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يوم��ًا اإثر يوم يزداد خطر االحتلل التركي للأرا�س��ي العربية ال�س��ورية، وتتعاظم 
معاناة ال�سعب العربي ال�سوري نتيجة ما يقوم به المحتل التركي واأتباعه من ممار�سات 
في ال�سمال ال�سوري، ويظهر هذا جليًا من خلل �سرقة الخيرات ال�سورية في المناطق 
الت��ي تحتلها تركي��ا، والتخريب الممنهج الذي يعتمده النظ��ام التركي هناك، وكذلك 
ب�س��بب محاولت��ه تزيي��ف الواق��ع من خلل م��ا يقوم به م��ن خطوات ت�س��تهدف تغيير 

الهوي��ة الجغرافية وال�س��كانية لتلك المنطقة، 
وطم�س هوية �س��كان ال�سمال وال�س��مال ال�سرقي 
ف��ي �س��ورية، وتغيي��ر التركيب��ة الديمغرافي��ة 
بالق��وة، وال��ذي تجلى بتغيي��ر ال�س��جل المدني 
لل�س��كان، والح��ّث عل��ى ت��داول اللي��رة التركية، 
وفر���س  التعليمي��ة  المناه��ج  لتغيي��ر  وال�س��عي 
المحت��ل  لغ��ة  وفر���س  التركي��ة،  المناه��ج 
الترك��ي على ال�س��كان العرب ال�س��وريين، ف�س��ًل 
ع��ن �سح��ب البطاق��ات ال�سخ�سي��ة وا�ستبداله��ا 
باأخ��رى للمحت��ل الترك��ي، وه��ي خط��وات يبدو 
اأنه��ا غي��ر مقنع��ة وكافي��ة للمحت��ل ال��ذي اأعلن 
اأن  المعه��ودة  بل�سو�سيت��ه  »اأردوغ��ان«،  رئي�س��ه 
ب��لده �ستطهر منطقتي تل رفع��ت ومنبج �سمالي 
�سورية م��ن االإرهابيين )االأكراد( ح�سب زعمه. 
موؤك��داً رغبته باإقامة منطقة اآمنة بعمق 30 كم 
�سمال��ي �سوري��ة، وهو ما ال يتحق��ق اإال من خلل 
الق�س��اء عل��ى خ�س��وم اأردوغ��ان ف��ي المنطقة، 
ح�س��ب زعمه. وله��ذا اأقدم��ت الق��وات التركية 

على ق�سف ع�سرات القرى ال�سورية بالمدفعية الثقيلة، توؤازرها في عدوانها المجاميع 
االإرهابي��ة الموالي��ة لها، والت��ي عاثت ف�سادًا وتدمي��رًا في �سورية، قب��ل اأن تنتقل اإلى 
ال�سمال وال�سمال ال�سرقي؛ لتكون اأداة في يد المحتل التركي ومدفعًا يق�سف من خلله 
)اأم الكي��ف( و)ت��ل تمر( وغيرهم��ا من المناطق و الق��رى، مخلفًا اأ�س��رارًا ج�سيمة في 
البن��ى التحتي��ة و�سبكات الكهرب��اء والمياه، عبر اعتداء وا�سح عل��ى اأرا�سي وممتلكات 
ال�سع��ب ال�س��وري ف��ي تلك المنطقة، ف�س��ًل عن اإ�ساب��ات مبا�سرة لبع�س جن��ود الجي�س 

العربي ال�سوري في تلك المنطقة.
اإن الق��ارئ لل�سيا�س��ة التركي��ة ومزاع��م حكامه��ا ي��درك تمام��ًا اأطم��اع ه��ذه القيادة 
باالأرا�س��ي ال�سوري��ة، بدءًا م��ن حلب م��رورًا بمناطق �سم��ال و�سرق �سورية و�س��واًل اإلى 
المو�س��ل وكرك��وك ف��ي العراق، واأنه��ا تابعة للدول��ة التركية الموع��ودة، وهي امتداد 
تاريخ��ي لل�سلطنة العثمانية، كما ياأتي ع��دوان المحتل التركي على االأرا�سي ال�سورية 
الي��وم ومحاولة اإقامة المنطقة االآمنة بعم��ق 30 كم، هادفًا ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الق�ساء 
عل��ى فك��رة الحكم الذاتي الك��ردي المدعوم غربي��ًا، ف�سًل عن اإقام��ة منطقة )اآمنة( 
يت��م العم��ل على تجهيزه��ا الإع��ادة اللجئين ال�سوريي��ن اإليه��ا، ال �سيما بع��د اأن اأ�سبح 
هوؤالء عبئًا على النظام التركي، الذي يريد تحقيق منافع انتخابية من خلل خطوته 
ه��ذه، وال �سيم��ا اأن ق�سية اللجئين غدت نقطة  ا�ستقطاب ح��اد ت�ستخدمها المعار�سة 

التركية اإعلميًا و�سيا�سيًا �سد نظام اأردوغان.
لق��د اآن لن��ا اأن نفتح ب��اب التطوع عند اأبناء �سعبنا لقتال المحت��ل التركي، وو�سع حٍد 
ال�ستباحته للأرا�سي ال�سورية و�سرقة خيراتها، ذلك اأن درو�س التاريخ علمتنا اأن الحق 
ال ي�ستع��اد اإالَّ بالق��وة واال�ستب�س��ال دفاع��ًا عنه، واال�ستم��رار بف�سح �سيا�س��ات المحتل 

التركي وجرائمه في �سورية خ�سو�سًا والعالم عمومًا.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

تركيا 
استراتيجية 

العدوان 
واللصوصية

القارئ للسياسة 
التركية ومزاعم حكامها 

يدرك تمامًا أطماع 
هذه القيادة باألراضي 

السورية

دول وكيانات عربية في بالد األديبة السورية غادة السمانالثقافة وعي وليست غزواً
الشام قبل اإلسالم



 كتب: د. سليم بركات كتب: عيد الدرويش

الإرادة �س���رورة تملي على الإن�سان تغيير الواقع 
الذي يعي�سه اأو يحلم في روؤيته، وتبقى هذه الإرادة 
عمي���اء وم�س���لولة اإن ل���م ترتكز عل���ى معرفة ووعي 
كّلي للمو�س���وع الذي يطمح الإن�سان لتطبيقه بعد 
الإلم���ام بحيثّي���ات الواق���ع الذي يعي�س���ه، مع اإدراك 
الأولويات في تغيير الواقع الم�س���تهدف، وخطوات 
التطبيق ب�س���كل َح�س���ٍن يتوقف على ُح�س���ِن الإدارة، 
ف���الإدارة هي خارطة الطريق للإرادة لتنظيم تلك 
الق���درات ب�س���كل منّظ���م، فالعلق���ة بي���ن مفهومي 
الإرادة والإدارة لغ���ة وا�سطلح���اً علق���ة تكاملّي���ة 
وثيق���ة ي�ست���ركان ف���ي الو�سيل���ة، ويتعا�س���دان ف���ي 
الغاي���ة، ويرتبط���ان ب���كل عم���ل يق���وم ب���ه الإن�س���ان 
ف���ي حيات���ه العامة، وينعك�س���ان عليه، ف���الإرادة هي 
مات التي يمتلكها الفرد م�سافاً  ال�ستع���داد والمقوِّ
اإليه���ا التاأهي���ل والتدري���ب والمعرف���ة الت���ي تجعله 
يحّدد ما يريد من تحقيق اأهدافه، واإن اإخراج هذه 
الق���درات ب�س���كل فاع���ل ا�ستثم���اراً ل���كل الإمكاني���ات 
والق���درات الإبداعي���ة والعقلي���ة والنف�سي���ة، تندرج 
تح���ت م�سطل���ح الإدارة، وهن���ا يج���ب عل���ى الف���رد 
خل���ق فر����صٍ اإيجابية لُيح�سن ا�ستثم���ار كل طاقاته 
ف���ي �سبيل �سعادت���ه و�سعادة الجمي���ع؛ اإن النطلق 
من الفرد هو انطلق من المجموع، فالمجتمعات 
���ي اأبناَءها من خ���لل الموؤ�س�س���ات بهدف  الت���ي تربِّ
رف���ع م�ست���وى الوع���ي والتاأهي���ل لديه���م تجعله���م 
اأكثر قبوًل وتماهياً مع المجتمع بامتلكهم لهذه 
ال�ستع���دادات، عندها يتقّبل اأ�سح���اب الإدارات من 
كل اأ�سح���اب الإرادات طروحاتهم وم�ساريعهم - اإن 
ل���م نقل اإّن كل من يمتل���ك الإرادة فعليه اأن يمتلك 
الإدارة والعك����ص �سحي���ح-  فل يتوق���ف الأمر على 
جان���ب دون تحقي���ق الجانب الآخر، وه���ذا التناغم 
لكل الطاقات الب�سرية �سُيف�سي اإلى تراكم معرفي 
وح�س���اري ي�ساهم في ا�ستمرار حيويتها، لم�سلحة 
اأن يبق���ى المجتمع متقدماً ومتط���وراً، وبالتعا�سد 
ع���ن  يتمي���ز مجتم���ع  الإدارة  وُح�س���ِن  الإرادة  بي���ن 
مجتم���ع اآخ���ر وح�س���ارة عن اأخ���رى، وبهم���ا ُيقا�ص 
الحتف���اظ  وم���ع  لل�سع���وب،  والتط���ور  التق���دم 
بخ�سو�سي���ة المجتمع ونواظم���ه التراكمية واإرثه 
للتغيي���ر  ما�س���ة  بحاج���ة  ه���و  ال���ذي  الح�س���اري، 
والتجدي���د م���ا ا�ستط���اع اإلي���ه – اأ�سح���اب الإرادات 

اأ�سحاب  على  العين  فر�ص  بمثابة  وهو  – �سبيًل 
ب���ه ل�ستثم���ار كل الإرادات   الإدارات يج���ب القي���ام 
درو����ص  م���ن  م�ستم���دة  المجتم���ع،  اأف���راد  بي���ن 
وفل�سف���ات الإرادات والإدارات لمجتمع���ات اأخ���رى، 
لأن كل ح�س���اد الإرادات والإدارات ف���ي العال���م ه���و 
لم�سلح���ة الإن�سانية جمعاء في الر�سم الح�ساري، 
والتميز في���ه حين �سيكون نت���اَج الإرادات المتميزة 
ف���ي الإب���داع والبتكار العلمي والمعرف���ي، فالإرادة 
ه���ي الت�سمي���م والع���زم والطاقة الموؤهل���ة لتح�سن 
ع���ن  ف�س���ًل  المتراكم���ة،  الطاق���ات  م���ع  التدبي���ر 
ه���ذه  ل�ستيع���اب  كاف���ة  الإدارة  ب�سن���وف  الإلم���ام 
ف���ل  وتفعيله���ا،  تن�سيقه���ا  يت���م  ل���م  واإذا  الإرادات، 
فائ���دة منه���ا، و�ستبق���ى كل ه���ذه الإمكاني���ات خارج 
ال�ستثم���ار الحقيقي لجهد الإن�س���ان، وخارجة عن 
الم�سلح���ة الإن�ساني���ة، والأف���راد لي�س���وا على درجة 
واح���دة في ال�ستعداد والإرادة، ولكن الإدارة �سرٌط 
لزٌم له���ا، فهناك اإرادات مميزة بما تحمله من نتاج 
م�ستندة اإلى قاعدة علمية ومعرفية اأ�سهمت ب�سكل 
كبي���ر في التطور، و�سابقت الزمن من حيث البقاء 
وال�ستمرارّي���ة كبع����ص الختراع���ات المهّم���ة التي 
كانت ح�سيلة اإرادات وطاقات غّيرت حياة ال�سعوب، 
ت حدود  ودخل���ت ف���ي مفردات حي���اة النا����ص وتخطَّ
المكان والزمان، واأ�سبح���ت ملكاً للب�سرية جمعاء، 
وم���ن هن���ا تكم���ن عظم���ة تل���ك الإرادات، ف���الإرادة 
طاق���ة ال�سعوب التي ت�سنع به���ا المعجزات ونقطة 
التحول الكبير في م�سهد الحياة الجتماعية التي 
تب���رز الواق���ع بم���ا يجب اأن يك���ون علي���ه من خلل 
ُح�س���ِن الإدارة الفردي���ة والجمعي���ة لتوزي���ع العم���ل 
على اأف���راد المجتمع، كل ح�س���ب اإرادته الإيجابية، 
م�ساف���ة  اأخ���رى  ق���درة  ه���ي  الجمي���ع  اإرادات  لأن 
لُح�س���ن الإدارة وتبويبه���ا. �سف���وة الق���وة، �ستبق���ى 
ه���ذه الثنائي���ة جوه���ر التق���دم والتط���ور تحدده���ا 
ق���درة الإرادة وم�ستواه���ا وا�ستغراقه���ا ف���ي الإدارة 
التي ت�سعها في موقع التطبيق والهدف هو تغيير 
الواق���ع نح���و الأف�س���ل، وبهم���ا اأي�س���اً نق���راأ درج���ة 
الإرادة والإدارة ف���ي كل مجتمع من درجة ح�سوره 
والحا�س���ر،  الما�س���ي  ف���ي  والمعرف���ي  الح�س���اري 

وبهما تحدد خارطة الطريق للم�ستقبل.....!!!!

الثقاف���ة ه���ي الكيفي���ة الت���ي به���ا يعي����ص النا����ص وه���م يفك���رون 
ويح�س���ون، وه���ي اأو�س���ع دائ���رة م���ن التربية، كم���ا اأن التربي���ة اأو�سع 
دائ���رة م���ن التعلي���م، واإن كان���ت ه���ذه الدائرة ف���ي مقدم���ة الدوائر 
المعني���ة بالم�ساأل���ة الثقافي���ة. اإن اأنظمة الحك���م، و�سيا�سة الحكام، 
ونظ���ام الأ�س���رة، واأماك���ن العب���ادة، والموؤ�س�س���ات الخيري���ة، وتوزيع 
الث���روة، وجغرافية الب���لد الطبيعية، وط���رق الموا�سلت، ون�سبة 
طبق���ات الأم���ة الجتماعي���ة بع�سه���ا اإل���ى بع����ص، واأن���واع التقاليد، 
وال���روح  الع���ام،  والأم���ن  العدال���ة،  وفق���دان  الموروث���ة،  والع���ادات 
المعنوي���ة... كله���ا معني���ة وتعد م���ن الم�سادر المهمة ف���ي الثقافة 
وترويجه���ا، ل ل�سيء اإل ل�سيء واحد وهو اأن الثقافة هي الح�سارة 

واأن الح�سارة هي الثقافة.
م���ن هن���ا نتبي���ن اأن الثقاف���ة لي�س���ت جم���ودا، ب���ل مرون���ة تت�س���ع 
وت�س���يء، تتلون وتتغير بتغير اأوطانه���ا وم�سادرها، ولقد بقي هذا 
التغيي���ر ي�سي���ر بطيئا في تاريخ الب�سري���ة الو�سيط والحديث حتى 
نهاي���ة الق���رن التا�سع ع�سر، حي���ث ال�سرعة التي ت���كاد اأن تفتك بما 
ه���م دون المتو�س���ط ف���ي الوعي ل���ول اليقظة العقلية الت���ي روج لها 
الفل�سف���ة والمفك���رون وتبناها رج���ال الإ�س���لح اجتماعيا وعلميا 
ال�سيا�سي���ة  اأحدث���ت النقلب���ات  الت���ي  م���ن خ���لل الديمقراطي���ة 
والقت�سادي���ة والثورة ال�سناعية... وما برح���ت �سرعة هذا التغيير 
تت�ساع���ف حت���ى ج���اءت الإنج���ازات الفكري���ة والمادي���ة المعا�س���رة 
الواح���دة تلو الأخ���رى منذ ذلك الوقت وحتى يومن���ا هذا. اإنجازات 
�سريعة يخ�سى منها المت�سائمون �سوء العاقبة، اأدخلت الب�سرية في 
عال���م الحداث���ة، وم���ا بع���د الحداثة، وم���ا بعد بعد الحداث���ة. ونحن 
ل نجان���ب الحقيق���ة اإذا قلن���ا اإن الف�س���ل بذلك كل���ه لي�ص لل�سيطرة 
الب�سري���ة على مقدرات الطبيعة واكت�س���اف قوانينها فح�سب، واإنما 
الف�س���ل اأي�س���ا لكت�س���اف الط���رق القيمية الأخلقية ف���ي الو�سول 
اإليه���ا وا�ستخدامه���ا. وكم���ا اأنن���ا مدين���ون للتط���ور الم���ادي بحياتنا 
كب�س���ر فاإنن���ا مدين���ون للوعي ف���ي كيفي���ة التفكي���ر الوجداني الذي 
يميزن���ا ع���ن المخلوق���ات الأخ���رى. وه���ذا يعن���ي اأن الثقاف���ة ت�سمل 
جمي���ع نواحي الحياة م���ن ماأكل وم�سرب وملب����ص وم�سكن وعقيدة 
واأي مبداأ معنوي ي�سمل �سقل الذهن وتهذيب العاطفة المعبر عنه 
عمليا ووجدانيا، اإنها بمجملها م�سدر للثقافة وو�سيلة ل�سناعتها.

م���ن ه���ذا المنطل���ق نقول ل���كل من كان م���ن ذوي الح���ل والربط 
ف���ي المج���ال الثقاف���ي على الم�ست���وى العربي، ولكل م���ن يقدمون 
رج���ل ويوؤخ���رون اأخ���رى ويقفون موق���ف التردد والخ���وف وال�سك 
م���ن الثقافة المعا�سرة، ويري���دون اأن يكون للعربي ثقافة ومدنية 
خا�ست���ان ب���ه، اأن���ه ل توج���د ثقافت���ان عل���ى م�ست���وى العال���م في اآن 
واح���د، واإن ال���كلم ع���ن ثقاف���ة �سرقي���ة وغربي���ة وغي���ر ذل���ك م���ن 
ال���كلم، م���ا ه���و اإل تلعب بالألف���اظ وخلط ف���ي المعان���ي، ودليل 

ذل���ك ما يق���ال عن ثقاف���ة ال�سي���ن والياب���ان وغيرهما م���ن النمور 
الآ�سيوية على اأنها ثقافة �سرقية، ولكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه 
ه���و ه���ل يوجد م���ن ت�سابه في ه���ذه الثقافة ال�سرقي���ة �سوى �سفرة 
الل���ون واحت���داب العي���ون. وم���ن ثم م���ا هو وج���ه الت�ساب���ه في هذه 
الثقاف���ة الت���ي ي�سبح فيه���ا ال�سيني ف���ي عالم الفل�سف���ة والتاأملت 
الخيالي���ة، ف���ي الوقت الذي يه���رع فيه الياباني اإل���ى ميادين الجد 
والعم���ل، وبالتال���ي م���ا اأوج���ه الت�سابه في ه���ذه الثقاف���ة التي نرى 
فيه���ا ال�سين���ي مولع���ا ب���الآراء النظري���ة، واليابان���ي متعاون���ا عل���ى 
تكيي���ف النظريات عملياً وبما يتنا�سب واأحواله العامة. وهل نبالغ 
اإذا قلنا اإن ال�سيني مازال يخ�سى المدنية الغربية وملب�ساتها في 
الوقت الذي مازال فيه الياباني يقتب�ص طرق الزراعة من اأميركا، 
والهند�س���ة من اإنكلترا، والطب م���ن األمانيا، والفنون الجميلة من 
اإيطالي���ا وفرن�س���ا، وق�ص عل���ى ذلك بقية ال�سع���وب الأخرى العربية 

وغير العربية.
اإن القول بثقافة �سرقية و ثقافة غربية هو قول خاطئ بامتياز، 
كي���ف ل والثقاف���ة الغربي���ة ق���د اقتب�ست م���ن فل�سطي���ن دينها ومن 
روم���ا �سرائعه���ا ومن اأثين���ا مقايي�ص الجمال فيه���ا. كيف ل ويوجد 
ف���ي الوطن العرب���ي من يخ�سى طغيان الثقافة المعا�سرة ال�سائدة 
عل���ى م�ست���وى العال���م وهو ينظر اإلى ال���وراء تارة واإل���ى الأمام تارة 
اأخ���رى. اإنه ل يرف�ص ثقافة القرن الواحد والع�سرين فح�سب، بل 
يرف����ص كل ثقافة تغ���ذي العي�ص وتنمي الوج���دان وتمد بالتفكير، 
م���ا اأح���وج الإن�سان العربي اإلى كل ثقاف���ة تنمي وعيه وتغذي روحه 
بر�س���اه حت���ى ل يه���رع اإليها في يوم من الأيام را�سي���اً اأم لم ير�َص. 
م���ا اأح���وج عرب ه���ذا الع�سر اإلى ثقاف���ة قومية اإن�ساني���ة دون تردد، 
لأن ف���ي الت���ردد وقوفاً وجموداً وفي ال�سي���ر تقدماً ونهو�ساً، ونحن 
ل نبال���غ اإذا قلن���ا اإن الحي���اة �سل�سل���ة مت�سل���ة م���ن تراك���م المعارف 
العلمي���ة الت���ي ل ينف�س���ل م�ستقبله���ا ع���ن حا�سره���ا ول ينف�س���ل 

حا�سرها عن ما�سيها.
اإن الأم����ص والي���وم والغ���د وح���دة اإن تج���زاأت فق���دت خ�سائ�سه���ا 
وانه���ار كيانه���ا، وم���ن منا ل يفخ���ر بما�سي���ه اإذا كان ه���ذا الما�سي 
م�سرف���ا ول يعت���ز بتراث���ه اإذا كان ه���ذا التراث ثمينا خال���دا، اإن في 
التنا�س���ي عقوق���اً ل يغتف���ر، وفي الإغفال تق�سي���راً ل ين�سى، ونحن 
عندم���ا ندعو اإلى نه�سة عربي���ة علينا اأن ندرك اأن هذه النه�سة ل 
يمك���ن اأن تتحقق اإل من خ���لل المعرفة التامة والإطلع ال�سامل 
اأي���ن كان م�س���در ه���ذه المعرف���ة؟ واأي���ن كان م���كان ه���ذا الإطلع؟ 
الأم���ر ال���ذي يتطل���ب الجهد العقل���ي والوق���وف على الفك���رة التي 
توؤ�س�ص للمعارف العلمية الأخلقية، لي�ص على الم�ستوى المحلي 
فق���ط واإنما على الم�ستوى الإن�ساني اأي�س���ا، فالثقافة الإن�سانية ل 

وطن محدداً لها، اإنها وعي اإن�ساني ولي�ست غزواً.  

الثقافة وعي وليست غزواًبين اإلرادة واإلدارة

قضايا وآراءشعر
األحد2022/6/12م- 2 العدد:    »1777« 
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مجلس االتحاد في اجتماعه السابع
عقد مجل�ص اتحاد الكتاب العرب اجتماعه ال�سابع برئا�سة د. محمد الحوراني رئي�ص التحاد وح�سور ال�سادة اأع�ساء المكتب 

التنفيذي واأع�ساء مجل�ص التحاد.
وتّم خلل الجتماع مناق�سة الو�سع الثقافي وال�ستثماري في التحاد، حيث اأبدى اأع�ساء المجل�ص ثقتهم في قدرة المكتب 

التنفيذي على النهو�ص بالواقع ال�ستثماري بما ينعك�ص تح�ّسناً ملحوظاً في الواقع المادي لكل ع�سو من اأع�ساء التحاد.
ووافق المجل�ص على التعاقد مع متعهد للبدء ببناء كتل �سكنية ذات اأغرا�ص تجارّية في منطقة الم�سروع العا�سر في اللذقية، 
وعلى التعاقد بالّترا�سي للم�ساركة في تطوير وت�سغيل مطبعة التحاد �سرط الأخذ بالعر�ص الأف�سل المقّدم من العار�سين.

وطالب عدد من اأع�ساء مجل�ص التحاد اإيلء المو�سوع المالي اأق�سى درجة من الهتمام، بحيث ُي�سرح بالتفا�سيل الدقيقة 
الواقع المالي في التحاد لكي ُيعرف وجه النفاق ب�سورة دقيقة.

وفي الو�سع الثقافي التقت اأ�سوات الم�ساركين في الجتماع على �سرورة الرتقاء بواقع الكتاب المطبوع، فل يتّم اختيار اإل 
الكت���ب الت���ي ت�ستح���ق اأن ُيخ�س�ص لها القارئ جزءاً من وقته، واأن تكون مطلوبة من جمه���ور القّراء لجودة محتواها واأهّمية ما 

ُيثار في �سفحاتها من مو�سوعات.
وف���ي وق���ت لح���ق ان�سّم د. مه���دي دخل اهلل ع�س���و القي���ادة المركزية لحزب البع���ث العرب���ي ال�ستراكي اإلى الجتم���اع واأغناه 
بح�سوره، واإجابته على الأ�سئلة التي طرحها عدد من الم�ساركين في الجتماع، وقد اجتمعت الآراء على �سرورة تح�سين واقع 
التحاد من جوانبه كاّفة فكرياً، ثقافّياً، مالّياً، وا�ستثمارّياً بما يعود بالخير العميم على الثقافة والفكر واأع�ساء التحاد حملة 

الأقلم الموؤمنين بانت�سار �سورية على قوى ال�سّر والإرهاب.

الكالم من اختصاص المعرفة أّما االستماع فهو امتياز الحكمة

 )أوليفر وندل هولمز(.

�سمن خطة اتحاد الكتاب العرب ب�سكل عام وفرع ال�سويداء 
ال�سب���اب لكت�س���اف  جي���ل  م���ع  التوا�س���ل  ف���ي  خا����ص  ب�س���كل 
اإبداعاتهم والإ�ساءة عليها و�سقلها وتقديمها بال�سكل اللئق 
وال�سحيح، نظم فرع ال�سويداء يوم الثنين 2022/6/6 ور�سة 
عم���ل تفاعلي���ة �سم���ن فعاليات ن���ادي ال�سب���اب الثقافي حملت 
عنوان “تقدير الذات” باإ�سراف المدرب الأ�ستاذ عماد دويعر.

حظيت الور�سة بح�سور وم�ساركة وا�سعة من جيل ال�سباب، 
وت���م ا�ستخ���دام و�سائ���ل الإي�س���اح المختلف���ة لإي�س���ال الأفكار 
بي�س���ر، ث���م ُفت���ح ب���اب النقا����ص م���ع الم�ساركي���ن الذي���ن عبروا 
ع���ن اآرائهم ومقترحاتهم وتطلعاته���م التي هي محّط اهتمام 
اتح���اد الكت���اب الع���رب لقناعته الرا�سخ���ة باأن بن���اء جيل �ساب 

مثقف واٍع هو مهمة اإن�سانية وطنية بامتياز.

»تقدير الذات«... ورشة 
عمل تفاعلية في فرع 

السويداء



 كتب: سهيل الَشعار

 كتب: محمد قرانيـا

الأديبة ال�سورية غادة ال�سمان تقول:
اإل  يبق���ى  �س���يء  ول  متعت���ي..  الأبجدي���ة 

الكلمة المكتوبة
تتاب���ع �سحيفة الأ�سبوع الأدب���ي اهتمامها 
اإنه���ا  بالأدب���اء الع���رب والعالميي���ن، وحي���ث 
توؤم���ن بالكلمة الطيبة كفع���ل محَر�ص على 

الخير والمحبة والت�سامح.
تف���رد �سفحاته���ا في ه���ذا الع���دد للأديبة 

ال�سورية الكبيرة غادة ال�ّسمان.
حواراته���ا  م���ن  المخت���ارات  بع����ص  وهن���ا 
بالوع���ي  الممل���وءة  وال�ّسائق���ة  المهم���ة 

والدها�ص.
))غادة ال�سمان.. 

