

فاإْن َرِجعَت، ولم َتذهب، اأَعدُت َدِمي 
اإلى عروِقَك كي َن�ْشَتْكِمَل الَعَتَبا

ول�شُت اأدِرُك ما َجدَواَي من َعَتبي
وُتُه َغلََبا   ما دْمُت َخا�ِشَرًة ُمذ �شَ

وِت ِعندي اإن �شدا َغَزًل  َف�ُشرَعُة ال�شَّ
وِء بل فاَقْتُه ُمْن�َشَكَبا َك�ُشرَعِة ال�شَّ

-1-   
كلماتي...

كالبحر
تغوي المراكَب

بالرّحيل
وُتْعلُن َبْدَء

العا�شفة
-2-   

عندما ُتْبِحُر الكلمات
في عتمِة ال�شطور

ي�شحو ال�َشاعُر
على َعَجٍل

وي�شطاُد الق�شيدة
-3-   

حزني مزمٌن
ُيغافلني دوماً

ويفوُح...
من عطِر الكلمات

-4-   
تتزاحُم الكلماُت

في ذاكرتي
كالع�شافير

َتْنُقُر نوافَذ الّروح
ِة وتِقُف على اأهبَّ

البوح
-5-   

كّل ما يحتاجُه ال�شاعر
ِلَير�ُشَم الق�شيدة

قو�ض قزح
وحفنة من الكلمات

-6-   
عندما اأ�شيُر

على الأر�شفة
والطرقات

ل اأ�شعُر بالوحدة
فالكلمات َتْنُب�ُض

في عروقي
وتغمرني بالدفء

-7-   
بُح يفاجئني ال�شُّ

برعوِد الكلمات
ومطر الحروف
راً بق�شائَد ُمَب�شِّ

خ�شبة ويانعة
-8-   

َيِحنُّ ال�ّشاعُر
للكلمات
كالعا�شق

كالُهما ُيْدِمُن ال�ّشهر
والنتظار

-9-   
كلماتي...

اأ�شراُب اأحالٍم حائرة
َتُحطُّ على تخوِم

حزني
هاربة من �شقيع الن�شيان

عطُر الكلمات

 قصائد
)صمت العارفين(

ماذا لو تثاءبت الغيمة
تها؟ وتالألأ األما�ض في �شرَّ

ونه�شت تعانق نرج�ض ال�شفح
باأغنية مهداة من رفوف الع�شافير

وماذا لو اأتيتني وحدك
باأيكة من حنين ال�شجر

حى بح على �شرفة ال�شّ وعناق لل�شّ
ماذا لو �شرعنا النافذة للريح

تهدهد الجدران بوابل من قبل
واأزهرت اأ�شرعتها

على ر�شيف الحلم؟
يا ا�شمه...

يا �شفراً للغمام
ام�ِض الهوينى على تباريح الكلمة

وعانق زورقها في لّجة النتظار
ي�شير في موكبك

قمران اأتيا من مملكة
تزيَّنت مليكتها ب�شهّيات الروؤى

ماذا لو اأتتنا الغيمة

فيرة مكّحلة بنجمة؟ خ�شراء ال�شّ
والتقينا

على تخوم البيدر الأزرق
وفي هودج ال�شنبلة

ت�شتعل ال�شمعة الُح�ْشنى
توقد اأمانينا العذاب

ويهدر ماوؤها
واأراك...

هوات وقد اأورقت لك ال�شّ
اآتياً من �شفح الريح

بزهرة...
ويختنق الفحيح

ي�شافر اإلى حيث ي�شّمه ال�شراب
يم�شغ بوؤ�شه 

وت�شّمنا الغيمة بمو�شيقا نايها
وتبقى الزهرة
نافذة للبراعم

واأغنيات الأطفال...

 شعر روال عبد الحميد

آتيًا من سفح الريح
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بح�ش���ور ال�شاع���ر  توفي���ق اأحمد نائب رئي����ض اتحاد الكتاب الع���رب، وبم�شاركة  
ع���دد م���ن الأدب���اء وال�شع���راء من �شوري���ة والعراق، ووف���اء للراحل مظف���ر النواب  
وتجربت���ه ال�شعري���ة التي �شتبقى حية في وجدان م���ن تبنى ق�شاياهم وهمومهم 
واأطل���ق اأبيات���ه المتم���ردة ن�ش���رة لإن�شانيته���م، نّظ���م ف���رع دم�شق لتح���اد الكتاب 
العرب ظهر الأربعاء 20200/5/26 بالتعاون مع �شفارة جمهورية العراق بدم�شق 