كاتبة ل عمر لها.. 
واإذا كان���ت اأعمار الب�سر تقا�ص باإنجازاتهم فعمرها هو 2٩ كتاباً 
بالتم���ام والكم���ال، تت���وزع ما بي���ن الق�س���ة والرواي���ة، والن�سو�ص 

ال�سعرية واأدب الرحلت والنقد الأدبي، والوجدانيات.
 كل �سن���ة تختف���ي غ���ادة ال�سمان ع���ن المحيطين به���ا فترة من 
الزم���ن، حي���ث تختلي بنف�سه���ا واأقلمها في مكان م���ا من العالم 

ت�سميه »وكرالكتابة »، ول تخرج منه اإل بكتاب جديد(( 
مجلة كل العرب 1٩٩5/3/17

))عندم���ا يذكر ا�س���م المبدع���ة العربية الكبيرة غ���ادة ال�سمان 
فاإن���ه يذكر بكل حب واهتمام، اإذ اإن���ه ا�سم يقترن باأعمال اإبداعية 
طليعي���ة ف���ي الق�سة الق�سيرة: رحيل المراف���ئ القديمة، ل بحر 

في بيروت، عيناك قدري.
 وهي مجموعات اأ�َس�ست لتجديد هذا الفن منذ ال�ستينات وفي 

الرواية: بيروت 75، ليلة المليار واأعمال اأخرى.
 ول���م تنل رواياته���ا اهتمام القارئ العربي فح�سب بل والعالمي 
اأي�ساً ب�س���دور ع���دة تراج���م له���ا ع���ن اأكب���ر دور الن�سر ف���ي األمانيا 

واإيطاليا واإ�سبانيا وفرن�سا وبلدان اأخرى.
ان المتاب���ع لأعماله���ا المن�س���ورة ف���ي �سل�سل���ة ))الأعم���ال غير 
الكامل���ة(( يتاأك���د له ه���ذا الخ�سب الإبداعي الذي ن���در اأن تملكه 
كاتب���ة من كاتب���ات جيلها، كما اأن غادة تكتب من���ذ �سنوات عديدة 
رك���ن ))لحظ���ة حري���ة(( الأ�سبوعي عل���ى ال�سفح���ة الأخيرة من 

مجلة الحوادث.
وا�سدق���اء غ���ادة القريب���ون يعرف���ون جي���داً اأنه���ا اإن�س���ان ن���ادرة 
الوف���اء، وفاوؤه���ا ل ح���دود له، كم���ا اأنها لم تن�ص الذي���ن يقفون اأو 

وقفوا معها، ولم تن�ص قَراءها 
عن جريدة ال�سحافة1٩٩4/3/11

-تعريف خا�ص
 �سئلت الأدبية ال�سورية غادة ال�سمان:

ه���ل لن���ا بتعريف خا�ص منك يك���ون اأكثر ان�سجام���ا مع عالمك 
الداخلي الخفي الذي لم تظهره �سفحات كتبك؟ فقالت:

 ف���ي اأعماق كل اإن�س���ان حديقته الب�سرية ال�سغي���رة، لكن قراءة 
م���ا بي���ن ال�سطور في كتبي تكاد تع���ّري ت�ساري�ص عالمي الداخلي 
الخف���ي، فن�سب���ة النف�س���ام بين اأعماق���ي ال�سري���ة واأبجديتي اأقل 
م���ن الماأل���وف، وهذا م���ا جعل حيات���ي الأدبية من���ذ البداية حرباً 

متوا�سلة بل هوادة..
1٩٩3/2/24

* اأين تجدين نف�سك بعد هذه العقود من الكتابة؟
اأج���د نف�س���ي ف���ي �سياع���ي الجمي���ل، فكثيرة ه���ي الأ�سي���اء التي 
اأحبه���ا ف���ي كوكبن���ا ال���ذي اأزوره ك�سائح���ة ترانزيت تنتظ���ر اإقلع 

طائرتها.
 اأح���ب الكتابة الروائية، اأحبُّ الق�س���ة الق�سيرة، اأحبُّ الرحيل، 
اأه���ب عمري من اأجل لحظة اأن�ص روحية اإن�سانية، اأحب التلحين 
المو�سيق���ا، الر�س���م، العزف على اآل���ة مو�سيقي���ة، ال�سباحة، ركوب 
الخي���ل، لوكانت لي مجموعة من الأعمار لحاولت اإتقان العديد 

من العطاءات بما في ذلك العزف على اآلة مو�سيقية.
 م���ع الزم���ن يتعلم المرء حقيقة مّرة، وهي اأنه ممتلئ بع�سرات 
الطموحات لكنه ل يملك اأكثر من ع�سرة اأ�سابع، وعليه اأن يفلت 

الكثير للحفاظ على الأهم والأغلى...
 به���ذا المعن���ى فق���ط، بمعنى الختي���ار الإرغامي، اأّت�س���ّور اأنني 
الروائي���ة والق�س���ة  الكتاب���ة  الكتاب���ة:  ف���ي فعالي���ة  اأج���د نف�س���ي 

الق�سيرة والن�سو�ص ال�سعرية ..
1٩٩4/3/11

و�سئل���ت ع���ن �سح���ة قلمه���ا: ه���ل جافاك يوم���ا اأو ع���اداك واأخذ 
موقفاً منك بعد رحلة لي�ست بال�سهلة؟ 

قال���ت: �سح���ة قلم���ي من �سحة قارئ���ي العرب���ي، وقلمي �سجرة 
نبت���ت في تربة بلدها وا�ست���د عودها، واأينما اأعدت �ستلها �ستظل 

تحمل خ�سائ�سها الأ�سلية.
وت�سيف ال�سمان قائلة: 

قلم���ي ل يعادين���ي، لأن���ي اأحترم���ه واأعجز 
ع���ن ا�ستعماله ع�سا لترقي�ص قرود الّتك�ّسب 
في ال�سوارع الفكرية، وهو ل يجافيني، لكني 
اأحياناً اأجافيه، اأهرب منه في بع�ص الفترات 
راأفة بنف�سي، اإذ ما اأكاد اأم�سك به حتى يمعن 
نب�ساً في جراحي كلها من �سخ�سية ووطنية 

واجتماعية.. 
فه���و  اأحيان���اً،  موجع���ة  تقم�س���ات  لقلم���ي 
يَتحول على حين غ���َرة من ع�سا “ماي�سترو 
تق����ص  �سكي���ن  اإل���ى  هادئ���ة،  “ل�سيمفوني���ه 
الج���راح ن�سف المندملة قطبة بعد اأخرى.. 
وحي���ن اأكت���ب ع���ن لبن���ان يتح���ّول قلم���ي في 

يدي اإلى غ�سن زيتون.
1٩٩4/٩/18

-الكتابة كفعل تفاوؤل
تقول ال�سمان في هذا الخ�سو�ص:

ه���ل التف���اوؤل ه���و اأن يرف����ص المري����ص بال�سك���ري المحك���وم 
بالإعدام تناول الحلوى كوجبة اأخيرة قبل �سوقه اإلى الم�سنقة؟
 اإذا كان ذلك تفاوؤًل ولي�ص بجنون، فالكتابة فعل تفاوؤل اأي�ساً! 
ومجرد الإقدام عليها �سرخة توا�سل مع العالم الخارجي، حتى 

ولو كان الكاتب ي�سرخ في كل ما يخطه: النجدة!
وهكذا.. مهما تلبدت �سماء حرفي، اأظل اأحمل دبو�سي ال�سغير 
واأح���اول اأن اأحف���ر ب���ه جب���ل الأح���زان اأو اأق����صّ ناف���ذة ف���ي الأف���ق 

الم�سدود ينفذ منها ال�سوء.
ذل���ك بالتاأكيد ل ي�سبه ب�س���يء التفاوؤل الخطابي الغبي ال�سبيه 

بابت�سامةمتجّلدة على وجه جثة مزرقة.
م���ا اأتحدث عن���ه هو ذلك الرك���ن ال�سغير في القل���ب الن�ساني 
الم�س���ر عل���ى غ�سنه الأخ�سر في الحرائ���ق، اإنه ال�سوت الهام�ص 

بل�سوت: انه�ص، فقد تفلح اليوم. 
انه���ا قراءت���ي الدائم���ة للحي���اة الإن�ساني���ة عل���ى وج���ه كوكبن���ا، 
وعل���ى �سوء ذلك اأفه���م انتحار الكاتب الفرن�سي روبير زينز، فهو 

القائل:
))ل معنى للحياة اّل بيقين ما(( وكان هذا الكاتب عدمياً.

 ولك���ن الكات���ب لي����ص عّرافا،وقراءت���ه للأح���داث ه���ي نف�سه���ا 
بحاجة اإلى قراءة، فهو يقدم نبوءات م�سروطة في حال �سيرورة 
دائمة، و اأق�سى اأمنياته األ تتحقق نبوءاته المظلمة، حين كتبت 
بي���روت 75، كان���ت بي���روت ترف���ل ف���ي ف���ورة الزده���ار الخارج���ي، 
لكنني ل اأدري بال�سبط لماذا قالت عرافة الرواية: ))اأرى حزناً 
كثي���را.. اأرى دم���اً.. كثي���راً م���ن ال���دم.(( اأق�سى اأمنيات���ي كانت اأن 
ي�سح���و اأبطال روايتي من تدميرهم الذات���ي لأنف�سهم ووطنهم، 
واأل ت�س���دق نب���وءة العرافة اإل اإذا كان���ت م�سرقة.. وما زالت هذه 

اأمنيتي.
1٩٩4/03/21

- لماذا رف�ست اإجراء اأي مقابلة تلفزيونية..؟
 تقول ال�سّمان عن هذا المو�سوع:

 لأن���ي ف���ي اح���دى المقاب���لت اكت�سف���ت اأن مح���اوري ف���ي ذاك 
اللق���اء ل���م يق���راأ ل���ي اأي كت���اب! فق���ررت البتع���اد ع���ن الأو�س���اط 

الإعلمية اإلى الأبد.
كرمز – البومة 

 وعن طائر البوم، ولماذا اختارته كرمز لها في الحياة، قالت: 
اخترت البوم لت�سجيل موقف ل�سالح العقل ل ل�سالح البومة! 
فاأن���ا ل اأت�س���اءم من الب���وم ول اأتفاءل به، اإني بب�ساط���ة اأنظر اإليه 
بعي���ن جدي���دة راف�س���ة للنظ���رة ال�سائ���دة م���ن زمان دونم���ا مبرر 

عقلني منطقي. 
ل اأجد البوم م�سوؤول عن ثقب الأوزون وحرب الخليج ومجاعة 
ال�سومال و خراب لبنان مثًل، ولم اأَر بومة تخطف رجًل وتعذبه 
اأو تعمل قنا�ساً، وبدل من الت�ساوؤم اأف�سل تحديد المذنب و اأكره 
الهرب اإلى الغيبيات، واختياري للبوم رمزاً لمن�سوراتي تعبر عن 
رف�س���ي للقمع الجماعي ال���ذي تمار�سه علينا الأف���كار المتوارثة 
والخراف���ات الت���ي تتخذ ب�سبب قدمها �سبغ���ة التراث، وهو بريء 
منها، ولكنه بحاجة اإلى غربلة لتخلي�سه من �سوائب انحطاطية 

تعوق تدفقه في دورتنا الدموية الفكرية المعا�سرة.
وهك���ذا فحبي للبوم رم���ز لرف�سي تدجين الإن�س���ان بالغيبيات 

لت�سهيل اقتياده اإلى الحماقات الغوغائية الجماعية!!
1٩٩3/2/24
*ملحظة:

معظ���م ه���ذه الح���وارات ُن�سرت و ُجمعت في كت���ب للأدبية غادة 
ال�سّمان. من تلك الكتب:

 القبيل���ة ت�ستج���وب القتيل���ة – البح���ر يحاكم �سمك���ة � محاكمة 
حب.

ن�سج���ت »مريان���ا �سوا����ص« زمناً يغت���ال موجًة 
بحبك���ٍة اأنثوي���ة، ت�سل�س���ل فيه���ا ال�س���رد ب�س���ورٍة 
ف���ي  ال�سبي���ة  بطلته���ا  م���ع  يتنا�س���ب  عفوي���ة، 
الأ�س���رة الحلبي���ة العريق���ة، التي فق���دت ُمعيلَها 
ف���ي خم�سيني���ات القرن الما�س���ي.. ومع ا�ستلم 
»الأم« زم���ام الأم���ور، تفتق���د الطبق���ة مكانته���ا 
ف ذلك ع���ن حجم الخراب  الجتماعي���ة، ليتك�سَّ
ال���ذي حدث في الأ�س���رة وانعك�ص على الفتاتين 

»يمان« و»هالة« ب�سورٍة خا�سة.
تر�س���م الرواية �سورة للمراأة ال�سرقية بروؤاها 
ودرا�سته���ا  وهواج�سه���ا  العاطفي���ة  وم�ساعره���ا 
وزواجها وطلقها، داخل مجتمٍع ت�سّخمت فيه 
)اأن���ا الزوج(، كما ت�سّخمت فيه �سخ�سية »الأم«، 
ف���ي الوقت ال���ذي تقّزمت فيه �سخ�سي���ة الأنثى 
بنت���اً وزوجًة، وخ�سعت للمتع���ارف عليه بت�سليٍم 

تام.
حي���اة  م���ن  مهم���ًة  نق���لٍت  الكاتب���ة  ر�س���دت 
الفت���اة ال�سفاف���ة، ب���دءاً م���ن مرحل���ة النجاح في 
ال�سب���ا  بمرحل���ة  وم���روراً  الثانوي���ة،  ال�سه���ادة 
المتاأخ���ر  وال���زواج  العنو�س���ة  حت���ى  والع�س���ق، 
وال�سيخوخة، وق���د ت�سّكلت �سورتها من ح�سور 
)اأّمه���ا( الق���وّي، ث���م )زوجه���ا( الأق���وى، اأغنتها 
���ي الدقي���ق - لأبعاد  الكاتب���ة بالتحلي���ل والتق�سّ
ال�سخ�سي���ة المحورّي���ة »يم���ان« وخل����ص ال�سرد 
اإل���ى اإثب���ات حقيق���ٍة موؤاده���ا اأن م���ا يتطّل���ع اإليه 
الجي���ل الجدي���د �س���يٌء، وال�سائ���د والمفرو����ص 
م���ن التقاليد �سيٌء اآخر، وبين الروؤيا والتطبيق 

منغ�ساٌت وم�سائب.
حاول���ت »يمان« اأن ت�سّق طريقها في الجامعة 
دم���ت  �سُ م���ا  �سرع���ان  لكّنه���ا  الط���ّب،  بدرا�س���ة 
وج���ه  ف���ي  وقف���ت  اإذ  بالق���رار،  )الأم(  بتحّك���م 
�سعادته���ا وحرية اختيارها، ف�س���ادرت اأحلمها، 
الزراعي���ة،  الهند�س���ة  درا�س���ة  عل���ى  واأرغمته���ا 
تنفي���ذاً لو�سي���ة الأب، بغي���ة اإدارة اأملكه���م من 
الأرا�س���ي الزراعية، فا�ست�سلمت الفتاة واأُ�سيبت 

بالإحباط.
وا�سح���ٍة  �س���ورٍة  بتقدي���م  الرواي���ة  ُعني���ت 
فاأت���ت  الجامعي���ة،  المرحل���ة  ف���ي  ل�»يم���ان« 
وفرحه���ا  وقوامه���ا  ولبا�سه���ا  ملمحه���ا  عل���ى 
وانطلقه���ا وع�سقه���ا.. ووّظفت لذل���ك الثياب، 
والأل���وان، والمراآة، وزين���ة الج�سد، و�سوى ذلك 
م���ن التفا�سي���ل الدال���ة عل���ى فتن���ة المراهق���ة، 
المحوري���ة،  ال�سخ�سي���ة  لنم���ّو  مهم���ٍة  كداّل���ٍة 
وتقدي���م ال�س���ورة الزاهي���ة ل�سبي���ٍة ف���ي مقتبل 

العمر.
علق���ٍة  اأول  »يم���ان«  اأقام���ت  الجامع���ة،  ف���ي 
اأول رج���ٍل  ف���كان  »ي���زن«  عاطفي���ة م���ع زميله���ا 
يوق���ظ الأنث���ى ف���ي ج�سده���ا، لكن���ه �سرع���ان ما 
نك����ص، وخ���ان وع���وده البراق���ة، وقد �س���كل ذلك 
ق���وة �ساغط���ة عل���ى ال�سبي���ة الرقيق���ة، اأيقن���ت 
معها اأنها الطرف الأ�سعف في معادلة الذكورة 

والأنوثة.
ث���م تعّرف���ت اإلى »جاب���ر« فاأحّبته ب���كل كيانها، 
وذاق���ت اأول قبل���ٍة بي���ن اأح�سان���ه.. ولكّنه���ا م���ا 
اإن تذّك���رت اأنه���ا تختل���ف معه ف���ي الديانة حتى 
رف�س���ت طلبه ف���ي الزواج وقطع���ت علقتها به، 
الأم���ر ال���ذي دف���ع »جاب���راً« للت�س���اوؤل بم���رارٍة: 
اأم  الب�س���ر  بي���ن  لتف���ّرق  الأدي���ان  »اأُوج���دت 

لتوّحدهم؟!«
وتخّرج���ت »يم���ان« في الجامع���ة، ثم افتتحت 
بيت���اً زجاجي���اً للنباتات، ومع ت�س���ّرب الأيام وفي 
غمرة ظروٍف اأ�سرية قاهرة، تغّيرت وتيرة نظام 
البي���ت، ف� »يمان« بع���د النك�ستي���ن العاطفيتين، 

الزم���ن  م���ن  والخ���وف  بالقل���ق  �سع���وٌر  �سكنه���ا 
ال���ذي ب���داأ يترك ب�سمات���ه على ج�سده���ا، الأمر 
ال���ذي دفعه���ا اإل���ى ال�سق���وط ف���ي اأح�س���ان اأّول 
رج���ل دّق بابه���ا، اإذ ب���داأ الدكت���ور »فري���د« ي���دور 
حولها مح���اوًل ا�سطيادها، بعد اأن اأدرك نقطة 
�سعفه���ا الكامن���ة ف���ي حاجته���ا اإل���ى رج���ٍل، قبل 
اأن يفوته���ا قط���ار العم���ر. فقبل���ت ال���زواج من���ه 
خوف���اً من اأ�سباح العنو�سة م���ن جهٍة، ومن جهٍة 
اأخ���رى لإف�ساح المجال اأم���ام زواج اأختها »هالة« 
الت���ي رف�ست اأمها زواجها قب���ل اأن تتزوج اأختها 

الكبيرة.
وافقت »الأم« على زواج »يمان« من »فرد« على 
م�س�ص، على الرغم من اأنها لم ترتح اإليه، ول 
لعائلت���ه ال�سعبي���ة )البلدي���ة( المنف���رة بعاداتها 
ال�سمج���ة. وقد ج�ّسد ال�س���رد الواقعي الم�ساعر 
ور�س���د  وابنته���ا،  الأم  م���ن  كًل  انتاب���ت  الت���ي 
دون  م���ن  »يم���ان«  ل���دى  الماأزوم���ة  الهواج����ص 
افتع���ال اأو مبالغ���ة، فالأزمة ُتطِب���ق على عنقها، 

ها وحدها، و�ست�سكنها اإلى النهاية. لأنها تخ�سّ
عال���ٍم  اكت�س���اف  توّقع���ت  ال���زوج،  كن���ف  ف���ي 
جدي���ٍد، ولكنه���ا فوجئ���ت بانقلب���ه م���ن عا�س���ق 
اإل���ى �سخ����صٍ باه���ٍت مخاتل، م���ا خلخ���ل روؤيتها 
للعال���م الجديد، اإذ وج���دت �سخ�سيته غام�سًة، 
وم�ساع���َره تجاهه���ا مبهم���ًة.. وكل م���ا كان م���ن 
غ���زٍل وكلٍم مع�س���وٍل قب���ل الزواج ب���ات هباًء، ما 
اأوقعه���ا ف���ي خيب���ات العم���ر، حيث افتق���دت معه 
معن���ى العلق���ة الحميم���ة من���ذ الليل���ة الأول���ى 
للزف���اف، فكان فّج���اً، �سمجاً، بارداً ف���ي ال�سرير، 
علقت���ه الجن�سّي���ة غي���ر منتظم���ة، وتخل���و من 
اأي متع���ة وح���ب. ثم م���ع مرور الأي���ام تجاهلها، 
ول���م يرغ���ب ف���ي اأن يك���ون ل���ه ول���د. وه���ذا م���ا 
اأيق���ظ م�ساع���ر الأموم���ة ف���ي كيانه���ا، فاأقدمت 
عل���ى مفاتحت���ه بم�ساأل���ة الحم���ل، والغري���ب اأنه 
ا�ستج���اب لرغبتها، فاأنجبت منه بنتاً )معّوقًة(، 
اأث���ارت فيه���ا م�ساع���ر الأموم���ة، وعّو�س���ت به���ا 
العلق���ة  ف���ي  والجم���ود  العاطف���ي  الف���راغ 
الزوجي���ة، فاأ�سفت عليها الدفء والحنان، على 
حين بق���ي )الزوج( على الحي���اد، وكاأّن الأمر ل 
يعني���ه، بل رّد اأ�سب���اب الإعاقة اإل���ى »يمان« لأنها 
تزّوج���ت في �س���ن متاأخ���رة، فلما مات���ت الطفلة 
كاأّم  دوره���ا  بفق���دان  ل�سعوره���ا  عليه���ا  حزن���ت 
تفي����ص بالحنان. على حي���ن �سربلت اللمبالة 
الأب الطبيب الذي لم يرف له جفن، الذي كان 
اأنموذج���اً للرج���ل ال�سرق���ي المنح���ّط، واكتملت 
�سورت���ه القبيحة حين ك�س���ف القناع عن وجهه 
اأخي���راً، وك�ّس���ر عن اأنيابه، ورغ���ب اإلى زوجته اأن 
تها من المي���راث، لي�سيد به  تطال���ب اأمها بح�سّ
م�ست�سف���ى له، وه���و باإف�ساحه ع���ن ذلك يك�سف 
ع���ن معدن���ه ال�س���دئ، ويوؤك���د اأنه ما اأق���دم على 
زواجه���ا اإّل طمعاً في ثروتها، ولكنه عندما علم 
اأن الأرا�س���ي بيع���ت، والدار �ُسجل���ت با�سم اأخيها 

الذي يدر�ص الطب، طّلقها.
اأزاحت الرواية اللثام عن العقلية الجتماعية 
الت���ي تنّظم العلقات بين الذكر والأنثى �سمن 
ح���دود مر�سوم���ة ُفِر�ست عل���ى »الم���راأة« لتكون 
قطع���ة اأث���اث، اأو )دمي���ة( �سامت���ًة، اإذ ل���م تطرح 
الرواية روؤيًة للنهو�ص من اأجل التغيير، بمعنى 
اأنه���ا ل���م ت�ستغ���ل عل���ى م�س���روٍع فك���ري اأبعد من 
الإمت���اع الحكائي، ولم تنفع »يمان« ثقافُتها في 
التنوي���ر، اأو التفكي���ر ف���ي دخول حلب���ة ال�سراع، 
فانتهى م�سيرها بالطلق والوحدة الموح�سة، 
وذبل���ت ول���وت عنقه���ا كاأّي زه���رٍة م�ستنبت���ٍة ف���ي 

بيتها الزجاجي.

صورة المرأةاألديبة السورية غادة السمان
في رواية »زمن 

يغتال موجة«
لـ»مريانا سواس«
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 كتب:  أحمد الحســين

 كتب: محمد إبراهيم العبد الله

�سدر هذا الكت���اب عن الهيئة العامة 
 ،2021 ع���ام  اأواخ���ر  للكت���اب  ال�سوري���ة 
وت�سم���ن اأرب���ع درا�س���ات مطّولة تهدف 
اإلى ت�سحيح بع�ص المفاهيم الخاطئة 
والم�سطلح���ات الم���زّورة الهادف���ة اإلى 
وتجزئته���ا  المنطق���ة  وح���دة  تفتي���ت 

وتق�سيمها.
ب��لد  وموق��ع  الع��رب  جزي��رة 

ال�سام فيها:
م�سطل���ح  ظه���ور  الموؤل���ف  يتتّب���ع 
اأي���دي  عل���ى  العربي���ة  الجزي���رة  �سب���ه 
والرحال���ة  الم�ست�سرقي���ن  بع����ص 
الغربيين الذين كانوا طلئع الحركة 
الق���رن  اأواخ���ر  من���ذ  ال�ستعماري���ة 
الثام���ن ع�سر،  وكانوا وراء ترويج هذه 
الت�سمي���ة الخاطئة بخلف م���ا اأ�سارت 
اإلي���ه الم�س���ادر اليوناني���ة والروماني���ة 
وال�سعري���ة  الجغرافي���ة  والم�س���ادر 
العربي���ة القديم���ة، ومن ذل���ك كتاب “ 
و�س���ف جزي���رة الع���رب للهمذان���ي 280 
“ ال���ذي ر�س���م معالم هذه  ه����   336 –
بالق���ول:  حدوده���ا  وعّي���ن  الجزي���رة 
ال�س���ام،   اليم���ن،  و�سماله���ا  “ جنوبه���ا 
وغربيه���ا �س���رم اأيل���ة وم���ا طّرت���ه م���ن 
ال�سواحل اإلى الُقلُزم وف�سطاط م�سر،  
و�سرقيه���ا ُعم���ان والبحري���ن وكاظم���ة 
والب�س���رة،  ومو�سطه���ا الحجاز واأر�ص 
نجد والعرو�ص “، وهو ما اأكده ياقوت 
الحم���وي في كتابه “معج���م البلدان” 

لحقاً. 
العربي��ة  العلق��ة  م�ساأل��ة  ف��ي 

ال�سامية:
يرى الموؤلف اأّن من جملة المفاهيم 
وت�سويب���اً  مراجع���ًة  تتطّل���ب  الت���ي 
م���ن  يثي���ره  وم���ا  ال�سامّي���ة،  م�سطل���ح 
اإ�سكالي���ة والتبا�ص ف���ي طبيعة الأ�سول 
والرواب���ط الت���ي جمعت بي���ن ال�سعوب 
العربي���ة،  الجزي���رة  ف���ي  ن�س���اأت  الت���ي 

ونزحت منها اإلى المناطق الأخرى.
وراأى اأّن التق���ارب اللغ���وي والدين���ي 
والبيولوج���ي بين تل���ك ال�سعوب يدعو 
اإل���ى الق���ول  بوج���ود وح���دة م�سترك���ة 
بي���ن اأقوامه���ا،  اأطل���ق عليه���ا العلم���اء 
“الجن����ص  م�سطل���ح  والباحث���ون 
كم���ا  ال�سام���ي،   الأ�س���ل  ال�سام���ي” اأو 
اأطلق���وا عل���ى اللغ���ات التي تكلم���وا بها 
“اللغة ال�سامية” وكانوا يرون اأّن تلك 
ال�سع���وب تنحدر م���ن اأرومٍة واحدة في 
اأزمنته���ا الغاب���رة،  وهن���ا نج���د العال���م 
بح���ث  “ا�سلوت���زر” ال���ذي  النم�س���اوي 
ه���ذه الم�ساألة يخ���رج بنظرية ال�سامية 
�سن���ة 1781 اعتم���اداً عل���ى م���ا ورد ف���ي 
التوراتي���ة  والرواي���ات  التكوي���ن  �سف���ر 
الت���ي ع���ددت اأبناء ن���وح “ �سام – حام - 
يافث “ وعددت �سللتهم واأحفادهم.

وعليه ق���رر ا�سلوتزر “ اأّن ال�سوريين 
اأم���ًة  كان���وا  والعبريي���ن،  والبابليي���ن 
وكان  واح���دًة،  لغ���ًة  يتكّلم���ون  واح���دة، 

ح�س���ب   – الحامي���ون  الفينيقي���ون 
ت�سنيف كتبة التوراة – يتكلمون بهذه 
�سامي���ة”  اأدعوه���ا  اأن  اأود  الت���ي  اللغ���ة 

والقول له.
الآراء  تع���ددت  الجان���ب  ه���ذا  وف���ي 
ف���ي مه���د ال�ساميي���ن و�سعوبه���م، لك���نَّ 
م���ا ا�ستق���ر علي���ه ال���راأي “ اأّن ال�سعوب 
ال�سامي���ة التي �سكن���ت العراق و�سورية، 
العربي���ة،   الجزي���رة  م���ن  ج���اءت  كّله���ا 
العربي���ة  فالجزي���رة  اأي�س���اً  ث���م  وم���ن 
تعّد مه���د ال�سامية وموطن ال�ساميين 

الأ�سلي".
وحي���ن نعود اإلى كلم���ة عرب، نجدها 
تعني وتطلق على البدو والح�سر على 
حٍد �سواء،  فالعرب جزء ل ينف�سل عن 
بني���ة الأ�سل ال�سام���ي،  وي�ستركون مع 
اأبناء ه���ذا الجن�ص في اللغة والنتماء،  
قبل اإط���لق ا�سم الع���رب �سراحًة على 
م�س���رح  عل���ى  وظه���وره  المك���ون  ه���ذا 
اأح���داث المنطق���ة منذ المئ���ة التا�سعة 
قب���ل المي���لد،  كم���ا تك�س���ف النقو����ص 

البابلية والآ�سورية.
هجرات عربية قديمة:

ويتتّب���ع الموؤلف ف���ي درا�سته الثالثة 
العربي���ة  الهج���رات  بع����ص  حرك���ة 
ال�س���ام والع���راق،   ب���لد  اإل���ى  القديم���ة 
فيذك���ر منها الهجرات ح�سب ت�سل�سلها 
اإل���ى  الآكاديي���ن  »هج���رة  الزمن���ي: 
ق.م   3500 حوال���ي  والع���راق  �سوري���ة 
وه���م الذين �سّموا فيما بعد البابليين، 
العموريي���ن   « الأموريي���ن  ث���م هج���رة 
ف���ي  وتوزعه���م  ق.م   2500 بح���دود   «
�سه���ول �سورية ال�سمالي���ة،  ومن هوؤلء 
تفرع الكنعاني���ون فا�ستوطنوا ال�ساحل 
ال�س���وري وفل�سطين و�سماهم الإغريق 
ا�س���م الفينيقيي���ن واأعقب ذل���ك هجرة 
الآراميي���ن 1500 – 1200 ق.م الذي���ن 
الداخلي���ة  �سوري���ة  مناط���ق  �سكن���وا 
ودم�سق وما حولها والجزيرة الفراتية 
قب���ل زحفه���م وتو�سعه���م باتج���اه اأر�ص 
هج���رة  ذل���ك  وتلَ���ْت  لحق���اً،   الع���راق 
الع���رب الأنب���اط بحدود �سن���ة 500 ق.م 
وق���د ا�ستق���روا ف���ي �سم���ال �س���رق �سب���ه 
جزي���رة �سين���اء والعقب���ة ووادي الأردن 
وح���وران،  وقد اأعقبته���ا بحدود القرن 

الثال���ث المي���لدي هج���رة قبيل���ة الأزد 
اليمني���ة وتاأ�سي�سه���ا مملك���ة الغ�سا�سنة 
ق���رب دم�س���ق، وهج���رة كن���دة،  ولخ���م 
وتاأ�سي�سها مملكة المناذرة في العراق،  
القبائ���ل  بع����ص  ع���ن هج���رات  ف�س���ًل 
وال�سمالي���ة  الجنوبي���ة  والمجموع���ات 
الت���ي انتقل���ت اإلى بلد ال�س���ام و�سورية 
قبل الإ�سلم، ومنها قبائل بكر وربيعة 
وجهين���ة  وكل���ب  وق�ساع���ة  وم�س���ر 
وط���يء وزبي���د وج���ذام وتمي���م واأنم���ار 
واإي���اد وتغلب،  الت���ي ا�ستوطنت مناطق 
وحو����ص  العلي���ا  الفراتي���ة  الجزي���رة 

الخابور.

دول وكيان��ات عربي��ة ف��ي بلد 
ال�سام ومنجزاتها الح�سارية:

ووق���ف الموؤلف ف���ي درا�سته الأخيرة 
عن���د دول الأنباط وتدم���ر والغ�سا�سنة 
الح�ساري���ة  تجلياته���ا  وعر����ص 
وال�سيا�سي���ة واأنه���ا ف���ي اإط���ار انتمائه���ا 
اإل���ى ح�س���ارات المنطقة الت���ي �سبقتها 
اأو ج���اءت بعدها �سّكلت اإقليماً ح�سارياً 
واأ�س���ر  واأزمن���ة  بحق���ب  م���ّر  واح���داً،  
حاكمة كثي���رة،  ولي�ص في اإطار نزعات 
اأو  اأثني���ة  تكوين���ات  اأو  اتجاه���ات  اأو 
اأقوامي���ة اأو لغوي���ة انف�سالي���ة م�ستقلة 
المت�ساب���ك  الح�س���اري  المنح���ى  ع���ن 

لهذه الأمة.
اإل���ى  الباح���ث  خل����ص  �سب���ق  ومم���ا 
والحقائ���ق  النتائ���ج  م���ن  مجموع���ة 
العلمي���ة الت���ي تثبت اأّن جزي���رة العرب 
الت���ي  والأق���وام  ال�سع���وب  مه���د  ه���ي 
اأطل���ق عليه���ا خط���اأً ال�سع���وب ال�سامية، 
فكل ه���ذه الأقوام وال�سع���وب كانت من 
اأ�س���ٍل واح���د وتنتمي اإل���ى جن�ٍص واحد،  
ولها لغة واح���دة قبل توزعها وتفرقها 
واإقامتها في مناطق �سكناها الجديدة، 
واأثب���ت اأنَّ ب���لد ال�س���ام ج���زٌء ل يتج���ّزاأ 
من جزيرة الع���رب بمعناها الجغرافي 
الوا�س���ع ال���ذي كان معروف���اً منذ اآلف 
يكون���وا  ل���م  الع���رب  واأّن  ال�سني���ن،  
غرب���اء عنه���ا ول���م يكون���وا غزاة له���ا اأو 
وافدي���ن طارئي���ن له���ا ب���ل كان���وا م���ن 
رواده���ا و�ساكنيه���ا و�سانع���ي الح�سارة 
فيه���ا،  واأنَّ ح�س���ارة ال�سع���وب ال�سامية 
�سكل���ت ف���ي وحدته���ا وتكامله���ا وتتابع 
اأطواره���ا وح���دًة ح�سارية عل���ى الرغم 
وتجزئته���ا  تق�سيمه���ا  مح���اولت  م���ن 
ل  لكّنه���ا  معروف���ة،   بات���ت  لأغرا����ص 
والقرائ���ن  الحقائ���ق  اأم���ام  ت�سم���د 

الدامغة.

الفت���اح  عب���د  الكبي���ر  العرب���ي  الم�سرح���ي  الكات���ب  يحمل���ك 
اإل���ى عوال���َم حافل���ٍة  روا����ص قلع���ه ج���ي ف���ي م�سرحيات���ه دائم���اً 
بالغرائبي���ة وال�س���ور المده�س���ة والم�ساه���د الجذاب���ة المكتن���زة 
بالرم���وز والفك���ر وق���راءة الواق���ع والإرها�ص الق���ادم من خلل 
الموتيفات التاريخية والأ�سطورية والواقعية والخيالية الحّرة 
اللمحدودة، كل ذلك ينتظم في حركة دائرية دائبة؛ وفي هذه 
الحرك���ة ال�سحري���ة يكمن ال�سر الآ�سر ف���ي م�سرحياته. قال عن 

نف�سه ذات مرة: اأنا ل�ست كاتباً م�سرحياً واإنما اأنا �ساحر. 
في م�سرحيته اأغنية الم�سافر الوحيد اأو ليلى والمجنون ثمة 
انزي���اٌح تام لل�سخ�سيتين الرئي�ستين قي����ص وليلى من ف�سائهما 
الروائ���ي الواقع���ي اإل���ى ف�س���اٍء اآخر متع���ال، حيث يخلع���ان اإهاب 
الطي���ن ويرتدي���ان اإه���اب الرحل���ة التاريخي���ة الكوني���ة فيبدوان 
وكاأنهم���ا ي�سبح���ان في الملك���وت في �سفٍر �ساق طوي���ل نحو عالم 
�سلوكي���ة معرفي���ة  اإنه���ا م�سرحي���ٌة  الأعل���ى.  الكم���ال والحبي���ب 
وعرفاني���ة اأقدامه���ا غائ�س���ة ف���ي الواق���ع الَمعي����ص، فقي����ص ه���و 
ال�سال���ك ف���ي طريق المعرفة تر�سده حبيبته ليلى لي�سيَد بع�ص 

الكمالت ال�سلوكية والأخلقية والمعرفية من كبار ال�سخ�سيات التاريخية اأو الواقعية التي يلتقيها لي�سَل في 
ًل للقاِء  النهاية اإلى مرتبة الإن�ساِن الكامل ويتحَد بمحبوبته ليلى ككائنين نجميين لي�سبحا كائناً واحداً موؤهَّ

الحبيب الأعلى. 
ف���ي الم�سه���د الأول »اأرغف���ُة الماء« نجد قي�ساً في انتظ���ار ليلى ومعه جعبُته على اأُهب���ِة �سفر طويل، وتح�سر 
ليلى الكونية ومعها طاقُة ورد و�سّلة ملأى باأرغفِة الماء وتقول: »خذ اأرغفة الماء خبزتها لك واأن�سجتها في 
التن���ور ه���ي زاد الطريق؛ فاأمامك �سفر طويل: �سفٌر اإليه و�سفٌر عنده و�سفٌر فيه. وهذا بلبل الدار احمله معك 

يرافقك ب�سدوه اإلى جبل الجودَي ويدّلك على الطريق«. 
تب���داأ الرحل���ة في ال�سفينة اإلى جزائر ال�سلوك فير�سو المركب عل���ى �ساطئ جزيرة الدموع، ي�ستقبلهما فيها 
الملي���ُك الب���ّكاء فيت���زّود من���ه في حواٍر �سعري بخي���ر الكلم وال�سفات، ومن���ه ما ُنحيُله تنا�س���اً اإلى )ال�سحيفة 
ال�سجادية( للإمام البّكاء علي زين العابدين، ويزور معه رو�سَة »من اآتى الطعام على حبه« ورو�سَة »يا عبادي« 
اء ويحّررهم ويقول لقي�ص: »الحروف الثمانية والع�سرون  حيث يطعم المليك الجائعين بيديه وي�ستري الأرقَّ
ي���ا قي����ص دم���وع هاطلة من عين الرحمن، ومن هذه الدموع تولد ُلغى الع�س���ق والأقلم«. . ويقول قي�ص راوياً: 
»واغرورق���ت عين���ا المليك بالدموع ودارت الدموع في عينيه حتى �سمعُت في دورانها رفيَف اأجنحة الملئكة«. 

تقّدم هذه الريا�ص در�ساً عميقاً للعلقة بين الإن�سان والرحمن في الكمالت الإن�سانية وارتقاء الإن�سان. 
ثم تر�سو ال�سفينُة على �ساطئ جزيرة ال�سمت والكلم فت�ستقبله بثينُة �ساحبُة جميل وتقول له : »اتبعني«، 
وي�ساألها: »واإلى اأين اأتبعك اأيتها الفاتنة؟ فاإّنما جئت اأ�سيد بع�ص طيور الطريق، واأح�سد بع�ص ال�سنابل من 

ك وال�سيد وافر والحقول يانعة«.  الحقول«. فتقول: »�ستقابل اأباك وجدَّ
ويق���ف قي����ص اأم���ام خباِء اأمير الكلم وعلى الب���اب �سيف ذو �سقين، وكتاب وقط���رات دم، وتنت�سب اأمام الخباء 
�سج���رة ال���كلم، وكلم���ا تكل���م الأمير من داخ���ل الخباء ته���ّب الري���ح ال�سرقية وتت�ساق���ط كلماته م���ن الأغ�سان 
غر الدنيا ف���ي عينيه«.  وه���و يحك���ي ق�س���ة اأخي���ه ف���ي اهلل: »كان لي اأخ ف���ي ما م�س���ى، وكان ُيْعِظمه في عين���ي �سِ
ث���م يحدث���ه ع���ن اأ�سباب هزائمن���ا وعن المتخم���ة بطونهم ونفو�سه���م بالم���ال وال�سلطان. ثم ي���زور قي�ص والده 
وه���و يعم���ل ف���ي البناء فيعظ���ه ويقول: »يا بني ا�سق���ل قلَبك بم�سحاة النور كم���ا اأ�سقُل اأنا ه���ذا الحجَر الأ�سم 
به���ذه الم�سح���اة«. وف���ي م�سهد النا�سك والقبر يعود اإلى الُفْلك ت�سحبه ليلى اإلى �سحراء الربذة وهناك يلتقى 
عج���وزاً تطل���ب منه اأن ي�ساعدها في دفن زوجها الغف���اري ويح�سر الدفن ثلثة اأ�سباح وكلبهم هم اأهل الكهف 
يخاطب���ون الجث���ة قائلي���ن: »انه�ص يا فرح الأم�ص الثاكِل َرَغد الغد وَق����صَّ لنا الحكاية«. فينه�ص الغفاري من 
موت���ه ويق���ول: »واإنها مثل كل حكاية فيها خاٌن وحان، و�ساحُب �سرطة، ، واأميٌر وفقير، وداٍع ونمرود ومحرقة، 
ورابذٌة ومربوذ وربذة. ثم تقوده ليلى عبر البحر والموج اإلى جزيرة الغار وال�سراج ليلتقي ال�سيخين، وتر�سو 
ال�سفين���ة وت�ستقبل���ه عل���ى ال�ساط���ئ فتات���ان: اأ�سم���اء ذات النطاقي���ن يتبعه���ا ابنه���ا ال�سغير، وحف�سة ف���ي ثوبها 
الأحم���ر الناري. ولغي���اب اأبويهما فاإنهما تحدثانه بالنيابة عنهما وعن �سفاتهما وطريقهما في الحق والعدل 
والخي���ر. وف���ي اإيمار على الفرات ت�ستقبل���ه رّيا حبيبة قي�ص بن ذريح وت�سير به اإلى مقبرة ال�سهداء ليلتقى ابن 
�سمي���ة واأوي�س���اً القرن���ي ويحاورهما ليك�سَب بع����صَ المعارف والف�سائل من حياتهم���ا وتجربتهما. ثم يعود اإلى 
الُفْل���ك ليبح���ر نح���و جزي���رة الحكاي���ات، ثم اإلى بي���داء الَبواِده، وقب���ل اأن يختت���م �سفرته الطويلة ي���زور اأقوا�َص 
المت�سوفات الثلث: ميمونة ال�سوداء، وجوهرة البراثية، ورابعة ال�سامية، وكل منهن تجل�ص في قو�سها وفي 
يده���ا مغ���زٌل من ع���اج وكبة من ال�سوف، في�سطاُد من �سيرتهن بع�َص ال�سف���ات وطيوَر الكمالت. وتنتهي هذه 
الرحل���ة الكوني���ة م���ن حيث ابتداأت بر�سوِّ ال�سفين���ة على جبل الجودّي، وهناك في الم�سه���د الأخير من الرحلة 
يلتق���ى قي����ص بليل���ى )الذكر والأنث���ى( ويتحدان بعد رق�س���ٍة كونية نوراني���ة عارمة لي�سكل كائن���اً واحداً كامًل 
موؤه���ًل للق���اء الحبيب الأعلى. وف���ي الم�سهد النهائي يلتقي في ال�سحراء بليل���ى العامرية )الأر�سية( فتقول 
ج، لكنه ل ُيعيرها اهتماماً ويحمل مت���اع الرحلة وي�سير نحو  ل���ه: قي����ص لق���د وافق اأبي على زواجنا فتعال نت���زوَّ

ال�سماء متمثًل قول جوهرة: كروان رافت )اأي( و�سارت القافلة، ويم�سي. 
ر بالغ  ه���ذه الم�سرحي���ة ه���ي )الم�سرحي���ُة الَحَدث( كما يطل���ق النقاد هذا الو�س���ف على كل عمل اأ�سي���ل موؤثِّ
الج���ودة والِج���دة، متفرد بمو�سوعه وطرق تناوله. وقد تفردت م�سرحية ليلى والمجنون بمو�سوعها: الرحلة 
ف���ي ال�سف���ات والأعمال والأفكار مع التقاطع بالواقع لأه���م رموزنا التاريخية والواقعية، وبتقنياتها الحداثية 
كا�ستخ���دام �سا�س���ة ال�سيكلودرام���ا، واخت���راق الأزمنة والأمكن���ة، وباإيقاعاته���ا الم�سهدي���ة المت�سارعة في حركة 

م�سرحية دائرية ، وبلغتها ال�سعرية وال�ساعرية، وبال�سرد الروائي الجذاب في و�سف الم�سهد وال�سخ�سية. 
ه���ذه الم�سرحي���ة م���ع اأغلب اأعمال القلعة جي ت�س���ع كاتبها في قائمِة الكتاِب العالميين ل���و كان لدينا رعايٌة 

وعدٌل وحيادية وترجمة وقدرٌة على النت�سار.

دول وكيانات عربية في بالد الشام 
قبل اإلسالم

تأليف: د. خلـف الجراد

مقاربة نقدية في مسرحية 
أغنية المسافر الوحيد
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المبدع هو رجل أكثر بدائية، أكثر تحضرا

وأكثر عقالنية من أي رجل عادي 
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 قصة: جمال طرابلسي

 قصة: د. فراس محمد الحسين

 قصة: غّسان حورانية
ال�ّساعاُت طويلة هذه الليلة 

تقّلبُت ذات اليمين وذات ال�سمال تلّويُت مراراً كما تتلّوى 
ل���ة وه���ي تلتّف ح���ول فري�سته���ا، دفنُت وجه���ي وعنقي  الأ�سَ
وف وتن�سق���ُت غبار الأيام  وكتف���ّي الُمتعَبين ف���ي و�سادة ال�سّ
فج���اَء وح���َده مثق���ًل بالعفون���ة وحكاي���اٍت موجع���ٍة كطع���ن 

ال�سكاكين في ُعنق حلٍم طرّي.
ه���ذه ليلتي الأول���ى في بيتي الذي احت���رق بعدما ا�ستعاَر 
الرف���اق كام���ل محتويات���ه للتدفئ���ة وا�ستّل���وا كن���وَز ُنحا�ِس���ه 

المخبوء في جدرانه خوفا عليه من الندثار،
 ه���ي ليلت���ي الأولى بعدم���ا اأ�سلحُت �ساأَنه وغّي���رُت الكثير 
م���ن معالم���ه وترتيب���ه لي�سب���َح اأكث���َر نفع���اً وتخديم���اً واأقّل 

كلفًة.
غرف���ُة النوم الداخلية المل�سقة للمطبخ جعلُتها غرفَة 
�سف���رة بناف���ذة كبيرة على المطبخ اإْذ ل���م تعد لي حاجٌة في 

اّتخاذ غرفِة نوم داخليٍة بعيدة عن غرفة الجلو�ص.
غرفة البنات اأي�ساً ما عاد لها م�سّوٌغ ففتحتها على غرفة 
الجلو�ص، هكذا اأ�ستطيع ا�ستقبال عدٍد اأكبٍر من الأ�سدقاء، 

وما حاجتي بعُد بغرفة البنات؟؟
اأو حتى بنافذتها الخ�سبية المطّلة على غرفة جلو�سي  

ذات ي���وم كان���ت بنت���ي الكبي���رة العا�سق���ة للقيث���ار تتاآم���ر 
م���ع اأخته���ا الأ�سغ���ر المولعة بالكم���ان ويب���داأان تعويذتهما 
ال�سحرية فل تكّفان عّني حتى اأغرق في ملكوت ِخدر لذيٍذ 

فريٍد فاأ�سرُخ بهما: جازْت جازت.
لق���د اأرح���ت نف�سي من هذه الغرفة اأي�س���ا، هكذا اأ�ستطيع 
اأن اأمح���و م���ن ذاكرتي المتعب���ة اأ�سياَء لم تع���د موجودة ول 

اأهمية ل�سترجاعها.
اأم���ا غرف���ة ال�سي���وف الطويل���ة الت���ي تتمتع بناف���ذة على 
ال�س���ارع وكان ول���دي الوحي���د يم�سي وقته فيه���ا مع رفاقه 
يجرب���ون األعاباً جدي���دة على الحا�سب المت���روك فيها، وما 
اإن ينف���رط ِعقده���م حت���ى اأب���داأ تفّقد المواقع الت���ي زاروها 
وغالب���اً م���ا كان���ت األعابهم +18، ه���ذه الغرفة غ���دت لنومي، 
اأ�س���ًل كّل �سيوف���ي كان���وا م���ن المقّربي���ن الذي���ن تدفاأ بهم 
غرف���ة الجلو����ص بركنها العربّي فن�س���رب المتة على طاولة 
م�ستدي���رة ترتف���ع ع���ن ال�سج���ادة مق���دار �سب���ر واح���د ع���ن 

الأر�ص.
�سمع���ت حرك���ة في �سارع بيتي المهج���ور فنه�ست م�سرعاً 
وحملُت كوب قهوتي البارد لأ�ستمتع بعبور النا�ص في �سارع 

ت�سكُنه الّرياح والغباُر واأنا.
خرج���ت اإل���ى ال�سرف���ة ف���ي الطاب���ق الثال���ث حيث ب���دا لَي 
القم���ُر �سائخ���اً ينث���ُر بع����ص رذاٍذ ي�سب���ه الطحي���ن اأكثر مما 
ي�سبه ال�سوء، تتّبعْت عيناي ال�سارع كّله بكّل الّركام والرماد 
المّتك���ئ على �سفتيه وال���ذي كان يطالعني كّل �سباح خلل 
ال�س���وري  القوم���ّي  برفيق���ي  فيذّكرن���ي  الإ�س���لح  فت���رة 
واأحاديث���ه عن طائ���ر الفينيق وب�سدق �سعورّي فريٍد يتوّهم 
معه اأّن كّل بنايٍة هبطْت واأّقعْت على موؤّخرتها تحُتها طائٌر 
خراف���ّي �سينه����صُ م���ن تحته���ا وينه����ص به���ا لتك���ون اأجمَل 

واأعلى مما كانت، وبلغ بَي اليقين ذات المبلغ.
اأَجْل���ُت ب�س���ري بحث���اً ع���ن م�س���در الَجلَب���ة الت���ي �سمعُتها 
فعث���رْت عين���اي اأخي���راً عل���ى قطي���ع م���ن ال���كلب ال�س���اردة 
الباحث���ة ع���ن رزقها ف���ي هذا اللي���ل وهي تتح���رك متباعدة 
ومتقاربة تد�ّص روؤو�سها بين الأنقا�ص ثم تتدافع وتتهارف، 
وحي���ن اأردُت لف���ت نظره���ا لوج���ودي )�َسعْلُت( متعم���داً فاإذا 
باأف���راد القطيع جميعاً يرفعون الروؤو�ص نحوي م�ستغربين 
وجودي وم�ستنكرين تج�ّس�سي عليهم واقتحامي لمرابعهم 
فراح���وا ينبحون باإيقاعاٍت مختلفٍة ف�سعرُت ببع�ص الّراحة 
و الأُن�ص رغم )التن�سيز( الذي يوؤّديه اأحُدهم ثم توّقفوا اإل 
كبيَره���م ال���ذي ا�ستم���ّر ينهرني م�ستف�سراً ع���ن �سّر وجودي 
بع���زف منف���رد ثلثّي الإيقاع:)هو هو ه���و � هو هو هو ( ثّم 

م�سى وتبعته الجوقة كاملة .
ف���ي الي���وم التالي وف���وَر و�سول اأّم العب���د �سلخُت �ساعتين 
م���ن الوق���ت واأن���ا اأ�س���رح له���ا خ�سائ����ص ومي���زات التوزي���ع 
الجدي���د لغ���رف البي���ت طبع���اً بع���د المبارك���ة له���ا بالع���ودة 

ال�سالمة:
- ال�سق���ف الم�ستع���ار �سيخف���ف اأ�سواَت �سجي���ج الجيران 
فوقن���ا اإن �ُسك���ن البي���ُت  ثاني���ة، وه���ذا الل���ون الأ�س���ود عل���ى 
الب���لط اأك�سبه جماًل فريداً لقد بات ي�سبه لوحة �سريالية 
كبي���رة م���ن الخ�س���ب المح���ّرق، لحظ���ي كيف يت���دّرج اللون 

البنّي الفاحم هنا وي�سبح بنّيا قاتما ثم ك�ستنائّيا.
وغرف���ة الن���وم هنا تطّل على ال�سارع، �سحي���ح اأنها تزّودنا 
بجرع���ة غب���ار و�سوء اأكثر ولكن لم يعد م���ن )ك�ْسٍف( علينا 
بعد ركوع البناية المقابلة و�سجود البنايتين المجاورتين.
ه���ل تذكري���ن حين ا�سترين���ا البيت ولم يك���ن اأمامنا غيُر 
البي���وت العربي���ة الت���ي ي�سكنه���ا )القرب���اط ( وكان م�سف���ى 
الكن���دي على مرم���ى ت�سويب���اِت العيون بع���د التدقيق على 

اأ�سفل ومنت�سِف الأفق؟؟
ه���ل تذكري���ن كي���ف كان���وا يتو�ّس���دون الّر�سي���ف ووج���وه 

رجالهم ُمطرقة وعيوُن ن�سائهم تلحُق ال�سرفات؟
الي���وَم جث���ت الأبني���ة لكّنن���ا ل���ن ن�ستطي���ع روؤي���ة م�سف���ى 
فت �ساق���اه وجثا هو  الكن���دّي مهم���ا دّققنا النظر لق���د تق�سّ
الآخ���ر ث���م تمّدد ون���ام نومة قد تطول ريثم���ا يكتمُل جناحا 
فينيٍق �سغيٍر مازال حّياً في طابق العملّيات تحت الأر�ص.

- يا اإلهي توّقف يا حنظلة توّقف قليل عن الكلم، دعني 
اأ�سترجْع دعني اآخذ نف�ساً!!

اأ�سع���ر باأنني غريبة في بيت ل اأعرفه بيٍت غير بيتي بيٍت 
ميٍت .

انهمرْت حفنُة لآلئ على وجنتيها؟ واأكملْت:
لم���اذا ل���م تك���ْن تاأت���ي ب���ي اإل���ى هن���ا ك���ي اأعت���اَد عل���ى روؤية 

الخراب والدمار في �سارع بيتي؟؟
 لق���د جئ���َت ع�س���رات الم���ّرات خ���لل �سب���ع �سن���وات، اأن���ا 
م�سدوم���ة م���ن كّل �س���يء وفرحت���ي بالع���ودة اإل���ى منزل���ي 

مجروحة باألف خنجر.
قالت ذلك وجل�ست على كر�سّي اأبي�ص من البل�ستيك.