حفاًل تاأبينياً تكريمياً ل�شاعر تجاوز باإبداعه الحدود والمحظورات.  
وبي���ن القائ���م باأعم���ال ال�شف���ارة العراقية ف���ي �شورية يا�شين �شري���ف اأن مظفر 
النواب عا�َض اأيقونة مقاومة للظلم والقهر، مطالباً بالحق، مناه�شاً ال�شتغالل،  
فا�شتح���ق بج���دارة اأن يكون رمز الوطنية والثبات رغ���م ما عاناه في �شبيل الغاية 

ال�شامية التي نذر روحه لها.
وف���ي ات�ش���ال هاتفي جرى خ���الل الفعالية اأو�ش���ح الدكتور محم���د الحوراني 
رئي�ض اتحاد الكتاب العرب في �شورية اأن رحيل �شاعر كمظفر النواب هو خ�شارة 
لالإن�شاني���ة، والإرث الثقاف���ي والن�شال���ي ال���ذي ترك���ه �شيبقى خال���داً، وقد اعتاد 
اتح���اد الكتاب الع���رب اأن ي�شارك البلدان العربية اأفراحه���ا واأتراحها، ل �شيما اإذا 

كان الراحل مقاوماً يحمل هموم الق�شايا العربية المحقة.
رئي����ض اتح���اد الكت���اب العراقيين نجاح العم���وري بين في كلم���ة م�شجلة له اأن 
الراح���ل �شاه���م ب�ش���كل جوه���ري ومبا�شر في تاأهي���ل ال�شباب العراق���ي من خالل 

ق�شائ���ده باأ�شكاله���ا المختلف���ة )الف�شيح���ة والمحكية( ليحافظ���وا على هويتهم 
ومواقفهم الوطنية ويحملوا ق�شايا العرب وفل�شطين نبرا�شاً في طريقهم.

ب���دوره اأ�ش���ار ال�شاع���ر توفي���ق اأحمد في كلمته اإل���ى اأن اأم�شي���ات ال�شاعر النواب 
الأول���ى كان���ت في �شورية وبعدها اأ�شب���ح النا�ض يتبادلون ويوزع���ون اأ�شعاره، فهو 
�شدي���ق الم���دن والب�شطاء، وهو بارع و�شاحب موقف �شجاع وتغنى كثيراً بمدينة 

اليا�شمين التي احت�شنته زمناً.
وراأى الناق���د الدكت���ور عبد اهلل ال�شاهر اأن الراحل يمث���ل اإرثاً ثقافياً را�شخاً ل 
ي���زال مقترن���اً بالحلم، تجلى في رف����ض الخنوع والت�شالح م���ع المحتل. �شيبقى 
حي���اً ف���ي وع���ي اأجيال متعاقبة �شتذك���ر اأبياته التي واإن ات�شم���ت بق�شوة اللفظ ما 

فاح منها اإل عبق المحبة والوفاء. 
وف���ي كلم���ة اأ�شدق���اء الراحل قالت نبيل���ة ح�شين وهبي: لقد تعرف���ت اإليه عن 
ق���رب وعرف���ت كي���ف يتكلم وكيف يكت���ب ال�شعر فه���و طالع م���ن هواج�ض الخوف 

لي�شتبدل نخيل العراق بيا�شمين ال�شام ويفرح بنا�شه واأهله ال�شوريين.
الدكتور الباحث ابراهيم زعرور رئي�ض فرع دم�شق لتحاد الكتاب العرب عرف 
بالم�شاركي���ن وق���دم لمحة عن تاريخ ال�شاعر الراح���ل وكيفية تعاطيه مع ق�شايا 

الأمة والمرحلة التي ق�شاها في دم�شق التي تفردت با�شتقباله.

حفل تأبيني تكريمي للراحل الشاعر مظفر النواب بفرع اتحاد الكتاب العرب بدمشق

باأهمي���ة  �شوري���ة  ف���ي  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  م���ن  اإيمان���اً 
وج���ود الكت���اب ف���ي متن���اول اأبن���اء المجتم���ع ال�ش���وري عل���ى 
الدكت���ور محم���د  م���ن  الوط���ن، وبرعاي���ة  ات�ش���اع جغرافي���ة 
الحوراني  رئي����ض اتح���اد الكت���اب الع���رب ف���ي �شوري���ة، ق���ام 
ف���رع طرطو����ض لتح���اد الكت���اب الع���رب بالتعاون م���ع اتحاد 
“الجروي���ة«  قري���ة  ف���ي  الفالحي���ة  والجمعي���ة  الفالحي���ن 
قري���ة  ف���ي  الأهلي���ة  المكتب���ة  بافتت���اح  �شافيت���ا(  )منطق���ة 