- اأن���ت محّق���ٌة نع���م اأتيُت ع���دة مرات ودخلُت م���ن ع�سرات 
ولكّن���ي  الخلف���ي  ال�س���ارع  م���ن  الطّلق���ات(  و  )الَفَتح���ات 
و�سل���ت لبيت���ي م���ّرات قليل���ة، في الم���رة الأولى وج���دُت كّل 
اأث���اث المنزل محّطم���اً ومقلوباً اأ�سفُله اإل���ى اأعله وقال لي 

الرفاق:
اإنه���م ل يعرف���ون الفاع���ل ولكنه���م �سيمنع���ون اأّي مخلوق 
م���ن �سرق���ة الأثاث، حتى اأن���ا ل اأ�ستطيع اأن اأع���ود اإلى مكان 

نزوحي ب�سيء من اأغرا�ص منزلي.
وف���ي الم���رة الثاني���ة وبع���د من���اورات قوّي���ة م���ع القّنا�ص 
تمّكن���ُت م���ن الو�س���ول لل�س���ارع الخلف���ّي و�سمح ل���ي الرفاق 
بالول���وج عب���ر الفتح���ات التي ت�سب���ه معبر وعوائ���ق برنامج 
من )الح�س���ن( للمرحوم ريا�ص �سرارة واقتحمت الح�سَن 
ول���م اأج���د مكتبت���ي ول الأدواِت الكهربائي���ة فق���ط �ساه���دت 
الب���راد نائماً عل���ى )�ِسدفه( نومة الجنين بعدما انُتزع قلُبه 

وتبعثرت اأح�ساوؤه.
وف���ي الثالث���ة كان مع���ي اب���ن �سيعت���ي �ساب���ط ال�سرط���ة 
ال���ذي يعرف تفا�سيل بيتي جيداً وحي���ن َدَلفنا من الفتحة 
الجداري���ة اإل���ى غرفة البنات كان كّل �س���يء متفّحما جدران 
البي���ت وبقاي���ا ثياب و�سج���اد وتغيرت كّل ملم���ح البيت بدا 
ل���ي وا�سع���اً ج���داً بل اأث���اث حت���ى �سكك���ت باأنه بيت���ي للوهلة 

الأولى.
وقتها التفت ال�سابط اإلّي واأخبرني با�ستغراب:

- حنظلة !! هذا بيتك .
-اأعرف !

- ولكن���ك ل���م تق���ل �سيئاً، ول���م ت�سعل �سي���كارة، ظننتك لم 
تعرفه!!

ل���م اأرّد علي���ه قلت في �س���ّري هو �ساّب �سغير ل���م يبِن بيتاً 
بع���د ليع���رف اأّن اأح���دا ل يخفى عليه بيُت���ه ولربما ل يعرف 

اأّن قلبي متفّحم اأي�ساً.
- اأتعرفين كيف كنت اأراوغ القّنا�ص؟؟ كان عر�ص ال�سارع 
المقنو����ص ع�س���رَة اأمتار ويتوّجب علّي قطعه���ا في اأقّل من 
ثلثة ثواٍن ومن الزاوية القريبة حتماً ولي�ص من البعيدة.
 لق���د كنت اأرج���ع اإلى الخلف ع�سرة اأمتار واأنطلق ب�سرعة 
جنوني���ة وحي���ن اأ�سل لزاوي���ة ال�سارع تك���ون �سرعتي قريبة 
م���ن �سرع���ة ال�س���وت ف���ل ي���كاد يلمحن���ي حت���ى اأختف���ي في 

ال�سارع الآمن.
- حنظل���ة! توق���ف اأرجوك لقد رويت لي الق�سة األف مرة 
اتركن���ي اأعق���ل الأم���ور واأتفهمه���ا فلي����ص عندي خي���ار اآخر، 
كل �س���يء غري���ب هنا وبعي���د عن خيالت���ي وت�سوراتي وعن 

اأحلمي.
لق���د عادت لي الجدران عاد الم���اأوى ميتاً لنبيَت فيه واأنا 

اأريد بيتي حّياً! تملوؤه الحياة، هل تفهمني حنظلة؟؟
هززُت راأ�سي :

نعم اأفهمك خذي وقتك ، وبكيت في �سري:
من ُيرجع الأولَد و الجيران و الزمن الذي كان ؟

 من يرجع لك البيت حّياً!

م���ا اإن ول���ج ال�س���اُب البالغ الخام�س���َة والع�سري���َن من عمره 
غرفَة النتظاِر في عيادِة طبيِب الأ�سنان، حتى لَفَتت انتباَهُه 
فت���اٌة في الع�سرين من العمر، ر�سيق���ُة القوام، فاتنُة الجمال، 
لِت �سعرها الأ�سقِر على جبيِنها المكت�سي  تن�سدُل بع�ُص ِخ�سْ
بب�س���رة بي�س���اَء، ووج���ٍه تزين���ُه عينان خ�س���راوان ي�ِس���ُع منهما 
بري���ٌق م�س���يٌء مبِه���ٌج، فّوقت���ا بحاجبي���ن مر�سومي���ن بري�س���ة 

خالق مبدع عظيم.
تاأم���ل ال�س���اُب عن���واَن الكت���اِب الذي كان���ت تحتوي���ِه اأناملها 
الرقيق���ُة ال�ساح���رة، فق���راأ عليه عب���ارة »زقاق الم���دق«، داهمه 
توت���ٌر جعل���ه يلتق���ُط اأنفا�س���ُه ب�سعوب���ٍة بالغ���ة، فاألق���ى بنف�سه 
عل���ى مقعد مقابٍل لها، وامتدت يُده اإلى جّواِلِه، و�سرع يفتعل 
حديث���اً مط���وًل م���َع �سدي���ق له تط���ّرق في���ه اإلى ِع�سق���ه لأدب 
نجي���ب محف���وظ، مع���دداً كلَّ ما يحفُظُه م���ن عناويِن رواياته 
ال�سهيرة، لكنه لم يلحظ عليها اأيَّ اهتماٍم لما يقول، ف�سرع 
ُيعِل���ُم �ساحبه »الفترا�سي« اأنه ب�س���دِد تقديِم درا�سة لإحدى 

ال�سحف الأدبية تتعلق بالنِّتاج الأدبي للروائي المذكور.
انته���ى الحدي���ُث الَخلَ���ويُّ لل�س���اَب دون اأن يتُرَك اأث���راً يذكُر 
عل���ى وج���ه الفت���اة الت���ي تجاهل���ت كلَّ م���ا �سمعت���ه، وا�ستم���رت 
تقراأُ الروايَة ب�سغف، وفي هذه الأثناء دخل الغرفَة �ساٌب اآخُر 
يحم���ُل حقيبًة جلدية، اقترب من باب غرفة الطبيب وطرقه 
بخف���ة طرقات ع���دة عدة، فلم ي�ستجب له اأح���د، وعندما وقع 
ب�سُرُه على تلك الفتاة، ابتلع ريَقُه، وتنّحى عن الباب، واتجه 
اإلى كر�سي قريب منها، فجل�ص و�سرع يدقق في عنوان الكتاب 
ال���ذي تحمل���ه، ث���م تاأم���ل ف���ي وج���ه ال�س���اب الخائ���ب، وافتعَل 
مع���ه ح���واراً دون منا�سب���ة �س���رح ل���ه خلل���ه وب�س���وت م�سموع 
باأن���ه اإ�ساف���ة اإلى عمل���ه مندوباً للدعاية الطبي���ة يقوم بكتابة 
ال�سيناري���و والحوار للم�سل�سلت والأفلم الق�سيرة، واأ�ساَف 
اأنه يعمل الآن على كتابة �سيناريو لفيلم »زقاق المدق« بروؤية 
جديدة، واأعلمه وهو يرنو بطرف عينه اإلى تلك ال�ساحرة اأنه 
يتطّل���ُع اإلى العثور عل���ى قلم اأنثوي ي�سارُك���ُه كتابَة ال�سيناريو 
المن�س���وِد، وفي هذه الأثناِء ين�سمُّ اإلى جوَقِة العا�سَقْيِن �ساٌب 
جدي���ٌد اأنيق، يرت���دي بنطاًل من الجينز، وتزنُر ياَقَة قمي�سه 
ربط���ُة عن���ٍق اأنيق���ٌة، فم���ا اإن وقعت عين���اه على الفت���اة التي لم 
تك���ن تبدي اهتمام���اً لأي �سيِء مما ت�سمع���ه، حتى ان�ساب بين 
اأن رواي���اِت نجي���ِب محف���وظ  خلج���اِت حواِرِهم���ا، واأعلمهم���ا 
ٍ برّمته���ا ق���د اأكل الده���ُر عليه���ا و�سرَب، وتحّدث ف���ي محاولٍة 
للف���ِت انتباِه تلك الجميلِة مّدعياً اأن���ه اأديٌب وروائٌي، وي�ستعد 
لغزِو ال�سوِق الثقاِفي بروايات �ستن�سي جيَل اليوِم كلَّ الأ�سماِء 
القديم���ِة! عبارات���ه جعل���ِت ال�سابي���ِن ي�ستنف���راِن ويتعا�سدان 
ف���ي دح�ص ادعائه، مثّمني���َن رواياِت نجيِب محف���وظ، وجيلَُه 
واأيقونات���ه  الأدب  عل���ى  الج���راأة  تل���ك  الذهب���ي، م�ستنكري���ن 
ورموزه، وكاد الجداَل يت�ساعَد اأكثر، ويمكن اأن يت�ساعد اأكثر 
من ذلك لول خروُج الممّر�سِة من عيادِة الطبيِب وهي ت�سيُر 
اإل���ى تلك الفتاِة باإ�س���اراِت ال�سمِّ والبكِم داعي���ًة اإياها للدخول 

اإلى غرفة الطبيب.

لفُت نظرأرواح البيوت

قصة

المطر، والريح، والليل...! 
 ال�سوارع خاليٌة من المارة، يدثرها المطر والريح والليل. 

وثم���ة طف���ٌل وحي���ٌد،  ي�سي���ر حاف���ي القدمي���ن، اأ�سمال���ه المبّللة 
تلت�س���ق بج�س���ده الّنحي���ل،  وفي ذاكرت���ه تتوّهج ام���راأٌة لها رائحة 
ال���ّدفء، وطعم الحنان، يبت�سم الّطف���ل، فت�سحك امراأُة الذاكرة،  
وء يغمر الّطفل، فيختفي  يزداد توّهجها، تندفع ك�سّلٍل من ال�سّ
ال�س���ارع  والأ�سج���ار واأعمدة الإنارة،  ول يبقى اإل الّطفل والمراأة،  
فتغّن���ي له، ته���دل مثل حمامٍة ، يدور الّطفل ح���ول نف�سه،  يقفز، 
يرق����ص،  وي�س���عُّ الف���رح من عيني���ه... تلطمه موجُة م���اٍء تطلقها 
عج���لت �سّي���ارٍة م�سرع���ٍة،  فتنطف���ُئ الم���راأة،  تختف���ي،  تتل�سى،  

لكّنه ي�سعر باأنفا�سها حوله، ي�سمع غناءها، رنين �سحكتها... 
يرك�ص الطفل.. 

يطلق عينيه في كل التجاهات

ل �س���يء يتح���ّرك،  اأب���واٌب مغلق���ٌة، نوافٌذ مو�س���دٌة،  وريٌح تعوي 
وت�س���رب ال�س���وارع والأ�سج���ار وج���دران البنايات واأعم���دة الإنارة،  
والمط���ر ي�سفع وجه���ه،  ي�ست�سلم للتعب،  فيتوق���ف �سانداً ظهره 
اإل���ى عم���ود اإنارٍة،  ينزلق حتى يجل�ص مقرف�س���اً،  ينظر اإلى اأوراق 
الأ�سج���ار المتلألئ���ة كقط���ع الف�س���ة،  تطف���ح عين���اه بالّدم���وع،  
فت�ستع���ل الم���راأة في ذاكرته م���رًة اأخرى، ت�سعُّ مث���ل نجمٍة بعيدة، 
يكت�س���ف مكانه���ا،  يد����ّص ي���ده ف���ي راأ�س���ه، وبحركٍة خاطف���ٍة ينتزع 
ذاكرته، يفردها على الّر�سيف اأمامه،  يفت�ُص بين �سورها،  تحمل 
الريح بع�ص ال�سور،  وتبعثرها بعيداً...زوجة اأبيه القا�سية،  بائع 
الخبز البخيل،  حار�ص الحديقة الفظ... ل ياأبه الطفل،  ويتابع 
بحث���ه حت���ى يج���د �س���ورة الم���راأة،  فيبت�س���م له���ا،  ت�سح���ك امراأة 
ورة،  وتنه�ص كدوحٍة وارفٍة...يطّوقها بذراعيه، يدفن راأ�سه  ال�سّ

في �سدرها بقّوٍة كاأّنما يريد اأن ينفذ داخلها، فتحت�سنه... 

_اأنت ترتجف...!
_اأنا خائٌف، يا اأمي..!

_ل باأ�ص، اأنا هنا!
تهده���ُد الم���راأة الطف���َل،  تم�س���ح عل���ى راأ�س���ه، وتغّني ل���ه، بينما 
الّطف���ل ي���زداد ت�سّبث���اً بها...!ينفج���ر الب���رق والّرع���د،  فترتج���ف  
المراأة،  وتغرق عيناها في الفزع،  يحكم الّطفل يديه حول عنقها، 
ي�سع���ر بري���ح الفقد تحا�س���ره،  وتنهبه مّرًة اأخ���رى، يرفع عينيه، 
يحّدق بوجه المراأة، فينداح الّذعر في دمه، وقد دهمته �سورتها 
ف���ي تل���ك الّليلًة ال�سيفية، كانت تنطفئ على فرا�سها،  منهكًة من 
المر����ص وال���ّدواء،  فقدت �سعر راأ�سها،  انطبقت وجنتاها،  الموت 
ي�ستبي���ح وجهه���ا ال�ّساح���ب، وه���و عاجٌز اأم���ام عينيه���ا الخائفتين، 
ذرف���ت الم���راأة كلمًة اأو كلمتين،  �سغطت ي���ده بوهٍن، ثمار تع�ست، 
ب���اح  عينيها،  فارتم���ى عليها  اختلج���ت، وبعده���ا غ���ادر �س���وء ال�سّ

كالمجن���ون، احت�سنه���ا، قّبله���ا لعّله���ا ت�ستيق���ظ كاأمي���رة الحكاية 
الم�سح���ورة، لكنه���ا ظّلت هام���دًة دون حراٍك، وعيناه���ا مطفاأتان،  

هّزت �سرخته جدران الغرفة، ثم اأجه�ص بالبكاء ..!
يجلجل الّرعُد

يعقب برقاً ي�سيء وجه المدينة
ت�سي���ر الم���راأة فرا�س���ًة م���ن ن���ور، تطير م���ن بين ي���دي الطفل، 
تبتع���ُد مرتفع���ًة روي���داً رويداً،  ينه����ص الطفل، يطارده���ا،  يقفز،  
يح���اول اإم�ساكه���ا،  تلم�ص اأنامل���ه جناح الفرا�س���ة،  فينفجُر �سياٌء 
مبه���ٌر ف���ي عيني���ه،  ب���وٌق يلطم �سمع���ه، زعي���ُق مكابٍح يج���رح وجه 
ال�س���ارع الخالي اإل م���ن اأ�سواء �سيارٍة تفّر مبتع���دًة،  وج�سد طفٍل 

يتو�ّسد الإ�سفلت،  ويكّفنه المطر والريح والليل..!

فراشة

�سم���ن اإ�س���دارات وزارة الثقاف���ة- الهيئ���ة العام���ة ال�سوري���ة للكت���اب �س���در كتاب جدي���د للأ�ستاذ عب���د الفتاح قلعج���ي حمل عنوان: “م���ن الم�سرح 
ال�سعري- ترنيمة الحب واأغنية الم�سافر الوحيد”.

ف���ي الكت���اب م�سرحيتي���ن �سعريتين متنوعتي الأ�ساليب، تنتظمان في عمق التجريب على التراث، و�سوًل اإلى تاأ�سيل هوية للم�سرح العربي عامة 
وال�س���وري خا�س���ة. تعالج���ان اإحدى اأكبر القيم الإن�سانية والعلوية وهي ثنائية الحب بين الإن�سان والإن�سان، وفي الحب يكمن �سر ا�ستمرار الوجود 

الب�سري، وا�ستمرار العلقة الأبدية بين اهلل والإن�سان.

من المسرح الشعري
ترنيمة حب وأغنية 

المسافر الوحيد
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خديج����ة  القا�س����ة  نت����اج  ق����راءة  اإن 
لوج����ه  وجه����اً  ي�سعن����ا   ، الن�سوات����ي 
اأم����ام الحال����ة الجتماعي����ة والثقافية 
للم����راأة ، حي����ث كانت الإن����اث يتمنَّين 
اأن يح�سل����ن عل����ى م����ا يح�س����ل علي����ه 
اإخوتهم ، ولعل ق�ستها عندما )يغدو 
المطر ثلج����اً( �سورة عن ذلك نتيجة 
الت����ي  العاطفي����ة،  العلق����ات  ب����رودة 
تدخ����ل ثلج����ة الزم����ن ، وه����ي تعرف 
اأنَّ المط����ر ال����ذي غ����دا ثلج����اً، يحم����ل 
البرودة لقلبها ولأطرافها، ول توجد 

قوة تعيد ثلجه اإلى قطرات مطر.
تتح����دث ق�س����ة )ب����ل ملم����ح( عن 
وق����وف �سي����دة  اأم����ام الم����راآة فتتبي����ن 
ملمحه����ا فل تجدها ق����ادرة على اأن 
ت�ستعي����د اأيامه����ا القريب����ة الم�سوه����ة، 

واأيامها البعيدة المجرحة. 
الناحي����ة  اإل����ى  القا�س����ة  تنتق����ل 
لتواج����د  نق����داً  فتوج����ه  الوطني����ة 
خم�����ص ب����وارج اإ�سرائيلي����ة ف����ي عر�ص 
البح����ر: )ي����ا لل����ذل ! التح����دي اأم����ام 
اأعينن����ا ونح����ن �سامت����ون( �سفحة 12 
تتح����دث ع����ن جريم����ة اغتي����ال ثلثة 
ق����ادة فل�سطينيي����ن في بي����روت، وثمة 
قام����ت  الت����ي  حي����اة  بطلته����ا  ق�س����ة 
بعملي����ة م����ع رفيقه����ا محم����ود، ترمي 
م����ن  زم����رة  تجم����ع  عل����ى  قنبلتي����ن 
الجن����ود الإ�سرائيليي����ن ف����ي بطن تلة 
ت�س����اب  ع����كا،  مدينته����ا  م����ن  قريب����ة 
بكتفه����ا تن����زف، اأم����ا رفيقه����ا محم����ود 
في�ست�سهد. لت�سل اإلى �سجرة تظللها 
وتحميه����ا وتغ����دو بعي����دة ع����ن الع����دو، 
المنتظري����ن  رفاقه����ا  م����ن  وقريب����ة 

عودتها . 
 اأم����ا ق�س����ة ) الناف����ذة المفتوح����ة( 
ت����رى حياته����ا  ام����راأة  ع����ن  فتتح����دث 
�سامتة مظلمة حت����ى الختناق، وهي 
غير قادرة على العمل، لهذا عليها اأن 
تمد يدها اإلى زوجها وتقول: اأعطني 
.. وم����ع ذلك تعدد القا�س����ة اإمكانيات 
اأن  ت�ستط����ع  ل����م  الت����ي  الم����راأة  ه����ذه 

تحققه لنف�سها فحققته لبنتها. 
تع����ري القا�س����ة المجتم����ع ال�سرقي 
من خلل و�سع الأنثى التي ل تملك 
�سيئ����اً اإل الفراغ الرهيب، تحرق �سني 
وف����ي  اأ�سرته����ا،  خدم����ة  ف����ي  عمره����ا 
مخيلته����ا �س����ور رهيبة، حي����ث �سوهوا 
طفولته����ا ومراهقته����ا، جرحوها اأيام 
�سباه����ا ولي�����ص له����ا حق����وق كاإخوتها، 
وذل����ك ف����ي ق�س����ة )الرق����م ال�سائ����ع(  
فمات����ت  ال����زوج  يخت����ارون  الأه����ل 

حكايتها مع �ساب اأحبها واهتم بها.
اأم����ا بداي����ة ق�سة )لم����اذا؟( فتحكي 
اأن تعم����ل حت����ى ل  اأرادت  ع����ن زوج����ة 
تظ����ل وحي����دة ، اأجابه����ا زوجه����ا باأن����ه 
الم�س����اء  اإل����ى  ال�سب����اح  م����ن  يعم����ل 
ليكفيه����ا �سر عم����ل الم����راأة. اأما ق�سة 
)حلق����ات ال�سل�سل����ة ( فتحكي عن فتاة 
مظلوم����ة من����ذ كان����ت ف����ي المدر�س����ة، 
ال�س����وء ع����ن رفيقته����ا وه����ي  تحمل����ت 
نف�سه����ا،  ع����ن  تداف����ع  ل  �سامت����ة، 
فط����ردت م����ن ال�س����ف لم����دة اأ�سب����وع، 
اأما ف����ي ال�ساد�سة ع�س����رة فطردت من 

المدر�س����ة بدع����وى اأنَّ الحب خطيئة، 
ل����م تداف����ع ع����ن نف�سه����ا، ف�س����اع حقها 
ف����ي ال�سم����ت. وغدت تبح����ث عن حبٍّ 

�سوهوه في المراهقة.
تحكي ق�س����ة )الليل يجرح الفجر( 
ع����ن فنان متزوج، له علقة مع امراأة 
اأخرى، يبرر علقته لأنه ل ي�ستطيع 
اأن يع����بَّ من منه����ل واحد، لئل يميت 
فن����ه ، وفي ق�س����ة )الجبي����ن الأ�سمر( 

عن علقة بين �ساب وجارته مها.
الناحية الفنية: 

ف����ي الق�س�����ص تع����دد للأمكن����ة ف����ي 
كثير من الق�س�ص، وتعدد ال�سخو�ص 
والزم����ن ال����ذي يمت����د طوي����ًل، وه����ي 
ق�س�����ص  ولغيره����ا  الأ�سب����اب  له����ذه 
الغائ����ب؛  بلغ����ة  تتح����دث  تقليدي����ة، 
با�ستثن����اء ث����لث ق�س�����ص ا�ستخدمت 
 ، المتكل����م  �سمي����ر  فيه����ا  القا�س����ة 
وه����ي )الظ����لل وبقعة �س����وء( وق�سة 
)الليل يجرح الفجر( وق�سة)خم�سة 
قرو�ص( يتداخل الزمن فيها، مع اأنها 
تتح����دث ع����ن الزمن الحا�س����ر، اإل اأن 
حا�سره����ا غير معزول ع����ن الما�سي، 
ب����ل قد يك����ون اأحد مكون����ات الما�سي، 
نق����لت  وج����ود  ع����دم  ب�سب����ب  وذل����ك 
نوعي����ة في حي����اة النا�����ص الجتماعية 
وال�سيا�سية، وله����ذا نرى اأن الق�س�ص 
ه����ي ابنة الما�س����ي، لي�����ص لأنها كتبت 
ف����ي الما�س����ي، بل حي����ن كتابتها كانت 
مث����ل هذه ال�سفة تنطبق عليها، حتى 
اإنَّ كلَّ ي����وم اأ�سبح ف����ي تقويم الأم�ص، 
كم����ا اأ�سارت اإح����دى الق�س�ص �سراحة 

اإلى ذلك . 
ل �س����ك اأن القا�س����ة اأعط����ت جهدها 
وثقافته����ا م����ن اأج����ل ق�س�����ص خال����دة 
م�سع����ة، تتح����دث ع����ن بن����ات جن�سه����ا، 
لع����لَّ الق����در والأي����ام ين�سف����ان الأنثى 
عندم����ا  الإن�س����ان  ي�س����د  م����ا  ف����اأول   .
الحقيق����ي  ال�س����دق  الق�س�����ص  يق����راأ 
كاف����ة  فالق�س�����ص  الفن����ي،  و�سدقه����ا 
والمجتم����ع،  للحي����اة  ناق����دة  ق�س�����ص 
ال�سيا�س����ي،  الواق����ع  حت����ى  تف�س����ح 
اإ�ساف����ة لف�سحه����ا للواقع الجتماعي 
والحيات����ي للأنثى، النق����د موجه اإلى 
ب����ل  اأ�سب����ح  ال����ذي  العرب����ي  الإن�س����ان 
ملم����ح كم����ا تق����ول الق�س����ة، والأكثر 
من ذلك الخنوع العربي اتجاه العدو 
بوارج����ه  ير�س����ل  ال����ذي  ال�سهيون����ي، 
اإل����ى  وطائرات����ه  ال�س����ام،  بح����ر  ف����ي 

بيروت ليغتال����وا المقاوم����ة برموزها 
الثلث����ة، كم����ا عزف����ت عل����ى المجتمع 
والحي����اة  الح����بِّ  وم�ساأل����ة  ال�سرق����ي، 
داخل الأ�س����رة والمجتمع، والمطالبة 
م�سي����ر  ف����ي  الأه����ل  تدخ����ل  بع����دم 
اأولدهم وم�ستقبلهم، فاإذا ا�ستعر�سنا 
العنوان����ات ف�سنج����د مث����ل ه����ذا النقد 
وارداً، وه����و وارد ف����ي مت����ن الق�س�����ص، 
التداخ����ل  اأم����ا  ناق����دة.  فالق�س�����ص 
الزمن����ي م����ا بي����ن الما�س����ي والحا�سر 
ل  الت����ي  التداعي����ات،  ف����ي  فنج����ده 
تخل����و ق�س����ة منه����ا، والأمثل����ة كثي����رة 
اأع����دد منه����ا : غدر الحبي����ب في ق�سة 
)ب����ل ملمح( وع����ن الأخوات الثلث 
ف����ي )الرق����م ال�سائ����ع( وذكري����ات يوم 
الأم�����ص  )�سمفوني����ة  ف����ي  الزف����اف 
واليوم( وذكريات حياة مع جدتها في 
ق�سة )الظلل وبقعة �سوء(، وكذلك 
في ق�سة )عندما يغدو المطر ثلجاً( 
والذكري����ات ف����ي ق�سة )خائن����ة( وفي 

غيرها من الق�س�ص. 
ال�س����رد  ف����ي  القا�س����ة  ت�ستر�س����ل 
المبا�س����ر ف����ي ق�س����ة )ب����ل ملم����ح(، 
وف����ي و�س����ف باب����ور ال����كاز ف����ي ق�س����ة 
)النافذة المغلقة(: )رحم اهلل موقد 
البت����رول عل����ى الأق����ل كان����ت تدغدغه 
وتم����لأ له بطنه ليعط����ي، وحين يبداأ 
غناءه الروتيني، تبداأ هي في اأغانيها 
الحل����وة، التي كانت تترن����م بها، كانت 
المو�سيق����ا �سجيجاً م����ن الموقد، اأما 
الغن����اء ف����كان لحن����اً �سجي����اً ي�سكره����ا، 
لحن����اً ي�س����ري م����ع ان�سي����اب ذكرياته����ا 
 22 �سفح����ة    ) حياته����ا  وتفا�سي����ل 
وو�س����ف العرو�����ص وزينته����ا ف����ي ق�سة 
)�سمفوني����ة الأم�����ص والي����وم( �سفحة 
50، ومقارن����ة بين الأم�ص واليوم؛ )ل 
تهزئ����ي من����ي يا �ست����ي الطويل����ة، كنت 
مرح����ة اأكث����ر م����ن تلك الفت����اة، وكانت 
اأعم����ق منه����ا بكثي����ر، لأنن����ا  اأحلم����ي 
تعودنا العي�ص مع المنولوج الداخلي 
ال�سامت الممنوع بوحه( �سفحة 4٩ 

القا�س����ة  ا�ستخدم����ت  الح��وار: 
الح����وار في عدد قليل م����ن الق�س�ص، 
منه����ا الحوار الذي ف����ي ق�سة )الرقم 
ال�سائع( والحوار في ق�سة )نوافذ(، 
وم����ن ق�س����ة )خائن����ة( الح����وار التالي 
عندم����ا ي�س����األ اأحم����د �سل����وى اإن كانت 
قد ح�سرت فْلم )الخائنة( فاأجابته: 
اأن  يج����ب  ولك����ن  اأ�ساه����ده،  ل����م  )ل 
عر�س����ه،  ينته����ي  اأن  قب����ل  اأح�س����ره 

عنوانه مغٍر فعل ً.
األ تف�سلين اأن ن�ساهده معاً؟ 

ل .. اأريد روؤيته وحدي. 
لماذا وحدك؟ 

لربم����ا اأغ����دو يوم����اً خائن����ة، وربم����ا 
اأكون الآن بجانبك خائنة!(.

اأخي����راً: مجموع����ة )عندم����ا يغ����دو 
المط����ر ثلجاً( ه����ي مجموعة تتحدث 

عن الأنثى بامتياز. 

والمهتم����ون  القائم����ون  اهت����م   
بم�س����رح الطفل ومن����ذ ن�ساأته، اأن 
ُيعلم����ون  يجعل����وا من����ه مدر�س����ة، 
القي����م الأخلقي����ة،  م����ن خلل����ه 
والجتماعي����ة. اأن يق����دم الم�سرح 
والعب����ر،   ، المواع����ظ   ، للطف����ل 
واأن يعلم����ه ويربيه، من خلل ما 
يقدمه له من عرو�ص م�سرحية، 
حي����ث كان الرومان وتحديداً في 
الكني�سة، قد ا�ستخدموا الم�سرح 
لتعلي����م النا�ص جميع����اً والأطفال 
على حد �س����واء التعاليم الدينية، 
الم�سي����ح)ع(.  ال�سي����د  وماأ�س����اة 
وقام رج����ال الكني�سة في الع�سور 
م�س�رحي����ات  بدع����م   الو�سط����ى 

الإ�س�����راء والخليق����ة وت�سجيعه����ا و�س�يل����ًة لإدم����اج ر�سال����ة 
الكت����اب المقد�����ص، هكذا ه����و م�سرح الطف����ل، م�سرح يعنى 
ويهت����م بالطف����ل، فمن����ُذ ظه����وره ف����ي ا�سباني����ا ع����ام 1657 
كان ج����ل اهتمام����ه هذا الكائن الب����ريء، اإذ حر�ص على اأن 
يق����دم له من خ����لل العرو�ص الم�سرحية المتعة والإثارة 

والمرح والفائدة.
ول����م يبتع����د كت����اب الم�س����رح ف����ي الوط����ن العرب����ي ع����ن 
ه����ذه الأهداف ف����راح الكثيرون منهم يكتب����ون ويخرجون 
م�سرحيات للطفل، وهم متم�سكون بالأ�س�ص التي و�سعها 

الأقدمون. 
وق����د تم�س����ك الكاتب )محم����د ح�سن الحف����ري( بكل ما 
عت لم�س����رح الطف����ل وج�سدها  اأُ�س�����ص ل����ه م����ن تعالي����م و�سِ
خلل �سروعه بكتاب����ة م�سرحية )القرد مفاو�ص �ساطر(، 
ال�سوري����ة  العام����ة  الهيئ����ة  الثقاف����ة،  ال�س����ادرة ع����ن وزارة 

للكتاب، عن وزارة الثقافة، عام 2011.
لق����د مْل الحف����ري جعبته بالمواعظ والعب����ر التي اأراد 
اأن يث����ري به����ا ن�س����ه، على ل�س����ان �سخو�سه����ا )الحيوانات( 
وق����د اخت����ار عنوانات لها م����ن البداية، وحّمله����ا م�سوؤولية 

بِث هذه العبر، الُمتفق عليها في الذاكرة الجمعية.
تتح����دث الم�سرحية عن التعاون والألفة والمحبة التي 
يج����ب اأن تكون بي����ن الحيوانات من اأج����ل هزيمة الغرباء، 
والطارئي����ن عل����ى الغاب����ة، الذي����ن يري����دون العب����ث به����ا، 

والإ�ساءة اإلى الحيوانات الأخرى.
يفتت����ح الحف����ري م�سرحيت����ه بتجمع الحيوان����ات بقيادة 
)ال����دب( ح����ول الذئب الذي ح����اول افترا�ص الغ����زال، لول 
الأرن����ب الذي ت����دارك الأمر واأبلغ جمي����ع الحيوانات التي 

هْبت لم�ساعدة الغزال وتخلي�سها من فك الذئب.
 اتف����ق الجميع بعد المداول����ة على اإ�سدار عقوبة النفي 
عل����ى الذئب واإبعاده خارج الغاب����ة، وُكلف كلبان من الغابة 
با�سطحاب����ه وتنفي����ذ الُحك����َم علي����ه، وهن����اك ف����ي الم����كان 
البعي����د تظه����ر للذئ����ب الأفع����ى الت����ي هي الأخ����رى منفية 
م����ن قب����ل حيوان����ات الغابة، ب�سب����ب غدره����ا لزملئها من 
الحيوانات، فاتفقت مع الذئب، باأن يذهب للغابة متنكراً، 
وه����ي ت�ساعده ف����ي كل ما يلزم، من اأج����ل اإعادة حقوقهما، 
والث����اأر من )الدب( ومن �ساهم باإبعاِدهما، لكن )الكلب( 
يف�سح����ون اأم����ره م����ن خ����لل )الطف����ل( ال����ذي يلتقون به 
�س����راً، والذين كانت تربطهم به علق����ة قديمة، ويقنعهم 

باأنه لوجود لحيوان )الغول( في الحياة: 
الطفل: الغول حيوان غير موجود.

كلب1: ماذا تقول؟!!
الطف����ل: مثلم����ا �سمع����ت... الغ����ول حي����وان اأ�سط����وري ل 

وجود له.
ي�س����رع الكلبان اإلى الدب لإبلغه بما �سمعوا، وي�سعون 
خط����ة محكم����ة بع����د ذل����ك، ويلق����ون القب�����ص عل����ى الذئب 

الذي تنكر ب�سفة )غول(، و�سديقته )الأفعى(.
الحف����ري  ر�س����م  ه����ذه  الم�سرحي����ة  ق�س����ة  خ����لل  م����ن 
�سخ�سيات����ه بما يتوافق م����ع الذاكرة الجمعي����ة للأطفال، 
لم����ا تحمل����ه الحيوان����ات م����ن �سف����ات حمي����دة، او �سف����ات 
بذيئة، فهم يعرفون �سفات الكلب، وكذلك الذئب. لذلك 
ل����م يبتع����د الحفري عن ه����ذه ال�سف����ات بل اأكده����ا في كل 
منهم����ا، ل����ذا اأكد �سفة الوفاء )لل����كلب( من خلل الثقة 
الكبي����رة الت����ي منحها ال����دب لهم����ا بتنفيذ عقوب����ة الذئب 

ول����م يدر بخلده اأنهم لم ينفذوها اأو 
يتفقوا معه على الغابة.

ل����ه  جم����ع  فق����د  )الذئ����ب(  اأم����ا 
كل �سفات����ه الت����ي يت�س����ف به����ا م����ن 

)خيانة، وكذب، وغدر(.
الرحم����ة...  )بتو�س����ل(  الذئ����ب: 

الرحمة باأخيكم. 
الدب: ل رحمة لمن خان.

اأرنب1: ذئب وقح.
وف����ي ح����وار اآخر ل�)ال����دب(، ي�سف 

به الذئب )كاذب وغدار(. 
اأم����ا )الذئ����ب( نف�سه ف����كان فخوراً 
بم����ا يفع����ل وب�سفات����ه المنب����وذة من 
الجمي����ع فيحدث )الأرن����ب2( قائًل 
ل����ه: )اأحيان����اً لبد م����ن التن�سل من 
اأ�سي����اء كثي����رة تقيدنا(. وهذا اعت����راف كبير بخ�سة الذئب 
ودناءت����ه، وع����دم تم�سك����ه بالتفاقي����ات اأو العلق����ات بين����ه 
وبي����ن اأ�سدقائ����ه فهو يف�سل م�سلحت����ه، وي�سارع الجميع 
من اأجلها، كما يعتقد اأنه اأف�سل واأذكى من الجميع، لكن 

الحيوانات تعرفه وتعرف الميزات التي يمتاز بها.
الثعلب: األ تراأفان بحالي.

كلب1: لم تراأف بنف�سك.
ه����ذه  فلم����اذا  نف�سه����ا  الف�سيل����ة  م����ن  نح����ن  الثعل����ب: 

المعاملة القا�سية؟
كلب1: نحن من ف�سيلتين... اأنت من ف�سيلة الغدر... 

ونحن من ف�سيلة الوفاء.
ف����ي ه����ذه الح����وارات ي�سُعن����ا الحف����ري اأم����ام جدليتين، 
الأول����ى وهي الت�سني����ف العلمي للحيوان����ات، الذي يحدد 
والأفع����ال  الحيوان����ات  ه����ذه  به����ا  تمت����از  الت����ي  ال�سف����ات 
الم�سترك����ة بينهم����ا، والت����ي يتعام����ل بها العلم����اء على حد 
�س����واء، من ناحي����ة الأكل، والطباع، والغرائز داخل الغابة، 
وهنا لم يق�س����د الحفري اإر�سال هذه المعلومة للأطفال 
فق����ط ب����ل اإنها م����ن المعلوم����ات الماورائية المعن����ى، التي 
يخت�ص بها الرا�سخون في العلم والباحثون، اأما الجدلية 
الثاني����ة فه����ي ال�سف����ات المحفوظ����ة بالذاك����رة الجمعي����ة 
ووف����اء  الذئ����ب  بغ����در  الم�سبق����ة  ومعرفته����م  للأطف����ال، 
الكل����ب، م����ن خلل م����ا ي�سمعونه من ق�س�����ص الجدات، او 
ف����ي المدار�����ص اأو ف����ي الإع����لم المرئي والمق����روء، لذلك 
تم�س����ك الحف����ري به����ذا حت����ى ل ي�سو�����ص ذاك����رة الطف����ل 

وليوؤكد هذه ال�سفات لديه، وفائدة كل منهما. 
ل����م ين�����ص الحف����ري دور ال����دب في ذاك����رة الطف����ل اأي�ساً 
وم����دى التق����ارب بينهما من خ����لل اُللع����ب المنت�سرة في 
الأ�س����واق، فالطف����ل دائم����اً م����ا يك����ون قريباً من ال����دب لما 
يمِتلك����ُه من )فرو( ناعم وج�سم ممتلئ، وحركات جميلة، 
لذل����ك حمله الحف����ري م�سوؤولية اإلق����اء المواعظ والعبر 

على ل�سانه لتكون قريبة من الطفل ومحببة لديه.
ال����دب: )ل رحم����ة لم����ن خ����ان( وف����ي موعظ����ة اأخ����رى، 
يدع����و الأطفال اإل����ى ال�سراحة وعدم النف����اق لمن يخون، 
ويغ����در باأهل����ه، واأ�سدقائ����ه، حي����ث يق����ول للذئ����ب )الدب: 
كاذب وغ����دار(، وف����ي خط����اب اآخ����ر للذئ����ب اإذ يق����ول ل����ه: 
)........ م����ن يخط����ئ ين����ل ج����زاءه(، وفي ح����وار يخاطب 
ال����دب زميله القرد )...... القتُل... لمن حاول اأن َيقُتل(، 
وكان الحف����ري يُذكرنا بقول اهلل ع����ز وجل )وب�سر القاتل 

بالقتل(.
لقد اأكد لنا الحفري وهو ُينهي م�سرحيتُه اأن المواعَظ 
والِحك����م تبق����ى مهم����ة ف����ي حياتن����ا اليومي����ة، ومهم����ا كثر 
الدع����اة لها، يبَق الإن�سان هو الحامل والباث المهم لهذه 
المواع����َظ والِحك����م، لذا جع����ل الحل النهائ����ي لم�سرحيته 
بي����د الطفل/الإن�س����ان عندم����ا ك�سف لل����كلب اأنه ل وجود 
)للغ����ول( ف����ي الك����ون، كما خت����م م�سرحيت����ه بموعظة من 

الإن�سان اأي�ساً، وهو يخاطب الحيوانات: 
الطف����ل: الحب الذي يربطُك����م وتعاوُنُكم هو ما جعلُكم 

تهزمون كل من يحاول الغدر بكم.......
وهذه الموعظ����ة موجهة لبني الب�سر كافة، لقد دعاهم 
الحف����ري اإل����ى اأن يحبوا بع�سه����م واأن يتكاتفوا، ويتعاونوا 
يري����دون  الذي����ن  والغرب����اء  الأع����داء  هزيم����ة  اأج����ل  م����ن 

ببلدانهم �سراً.

األنثى في قصص ) عندما يغدو 
المطر ثلجًا(

للقاصة خديجة الجراح النشواتي 

المواعظ والحكم في 
مفاوضات القرد الشاطر

، فهي نتاج نّيات حسنة، وجهد صادق، وتوجيه ذكي، 
ً
الجودة ال تأتي مصادفة أبدا

وإخراج متمرس؛ فهي تمثل االختيار الحكيم لبدائل متعددة

 )وليم فوستر(.
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 كتب: د. صياح فرحان عزام كتبت: سريعة سليم حديد
مرج لي�ص ككل المروج، مرج مزروع بالذكريات، 
والح���وادث الجميل���ة المط���رزة بالبيئ���ة الطبيعية 
الغني���ة باأزاهيرها ونباتاته���ا المتنوعة. مرج توؤمه 
الف�س���ول ب���كل تفا�سيله���ا المميزة، وعل���ى جنابته 
ن�سفه���ا  الما�س���ي  غم���ر  قري���ة،  اأ�س���وات  ترتف���ع 

الأنثوي، وما ظهر منها راح يعلوه الربيع. 
رواي���ة »م���رج الزه���ور« للأدبي���ة ال�سوري���ة فادي���ا 
عي�س���ى قراج���ة، تلك الأديبة الت���ي ُعرفت بتميزها 
الق�س�س���ي، وه���ذه الرواية هي العال���م الأول الذي 
تخ���ط ف���ي رحاب���ه قلمه���ا الإبداعي م�سمن���ة اإياها 
بريق���اً من روحها وع�س���ارة ثقافته���ا العالية. لقد 
قريته���ا  ف���ي  ج���رت  بتف�سي���لت  الرواي���ة  غم���رت 
ال�سغي���رة الت���ي تدع���ى »م���رج الزه���ور« فاأعطته���ا 
نكه���ة �سحرية، بما حملته م���ن روائح ا�ستعال النار 
ف���ي الحطب وثورة الأر�ص بعد المطر اإ�سافة اإلى 
روائح الأزاهير وعب���ق الحكايات من ع�سق وجنون 
وغن���اء... من هنا يمك���ن لنا اأن ندخل اأحداث ذلك 
���ى ف���ي جنات���ه، وف���ي الوق���ت ذات���ه،  الم���رج، ونتم�سَّ
نخرج وذاكرتنا تحمل باقة من اأزاهيره المتنوعة.

�سمنت���ه  با�سته���لل  روايته���ا  الكاتب���ة  تب���داأ   �
عواطفه���ا وحبه���ا ومناجاته���ا تل���ك القري���ة الت���ي 
ع�سقته���ا ا�سم���اً ومعن���ى، واأ�سكنته���ا خفق���ات قلبها. 

فعنونت كل فقرة با�سم مرج الزهور، نقتطف:
»م���رج الزه���ور!! ي���ا لده�س���ة عيني���ك، م���ن اأي���ن 
�ساأبداأ؟! كم هي الأماكن التي �ساأمرر �سفاهي فوق 

حجارتها؟!...
مرج الزهور...

اأن���ا ما �سيَّعت مفتاح���ك.. لكن الل�سو�ص فتحوا 
قلبي، و�سرقوه.« �ص11

الم�س���ري  الأدي���ب  الرواي���ة  م���ة  مقدِّ كت���ب   �����
المخت����ص في مج���ال اأدب التراج���م الأ�ستاذ وفيق 
����ص راأي���ه ف���ي الرواي���ة  �سف���وت مخت���ار. وق���د لخَّ

قائًل:
»منحتن���ي الرواي���ة حق المعرف���ة لقرية �سورية، 
ه���ي م�سق���ط راأ�سه���ا بذكرياته���ا الأثي���رة، ببكارتها 
بي���ن  ال�سائ���دة  علقاته���ا  بتفا�سي���ل  العذري���ة، 

قاطنيها، وهم يكافحون من اأجل الحياة.« �ص7
ال�س���وري  الت�سكيل���ي  للفن���ان  الغ���لف  لوح���ة   �����
)مهن���د علء الدي���ن( الذي فتح ناف���ذة من اللون 
لتط���ل عل���ى الرواية مح���اوًل غم����ص ري�سته بندى 
م لوحت���ه الفنية، وقد �سملت  تفا�سي���ل المرج ليقدِّ
ذل���ك الوج���ه الرجول���ي المكفه���ر وام���راأة تح���اول 
خل���ع ثوبها ت���اركاً ن�سفها ال�سفل���ي يحكي دللتها 
النف�سي���ة، ه���ذا مم���ا يوح���ي بعم���ق ق���راءة اللوح���ة 

الفنية للرواية. 
عمدت الكاتبة اإلى ر�سم �سخ�سية »حمود« كرجل 
فري���د من نوعه بما يمتل���ك من �سفات ميزته عن 
باقي �س���كان القرية، فهو رجل دين وكرامات، ومع 
ذلك كان من المفتر�ص لما يملكه من �سفات قوة 
وجب���روت اأن يتح���دى لدغ���ة الأفع���ى، ولكن���ه على 

الرغم من كل ذلك، تحداه الموت، ونال منه.
����� تدافع���ت ال�سفح���ات �سم���ن عناوي���ن ل يمك���ن 
الف�سل بينها، وقد ارتاأت الكاتبة تروي�سها باأ�سماء 
اإبداعي���ة  ولم�س���ات  فكري���ة  اأبع���اداً  عليه���ا  اأ�سف���ت 
مختلف���ة، منه���ا مث���ًل ا�سته���لل، اأ�س���ل الحكاي���ة، 
حا�سي���ة، الن�سي���د الأول، تف�سي���ل مه���م، ال�سندوق 

الأ�سود..
����� ا�ستخدمت الكاتب���ة اأ�سلوب الحياك���ة، ومن ثم 
ف���ك القط���ب لإع���ادة البن���اء م���ن جدي���د، فنجدها 
لدغت���ه  ال���ذي  »حم���ود«  ق�س���ة  تحك���ي  ب���داأت  ق���د 
الأفع���ى، ث���م انتقلت اإل���ى ما قبل ذل���ك لتحكي عن 
حادثة ال�سبع ال���ذي حاول افترا�ص »حمود« ولول 
»زه���دي« اأفن���دي ال���ذي اأطل���ق عل���ى ال�سب���ع النار، 

لأم�سى »حمود« وليمة كبيرة له.
وكذل���ك فعل���ت الكاتبة ف���ي ذك���ر تفا�سيل زوجة 
»حم���ود« غزال���ة« راح���ت تق����ص علين���ا ع���ن ذل���ك 
الجمال الذي جعل »حمود« يلهث خلفه، وقد ناله 
عل���ى الرغم من فارق العم���ر بينهما، وكثيرات كن 

يحلمن به، وكثيرون كانوا يحلمون ب�� »غزالة«.
م���ن جمالي���ات الرواي���ة اأن الكاتبة راح���ت تن�سج 
ق�سا�سات جميلة من الم�ساهد الحركية المفعمة 
بالمو�سيق���ى وروائ���ح القرية بم���ا تحمل من مروج 
وعط���ور حت���ى اإنه���ا ذك���رت نبات���ات كان���ت الن�س���اء 
ت�ستخدمنها ف���ي �سناعة )الح�سيرة( مثل الحلفا 

وال�سع���د والبل���وط وغي���ر ذل���ك، والمده����ص تل���ك 
الزخرف���ات الت���ي ك���ن يزي���نَّ به���ا تل���ك )الح�س���ر( 

لتخرج باأبهى �سورة، نقتطف:
»اأم���ا بن���ات �سليم���ان فك���ن يجمعن الزوائ���د التي 
تق�سه���ا اأمه���ن، ويح�سي���ن الو�سائ���د والم�ساند، ثم 
اأوزانه���ن،  اأ�سع���اف  الت���ي تبل���غ  يحمل���ن الأحج���ار 
وي�سعنها فوق الأرائك الخ�سنة حتى ترق، وت�سبح 
األيف���ة مطواعة كن�ساء مرج الزهور، ثم ُيعر�ص كل 

ذلك للبيع..« �ص62 
�� ه���ذه التف�سيلت ال�سغيرة تك�سف عن جمالية 
الف���ن التراثي ل�سناع���ة )الح�سي���رة( التي تفننت 
فك���ن  ب�سيط���ة،  وباأ�سالي���ب  حياكته���ا  ف���ي  الن�س���اء 
ير�سم���ن عليه���ا الفرا�س���ات والأزاهي���ر والزخرفات 

المتنوعة، بعد اأن يقمن ب�سباغتها باألوان زاهية.
����� بطريقة لفتة ت�س���وغ الكاتبة اأح���داث روايتها 
م�سمن���ة اإياها تفا�سيل مواجع اجتماعية وخا�سة 
تل���ك التي تتعّل���ق بالمراأة وعلقته���ا بالرجل. فما 
ح���ب »مري���م« لل�س���اب »�سويل���ح« اإل حال���ة تعي�سها 
الم���راأة، وتدفع ثمنها غالياً. مريم الفتاة الجميلة 
ة في جدار  اليتيمة التي كانت تفتح  ل� »�سويلح« كوَّ
الإ�سطب���ل ليت�سل���ل منها ليًل، وتعي����ص معه اأجمل 
لحظ���ات الح���ب الت���ي اأودت به���ا ف���ي النهاي���ة اإل���ى 
الذه���اب اإل���ى داي���ة القري���ة  »زهري���ة« ك���ي تجه�ص 
الجني���ن ال���ذي حملت به بع���د فرار »�سويل���ح« اإلى 
المدين���ة بحج���ة البحث ع���ن عمل، وق���د اأخبر اأمه 

بما جرى معه، نقتطف:
ر الزواج من مري���م، وهذا اأمر مح�سوم  »فق���د قرَّ
بالن�سب���ة ل���ه. اأ�سكتت���ه اأم���ه بواب���ل م���ن ال�ستائم له 
ولمري���م ولأبي���ه. ل���م يه���داأ جنونه���ا ول للحظ���ة. 
�س���دت الحط���ة ع���ن راأ�سه���ا فب���ان �سعره���ا �سئي���ًل 
ملموم���اً بجديلتي���ن، يتخللهم���ا ال�سع���ر الأبي����ص 
ال���ذي ينف���ر م���ن راأ�سه���ا كاإكلي���ل م���ن ال�س���وك... 
فكَّت �سعره���ا، و�سرعت بنتفه، و�ساح���ت واأعولت.. 
واأق�سم���ت باأن���ه اإذا دخل���ت ه���ذه العاهرة اإل���ى بيتها 

فاإنها �ستحرق البيت بمن فيه.« �ص102 
ج���ت الكاتب���ة عل���ى الخو����ص ف���ي تفا�سي���ل  ����� عرَّ
المنا�سب���ات الديني���ة الت���ي كان���ت �سائ���دة ف���ي تلك 
القري���ة لتعر�ص اأجواء الطقو�ص المتبعة في ذلك 
الوق���ت ب�س���ور جميل���ة، عاك�س���ة تفا�سي���ل الواق���ع 
وبهج���ة ومتع���ة،  ف���رح  م���ن  بم���ا يحم���ل  الجمي���ل 
يعي�سه���ا �سكان قرية »م���رج الزهور« في الرابع من 
ني�س���ان )اإبريل( من كل عام. هذه البهجة تتخللها 
طريق���ة تزين الفتيات بعد �س���راء كل ما هو جميل 
م���ن الألب�سة والزين���ة، بالإ�سافة اإل���ى الحتفالت 

والنذور والذبائح.
����� تتواثب الأحداث الت�سويري���ة عابرة بالمتلقي 
الأج���واء القروي���ة الب�سيط���ة ب���كل م���ا تحم���ل م���ن 
جم���ال ومتع���ة، حت���ى اإنها ت���كاد ل تت���رك �سيئاً من 

اأجواء القرية اإل وتذكره، نقتطف:
»دفع���ت قمرية ب���اب الخ�سب، ف�سرَّ ب�سوت طري 
بفعل المط���ر الذي نف�ص اأخ�سابه المتهتكة. م�ست 
عل���ى م�س���ط قدمه���ا م�سية عرجاء ب�سب���ب خلع في 
مبتع���دات،  و�ساح���ت  الإوزات  فرفرف���ت  ال���ولدة، 
لحقته���ا البط���ات بوقوق���ة �سباحي���ة، ث���م هرول���ت 
الدجاج���ات بخط���وات ثقيل���ة، وهي تح���ثُّ فراخها 

عل���ى ال�سي���ر.. ابتعدت البق���رة عِطَرَة ع���ن المعلف 
قليًل، ثم عادت وطمرت راأ�سها فيه.. » �ص 163 

ال�س���كان  كان  الت���ي  القديم���ة  الأدوات  حت���ى   �����
ي�ستخدمونه���ا ف���ي اأعماله���م اليدوية ل���م تغب عن 
قل���م الكاتب���ة، فه���ا ه���ي تر�س���د حركة خ����ص اللبن 
والطريق���ة الت���ي كان���ت الن�سوة يقمن به���ا لمعرفة 
اإتم���ام ف�س���ل اللب���ن عن الزب���دة، وبطريق���ة بدائية 

ب�سيطة، نقتطف:
»وتدخ���ل ق�سي���ب رم���ان رفيع���اً وجاف���اً اإلى عمق 
الج���رة، ف���اإن علق���ت به نت���ف الزبدة فه���ذا يعني اأن 
خ�سته���ا ق���د اأو�سك���ت عل���ى النته���اء، واإن خ���رج ل 
يحم���ل اإل اللب���ن، اأع���ادت تغطي���ة خابي���ة الفخ���ار 

لتعود اإلى الهز والغناء..« �ص161 
كما نلحظ ا�ستخدام الأ�سماء القديمة الدارجة 
في ذلك الوقت مثل: زهرية، نزهة، منيرة، مريم، 
قمري���ة، غزال���ة.. و�سالم، حم���ود، �سويلح، عي�سى.. 
بالإ�ساف���ة اإلى ا�ستخ���دام بع�ص الألف���اظ الدارجة 
مث���ل: �سقب���ان، حرجه���ا، تت���ن.. حت���ى ع���ادة تزويج 
البنات ال�سغار من �سبان �سغار اأي�ساً لم تفلت من 

انتباه الكاتبة!
����� وت�ستم���ر الرواي���ة عل���ى الطريق���ة الأول���ى ف���ي 
الن�س���ج  اإع���ادة  ث���م  وم���ن  القط���ب،  وف���ك  الن�س���ج 
الت���ي  ال�سخ�سي���ات  تل���ك  ع���ن  لمح���ات  مو�سح���ة 
ت �سابقاً لت�سيء �سيئاً م���ن تواكب التف�سيلت  م���رَّ
الجميل���ة، كم���ا فعل���ت م���ع حم���ود ومري���م ونزه���ة 

و�سويلح وعي�سى..
����� كذل���ك ل���م يف���ت الكاتب���ة ذك���ر طريق���ة تعلي���م 
ال�سب���ان الدخ���ول ف���ي الدي���ن الحني���ف والطقو�ص 

المتبعة في ذلك، نقتطف:
�سة  »قط���ع حم���ود اأكبر عنق���ود من داليت���ه المعرَّ
عل���ى ال���دار.. وطلب م���ن زوجته اأن تفرط���ه بتاأن.. 
���ة فه���ذا العنق���ود  ره���ا م���ن اأن ت�سته���ي اأي���ة حبَّ وحذَّ
مخ�س�ص لدخ���ول عي�سى... ثم اأخرج قارورة دب�ص 
العن���ب المخباأة ف���ي �سندوق عر�س���ه.. و�سوى اأربع 
قط���ع م���ن اللح���م.. واأذاب قب�س���ة م���ن البخور في 
ز كل �سيء، و�سطره على  م���اء �ساخن مرقي... وجهَّ
ال���رف في المن���زول، واأ�سار لول���ده اأن ي�ستحم، كما 

لم ي�ستحم في يوم من الأيام... 
ف���ي الم�س���اء جاء ال�سيخ عب���د الحميد، جل�ص في 
�س���در البي���ت. جث���ا حم���ود وابن���ه ال�ساب بي���ن يدي 
ال�سي���خ الجلي���ل.. بع���د ذل���ك تناه���ى لغزال���ة �سوت 
ال�سي���خ، وهو يطل���ق �سجوه الديني... ها هو عي�سى 

يبلغ مبلغ الرجال..« �ص17٩ 
ال�س���اب عي����ص يرث والده حمود، وم���ا تركه الأب 
لبن���ه م���ا هو اإل ترك���ة اأدبي���ة وديني���ة وتفاخر بين 
اأبن���اء القرية باأن عي�ص يتقن القراءة والكتابة وهو 

مغرم بقراءة الكتب وكل ما يقع بين يديه.
����� وكعادة الكاتب���ة في العودة اإلى ال���وراء والتقدم 
باأح���داث جديدة ختمت روايتها التي بداأتها بلدغة 
الأفع���ى الت���ي اأ�ساب���ت حم���ود وقتلته. فه���ا هي في 
الخاتم���ة تو�سل ر�سالة اإلى ابنه عي�سى كي يح�سر 
من ثكنت���ه الع�سكرية لي�ساهد والده الذي ينتظره 
عل���ى اأحر من الجمر، وقد اأ�سل���م الروح بعد �سراع 

مع الموت دام اأربعة اأيام من بعد و�سول عي�سى.
ختام���اً نق���ول: اإن ما �سردته الكاتب���ة من اأحداث 
���رت ب���ه عم���ا يج���ول ف���ي  وتف�سي���لت وام�س���ة، عبَّ
نف�سه���ا م���ن حب وع�س���ق لتلك القري���ة التي �سكنت 
روحه���ا وم���ا فارقته���ا اأب���داً، وهذا الح���ب تجلى في 
القروي���ة  الم�ساه���د  تل���ك  عل���ى حياك���ة  مقدرته���ا 
المفعم���ة بالجمال والعذوبة والب�ساطة، حتى يكاد 
المتلق���ي، يرك�ص ف���ي زواريب تل���ك القرية، وي�سم 
روائ���ح ا�ستع���ال الحط���ب، وي�سعر بالب���رد، ويتنف�ص 
هواء الفج���ر وي�سحر بم�ساحات البنف�سج.. واإن دلَّ 
ه���ذا عل���ى �س���يء، فهو يدل عل���ى �سعة اأف���ق الكاتبة، 
وامتلكه���ا الق���درة الت�سويري���ة الت���ي ا�ستعملته���ا 

بمهارة في �سرد الأحداث.