»الجروية«.
ت���م افتت���اح المكتبة الت���ي ت�شكل خطوة ف���ي م�شروع طموح 
ي�شع���ى التح���اد اإل���ى تنفيذه بالتع���اون مع المجتم���ع الأهلي 
بح�ش���ور ر�شم���ي و�شعبي واإعالمي ا�شتثنائ���ي عّبر عن مكانة 

الكتاب كلبنة اأ�شا�شية في بناء الأجيال.
الق���ى كلمة الفتت���اح رئي�ض فرع طرطو����ض لتحاد الكتاب 
الع���رب مرحب���اً بالح�ش���ور وناق���اًل تحي���ات ومحب���ة الدكتور 
محم���د الحوران���ي رئي����ض اتح���اد الكت���اب الع���رب والزم���الء 
اأع�ش���اء المكت���ب التنفي���ذي. واأك���د عل���ى التوج���ه الجدي���د 
لالتح���اد لال�شتثم���ار في حق���ل المعرفة ون�شر الفك���ر البّناء 

وتعزيز ثقافة المقاومة والحفاظ على الهوية القومية .
�ش���كل الفتت���اح عر�ش���اً جماهيري���اً األقي���ت خالل���ه كلم���ات 
وق�شائ���د، واختتم المهرجان بتقديم �شه���ادة تكريم وتقدير 
من رئي�ض اتحاد الكتاب العرب للباحث القت�شادي وال�شاعر 
والكات���ب عب���د اللطيف عبا�ض �شعبان ال���ذي يعود له الف�شل 
الأ�شا�ش���ي ف���ي ال�شعي لإنج���از هذا ال�ش���رح المعرفي بتبرعه 
بج���زء من مكتبت���ه، ومتابعت���ه للتح�شي���ر له���ذه الحتفالية 

واإنجاحها.

افتتاح المكتبة األهلية 
 في قرية »الجروية« بطرطوس

اأع�ش���اء  زمالئ���ي  وبا�ش���م  با�شم���ي، 
اتح���اد  ومجل����ض  التنفي���ذي  المكت���ب 
الزم���الء  وجمي���ع  �شوري���ة،  ف���ي  الكت���اب 
ب�ش���ادق  اأتق���دم  الكت���اب،  اتح���اد  اأع�ش���اء 
التعزية في وف���اة ال�شاعر العربي الكبير 
مظف���ر  الن���واب) اأبو ع���ادل(، لق���د خ�شر 
الم�شهد الثقافي العربي برحيله، واحدا 
م���ن اأه���م ال�شع���راء، لي����ض عل���ى م�شتوى 
م�شت���وى  عل���ى  واإنم���ا  فح�ش���ب،  الع���راق 
الوط���ن العرب���ي والعال���م، واإذا كان ج�شد 
الراح���ل الكبي���ر قد غ���ادر دار الفن���اء، اإل 
اأن روحه �شتبق���ى خفاقة في كل الأماكن 
الت���ي عا�ض فيها اأو زاره���ا، اأو عرفت اأدبه 
و�شع���ره وح�ش���وره الباه���ر، كم���ا �شتبق���ى 
حا�ش���رة في دم�ش���ق التي ع�شقه���ا وعا�ض 
فيه���ا اأجم���ل اأيام���ه، والت���ي �شتبقى مالذ 
الأحرار والمثقفين المخل�شين اأ�شحاب 
الر�شي���ن،  والموق���ف  ال�شادق���ة  الكلم���ة 
لق���د ا�شتط���اع الراح���ل الكبي���ر اأن يحقق 
الثقاف���ي  الم�شه���د  ف���ي  كبي���را  ح�ش���ورا 
العربي والعالمي، ب�شبب �شدقه واأ�شالة 
�شعره وجزالته، كما اأن ا�شتطاع اأن ي�شكن 
قل���وب وعقول اأبناء الأم���ة ب�شبب مبادئه 
الت���ي دافع عنها وف���ي مقدمتها النحياز 
للق�شاي���ا الإن�شاني���ة العادلة وعلى راأ�شها 

الق�شية الفل�شطينية.

رح���م اهلل فقيدن���ا الغالي، واأله���م اأهله 
ومحبي���ه ف���ي الع���راق والوط���ن العرب���ي 

والعالم، ال�شبر وال�شلوان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

د. محمد الحوراني 
رئي�ض اتحاد الكتاب في 
�ضورية

اتحاد الكتاب في 
سورية ينعي 

الشاعر العربي 
الكبير مظفر النواب

بح�ش���ور ر�شم���ي و�شعب���ي واإعالم���ي اأق���ام فرع حم���اه لتح���اد الكتاب 
الع���رب حف���ل تاأبي���ن لقام���ة ثقافي���ة �شامخ���ة ولفار����ض اأغوت���ه الأبيات 
فاأم�شى في رحابها جّل عمره، للمفكر والأديب العالمة محمد عدنان 
قيطاز، في المركز الثقافي العربي بحماه م�شاء الثنين 2022/5/23.
األقي���ت خ���الل الفعالي���ة كلم���ات و ق�شائ���د و�شه���ادات قّدمه���ا اأدب���اء 
ومفك���رون ه���م : الدكت���ور مح���ي الدين العوي���ر و د. موف���ق اأبو طوق و 
د.عبد الفتاح محمد و د. رود خباز و اأ.�شوان حزواني و اأ. ناهدة �شبيب 
و اأ.ح�ش���ان عرب����ض و اأ.محمد منذر لطفي و ممثل مطران حماة للروم 