الرواية: مرج الزهور.
الكاتبة: فاديا عي�سى قراجة.

لوح����ة الغ����الف: الفن����ان الت�س����كيلي مهن����د عالء 
الدين.

النا�س����ر: اأطل�س للن�س����ر. القاهرة. الطبعة الأولى 
عام 2021

يب���دو اأن العال���م باأ�س���ره، ومن���ه الوط���ن 
وا�س���ح  تراج���ع  مرحل���ة  ي�سه���د  العرب���ي، 
للثقاف���ة الت���ي ُعرف���ت لق���رون طويلة بكل 
ذل���ك،  اإل���ى  واأدى  �ساع���د  ومم���ا  اأبعاده���ا، 
تطبيق���ات تكنولوجي���ة نتج���ت ع���ن تق���ّدم 
العلم، دعم���ت العولمة في هدفها النهائي 
المتمّث���ل ف���ي العم���ل الُممنه���ج عل���ى َمْن���ع 
تقدي���م  يمكنه���ا  كب���رى  اأف���كار  اأيَّ  ت�س���ّكل 

ت�سورات بديلة للعولمة..
الع�س���ر  تح���ولت  اإّن  اآخ���ر،  بمعن���ى 
الراه���ن اأدت اإل���ى ازده���ار لفت ف���ي العلوم 
عل���ى مختل���ف اأنواعه���ا وتوّجهاته���ا، ولكن 
المفارقة هنا كما لحظ المفّكر الفرن�سي 
بعن���وان  كتاب���ه  ف���ي  هن���ري«  »مي�سي���ل 
»الهمجّية« ال�س���ادر عام 1٩87، اأنه زمن اأو 

ع�سر يتمّيز بتراجع الثقافة.
في ه���ذا الكت���اب ذهب �ساحب���ه »هنري« 
اإلى اأنَّ المعرف���ة بمعناها الوا�سع والعميق 
تعي����ص اأزمة، ول توجد حري���ة اختيار بين 
بات���ت  العل���وم  واأنَّ  المختلف���ة،  مكّوناته���ا 
بقّي���ة  اأم���ا  الإن�س���ان،  اأم���ام  وحي���داً  خي���اراً 
الخيارات المتاحة اأمام هذا الإن�سان داخل 
منظوم���ة المعرف���ة مث���ل الأف���كار الكبرى 
والآداب والفن���ون، فل مكان لها ول تاأثير 

ُيْذَكر.
ويجم���ع ع���دد م���ن الكّت���اب والمثقفي���ن 
عل���ى اأنَّ ما قاله »هنري« في كتابه منا�سب 
الثقاف���ة  تعي�س���ه  ال���ذي  الراه���ن  للواق���ع 
اأ بذلك قبل  حالي���اً، وكان /هنري/ ق���د تنبَّ
اأكث���ر م���ن ثلثة عق���ود من الزم���ن، فكّلما 
تق���ّدم العلم تراجع���ت الثقاف���ة، وبالتاأكيد 
م���ن  اإل  فهمه���ا  يمك���ن  ل  مفارق���ة  ه���ي 
خ���لل ر�سد م�س���ار العولمة ف���ي العقدين 

الأخيرين.
عندم���ا ب���داأت ري���اح العولم���ة ته���ّب على 
مختل���ف اأرج���اء العال���م منذ عق���ود قليلة، 
ت�سم���ل  تاأثي���رات  ع���ن  الكثي���رون  تح���دث 
العديد من المفردات، مثل نوعية الطعام 
والمو�سيقى، وبداأ البع�ص يلّخ�ص العولمة 
والكوكاك���ول«،  الهمبرغ���ر  »ثقاف���ة  ف���ي 
ول���م تم���ّر فت���رة طويل���ة عل���ى ذل���ك، حت���ى 
طاول���ت العولم���ة كل �سيء، حت���ى الأ�سواق 
والمقاه���ي ال�سعبي���ة؛ كل ذلك تغّير ودخل 
م���ا ينتمي اإل���ى الثقاف���ة المادي���ة المحلية 
اأو الوطني���ة ف���ي الكثي���ر م���ن البل���دان اإلى 
�سل�س���ل  وب���داأت  /الفولكل���ور/،  دائ���رة 
بع����ص  ُتدخ���ل  العالمي���ة  الطع���ام  مح���ال 
الماأك���ولت ال�سعبي���ة �سم���ن قوائمه���ا، مع 
اإج���راء تعديلت عليها، حت���ى اإن ما يتعّلق 
باخت���لف البيئ���ة ويع���ود اإل���ى خ�سو�سّي���ة 
ثقافّية معّين���ة ومميزة، )فتحته ال�سركات 
الكب���رى وحّولت���ه اإل���ى »م���اركات عالمية«، 
وعمل���ت بذكاء عل���ى ا�ستيعاب كل من وقف 
ف���ي طريقه���ا، بمعن���ى اأن العولم���ة نجحت 
تمام���اً ف���ي غ���زو ثقاف���ة الحي���اة اأو المنتج 

المادّي للب�سر في غالبّيته.
من جه���ة اأخرى، عمل���ت العولمة ببطء 
وبت���دّرج مدرو����ص عل���ى تقلي����ص الثقاف���ة 
اأو  ت�سطيحه���ا  اأو  النخب���وّي،  بمعناه���ا 
تراجعها، وذلك م���ن خلل عدة طروحات 
الأف���كار  م���وت  اإع���لن   � منه���ا:  واأ�سالي���ب 
الكب���رى، ونهاي���ة النق���د والناق���د. وزم���ان 
القارئ، واأن الأولوّية لم َتُعد لمنتج الن�ص 

اأو لناقده، ولكنها تعود اإلى الُمتلّقي!؟ 
وتراف���ق ذلك مع توفي���ر منابر اإعلمية 
ت�سمح ب�سعود اأُنا�ص ل يمتلكون الإمكانات 
لمناق�س���ة  توؤّهله���م  الت���ي  والأدوات 

الن�سو����ص الكب���رى، اأو حت���ى فهمه���ا على 
الأقّل، والترويج لفكرة اأن الثقافة الراقية 
لي�ست مفيدة ف���ي الواقع العملّي!!؟ وهذا 
م���ا اأف���رز، اأو اأدى اإل���ى النتيج���ة المطلوبة 
من���ه، فالمنت���ج الفك���رّي اأو الأدب���ّي الرزين 
الجدي���دة،  الأذواق  ينا�س���ب  ل  والثقي���ل 
وبب���طء وعل���ى مه���ل،  وبالتدري���ج  وهك���ذا 

�سمتت النُّخب الثقافية المتميزة.
ف���ي  للعولم���ة  الأخ���رى  الخط���وة  اأم���ا   �
باأبعاده���ا  التقليدي���ة  للثقاف���ة  غزوه���ا 
ُمنت���ج �سخ���م  ف���ي  المختلف���ة، فتج�ّس���دت 
ي�سّم ع�سرات الكتب والموؤلفات والبرامج 
والموؤثِّرين، يمكن عنونته بثقافة »تطوير 
اثنتي���ن:  ب�سمتي���ن  تتمي���ز  الت���ي  ال���ذات« 
الأول���ى: اأنه���ا تتوّجه اإل���ى جمهورها بنداء 
المخاطب، والثانية: اأنها تت�سّمن ن�سائح 
واإر�سادات واأقواًل تتعّلق باأبجدّيات الحياة 
الت���ي من المفتر����ص اأن يتعّلمه���ا الإن�سان 
في مطل���ع حياته )في الأُ�س���رة والمدر�سة 
اأن  اأي  البيئ���ة المحيط���ة(،  اأو  والمجتم���ع 
العولم���ة تعمل عل���ى زرع الفردّية بمعناها 
والُمُث���ل  ال���روح  ح�س���اب  عل���ى  ال�سلب���ّي 
الموؤ�س�س���ات  تج���اوز  وعل���ى  الجماعي���ة، 
والعلق���ات  الرواب���ط  بن���اء  به���ا  المن���وط 

المجتمعية ال�سحيحة.
وف���ي �سي���اق مّت�س���ل يمك���ن الق���ول، ب���ل 
التاأكي���د اأن اأبرز عامل ف���ي تكوين الثقافة 
و�سقله���ا وتطويره���ا وتنميته���ا ه���و عامل 
الق���راءة والط���لع عل���ى مختل���ف العل���وم 
الإن�س���ان  كان  فكّلم���ا  والفن���ون،  والآداب 
يمتل���ك الق���درة عل���ى الق���راءة والط���لع 
والتعّم���ق ف���ي ذل���ك، امتل���ك ه���ذا الإن�سان 
الق���ارئ �سخ�سي���ة اأن�سج واأكث���ر قدرة على 
التعاط���ي م���ع مختل���ف جوان���ب المعرف���ة، 
فالق���راءة تفت���ح لل�سخ����ص اأبواب���اً وعوال���م 
ي�ستطي���ع  ل  جدي���دة  ومعرفّي���ة  ثقافي���ة 
الآخ���رون الول���وج اإليها، وتجعل���ه يتعاي�ص 
م���ع اأزم���ان وحقٍب تاريخي���ة متباينة ُتغني 

اأفكاره وثقافته.
ه���ذا وتلع���ب المكتب���ات دوراً كبي���راً ف���ي 
تعزي���ز الثقاف���ة ون�سرها، فه���ي بما تحويه 
من كتب م�سفوفة على اأرففها، ُتَعدُّ قلعاً 
ِح���راكاً  الثقافي���ة  الحي���اة  تمن���ح  معرفّي���ة 
يفت���ح مج���الت متع���ددة، وخا�س���ة للعقول 
الباحث���ة ع���ن المعرف���ة والثقاف���ة وت�س���ع 
الق���ارئ الذي يرتادها اأمام الفر�سة الأهم 
في حياته؛ فر�سة المعرفة ال�ساملة، وهي 
تجل����ص  عق���ول  الكت���ب(  )اأي  ذاته���ا  بح���د 
بانتظار ق���ارئ لت�ستقبله ب�سغٍف، وتفتح له 
طاقة نور، وتبن���ي حواراً مع عقله الباحث 
ع���ن الثقافة والعلم، لترفع عن هذا العقل 
ق�س���رة الجه���ل وتفت���ح مداركه عل���ى الفكر 

الخّلق.
اأخي���راً، وبن���اًء على ما تق���ّدم نخل�ص اإلى 
الق���ول: اإن م���ا تتعر����ص ل���ه الثقاف���ة م���ن 
ج له العولمة من  تحديات في �سوء ما تروِّ
مق���ولت خاطئة، ب���اأن الثقافة غير مفيدة 
في الواق���ع العملي ول تتوافق مع الأذواق 
الأيديولوجي���ات  زم���ان  واأن  الجدي���دة، 
والأف���كار ق���د انته���ى واأ�سبح���ت الأولوي���ة 
تعزي���ز  اإل���ى  يق���ود  ذل���ك  كل  للُمتلّق���ي؛ 
النزع���ة الفردّي���ة عل���ى ح�س���اب الجماع���ة، 
ويه���دف في نهاي���ة المطاف اإلى النيل من 
الثقافة وتهمي�سها واإ�سكات اأ�سوات النُّخب 
الثقافي���ة المتمي���زة والإ�س���اءة بالتالي اإلى 

الروابط والعلقات المجتمعية...

مساحة للحب والجمال والمتعة في 
رواية »مرج الزهور« فاديا عيسى قراجة

 حول  تراجع الثقافة 
وتقّدم الِعلم؟

قراءات/قضايا وآراء جودة أعمالنا هي ما ترضي الله وليس كميتها

)ماهاتما غاندي(
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لي�ص من �ساأنِه الجفا والوعيُد
 موغٌل حيث الأمنياُت ت�ستزيُد
ي�سكُب الوجَد من ماآٍق تهاوت

مذ جرت من عذاِبهنَّ الخدوُد
اأيُّ �سوٍت َيفديك لحظَة بوٍح

هل اأنا ُمب�سٌر؟ وحولي �سهوُد
خلَف ذاَك الغياِب يبدو وحيداً
هل اأ�ساَر الَجوى اإلى ما يريُد

 ُم�سَتريباً اإّني راأيُت �سقيماً
قد تمّطى وذاك اأمٌر َمِريُد

اأين تم�سي ؟
 بنا المنايا �ِسراعاً 

في خواٍء عن القبور َنحيُد

 بم�ساراٍت ت�ستقلُّ وجوهاً
وكاأّني حياُلهنَّ عنيُد

والطوابيُر ت�ستفي�ُص اّت�ساعاً
هل تبارى في جردهنَّ الجنوُد

ت�ستبيح الدنا بختِم جباٍه
�سادراٍت اأزرى بهّن الوجوُد

 لن اأبالي اإِذ ا�ست�ساَطت بعنٍف
والدجى ُمجِحٌف َعلُه الركوُد

ولبا�ٍص لن ي�ستَر الِعيَّ يوماً
وعزائي اإن خاَطُهنَّ الُجُحوُد

محنُة الَخلِق ما لها منُذ وعٍي
غيُر فوديِن 

ُمذ َتَجافى الُخلوُد
اأحت�سي الكاأ�َص من عقيِم انتماٍء

ُمم�سكاً يومي 
لو َتداعى الُح�سوُد 

ل وجوٌد اإّل اأ�ساَح بوجٍه
م�ستفّزاً اإن �سحَّ عّما َيزيُد

وُمِجٍدّ قد اأرهقتُه المنافي 
مثُل نجٍم ما ناَل منُه الرقود

ُة َخلٍق هذِه ِوجَهٌة وُغ�سّ
هل تخّطى ما بيننا الم�ستزيُد
فا�سكبي جمراً من رحيِق �سفاٍه

ياب�ساٍت كم �سجَّ فيها الجموُد
واع�سريني بين المخانِق نهداً
دوُد م�ستديراً ين�سلُّ بئ�َص ال�سُ

ودعيني كي اأ�ستريَح مراراً
لي و�سايا ربٍّ وظلٌّ َمِديُد
فاأنا حافٌل ون�سفي رحيٌل
اأقتفي َقاِرباً و�سوف يعوُد

وعيوٍن لم َت�سَتِفق دوَن �سحٍو
في �سماٍء تمتدُّ فيها الُرعوُد
ما خل قلَب اأمِّ مو�سى بليٍل
من وجوٍم اإذ اأثقلتُه الوعوُد

كيَف َينَدى ! ومن َغليِلك طفٌل 
كم فراٍغ

 قد خّلَفتُه النهوُد
ُة اليمِّ والعنايُة �َساَءْت ق�سّ

اأن تعيَد الق�سا علتُه البنوُد
لم َتِغْب عن عينيك هالُة مو�سى

في ح�سوٍر رعاُه �سفٌر فريُد
َوا�سَتَبّدت بيَن الع�سوِر المرايا
تعك�ُص ال�سوَق اإن رواُه الَخِريُد

ولها ما�ٍص في مناِخ ارتجاٍل
َت�سِطُر الزيف َ لو اأقاَم العبيُد
فالتواريُخ لم تكن غيَر ج�سٍر

 ل�سفاٍف وعن مداك تحيُد
لوعٌة طافت في خياٍل واأرخت
�سكرًة حّرى يوَم نادى العميُد
ليتني اأدركُت الروؤى دوَن فوٍت

نكهُة ال�سرِق كّبلتُه القيوُد

 شعر: وليد الحسين
 شعر: رفعت بدران

 شعر: فتون حسين الحسن

ليتني أدركت الرؤى

اللي�ُل يقترُب 
ح���زاُن والتََّعُب  وال�سعُر والأ

ومواق�ِ�ُد اْنطفاأْت.... 
واأخرى غ�اَر في َجَمرات�ِها اللهُب 
فِق من اأوكاِرها  خرجْت نجوُم الأ

ُهُب  واْن�سّلت ال�سُّ
قم�ٌر يدوُر على عواِهن���ِِه
حراِء... من وح�سِة ال�سّ

ُحُب ترك�ُص خلَفُه ال�سُّ
جم���ٌل وحي�ٌد ما له لي��ٌل يط��وُل...

م�ِص....  ول نه�اٌر زائٌل كالأ
لكْن ليُلُه الَجَرُب 

ذئٌب بعي���ٌد ما له �سوٌت ي�سيُق على الف���لِة... 
ول ِع��واٌء ُمْثقٌل باللي���ِل... 

َغُب  لكْن �سوت�ُُه ال�سَّ
َ�َرٌب َتِخفُّ على الّرم��اِل وتخت���في َعَرُب ع��

 *               *               *                
يا �ِسْي����ُر...

اأه�ُْلَك...
ل��وا فج����َر الرحي���ِل... عجَّ

على نج�ائَب اإْن
ِهَي اأْرَق�لَْت ِح��يناً...

فح��يناً �سيُره���ا خ�ََبُب 
يا �سي���ُر...

َ�روا ِبي��ْ�َد الع���راِق... ها قد اأَْدب��
اإلى بوادي ال�ّساِم واْنقلب�وا 

يا �سي����ُر... 
ها قد اأَْودع���وَك هنا... 

َّْت ولو ُن�َتفاً مواِجُعُهْم... فما اأَن��
ْت ولو ِخّفاً طبائُعُهْم...  وما َندَّ

ول  اْنَفَعل����وا..  ول  ُذه��ِل���وا..  ول  اْبَتَهل���وا..  ول 
ب��وا  َغ�سِ

يا �سي����ُر...
ل���وا اأ�سم����اَءُهْم ها قد بدَّ
وه�واَءَهْم.. و�سم�اَءُهْم 
��ْوا وراَء الّري��ِح... وَم�سَ

ما اأَِرُق��وا اللي����الَي في م�س��اِجِعِهْم...
وما َلَطم�ُوا.. وما ندم�ُوا...

ُ�وا  وما �َسِرُق��وا باأدُمِعِهْم.. ول َغِرب��
يا �سي����ُر... 

ه���ذي َظْعن��ُُهْم وِركاُب�ُهْم
َرُب ��َرٌب َتم���وُج وراَءه��ا ال�سُّ �سُ

يا �سي����ُر... 
ل تنَبْح على اآثاِرِه���ْم

ل تج�����ِر خلَف ُغب�اِرِهْم.. وِغم��اِرِهْم 
ل ي�سمُع الم��َْوتى...

�ْيَد... ّ�روَن ال�سَّ ول يتذك��
اأو »َط��ْرَد اله��وى«...

اأو ما ُيق��اُل من الَق�سي��ِد اإذا...
ََّرُب  نا الط�� ما َه��زَّ

*               *               *                  
يا �سي�����ُر...

ها قد وا�سل��وا َوْهَم الَم�سي�����ِر.. فم�ا
َبِقي�َْت لهْم ُرَطٌب.. ول ُطُنُب 

يا �سي����ُر...
ها قد غادروَك هنا.. وما ترك����وا 

ث��افَي والق�ُُدوْر  َ اإل الأ
ف��اعي والعقارِب...  وُرقى الأ

في الُجُحوْر 
ُ�وْر  مام�ِل والُبث��� َن في الدَّ َوَدم�اً تعفَّ

يا �سي���ُر...
ها قد غادروَك هنا وما ترك��وا 

اإل عظاَم الَقه��ْ�ِر ياب�سًة 
َتعوي وَتْظم��اأُ في القب�وْر 

وغداً تجم��َّد... 
ُذوْر  ل�ِْب ما بين النُّ كالّزماِن ال�سَّ

وال�ّس�اعُر الَمج��ْدوُر...
ُمْنكبٌّ على فم��ِِه...
وَمْطروٌح على َدم��ِِه

�س��ياِء...  �س�ياَء بالأ يتح�ّس�ُص الأ
حيَن تغ�وُر عيناُه.... 

َرِك الذي ما بع�َدُه  اإلى الدَّ
َج�َسٌد.. ول اأَب��ٌَد.. ول ُكُتٌب.. ول اأََرُب

يا �سي����ُر...
ل تاأ�َسْف ول تعَتْب 

ْب...  يا �سي����ُر ل تغ�سَ
فلي�َص بناف��ٍع َعَتٌب...
ُب  ولي�َص بناف����ٍع َغ�سَ

*               *               *                  
فاللي�ُل يقت�رُب

ح�زاُن والتعُب  وال�سعُر والأ
من ه�ا هن��ا َمّرْت بن��ا َعَرُب 

َّْت.. واْخت�فْت َع��َرُب  وهن��اَك َخف��
يا �سي����ُر...

دون��ََك ما اأق��وْل 
يا �سي����ُر...

دون��ََك...
كّل ما قد ق��الت الَعَرُب

اأفي حرِفَك الآن تخذُلنا الناُر
ثمَّ الفرا�ُص

وت�سفُحنا دمدماُت الغياْب؟!
كاأّن ال�سماَء الق�سّيَة ملَء رحيِلَك

تعلُن عن اأمنياٍت
�سراْب 

لعمٍر تدّلَه فيه ال�سباْب!
اُب اأنوَّ

غا�َسْت �سرائُر �سحِوَك
في �سرمدّيِة هذا اليباْب

وهذي خزائُن بابَل
ُتنَهُب في القد�ِص

في ال�ساِم
في بعلبكَّ

وفي كلِّ فاتحٍة للعذاْب
كاأنَّا ُوِعْدنا

بفردو�ِسنا المرِّ
ٌة والغربُة الآن ممتدَّ
من مرايا الح�سوِر

اإلى عو�سِج العنعناِت الكذاْب
اُب اأنوَّ

ها قد رحْلَت
وغادْرَت روَحَك مغرو�سًة

في �َسغاِف البلْد
تعاقُر نزَف الخوابي

ُم اأطياَفها ترمِّ

بامتهاِن الحداْد
فكيَف مكْثَت غريباً،

وكيف رحْلَت، 
وثوُب البداوِة

ترَفوؤُه ثرثراُت المزاْد!
اأيا خمرَة ال�سعِر

في زمٍن ُقدَّ من �سعلكاِت الدعاْة!
اُب اأنوَّ

من �سوف يعلُن 
اأنَّ حياَة الغريِب

ارتقاُء النهاياِت بالبوِح 
م�ستهزئاً بالنجاْة؟!

ومن �سوف يرثي 
ثكالى الحمْم؟!

ومن �سوف يهجو
رجيَم الأمْم؟!

ومن �سوف ي�سعُل بالحلِم اآياِتِه
ثم ي�سرُب اأنخاَب عزلِتها

مانحاً للجنوِن تراتيَل ن�سياِنه 
في رجيِف الألْم؟!

كثيٌر من الخوِف
�سلَّ دروَب المدينْة

كثيٌر من الدمِع
جلَّلَها بالرئاِت الحزينْة

واأنت ت�سافُر
ت�سترُق ال�سمَع للأمنياِت ال�سريداِت

في باِل اآهاِتها الم�ستكينْة
اُب اأنوَّ

هذي ال�سماُء تعانُدنا
باقتراِف ال�سياْء

ونحن على عهِد اأوهاِمنا
ن�ستقلُّ الخواْء

اُب اأنوَّ
كم نادَمْتَك المنافي!

وكم �سامَرْتَك عروُق القوافي!
وكم ناَل منك عزيُف النواِح!

ونزُف الأقاحي
وُيْتُم ال�سباِح

فل فرَق 
ما بين ترتيِل اآٍه

وَكْظِم غٍد في عروِق المتاْه
اُب اأنوَّ

وال�سعُر نهُر ح�سوِرَك
نهُر حلوِلَك

في مقلِة الفجِر
م�ستر�سًل في اكتناِه روؤاْه

ولكنَُّه الآَن
ِغبَّ رحيِلَك مح�ُص ا�ستباْه

ر« قصيدة »ِشيـــْ

أيا خمرَة الشعِر

شعر

مهداة إلى روح الشاعر العربي 

مظفر النواب

ال تطلب سرعة العمل بل اطلب تجويده، فإن الناس ال يسألون عن مدة إنجازه 

وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه

 )أفالطون(.
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 غانا أسعد

»ر�سالة من النهر اإلى ال�سكك الحديدية«

لقد غادر النهر في المنزل 
كان قد غادر المنزل في المنزل 

لقد غرق النهر نف�سه في حد ذاته

 اأرمي حجراً
ف���ي كل مرة اأح���اول ك�سر نافذة القطار الذي 

ذهب
ول يحدث �سيء 

غا�سِت المياه 
الحجارة المحروقة 

ل تخبر الأ�سماك عن تدفق المياه

الج�سر
في حالة عدم وجود النهر 

ل علقة له باأي �سيء 

على الجانب الآخر، ل اأحد ينتظر
ول اأحد ينتظر في هذا الجانب 

ول اأحد يخلع قبعته
اإل للوداع 

اأخبر القطار التالي
اإذ يم�سي �سافراً مرة اأخرى 

عليه اأن يتذّكر 
هنا نهر ميت 

قل له
باأن هذه ال�سكة الحديدية 

في اأي محطة 
لن ت�سل اإلى البحر

الغابة
جردْت نف�سها من �سجرة اأخرى 

و الموت 
بقطعة قما�ص �سوداء، ُيقّنُع الجدران

 الر�سيف مقبرة بحجم الحرية 
و ال�سارع مقبرة للثورة 

اإذاً اختر 
على هام�ص اأي منها تطلق النار؟ 

نحن بقايا 
ومن غيرنا

خا�سرون 

وبينما نعير قطعاتنا
 اإلى التربة الميتة

 في حداد حرق ال�سموع
 ن�سيء �سمعة اأخرى

اأين قبرنا اأّيها ال�سيد حفار القبور؟!
 قبرنا الذي ل يقراأ عليه اأحد �سورة الفاتحة 

ل اأحد يهتف له 
ولن تكون هناك قيامة 

اأين قبرنا 
القبر الذي يت�سع 

لغياب كل هوؤلء الحمام؟

»قراءة ال�سفاه«

 اأحمر �سفاه 
يرتجف بين يديك ال�سغيرتين 

اإنه مثل الزلزال 
الذي يهّز عر�ص الجمال 

- المراآة ل ترجع الأ�سكال ال�سابقة -
 فكري في الموعد الأول 

فكري في اأحمر ال�سفاه
 ال���ذي جعل �سفتيك حم���راء من خلف نافذة 

المحل 
فكري في اأول قبلة لِك

اأبع���د  م���ن  ا�ستطاع���ت  الت���ي  العي���ون  وف���ي   
م�سافة اأن تقراأ عبارة »اأحبك« من �سفتيك 

المنحدر الحاد لعقارب ال�ساعة 
قد اأبطاأ الدرج 

وكل يوم في عالمك 
تزداد الم�سافة بين غرفة النوم والمطبخ 

ما الذي يبتغيه الّنهار
 برفع ال�سم�ص؟ 

ما غاية الليل 
من اإظهار القمر واإخفائه؟ 

و ما الذي يعنيه الوقت
غي���رة غي���ر المق���روءة  بر�س���م خطوط���ه ال�سّ

حول عينيك؟

»التحديد«

فرا�سة 
تعود اإلى ال�سرنقة 

ت�سبح دودة القز 
وببطء

تخلد اإلى النوم
 في كابو�ص تمرير الخيط في �سّم اإبرة

 قد عدُت اإلى هنا عدة مرات من الما�سي 
اإلى الأيدي التي عندما تم�سك يديك

قد فقدْت فرا�سة 

م���ن  عدي���دة  م���رات  كن���ت  اإلي���ك  ع���دت  ق���د 
الما�سي 

وفي كل مرة اأنظُر في المراآة 
اأن�سى وجه �سخ�ص ما 

اأتيُت اإليك 
مع كل ق�سماتي ال�سائعة

ولم ي�ستطع اأي واحد منها
اأن يكمل ق�سمك المفقود 

اأنا دائٌم
واأنت اأبٌد

وبيننا
ما من كلمات ت�سف �سرورة ال�سوؤال

اإذا لم يكن الأمر كذلك
ما كان يمكن للحرف »واو« ال�سغير
اأن يخلق هذه الم�سافة بيني وبينك

اأخبرني 
كيف تحدد العالم؟ 

عندما تم اختيار جميع الأ�سماء بالفعل.

قصائد الشاعر إحسان أفشاري

َنظُن اأّنَنا َنعّد الأّيام 
َنا َعلى َعجْل  َلكّنَها َتعدُّ

َجٍر نحُن وريقاُت �سَّ
ول   َنتوارُث حَكاياِت الُف�سُ
َمهَما َطاَل ُمكوثَنا في ُعُلوٍّ 

َجْر  للأّر�ِص َن�سيٌب ِمْن ِح�َسِة ال�سَّ
ُهَو َذا الُعمُر َعابُر �َسبيٍل 

اإْن َطاَل الم�سواُر اأو َق�سْر 

َما باُل ُعمري  ُي�سرُع في َعدوِه
ُيلملُم َجعبتي ُدوَن َرغَبتي  

اأَ�ُسّدُه َنحوي َو َي�سّد الحبل َنحوُه 
َيتلعثُم ِحيَن ا�سَتنطَقُه 
َكطفٍل َغ�صِّ الل�ساِن 

َلْم ُيتقن الَعدَّ للَع�َسَرْة 

َما اأَكاُد اأميُل وجهي �َسَطَر ُدنياي 
 َحتَّى ُي�سرع ُخطاُه اأكَثَر و اأكَثْر
ل َيهمُه َكيَف َتم�سي رحلَتي 
ُيكمُل َدربه  ُدوَن َكلٍل اأو َملْل 

 اأَُناِجيِه : َتاأنَّ َيا ُعمرَي ال�َسقي  
  واأنظُر لَتوقيِت �َساَعتي 

َفَخافقي للفرِح َمازال ينَتِظْر 

 َتمهْل يا عمري...
َدعني اأر�سُف ِمَن الَفرِح َقطَرْة

َدعني اأنُثر اأّيامّي ِعَطراً
اأتوُق اأْن اأترَك جميَل الأثر 

َقبَل اأْن يغُفَو ِحلمي اآِخَر َغفوة 

َتَمهْل اأّيها الُعمُر ال�َسقّي 
بالأم�ِص ُكنَت َتحبو  َمعي 

واليوُم َك�َسل�َسبيٍل ُم�ستعجٍل 
اِبعْي   َتنهمُر ِمْن بيِن اأ�سَ

َتَمهل قليًل  ياعمري...
َفَما زاَل في ِمحَبرتي ِفكَرة 

تنتظُر اأْن َتخرج للنور 
َماَزاَل في َخاِطري اأمنّية 

م�ْص �َساأَطالَها  قبَل َمغيِب ال�سَّ

ْت  اأعدني ياعمري  لأّياٍم َم�سَ
اَعْت  ْلُت اأْن اأعي�سها َف�سَ اٍم اأجَّ لأيَّ
ِحكاٍت اأريُد اأْن اأ�ستعيدها   ل�سَ

�َسرقها مّني الَزمُن  ِحيَن َغْفلَة 

اأّيها الُعمر ال�َسقّي... 
ليَتَنا ِمنُذ َبدِء الرِحلَة 

  ُندِرُك  اأنََّك َرّفُة َعيٍن ِباألِف َح�سرة  
َما ُكّنا اأثَقلَنا ِحمَل ُقلوبَنا  

ول ُكّنا اأ�َسعَنا ِمْن اأّيامنا ِمثَقال َذّرْة 
ليَتَك ُتمهُل َعجلتَك ُبرَهًة

فَماَزاَل في َجيبّي  َقمَحُة ُحبٍّ �ساأزرعها
 لُتنبَت في دّرِب غيري �ُسنبلَة
َعلَّ الَب�َسر َت�ستوِعُب الِعبَرْة 

َتمهْل َيا ُعمريَّ ال�َسقّي 
يا ِظّل َفرا�َسٍة على ُغ�سٍن َندّي 

ل  َت�سَتعِجَل الُعبور 
 َفَما َنحُن في الَغِد اإلَّ ِذكرى 

َهَو َذا  الُعمُر َعابُر �َسبيٍل 
اإْن َطاَل الم�سواُر اأو ق�سْر.

َعابُِر َسبيل

ت�َسّكْع في دمي قْد �سرَت ظّلي 

وليتَك عن غرامَك. لم تقْل لْي

وليَت بحاَر وجِدَك.. ما غزتنْي

ول طاَف الأنين. بحو�ِص ُفّلي 

اأنا وّدْعُت فيَك.. �َسغاَف قلبي

وراهنني.... غداَة ال�ّسوِق كّلي

على درِب المواويِل.... الّثكالى

اأ�َسْعُت مراكبي. ون�سيُت َرْحلي
فكيف اإذا وعدت العمر �سدقاً

اأكونك في الهوى وتكون خلي 
األ.. يا طير بّلغ لو �سلماً

.. ببع�ِص ف�سِل تجوُد بِه عليَّ

لعلَّ ال�ّسقم.. ي�سفى والليالي

ز َجْفَنها.. الّدامي بُكْحِل تطرُّ

وبي �سوٌق.. تاأّبى اأْن ُيدانى

بكعبِة ُطهِرِه ُزهداً ُي�سّلي

ُت.. من دمِع الأماني اأْ فكْم و�سّ

ْدر في.. في�ٍص ومحِل مرايا ال�سّ

�ساأنثر خافقي.. اأ�سلَء طيٍر

وتخذلك النبوءة عن محلي

فقْل اإْن �سئَت:. مّرْت ذاَت عطٍر

كاأحلٍم.. موؤّجلَة المَطّل

و�سّلْت.. اآخَر الّركعاِت وجداً

واأنت �سلة.. وعدك لم ت�سّل

.. فوَق كفوِف �ُسهدي فاإّما متُّ

وكنُت �سهيدَة.. الحّب الأجلِّ

وحقك لم تكن.. اإلي اأنثى

بر مثلي ترا�سُع.. ما ي�ساء ال�سّ

غ�سلُت.. بكوثر الن�سيان قلبي

وفي طهِر البتوِل نف�سُت ِحْملي

فاإّما ُعْدت.. مّت�سَح الأماني

األ يا اأنَت.. �سطر الريح ولِّ

اً  ما زاَل الّدنُّ ُم�سعَّ
بيَن يديَك الّطاعنتيِن بروِح ال�ّسعِر 

ِة  وم�سِك ال�ّسهراِت الخمريَّ
ت�سكُب فيها قلَبَك 

ِل لثغاِت الوجِد  من اأوَّ
اإلى فتنِة اأق�ساُه. 

كيَف لقلبي
 اأْن ين�سى كاأ�َص نبيٍل
اِي   يغلي اإبريَق ال�سَّ

بجمِر روؤاُه 
فينيُر كوؤو�َص نداماك جليٌل 

في جبهِته اأقماُر خطوِط الُعمِر 
وفي عينيَك حقوُل ر�ساُه. 

ما زاَل كثيٌر من قلبي

 في البّيا�سِة.. 

في الّزهراِء..

وفي )الّدبلِن(.. 

وفي �سرفاِت الورِد الحم�سيَِّة 

مع اأ�سجاٍر مثلَك 

يا خيَر ال�ّسعِر 

ويا هامَة اأ�سحاِب الّده�سِة 

ي�سرُخ من اأعماِق اللهفِة 

ي�سعُد 

اأكثَر من ع�سريَن �سماًء 

فيعانُق ديَك الجنِّ 

وي�سعُل كاأ�سيِن بروِح ال�ّسعِر 

 وير�سُم فوَق النَّ�سوِة َم�سراُه

يعانق ديك الجّنتسكع في دمي

شعر

/إلى الشاعر محمد خير داغستاني/

السرعة مطلوبة، ولكن الدقة هي كل شيء 

)زينوفون(.



 كتبت: نجوى صليبه

يتذّك����ر قاطن����و دم�س����ق �سوقي����ن �سعبيي����ن للكت����ب اأحدهم����ا كان للكت����ب المدر�سي����ة 
الحية ف����ي اأيام الأعياد،  الم�ستعمل����ة ف����ي ح����ي الم�سكية وثانيهما كان يق����ام في حي ال�سّ
وكان ل����كّل �س����وق رّواده ول����كّل كت����اب �ساري����ه، كما يتذّك����ر مثّقفون وطّلب كت����اب الجيب 
حيفتي����ن المحليتي����ن الّث����ورة والبع����ث و»كتاب ف����ي جريدة«  ال����ذي كان ي�س����در ع����ن ال�سّ
دور،  ����ادر اأي�س����اً عن �سحيف����ة ت�سرين المحلي����ة وللأ�سف جميعها توّقفت ع����ن ال�سّ ال�سّ
يقول الأديب والّزميل ديب علي ح�سن: للأ�سف كتاب الجيب وكتاب في جريدة توّقفا 
من����ذ زم����ن ل باأ�ص ب����ه، لكن اليوم هناك مب����ادرة جّيدة وجميلة من اّتح����اد الكّتاب الذي 
يفت����ح المج����ال ل�س����راء الكتب ب�سع����ٍر رمزي جّداً لط����ّلب الجامعات والمدار�����ص، اأّما ما 
ي�س����در ع����ن الهيئ����ة العاّم����ة ال�ّسورية للكت����اب على اأهميت����ه ل يمكن عّده �سم����ن �سل�سلة 

الكتاب ال�ّسعبي.
ة وما قّدمته في مجال �سوق الكتاب ال�ّسعبي:    ويتحّدث ح�سن عن دور الّن�سر الخا�سّ
����ة لي�����ص لديه����ا ه����ذا الهّم لأّنه����ا ل تتلق����ى اأي دعم حكوم����ي، لكن اإذا  دور الّن�س����ر الخا�سّ
تحّدثن����ا ع����ن �سل�سل الكتب ال�ّسعبي����ة العربية نتذكر الّتجرب����ة الم�سرية و�سل�سلة »دار 
المعرف����ة« الت����ي ل ت����زال متداولة على الأر�سف����ة وفي بع�ص المكتب����ات، نحن نتوق اإلى 
�س����وق كت����اب �سعبي  للإ�سدارات القديمة والجديدة وباأ�سع����ار تنا�سب الجميع، فالكتاب 
ال�ّسعب����ي موج����ود ف����ي العال����م، لك����ن نح����ن ل يوج����د لدين����ا دع����م حكوم����ي ول راأ�ص مال 
فر، كتابنا لي�ص بخير ونحن ل�سنا بخير ما دام  ي�ستثمر في الكتاب، نحن في نقطة ال�سّ

غذاء العقل مغيباً ول اأحد يهتم به..
وخ����لل م�ساركت����ه في الجل�سة الأربعين من لقاء »�ساآم والقلم« الّثقافي ال�ّسهري، اأّكد 
رئي�����ص اّتح����اد الكّت����اب الع����رب الّدكتور محمد الحوران����ي اأّنه ل يوجد لدين����ا حالياً كتاب 
�سعب����ي ف����ي �سوري����ة، م�سيفاً: طبع����اً اإذا ما ا�ستثنينا كتاب الجيب ال����ذي ي�سدر مع مجلة 
الموق����ف الأدب����ي التي ت�س����در حالياً اإلكترونياً، وهذه م�سكلٌة كبي����رٌة يجب اأن تعترف بها 
ة فل يمكنن����ا مطالبتها بدعم  الموؤ�س�س����ات الّثقافي����ة الحكومي����ة، اأّم����ا دور الّن�سر الخا�سّ
م�س����روع خا�س����ر اأو ر�سال����ة نعمل عليها كموؤ�س�سة اأو دولة، ومعظم ه����ذه الّدور تقوم بعمٍل 
تج����ارّي بالأ�سا�����ص ول ت�ستغ����ل عل����ى الّترويج للّثقافة ب����ل على زي����ادة اإمكانياتها المادية، 
وه����ذا و�سعه����ا الّطبيعي ول �سّيما تلك الّدور التي ل تمتلك ر�سالة تنويرية، لكن الأكثر 
����ة اأ�سبحت تلعب دور الو�سيط بين  ب�ساع����ًة م����ن ذل����ك هو اأّن ق�سماً من دور الّن�سر الخا�سّ
المطبعة والموؤلف، اإذاً اأين هو العمل الذي نرغبه ونريده كدولة وموؤ�س�سات ثقافية؟ ل 
ننكر اأّن الّظروف القت�سادية والحرب اأّثرت على القراءة والكتاب لكن علينا اأن ن�ستغل 

بالحّد الأدنى لتاأمين كتاب الجيب وتاأمين مبالغ مالية ليطبع ويوّزع ب�سكٍل مجانّي..
ويلف����ت الدكتور الحوراني اإل����ى اأمر مهم وهو واقع في الحقيقة لكن قّلة تعترف به، 
����ح: دائماً نقول  غ����ار حّتى، يو�سّ األ وه����و وج����ود ق����ّراء فعًل بي����ن ال�ّسب����اب والأطفال ال�سّ
اإّن����ه ل يوج����د ق����ّراء؟ ال�ّسوؤال هنا ك����م ن�سخة تطبع دور الّن�سر م����ن كّل كتاب؟ اإّنها تطبع 
مئت����ي ن�سخ����ة اإذاً كيف اأوّزع في المحافظات؟.. نحن لدينا قّراء و�سباب مثّقف وبحاجة 
للكت����اب الورقي اأكثر من الإلكتروني وبحاج����ة لأن نو�سل الكتاب اإليهم وعندما نحقق 
ذل����ك ن�ستطي����ع القول اإّن����ه ل يوجد قّراء، واأوؤّك����د اأّن الّظروف الحالية ل����م تمنع القارئ 
م����ن ق����راءة الكت����ب الت����ي ت�سل اإلي����ه اأو يذهب اإليه����ا، وهناك م����ن يقراأ عل����ى الّرغم من 
كّل الّظ����روف اإذا ا�ستطعن����ا اأن نرّوج للكتاب ب�سكٍل �سحي����ح ونقّدمه ب�سعٍر منا�سٍب يمكن 
للّطالب اأو المتلّقي اأن ي�ستري الكتاب، واأوؤكد نحن ل نقّدم الكتاب مّجاناً لكي ل يرميه 
اأحد على قارعة الّطريق، م�سيفاً: نحن خلل عام بعنا بحدود الخم�سمئة األف ن�سخة 
ف����ي غالبيته����ا لطّلب الجامعات وهذا ينفي اأمرين، الأّول هو اأّن الكتاب الورقي انتهى 
والّثان����ي اأّن ه����ذا الجي����ل ل يق����راأ، كما طبعن����ا روايًة لطالب����ة طّب �سن����ة �ساد�سة وحققت 

مبيعات جّيدة جّداً ول �سّيما على م�ستوى الجامعات لأّن الّدعاية كانت جّيدة..
ب����دوره، يتح����ّدث رئي�ص اّتح����اد الّنا�سرين ال�ّسوريي����ن هيثم الحافظ ع����ن اأ�سباب عدم 
م�سارك����ة دور الّن�س����ر الخا�س����ة ف����ي هذا المجال، يق����ول: ل اأريد الّدفاع ع����ن الّنا�سرين، 
ح نقاطاً عّدة وهي اأّن الّن�سر �سناع����ة وله اأدواته والتي اأهّمها البحث  لك����ن اأري����د اأن اأو�سّ
ع����ن الق����ارئ، وال�ّس����وؤال هنا: اأين هو القارئ؟ واأين القراءة بغ�����ص الّنظر عّما اإذا اأنتجنا  
كتاباً �سعبياً اأم ل؟، مع الّتنويه باأّني اأجد عبارة »الكتاب الجماهيري« اأف�سل اأو »الكتاب 
للجمي����ع«.. يج����ب اأن نبحث عن القارئ وهذه لي�س����ت م�سوؤولية الّنا�سر فقط بل الكيان 
الّثقاف����ي ف����ي �سوري����ة، لدين����ا م�سكل����ة ف����ي المدار�ص مث����ًل المكتب����ات المدر�سي����ة كارثة 
لوحده����ا وه����ذه لي�ست م�سوؤولية الّتح����اد اأو دور الّن�سر، الم�سكلة اأكبر من م�سكلة �سوق 
كت����اب جماهي����ري، م�سيف����اً: نع����م دور الّن�سر تجاري����ة لكن لديها ه����دف ور�سالة تختلف 
طبعاً من دار اإلى اأخرى، لكن هي لي�ست ر�سالة عاّمة بل رّبما لفئة من المجتمع، لي�ص 
لدين����ا دور ن�س����ر فق����ط للّتجارة على الّرغ����م من اأّنه اأمر اأ�سا�ص، اأن����ا ل اأقبل لدور الّن�سر 
اأن تك����ون داعم����ة للّثقافة فقط، بل يج����ب اأن تكون رابحة وتقّدم العمل الإيجابي ب�سكله 
الكام����ل وتهت����ّم ب�سناع����ة الكت����اب، اأّما بالّن�سبة ل�س����وق كتاب جماهيري اأنا م����ع اأن تنتقل 

الفكرة اإلينا وهي موجودة في العراق وم�سر وتون�ص.
روري اأن توجد مكتبة منزلية فقط بل يجب  ويلف����ت الحاف����ظ اإلى اأّنه لي�ص من ال�سّ
اأن تكون مقروءة، يقول: الكتب ال�ستهلكية ولي�ست المرجعية يمكن بيعها ولو ب�سعر 
اأقّل في هكذا اأ�سواق، نحن بحاجة لهكذا اأ�سواق لأّن الكتاب في ظّل الواقع القت�سادي 

اأ�سبح �سلعًة لي�ست في مقدور الجميع. 
وتح����ّدث الحاف����ظ عن ارتفاع اأ�سعار ال����ورق والّطباعة واأجور ال�ّسح����ن وتاأثيرها على 
ح: دور الّن�س����ر تبيع الكتاب ب�سع����ر الّتكلفة تقريباً  الكت����اب وبالّتال����ي على الق����راءة، يو�سّ
واأ�سواقه����ا لي�س����ت في �سورية هي قائمة على الأ�سواق الخارجية وهذه طبيعة كّل الّدور 
ف����ي معظ����م دول العال����م، واأن����ا �سد بي����ع الكتاب ب�سع����ر خا�س����ر لأّن بناء الّثقاف����ة ل يكون 
بالخ�س����ارة المالي����ة، كي����ف اأبي����ع كتاباً يكّل����ف اأربعة اآلف لي����رة �سورية ب�سع����ر مئتي ليرة 

�سورية؟  
اإذاً كي����ف ندع����م �سوق����اً للكت����اب ال�ّسعب����ي اأو الجماهي����ري؟؟ يجي����ب د. الحوران����ي: ل 
يمك����ن الّنهو�ص بالكتاب ال�ّسعبي اإّل بدعٍم حكوم����يٍّ وتعاون بين الموؤ�س�سات الحكومية 
����ة والّتج����ار وه����ذا ل يمك����ن اأن يوؤت����ي اأكل����ه بالّطريق����ة التي نرغ����ب لأّن الّتاجر  والخا�سّ
ل تعني����ه الّثقاف����ة اإّنما الّرب����ح الم����ادي لأّن الّتاجر ي�سرف مليين اللي����رات على حفلة 
�سخيف����ة وهّدام����ة ول يقب����ل اأن ي�سرف ليرًة عل����ى م�سروع ثقافي، ولدين����ا ثلثمئة دار 
����ة م����ن ال�ّسهل عليها طباعة خم�س����ة كتب �سعبية في الع����ام، لكن نحن نفتقر  ن�س����ر خا�سّ
اإل����ى الّتن�سي����ق والإح�سا�ص بالم�سوؤولية تجاه العم����ل الّثقافي، يعنينا فقط طباعة كتاب 
با�سمن����ا ون�س����ر خبر هن����ا وهناك وفقط، كما علين����ا اأن نح�سن الو�س����ول اإلى القارئ من 
خلل ت�سويق جّيد ومدرو�ص واأن يكون لدينا �سوق للكتاب كّل اأ�سبوع اأو كّل �سهر ح�سب 

ما توافق المحافظة.
وط����رح د. الحوران����ي عل����ى الحاف����ظ اأن يقّدم اّتح����اد الكّتاب لّتح����اد الّنا�سرين ب�سعة 
كت����ب جاه����زة للّطباع����ة ويقوم الأخي����ر بالّطباعة عل����ى نفقته، وهذا ما رّح����ب به ووافق 
علي����ه مبا�س����رة الحافظ ال����ذي اأ�سًل بداأ حديثه بالقول: اإّنه ل����ن يخرج من الّندوة من 
دون الّتو�سل اإلى اتفاق اأو �سيغة تعاون م�سترك بين الّتحادين، يقول: نحن في طور 
�سراك����ة كب����رى مع اّتحاد الكّت����اب، اليوم تلقينا في اأكثر من جان����ب وبالقريب العاجل 
�سنقي����م معار�����ص للكت����اب المخّف�����ص ال�سعر ف����ي عدد م����ن المحافظات، ونح����ن كقّطاع 

خا�ّص مع �سناعة كاتب مهم وكتاب راٍق يليق بح�سارة �سورية.

»سوق الكتاب الّشعبي«.. 
حاجة وضرورة ملّحة تحّدها الّظروف  

بمنا�سبة اليوم العالمي للبيئة اأقيمت في فرع طرطو�ص لتحاد الكتاب 
الع���رب محا�سرة للدكت���ور محمد �سليمان عميد كلي���ة الآداب في جامعة 

طرطو�ص. 
رح���ّب الأديب منذر يحي���ى عي�سى رئي�ص الفرع بالح�س���ور، موؤكداً على 
النقل���ة النوعية في عم���ل اتحاد الكتاب العرب بع���د تولي الدكتور محمد 
الحوران���ي رئا�سة التحاد في �سوري���ة، واأكد على اأهمية هذه المحا�سرات 
ف���ي اإث���راء الفكر واإغنائه والتكامل بين الإب���داع والفكر العلمي. مو�سحاً 
اأن 5 حزي���ران اأُِق���ر يوماً عالمياً للبيئة ف���ي موؤتمر ا�ستوكهولم عام 1٩72. 
وق���د ع���رف البيئ���ة وعنا�سره���ا وذّك���ر ب�سع���ار الي���وم العالم���ي للبيئة وهو 

)لي�ص لنا �سوى هذا الكوكب، فلنعتِن به(.
ث���م تح���دث الدكت���ور محم���د �سليمان ال���ذي ا�ستعر����ص عنا�س���ر البيئة 
واأهمي���ة الحف���اظ عليه���ا وحمايته���ا، وا�ستعر����ص اأب���رز المخاط���ر الت���ي 
تتعر����ص لها م���ن الإ�سعاعات ومن م�س���ادر التلوث المختلف���ة وخ�سو�ساً 
مج���اري الأنه���ار عل���ى ال�سح���ة العام���ة و�س���رورة الحف���اظ عل���ى الغط���اء 

النباتي واأهميته لحياة الإن�سان.
كم���ا اأ�س���ار اإل���ى اأن النفاي���ات ت�س���كل خط���راً كثي���راً عل���ى البيئ���ة وكذلك 

الم�سانع والمخلفات ال�سناعية.
اأ�سار المحا�سر اإلى �سرورة اإ�سدار الت�سريعات لحماية البيئة وتطبيق 
عقوب���ات رادع���ة عن���د الم�سا�ص بالبيئ���ة بالمح�سلة لي�ص لن���ا �سوى كوكب 

الأر�ص للعي�ص باأمان عليه.
ح�س���ر الدكت���ور محم���ود دل���ول عمي���د كلية الط���ب الب�س���ري وعدد من 
اأ�سات���ذة الجامعة في كليات العل���وم والآداب والدكتور يو�سف العلي نقيب 
معلم���ي جامعة طرطو�ص وع���دد من المهند�سين الزراعيين ومن جمعية 
ال�سندي���ان البيئي���ة وعدد من الزملء اأع�ساء اتح���اد الكتاب العرب، ومن 

اأ�سدقاء التحاد. 
ث���م اختتم���ت المحا�س���رة بنقا�سات وط���رح اآراء متعددة ح���ول ما يحقق 

ال�سلمة البيئية.
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ال شيء يمكن إبداعه من ال شيء نشاطات

)لوكريتيوس(.