الأرثوذك�ض نيقولو�ض بعلبكي و اأ.�شامي طه مدير ثقافة حماه.
األق���ى كلم���ة اتحاد الكت���اب العرب الدكت���ور محم���د الحوراني رئي�ض 
التح���اد، موؤك���داً الخ�ش���ارة الكبي���رة الت���ي ي�شكله���ا رحي���ل اأدي���ُب حم���اة 
وُموؤّرُخه���ا الأ�شت���اذ محمد عدنان قيطاز وهو ال���ذي وهَبها قلَبُه وعقله 
وروح���ه، فوّث���َق تاريَخه���ا، وكت���َب ع���ن رجاله���ا، كم���ا اأّرَخ لأدب���اء �شوري���ة 
وكتابه���ا، فغدت كتاباُته وثيقًة تعوُد اإليها الأجياُل التائقُة اإلى الوقوف 
عل���ى درو����ض التاري���خ وجمالي���ات الأدب َعْب���َر المالح���م والم���كارم التي 
�شّطَره���ا الراح���ُل ف���ي درا�شات���ه وُكتب���ه واأ�شعاره. كم���ا اأ�شار اإل���ى اأن روح 
ه���ذا الُم���وؤّرخ، والأديُب الُمحّق���ق، وال�شاع���ُر الإن�شان، تاأب���ى اإّل اأن تبقى 
خّفاق���ًة بيننا لنتعّلَم منها �ُشموَّ المعرفة ورفعَة الأخالق وُنبَل الثقافة، 

محلقين معها في معارج الحروف و�شماوات الكلمة.
اأدار حف���ل التاأبي���ن اأ. م�شطف���ى �شم���ودي رئي����ض فرع اتح���اد الكتاب 
الع���رب بحماه، ليختت���م بكلم���ة اآل الفقي���د الت���ي األقاه���ا ابن���ه اأ. موؤي���د 
القيط���از مقدم���اً �شكره للقي���ادات ال�شيا�شية والإداري���ة و الثقافية على 

اهتمامها وتكريمها لالأدباء و المفكرين ..

حفل تأبين العالمة والمفّكر 
�شم����ن برنام����ج مواجهة محمد عدنان قيطاز

ال����ذي  الثقاف����ي  الغ����زو 
يقيم����ه ف����رع ادل����ب لتح����اد 
الكت����اب العرب بهدف ف�شح 
واإف�ش����ال  الع����دو  اأ�شالي����ب 
تمرير خططه �شهدت قاعة 
محا�شرات المركز الثقافي 
العربي باأبي رمانة فعاليات 

ن����دوة “دور الموؤ�ش�ش����ات ف����ي 
مواجهة التطبيع”

وق����د اأ�ش����ار رئي�����ض اتح����اد 
الدكت����ور  الع����رب  الكت����اب 
خ����الل  الحوران����ي  محم����د 
الن����دوة اإل����ى اأن المجتمع لن 
يتمكن من الثبات وال�شمود 
والتح�شي����ن،  بالوع����ي  اإل 

الح����رب  اأن  اإل����ى  م�شي����راً 
الحقيقي����ة ل����م تنته واإنما ب����داأت وهي الحرب الثقافية ولي�شت الع�شكري����ة، فالعدو يريد اأن يدمرنا 
باأيدين����ا نح����ن من خالل تمرير اأفكار �شامة في م�شمونها، جميلة في مظهرها، من اأجل التطبيع 

مع العدو ال�شهيوني.
رئي�����ض اتح����اد العمال الدكت����ور جمال القادري لفت اإلى ق�شية تح�شي����ن الثقافة واإعادة العتبار 
للق�شاي����ا الحقيقي����ة، مبين����اً اأن بع�ض الم�شطلح����ات الحديثة كالعولمة وتحوي����ل العالم اإلى قرية 
�شغي����رة تحم����ل ال�شلب����ي والإيجابي لذلك يج����ب اأن نكون حذرين في التعاط����ي معها واأخذ المفيد 

وترك ما يراد به ال�شر.
واأ�شار القادري اإلى اأن اأحد اأهداف الغزو الثقافي اإلغاء العقيدة والنتماء والقبول بالتطبيع مع 

العدو مبيناً دور الأحزاب والمنظمات في تح�شين المجتمعات المحلية.
الع����دو يح����اول تمري����ر بع�����ض  اأن  بي����ن  ابراهي����م علو�����ض  الدكت����ور  العرب����ي  الباح����ث والمفك����ر 
الم�شطلحات ال�شامة بم�شمونها اإ�شافة اإلى ترويج الأ�شماء العبرية لمدن ولمناطق من الأرا�شي 

المحتلة، اإ�شافة اإلى بع�ض الم�شطلحات التي توحي بقبول هيمنة الغرب على المنطقة.

»دور المؤسسات في مواجهة التطبيع«

اأق���ام ف���رع القنيط���رة لتح���اد الكت���اب 
العرب محا�شرة بعن���وان »�شورة العمال 
ف���ي الآداب العربي���ة والعالمي���ة« األقاه���ا 
فيه���ا  ا�شتعر����ض  �شك���ر  رات���ب  الدكت���ور 
جملة م���ن النقاط المهم���ة والمف�شلية 
ف���ي التح���ولت الأدبية الت���ي اأ�شبح فيها 
العام���ل ج���زءاً م���ن اله���م الإبداعي لدى 
كب���ار الكتاب الع���رب والعالميين لي�شبح 
العام���ل ثيمة في اأعم���ال خالدة ما تزال 
حت���ى  النفو����ض  ف���ي  تاأثيراته���ا  تبع���ث 

اليوم....
المرك���ز  ف���ي  المحا�ش���رة  األقي���ت 
الثقاف���ي العربي في مدين���ة فيق الكائن 
 23 �شباح  الإثني���ن  ب���رزة  م�شاك���ن  ف���ي 
المرك���ز  رئي����ض  بح�ش���ور  2022م  اأي���ار 
ال�شي���دة مها اإ�شماعي���ل وعدد من الكتاب 
اأدار  الثقاف���ي...  بال�ش���اأن  والمهتمي���ن 
الجل�شة الدكتور جمال اأبو �شمرة رئي�ض 

فرع القنيطرة لتحاد الكتاب العرب.

»صورة العمال 
في اآلداب العربية 

والعالمية«

ا�شت�ش���اف ف���رع الالذقي���ة لتح���اد الكت���اب العرب 
فعالي���ات الن���دوة الأدبية التي تناول���ت رواية الزميل 
الراحل زهير جبور »عادوا .. اأبحرت«، ظهر الثنين 

.2022/5/23
�ش���ارك في الن���دوة اأ. نذير جعفر واأ. رجاء �شاهين 

واأدارت الجل�شة د. فاطمة بّلة.
الرواي���ة الت���ي تق���ع ف���ي 145 �شفح���ة �ش���ادرة ع���ن 
م���ن  ب�شخ�شي���ات  العرب،  وتحتف���ي  الكت���اب  اتح���اد 
الالذقي���ة. رواي���ة تعك�ض في�شاً نوراني���اً من النتماء 
للوط���ن ال���ذي ا�شته���ر ب���ه الأدي���ب المرح���وم، ف���كان 

عا�شقاً وفّياً للوطن، ولأنا�ض الوطن ال�شرفاء.

»عادوا... أبحرت«... ندوة 
في فرع الالذقية
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العدد: »1775« األحد2022/5/29م- 28 

ف���ي   /1939/ ع���ام  ف���ي  يو�ش���ف  مح�ش���ن  ول���د   
قرية)جوب���ة دريو�ض( الواقعة غرب مدينة �شلنفة 
ال�شياحي���ة ال�شاح���رة، وللعل���م ِفاإن كل تل���ك القرى  
عام���رة بالجمال البديع الالف���ت والنقاء الطبيعي  
والإن�شان���ي  والبيئ���ي،  وف���ي تل���ك الق���رى للتاري���خ  
محط���ات مهم���ة ف���ي ال�شيا�ش���ة و الن�ش���ال والكفاح 
�ش���دَّ الم�شتعم���ر و�ش���د كلِّ عوائق الحي���اة.. فاأهلها 
كاأهل �شورية اأ�شداء ذوو اإرادة وت�شميم على تحقيق 
النجاح���ات في جمي���ع م�شتويات الحي���اة والنتماء 
النبي���ل لالأر����ض والقي���م الح�شاري���ة. وللعل���م فاإن 
اأديبن���ا انتق���ل اإل���ى مدين���ة الالذقي���ة اعتب���اراً م���ن 

)�شنينه الأولى(من البتدائية وحتى الآن.
مح�ش���ن يو�شف يحم���ل ال�شه���ادة الثانوية العامة 
ودرا�ش���ات في علم الكهرب���اء و العلوم البحرية وهو 
ع�ش���و ف���ي اتح���اد الكت���اب الع���رب جمعي���ة الق�ش���ة 
والرواي���ة، م���ن اأع���الم كّت����اب الق�ش���ة الق�شيرة في 
�شوري���ة وم���ن موؤ�ش�شي اتح���اد الكّت����اب العرب، كتب 
واأدب  والرواي���ة  وال�شع���ر  الق�شي���رة  الق�ش���ة  ف���ي 
الطف���ل وال�شيناري���و كم���ا اأن لدي���ه درا�ش���ات عديدة 
ن���ال جوائ���ز  النقدي���ة.  الدرا�ش���ات  ُت�شن���ف �شم���ن 
عربي���ة كثي���رة، يكت���ب ف���ي العدي���د م���ن المج���الت 
وال�شح���ف اليومية وال�شهري���ة المحلية والعربية، 
هن���اك الكثي���ر من ر�شائ���ل الدكت���وراه والماج�شتير 
الفار�شي���ة  اإل���ى  ه���ا  بع�شُ وُترج���م  اأعمال���ه  تناول���ت 

والتركية والرو�شية..
اأهم اأعماله: 

في الدرا�شات:
– الق�ش���ة  الع���رب  عن���د  الق�ش�شي���ة  الظواه���ر   
ف���ي الوط���ن العرب���ي – الن�ض الأدبي ف���ي مواجهة 
الكامي���را – نح���و ملحم���ة روائية عربي���ة – المراأة 

في الكتب المقد�شة – اأدباء من الالذقية.
ف���ي الروايات: الذي غّير وج���ه التاريخ – اأحزان 

تلك الأيام – الجنون العظيم.
في الق�شة الق�شيرة: 

وجوه اآخر الليل � دم�شق 1974 � وزارة الثقافة 
معر�ض �شور � دم�شق 1977 � وزارة الثقافة

عالم المواطن م � 1978 � اتحاد الكّت�اب العرب
الطري���ق الطويل���ة � دم�ش���ق 1982 � اتح���اد الكّت�اب 

العرب
الطيور � دم�شق 1983 � اتحاد الكّت�اب العرب

اأح���زان تل���ك الأيام � دم�ش���ق 1988 � اتح���اد الكّت�اب 
العرب

الوق���وف عل���ى الروؤو����ض � دم�ش���ق � اتح���اد الكّت����اب 
العرب

اعتراف���ات فار����ض الزم���ان � دم�شق � اتح���اد الكّت�اب 
العرب

اآخر الرجال � دم�شق 1997 � اتحاد الكّت�اب العرب
كالذكريات
اأحزان اآدم

حكايات ال�شيدة الجميلة
طائر الحب 

تغريبات بني كلب وكليب وكالب 
ف���ي ق�ش����ض الأطفال: طريق اإل���ى الأر�ض الحرة 
– �شم�ض الإيمان – عندما بكى  – الأي���ام الرائع���ة 
ال�شندب���اد – حكاي���ات ع���ن الع�شافي���ر – ال�شمك���ة 
الذهبية )تّم اإنتاُجه فيلماً في التلفزيون ال�شوري( 
-  �شر ال�شمكة الذهبية – من حكايات ال�شندباد – 
رحالت ال�شندباد العجوز – ال�شندباد في �شمرقند 
- ال�شندباد في جزر القمر - ال�شندباد في الجزيرة 
الحزينة - ال�شندباد في البالد ال�شعيدة - ال�شندباد 
ف���ي ج���زر الخلي���ج - ال�شندب���اد في حم���ى الأميرات 
ال�شب���ع - ال�شندب���اد ف���ي ب���الد الأفي���ال - ال�شندب���اد 
ف���ي المدينة الزرق���اء - ال�شندباد ف���ي بالد الغال - 

ال�شندب���اد ف���ي بيت الع���رب القدي���م - ال�شندباد في 
ب���الد الثل���ج - ال�شندب���اد ف���ي وط���ن اأبن���اء ال�شندباد 
- ال�شندب���اد ف���ي الدي���ار المقد�ش���ة - ال�شندباد على 

طريق الحرير – ال�شندباد في ربوع ال�شام.
ب���داأت رحلت���ه م���ع الق�ش���ة الق�شيرة من���ذ �شنوات 
ف���ي  الق�ش����ض  بع����ض  فكت���ب  الأول���ى،  ال�شب���اب 
مرحل���ة البدايات، الت���ي ن�شر اأغلبها ف���ي الدوريات 
الإعالمي���ة ال�ش���ادرة اآن���ذاك، وقد �ش���درت له فيما 
بع���د العدي���د م���ن المجموع���ات الق�ش�شي���ة، الت���ي 

ر�شخت ح�شوره في عالم الق�شة الق�شيرة.
فازت الكثي���ر من ق�ش�شه بجوائز متقدمة، منها 
جائ���زة مجل���ة )الموق���ف الأدب���ي(، الت���ي ي�شدره���ا 
اتح���اد الكّت�اب العرب ف���ي �شورية، وذلك عن ق�شته 
)ال�شتائ���ر ال�شوداء(، وعربياً ف���ازت ق�شته )تغريبة 
القرن الع�شري���ن( بجائزة مجل���ة الثقافة العربية، 

التي كانت ت�شدر في ليبيا.
وكت���ب العدي���د م���ن الزواي���ا الأدبي���ة ف���ي بع����ض 
دوري���ات ال�شح���ف ال�شوري���ة، اأهمها م���ا ُن�شر له في 
الزاوية الرئي�شة )وقال البحر( ل�شحيفة الوحدة، 

خالل الأعوام الأولى من �شدورها.
يق���ول في حوار �شابق معه ف���ي جريدة »الوحدة« 
الالذقاني���ة بداأت منذ طفولت���ي بقراءة التغريبات، 
العرب���ي،  الت���راث  حكاي���ات  وكل  �شال���م،  الزي���ر 
وانطلقت في كتابة الق�شة الق�شيرة، منذ كنت في 
ال�شابع���ة ع�ش���رة من عم���ري، حيث ن�ش���رت ق�ش�شي 
اآنذاك تباعاً فيما بعد، بدءاً من مجالت )الرقيب، 
اإل���ى  و�ش���وًل  �شوري���ة،  ف���ي  والجن���دي(  والدني���ا 
)الأدب( ف���ي لبنان، و)الثقاف���ة العربية( في ليبيا، 
ومجل���ة )العربي( الكويتي���ة، واأكثرها لم ُتن�شر في 
مجموعات ق�ش�شية، لأنها كانت ترجع اإلى مرحلة 

البدايات.
ويق���ول اأي�ش���اً: جميع اأعمالي نابع���ة من التراث، 
وت�شتن���د اإل���ى محا�شن���ه، ومن هذه الأعم���ال: ق�شة 
عل���ى  ف���ازت  الت���ي  الع�شري���ن(،  الق���رن  )تغريب���ة 
م�شت���وى الوطن العربي، وكان الَحَكم فيها القا�ض 
العرب���ي الكبي���ر الدكت���ور يو�ش���ف اإدري����ض، ودرا�ش���ة 
الظواهر الق�ش�شية عند العرب، التي تناولت فيها 
الكثي���ر من حكايات هذا الت���راث التاريخي العريق 

والأ�شيل.
وحت���ى في اأعمالي الق�ش�شي���ة لالأطفال، تناولت 
فيه���ا �شخ�شي���ة ال�شندب���اد، وه���و لي����ض المق�ش���ود 
ب���ه ال�شندب���اد القدي���م، واإنم���ا ه���و ال���ذي يتح���دث 
ع���ن و�ش���ول الع���رب اإل���ى الأندل����ض، وعم���وم اأوروبا 

القديمة، و�شوًل اإلى ال�شين.
والق�ش���ة ال�شورية، بداأت بكتاب���ات الرعيل الأول، 
منه���م: ف���وؤاد ال�شاي���ب، وعب���د ال�ش���الم العجيل���ي، 
البداي���ات  ف���ي  اإنتاجاته���م  وكان���ت  خلق���ي،  وعل���ي 
ب�شيط���ة، ولك���ن م���ع الزمن م���رت الق�ش���ة ال�شورية 
مكانته���ا  و�شل���ت  حت���ى  متقدم���ة،  فني���ة  بمراح���ل 
المنا�شبة، وبرزت لدينا اأ�شماء رائدة في اتجاهاتها 

الفني���ة المتنوعة، و�ش���وًل اإلى الأجي���ال الإبداعية 
المتعاقب���ة التي تلتها، وف���ي كل مرحلة لها العديد 
من المزايا الخا�شة المو�شومة بها، والتي تميزها 

عن �شواها من ق�ش�ض اأجيال اأخرى.
والثمانيني���ات  وال�شبعيني���ات،  ال�شتيني���ات،  فف���ي 
بلغ���ت الق�ش���ة ال�شوري���ة اأوج ذروته���ا الفنية، خالل 
تط���ورت  حي���ث  الما�شي���ة،  الثالث���ة  العق���ود  تل���ك 
الفن���ي  التكني���ك  ا�شتخ���دام  حي���ث  م���ن  تجربته���ا 
الق�ش�ش���ي الحدي���ث، ف�ش���اًل ع���ن اأنه���ا احت�شن���ت 

هموم الإن�شان ورغباته وطموحاته.
ويق���ول اأديبن���ا مح�ش���ن يو�ش���ف المحتف���ى به في 
ه���ذه الزاوي���ة: لأن بيت���ي كان ممل���وءاً بالأطف���ال، 
واأغل���ب الق�ش����ض تحم���ل اأ�شماءه���م، وكون���ي اأح���ب 
الأطف���ال اأردت اأن اأعال���ج الخراف���ات الموج���ودة في 
المجتم���ع من خالل ق�ش�شي ع���ن الأطفال، لأنهم 
عم���اد الم�شتقب���ل، و�شيغ���دون �شبابه الذي���ن يبنون 
وطنه���م ب�شكل متميز، فنح���اول اأن نزرع فيهم زرعاً 

جيداً، لنح�شد ثمراً يانعاً في الم�شتقبل.
الحكاي���ا  اأف���كار  بع����ض  ن���زرع  اأن  الخط���اأ،  فم���ن 
ال�شعبية المتوارثة في ذهن الطفل، مثل: ا�شطياد 
�شمك���ة يوجد بداخله���ا �شمكة ذهب، بل على العك�ض 
نعل���م اأطفالنا العمل و�شي���د ال�شمك لأنه هو الذي 

يجلب لهم المال ل�شراء الذهب.
الت���ي  الذهبي���ة  ال�شمك���ة  ق�ش���ة  كان���ت  ولذل���ك 
مثل���ت م�شرحي���ة، وكان من اأبطاله���ا: الفنان زهير 

رم�شان، والفنانة اأمانة والي، وغيرهما..
الق�ش�ش���ي  الأدي���ب  عال���م  ف���ي  الم���راأة  وح���ول 
مح�ش���ن يو�ش���ف فاإنه���ا تاأخ���ذ عل���ى عاتقه���ا تقديم 
روؤي���ة ل�شورة المراأة ف���ي الإبداع الق�ش�شي، ومدى 
ارتباطه���ا بالواق���ع وحرك���ة المجتم���ع م���ن خ���الل 
ثالث���ة مح���اور: المح���ور الأول ا�شتعرا����ض ح�ش���ار 
الم���راأة ال�شرقّي���ة الم�شتلب���ة، وم���ا تعاني���ه من قهر 
وا�شطه���اد، و�ش���ل اإل���ى ح���د الفجيع���ة ف���ي مجتمع 
يرغمه���ا عل���ى م�ش���ادرة اإن�شانيتها. ويق���ف المحور 
الثاني عند المراأة المقاِومة التي ثارت على واقعها 
ال�شرق���ي المتمث���ل بالع���ادات والتقالي���د والأف���كار 
المتخلف���ة، وماآ�شي القم���ع وال�شتالب وال�شطهاد 
المجتمع���ي، ونه�ش���ت للدف���اع عن ق�شاي���ا الإن�شان 
الكبرى من اأجل حياة ي�شودها الحّب وال�شالم. اأما 
المح���ور الأخير فاإن���ه يتناول الم���راأة الرمز، متكئاً 
عل���ى الرمز ال�شّفاف القريب م���ن الفهم والإدراك، 
والبعيد عن الإبه���ام والغمو�ض، ول تكاد ق�شة من 
ق�ش����ض الكاتب تخلو من اإ�ش���ارات تاريخية يغّلفها 
بالرمز لتقديم �شورة للعالم، كما ينبغي اأن يكون.
لق���د قم���ت بزيارة ه���ذا الكاتب الكبير ف���ي منزِلِه 
ف���ي حي )ب�شن���ادا( المتاخ���م لمدين���ة الالذقية مع 
الزمالء في فرع اتحاد الكتاب العرب في الالذقية 
هن���اك  المتواجدي���ن  الرق���ة  ف���رع  ف���ي  وزمالئن���ا 
ومجموع���ة من اأدب���اء محافظة الالذقي���ة الكرام.. 
اإل���ى اأ�شرت���ه الكريم���ة واأولده واأ�شه���اره  فن���ا  وتعرَّ
الذي���ن يتمتع���ون بمه���ارات علمية ومعرفي���ة عالية 

الم�شتوى.. 
لكاتبن���ا الجمي���ل و�ش���ٌع �شح���ي موؤ�ش���ف حي���ث ل 
ي�شتطي���ع النط���ق ول الق���درة عل���ى متابع���ة العم���ل 
الإبداع���ي بعد اأن اأم�ش���ى كل �شنوات عمره مكافحاً 
وقارئ���اً ومبدع���اً.. نتمن���ى ل���ه ال�شالم���ة وال�شح���ة 
والعافية واأن نلقاه قريباً وهو في اأح�شن الأحوال.