محاضرة اليوم العالمي للبيئة أقيمت 
في فرع طرطوس التحاد الكتاب العرب

ق����ام ال�سي����د ميخائي����ل زيلتياك����وف وزي����ر 
الم�ستقل����ة  دونيت�س����ك  جمهوري����ة  ثقاف����ة 
حديث����اً ع����ن اأوكراني����ا والوف����د المراف����ق له 
بزي����ارة مق����ر اتح����اد الكّت������اب الع����رب، حي����ث 
التق����ى ال�سي����د الدكت����ور محم����د الحوران����ي 
رئي�����ص التحاد واأع�س����اء المكتب التنفيذي 
وع����دداً من اأع�ساء مجل�ص التحاد واأع�ساء 

مترجمين عن الرو�سية.
وق����د رحب ال�سيد رئي�����ص التحاد بالوفد 
ال�سيف وق����دم �سرحاً موجزاً ع����ن الهيكلية 
التنظيمية في التحاد وفروعه وجمعياته.

كما قدم تعريفاً بالدوريات التي ي�سدرها 
التحاد والقائمين عليها وبالموؤلفات التي 
ي�سدره����ا والمخطوط����ات الت����ي ينظ����ر ف����ي 

�سلحيتها للن�سر.
الن�ساط����ات  اإل����ى  الحوران����ي  د.  واأ�س����ار 
الثقافي����ة التي ينفذه����ا المكت����ب التنفيذي 
وهيئات المكات����ب الفرعية في المحافظات 
م����ن ن����دوات واأما�����ٍص اأدبية ومحا�س����رات ما 
يعك�ص الم�سهد الثقافي ال�سوري على اأكمل 

وجه �سمن الإمكانيات المتاحة.
واأب����دى رئي�����ص التحاد ا�ستع����داد التحاد 
للتع����اون ف����ي المجالي����ن الثقاف����ي والفن����ي 
م����ع الجمهورية االفتي����ة ول�سيما ما يت�سل 
العربي����ة  اإل����ى  الرو�سي����ة  ع����ن  بالترجم����ة 
وكذل����ك من العربية اإل����ى الرو�سية، واإقامة 

الن�ساطات الفنية الممكنة بين الطرفين.
م����ن جانب����ه اأع����رب الوزي����ر ال�سي����ف ع����ن 
�س����روره به����ذا اللق����اء والتع����رف اإل����ى اتح����اد 

الكّت������اب العرب والذي ياأتي باكورة علقات 
ثقافية بين البلدين.

واأب����دى ا�ستع����داد ب����لده للتع����اون الوثيق 
والمثم����ر ف����ي المجالي����ن الفن����ي والثقاف����ي 
ول�سيم����ا عل����ى �سعي����دي الم�س����رح والفنون 
واأدب الأطف����ال وبم����ا ي�ساه����م ف����ي تن�سي����ط 
بي����ن  م�ستقبلي����ة  علق����ات  اأي  وتفعي����ل 

البلدين.
اأب����دى اع�س����اء الوف����د ال�سي����ف كل  كم����ا 
ف����ي اخت�سا�سه ا�ستع����داده للتع����اون وتبادل 

الخبرات.
وق����د ق����دم الأدي����ب توفي����ق اأحم����د نائ����ب 
رئي�����ص التح����اد لمحة ع����ن ن�س����اط التحاد 
عل����ى �سعي����د الم�س����رح ومبادرت����ه بت�سكي����ل 
فرق����ة م�سرحي����ة با�س����م التح����اد وم����ا لدى 
ال�سعي����د  ه����ذا  عل����ى  م����ن خط����ط  التح����اد 
و�سعي����د الترجم����ة ف����ي مختل����ف الجرائ����د 
والمج����لت الت����ي ي�سدره����ا اتح����اد الكت����اب 

العرب في �سورية
وق����د تخل����ل اللق����اء اأحادي����ث متبادلة عن 
ن�س����اط التح����اد على غي����ر �سعي����د من قبل 

بع�ص الزملء اأع�ساء مجل�ص التحاد.
كذل����ك اأج����اب الوزي����ر ال�سي����ف واأع�س����اء 
الزم����لء  طرحه����ا  ت�س����اوؤلت  ع����ن  الوف����د 
الح�س����ور، م����ع الترحي����ب م����ن قب����ل جمي����ع 
الزم����لء بالوف����د وم����ا اأب����داه م����ن رغبة في 
التع����اون بع����د ه����ذا اللق����اء الحميم����ي الذي 
عك�����ص رغب����ة الطرفي����ن ف����ي عق����د لق����اءات 

مماثلة.

وزير ثقافة دونيتسك يزور 
اتحاد الكّتــاب العرب
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 كتبت: شذى الوليد الصّباغ 

أخبار إذا ابتسمت أتاك األصدقاء، وإذا عبست أتتك التجاعيد

 )جورج أليوت(.

بتكليف م���ن د. محم���د الحوران���ي رئي����ص اتح���اد الكت���اب الع���رب 
وبا�سم���ه وبا�س���م زملئ���ه اأع�س���اء المكت���ب التنفي���ذي ق���ام الزميل 
ال�ساع���ر مني���ر خلف بزي���ارة الزمي���ل القا����ص محم���د ندي���م ع�سو 
اتح���اد الكت���اب العرب ف���ي مدين���ة القام�سل���ي ونق���ل اإلي���ه تحي���ات 
الدكت���ور رئي�ص التحاد وزملئه في المكتب التنفيذي وقد ات�سل 
الدكت���ور محم���د الحوران���ي بالزمي���ل ندي���م ليطمئن عل���ى �سحته 
متمنياً له دوام ال�سحة والعافية ورافق الزميل منير خلف اأع�ساء 
لجن���ة تحكي���م م�سابق���ة تح���دي الق���راءة الأ�ست���اذ محم���د النام����ص 
موجه اللغة العربية والآن�سة اإلهام اإ�سماعيل رئي�ص دائرة البحوث 

العلمية في مديرية التربية بالح�سكة
يذك���ر اأن الزمي���ل القا����ص محم���د نديم م���ن موالي���د 1٩42 وهو 
اأول من تراأ�ص رئا�سة فرع اتحاد الكتاب العرب بالح�سكة في بداية 

الت�سعينات من القرن الما�سي، ومن اأعماله: 
1- الطفل والمغامرة.

2- عام جديد.
3- اأبطال مجهولون.
4- النهايات ال�سعيدة.

5- لو ابت�سمت زهرة وغيرها...

زيارة الزميل 
القاص 

محمد نديم

انطلق���اً م���ن �سعي اتحاد الكتاب العرب ف���ي �سورية اإلى 
اإث���راء تج���ارب ال�سب���اب، وذل���ك عب���ر تب���ادل الخب���رات بين 
الأجي���ال، كان���ت انطلق���ة ن���ادي اأ�سدق���اء اتح���اد الكت���اب 
الع���رب الذي نراه، على م���دار الأ�سابيع الما�سية، قد عمد 
اإل���ى ع���دة ملتقي���ات لتعزي���ز ه���ذا التب���ادل ولدع���م الأدب���اء 

ال�سباب
وق���د كان �سي���ف اللق���اء من���ذ اأي���ام القا�ص د. موف���ق اأبو 
ط���وق، وحم���ل اللق���اء عن���وان )القا����ص د، موف���ق اأبو طوق 
والق�س���ة الق�سيرة للكبار وال�سغ���ار( وذلك في مقر اتحاد 

الكتاب العرب � فرع حماة.
ق���دم �سب���اب النادي ال�سي���ف ليبداأ اأبو ط���وق حديثه عن 
البداي���ات الت���ي رافقت م�سيرت���ه الأدبية، فقد ب���داأت رحلة 
العم���ر ه���ذه اأوائ���ل ني�س���ان 1٩50، ف���ي ح���ي حم���وي عتي���ق 
)المراب���ط(، مع اأ�سرة موؤلفة من ثمانية اأفراد، وكان الأب 
معلم���اً تخ���رج على يده الكثير من الط���لب، اأبو طوق كان 
ل فيه���ا الجمي���ع �سهادات  اأ�سغ���ر اأف���راد العائل���ة الت���ي ح�سّ
عالي���ة، وكان الكت���اب العلمي والأدبي مرافق���اً للجميع في 
حياته���م ليقت���دي اأبو ط���وق باأهل بيته فهو من���ذ المرحلة 
البتدائي���ة كان �سغوف���اً بالكت���اب والبح���ث ع���ن المعلومة، 
ولعل ذلك ما جعله زائراً دائماً لمكتبة الطفل في المركز 
الثقاف���ي ف���ي حم���اة، تل���ك المكتبة الت���ي اأن�سئت م���ع بداية 

ال�ستينيات.
تح���دث اأبو طوق عن هذه المكتب���ة وزياراته لها والكتب 
الت���ي قراأها فيها مع بحثه عن المعلومات م�سيراً اإلى اأنه، 
وفي هذه الأيام تندر زيارة من كان في عمره اإلى المكتبة 

في مديرية الثقافة 
لق���د �سع���ر �سيفن���ا اأن علي���ه اأن يقّل���د الكبار فب���داأ يكتب 
ويخ���رج مج���لت بيتي���ة ت�سب���ه الت���ي تدخل منزل���ه، وذلك 
مقاب���ل مبل���غ رم���زي ت�سجيع���ي م���ن اأبي���ه واإخوت���ه، موؤكداً 
اأهمية ما قام به اإيماناً منه باأن ال�سحافة مرتبطة بالأدب 

والأدب مرتبط بال�سحافة.

كما تح���دث اأبو طوق 
عن ع���دد من المجلت 
الت���ي كانت ت�سدر وكان 
متابعاً لها، وتحوي بين 
دفتيه���ا الق�س����ص واأدب 
الرح���لت ومنها مجلة 
كان���ت  الت���ي  �سندب���اد 

ت�سدر في م�سر 
كان �سيفن���ا يت�ساب���ق م���ع اإخوت���ه واأ�سدقائ���ه اإل���ى قراءة 
تل���ك المج���لت معتب���راً اأن هذه الق���راءة ه���ي الإرها�سات 
الأولى للكتابة عنده كّونت مخزوناً فكرياً له، هذا وعندما 
اأ�سب���ح د. موف���ق عل���ى اأب���واب التخ���رج كان علي���ه اأن يق���ّدم 
اأطروح���ة علمي���ة لني���ل �سهادت���ه ف���ي ط���ب الأ�سن���ان، وهن���ا 
ر�سمت ابت�سامة وا�سعة على �سفاه �سيفنا ترجمت ذكرياته 
لتل���ك الأيام الجميلة، فقد اأعد ر�سالته )وللأ�سنان عالمه 
الخا����ص( الت���ي تعد اأول كت���اب مطبوع ل� د اأب���و طوق حيث 

�سّمنها �سيئاً من اأدبه و�سخ�سيته.
وكان  والمقال���ة  الق�س���ة  يكت���ب  كان  الفت���رة  تل���ك  ف���ي 
ين�سره���ا ف���ي جري���دة الف���داء الت���ي كان���ت الحا�س���ن الأول 
ل���ه، كما كتب في مجلة )الثقاف���ة الأ�سبوعية( اأيام درا�سته 
الجامعي���ة، ومجل���ة اأ�سام���ة اأي�س���اً، مختاراً لنف�س���ه طريقاً 
خا�س���اً لق�س����ص الأطف���ال وه���و )الأن�سنة( حي���ث ا�ستعمل 
اأع�ساء الإن�سان كائناً يتكلم في �سخ�سيات ق�س�سه، وبهذه 
الطريق���ة ا�ستط���اع اأن يق���ّدم المعلوم���ة العلمي���ة للطف���ل 

بطريقة الإمتاع.
المجموع���ات  م���ن  العدي���د  الملتق���ى  ل�سي���ف  كان 
الق�س�سية، وبلغت ع�سرين مجموعة، منها ما كان موجهاً 
للكب���ار ومنها م���ا كان لل�سغار، منها ما ه���و اأدبي ومنها ما 

هو علمي.
اأكم���ل اأبو طوق حديثه مع اأدبائنا ال�سباب مت�سائًل: هل 

هناك عوامل م�ستركة بين الأدب والعلم؟! 

براأي���ه، اإن الط���ب عمل ومهن���ة، والأدب موهب���ة وهواية، 
فالموهب���ة تبداأ م���ع الإن�سان منذ نعوم���ة اأظفاره والمهنة 
تاأت���ي متاأخ���رة وم���ع �سن معّي���ن، ولكنها اأبداً ل���م تكن يوماً 
م���ن الأي���ام عائق���اً اأم���ام عمل���ه الأدب���ي، فكثي���راً م���ا ا�ستفاد 
م���ن معلومات���ه الطبية وتجاربه العلمية ف���ي كتاباته التي 
ن�سرها في مجلت مختلفة: �سامة، ماجد، اأزهار المزمار 

وغيرها.
ليكم���ل بعد ذلك متحدثاً عن مقالت���ه المًو�ّسحة باإطار 
اأدبي في مجلة طبيبك للدكتور �سامي قباني، ثم الحديث 

عن ال�ّسائق والمفيد.
لي�س���األ اأي�ساً عن درا�سته للطب ب���دًل من اختياره لفرع 
اأدب���ي يلئم �سخ�س���ه واإبداعه مجيباً باأنه كان هناك تاأثير 
وا�سح للمجتمع في اختياره لكلية طب الأ�سنان موؤكداً اأن 

ذلك لم يوؤثر اأبداً في كتاباته ونتاجه الأدبي.
للنقا����ص  طرح���ت  الت���ي  المهم���ة  المو�سوع���ات  وم���ن 
مو�س���وع روؤي���ة بع�سه���م للق�س���ة ك�س���يء تجري���دي م���ع اأن 
الأق���رب للطف���ل هو التج�سيد، لك���ن ذكاء وحكمة د. موفق 
جعل���ت من ال�سوؤال ف�سحة ليبّين اأن ذلك لم ولن يتعار�ص 
م���ع كتاب���ة الق�س����ص للأطف���ال الت���ي ترف���ق بالعدي���د من 

ال�سور لتقريب الفكرة لذهن الطفل.
ث���م ختم ما ب���داأ بقوله اإنَّ الق�س���ة كالطائر: له جناحان 
جن���اح المتع���ة، وجن���اح الفائ���دة، والقا����ص الجي���د ه���و من 
ي�ستطي���ع اأن يك���ون ل���ه ه���ذان الجناح���ان، ف���اإذا م���ا فق���د 

اأحدهما �سقط الطائر.

القاص د. موفق أبو طوق في استضافة نادي أصدقاء فرع اتحاد الكتاب بحماة:
القصة الطفلية تحّلق بجناحي المتعة والفائدة

ف���ي م�ساء يوم الخمي�ص 2022/5/2م، كان 
رّواد ف���رع دي���ر الّزور لّتح���اد الكّتاب العرب، 
عل���ى موعد مع ن�ساط جدي���د في ))ملتقى 
الأدب الفرات���ّي((، اّل���ذي حم���ل ه���ذه الم���ّرة 

عنوان ))مواهب �ساّبة((.
تواف���د  الملتق���ى  موع���د  حل���ول  وقب���ل 
وف���ي  المحا�س���رات،  قاع���ة  اإل���ى  ي���وف  ال�سّ
تم���ام ال�ّساع���ة الّثامن���ة م�س���اًء افتت���ح رئي�ص 
فرع الّتحاد الّدكتور عدنان عوّيد الأم�سية 
ي���وف، وبّين اأّن الهدف من  بالّترحي���ب بال�سّ
))ملتق���ى الأدب الفراتّي((، ه���و ا�ستعرا�ص 
اإبداع���ات اأبن���اء الف���رات، وعر����ص تجاربه���م 
فيه���ا  ي�س���ارك  دورّي���ة،  ن���دوات  خ���لل  م���ن 
باحث���ون من محافظ���ة دير ال���ّزور، كما بّين 
تج���ارب  ل�ستقط���اب  ي�سع���ى  الملتق���ى  اأّن 
ال�ّسب���اب وعر����ص محاولته���م،  المبدعي���ن 
وتقدي���م الّن�س���ح والإر�س���اد له���م م���ن خلل 
جل�سات نقدّية، تهدف اإلى تطوير اأعمالهم، 

حّتى تكتمل وتن�سج.
بّي���ن ع�س���و ف���رع الّتح���اد الّدكت���ور قا�سم 

القحطان���ّي للح�س���ور اأّن ه���ذه الأم�سية هي 
ح�س���اد جه���ود اأّيام م���ن الإع���داد والّتدريب، 
الح���ة للق���راءة  بع���د اختي���ار الّن�سو����ص ال�سّ
والّتقدي���م ل���رّواد ف���رع دي���ر ال���ّزور لّتح���اد 

الكّتاب العرب.
وقب���ل ال�ستم���اع اإل���ى الم�س���اركات عزف���ت 
الع���ود  اآل���ة  عل���ى  اإ�سماعي���ل  �سح���ر  الفّنان���ة 
وكان���ت  الخي���ام((،  ))رباعّي���ات  مقطوع���ة 
اإ�س���راء  م���ع  بعده���ا  الم�س���اركات  بداي���ة 
الفرح���ان، وه���ي مدّر�سة لغ���ة عربّية، تحمل 
اإج���ازة في الآداب م���ن جامعة الفرات، تكتب 
ال�ّسعر منذ �سن���وات، وت�سارك في الّن�ساطات 
الأدبّي���ة المختلفة في محافظ���ة دير الّزور، 
له���ا دي���وان �سع���ر مطب���وع بعن���وان ))قم���ر 

الّزمان((.
وكان���ت الم�سارك���ة الّثاني���ة لبن���ة مدين���ة 
الّرّق���ة البتول علي الج���راد، وهي طالبة في 
كّلّية الهند�س���ة المدنّية في جامعة الفرات، 
كتبت ع���دًدا م���ن الّن�سو�ص الأدبّي���ة، وكانت 
ه���ذه م�ساركته���ا الأول���ى على منب���ر ثقافّي، 

واأمام ح�سور متمّيز.
اأّم���ا الم�ساركة الّثالثة فق���د كانت لل�ّساعر 
ال�ّس���اّب ه�س���ام خل���ف، وه���و طبي���ب بيط���رّي 
خّري���ج جامع���ة الف���رات، يكت���ب ال�ّسع���ر منذ 
�سن���وات، ول���ه خب���رة جّيدة ف���ي الإلق���اء اأمام 
الجمه���ور، فه���و لدي���ه م�س���اركات كثيرة في 
ملتقي���ات ومنتدي���ات اأدبّية �سبابّي���ة �سورّية، 
عل���ى م�ست���وى  ع���ّدة  عل���ى جوائ���ز  وح�س���ل 

القطر. 
وكان���ت الم�سارك���ة الأخي���رة لل�سّيدة منال 
العل���ّي، وه���ي �ساعرة م���ن مدينة دي���ر الّزور 
ومقيم���ة ف���ي مدين���ة الّلذقي���ة، له���ا ع���دد 
م���ن الم�س���اركات الأدبّي���ة ف���ي المحافظ���ات 
ف���ي  م�ساركته���ا  اأبرزه���ا  وم���ن  ال�ّسورّي���ة، 
مهرج���ان ))�س���دى المحّبة(( بي���ن العراق 

و�سورية، وح�سدت عدًدا من الجوائز.
وق���د تنّوعت الّن�سو�ص الملقاة، من حيث 
مو�سوعاتها فق���د عالجت ق�ساي���ا اإن�سانّية، 
فردّي���ة،  ذاتّي���ة  وثالث���ة  وطنّي���ة،  واأخ���رى 
كم���ا تنّوع���ت م���ن حي���ث م�ستوياته���ا، فمنها 

الجّي���د ومنها ما دون ذلك، وهذا الّتنّوع في 
المو�سوع���ات والم�ستوي���ات عائ���د اإلى خبرة 
اأ�سحاب الّن�سو�ص، اّلذين حظوا بفر�ستهم 
للق���اء رّواد ف���رع دي���ر ال���ّزور لّتح���اد الكّتاب 

العرب.
بداي���ة  قب���ل  الح�س���ور  ا�ستم���ع  وكم���ا 
�سح���ر  الفّنان���ة  ع���زف  اإل���ى  الم�س���اركات، 
اإ�سماعي���ل عل���ى اآل���ة الع���ود، ا�ستمع���وا اإلي���ه 

كذلك بعد نهايتها.
وبع���د �ساعٍة م���ن الوق���ت اأم�ساها �سيوف 
الملتقى م�ستمعين اإلى ال�ّسعر والمو�سيقى، 
ب�سك���ر  الأم�سي���ة،  عدن���ان  الّدكت���ور  اختت���م 
للجمي���ع  معلًن���ا  ي���وف،  وال�سّ الم�ساركي���ن 
ع���ن ترحيب ف���رع دير الّزور لّتح���اد الكّتاب 
والفكرّي���ة  الأدبّي���ة  بالم�س���اركات  الع���رب، 
لمختل���ف الفئ���ات العمرّية، ووع���د بالإعداد 
لأم�سي���ة جدي���دة، ي�س���ارك فيه���ا ع���دد م���ن 
الأدب���اء ال�ّسب���اب الموهوبي���ن، ت�سجيًعا لهم، 
واإتاحًة لفر�سة الّلقاء بجمهور ممّيز كرّواد 

فرع دير الّزور لّتحاد الكّتاب العرب.

بم�سارك����ة الدكت����ور محم����د الحوران����ي رئي�����ص اتح����اد الكت����اب العرب، 
ناق�����ص ملتقى “�س����اآم والقلم” ال�سهري الذي يحت�سنه المركز الثقافي 
العرب����ي ف����ي اأب����ي رمان����ة اأهمي����ة توفير الكت����اب واإي�سال����ه اإل����ى ال�سرائح 
وب�سع����ر  والم�سم����ون  المحت����وى  ف����ي  بج����ودة  المختلف����ة  الجتماعي����ة 

منا�سب عبر موؤ�س�سات تقوم بن�سره ودعمه. 
واأ�س����اء الدكتور محمد الحوراني على  اأثر الموؤامرات والحرب على 
الواق����ع الثقافي و�س����رورة تحمل المثقفي����ن والموؤ�س�سات ب����كل اأنواعها 
م�سوؤولية دعم الثقافة وتقديم الكتاب ب�سكل ُيمّكن القارئ من اقتنائه، 
م�س����دداً على �س����رورة التن�سيق الم�ستمر بين الموؤ�س�سات الثقافية �سعياً 

لطباعة كتب قادرة على خلق ثقافة حقيقية .
واأ�س����ار هيث����م الحاف����ظ رئي�ص اتح����اد النا�سرين ال�سوريي����ن الُم�سارك 
ف����ي فعاليات الملتقى اإلى �سرورة تنفيذ خطط دعم الكتاب في �سورية 
ون�س����ر الكت����ب باأ�سعار من المفتر�ص اأن تك����ون مقبولة لبناء جيل قارئ 
ومثقف من خلل اعتماده على الكتاب الورقي نظراً لمنهجية الوثائق 

التي يحتويها.
وبي����ن اأهمي����ة التعاون مع اتحاد الكتاب الع����رب فيما يقدمه من كتب 

قيمة ذات م�سمون فكري ومعرفي باأ�سعار تنا�سب الجميع.
بدوره بين الباحث الإعلمي ديب علي ح�سن اأنه لبد من العمل على 
ن�س����ر ثقافة القراءة بالدرج����ة الأولى في الأ�سرة والمدر�سة والجامعة، 
ودع����م الكت����اب، اإ�ساف����ة اإلى  و�س����ع ا�ستراتيجيات ثقافي����ة بالتعاون بين 
ال����وزارات والجه����ات المعني����ة مث����ل: وزارات التربية والثقاف����ة والتعليم 
والإع����لم، واتحاد الكتاب العرب واتحاد النا�سرين،  والعمل على اإن�ساء 

�سوق كتاب للإ�سدارات القديمة والجديدة وباأ�سعار تنا�سب الجميع.
اإل����ى وج����ود  اأدارت الجل�س����ة لفت����ت  الت����ي  الإعلمي����ة فات����ن دعب����ول 
�سعوب����ات وتحديات تواجهها �سناعة الكتاب اأولها ارتفاع اأ�سعار تكلفته 
مو�سح����ة اأن ه����دف جل�س����ة الي����وم الو�س����ول اإل����ى اتف����اق م�ست����رك بي����ن 
الموؤ�س�س����ات الثقافي����ة لت�سجي����ع القراءة وارتي����اد المكتب����ات وال�ستفادة 
م����ن تج����ارب الدول في تاأ�سي�����ص اأ�سواق للكتاب اأو اإحي����اء بع�ص الأ�سواق 
الت����ي كان����ت معروف����ة اإ�سافة اإل����ى تفعيل ن�س����ر كتاب الجي����ب ليكون في 

متناول الجميع.
اأث����رت مداخ����لت قدمه����ا عدد من الكت����اب والباحثي����ن والإعلميين 
الجل�سة،  حيث تطرقوا من خللها اإلى �سرورة دعم ن�سر الكتاب نظراً 

لأهميته في تنمية الثقافة والمجتمع.

فرع دير الّزور الّتحاد الكّتاب العرب  يحتفي بالمواهب 
األدبّية الّشاّبة في ))ملتقى األدب الفراتّي(( 

» طرائف ترجمات غوغل« في ضيافة فرع حمص...
ا�ست�س���اف ف���رع حم����ص لتح���اد الكتاب الع���رب الكات���ب والمترجم الزمي���ل ح�سين �سنبل���ي لإلقاء محا�س���رة حملت عن���وان “ طرائف 

ترجمات غوغل”، وذلك ظهر الثلثاء 2022/6/7، في مقر الفرع.
اأ�سار الزميل الُمحا�سر اإلى اعتماد المليين من �سعوب العالم على ترجمة اللغات التي يقدمها محرك البحث الإلكتروني »غوغل« 

رغم الأخطاء الكثيرة التي تنتج عن تلك الترجمات.
وتو�س���ل م���ن خ���لل تجربت���ه ف���ي مج���ال الترجم���ة على م���دى ربع ق���رن اإل���ى اأن »غوغل« نج���ح في تقري���ب البعي���د واإي�س���ال الأفكار 
للأ�سخا�ص الذين يحتاجون للغات اأخرى ولكنه في الوقت ذاته قد ي�سع كثيراً من الترجمات الأدبية والعلمية وال�سيا�سية والفل�سفية 

في دائرة الخطر اإذا لم يكن المترجم �سليعاً باللغة وتراكيبها.
واأعرب عن اأ�سفه لتلك الأخطاء والتي كثيراً ما يواجهها المترجمون لأنهم يعتمدون على الن�سو�ص المترجمة الجاهزة من »غوغل« 
والت���ي ربم���ا توقعه���م ف���ي اأخطاء لغوية اأو تبعدهم عن قواعد اللغ���ة العربية وتفقد ن�سو�سهم الروح والم�ساع���ر المطلوبة للتعبير عن 

فكرتهم. وقدم المُحا�سر اأمثلة لكثير من الم�سطلحات المترجمة خطاأ في »غوغل« فجاءت بعيدة كل البعد عن المعنى المطلوب.

اتحاد الكتاب العرب ضيف »شآم والقلم«

 كتب: د.قاسم القحطانّي
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ال�ساع���ر الحقيق���ي فار����ص وه���و راٍء.. وم�ستك�سف 
ونافذ الب�سيرة..

النتم���اء  م���ن  ع���ال  جب���ل  الحقيق���ي  ال�ساع���ر 
النظي���ف.. وال�سري���رة والطوي���ة الت���ي تت�س���ع ل���كل 
محب���ة العال���م. وال�ساع���ر متم���اٍه مع القي���م العالية 
وتوه���ج ال�سمي���ر والوج���دان باتجاه نم���اء العالم.. 
وال�ساع���ر راف����ص متم���رد؛ رف�س���ا وتم���رداً منح���ازاً 

للإن�سان والحق والعدالة..
مرينا بيكم حمد واحنا بتوالي الليل.

وا�سمعنا دق قهوا و�سمينا ريحة هيل
ل ين�س���ى اأحد في �سوري���ة ما قاله الراحل الجليل 

مظفر النواب بحق دم�سق:
دم�سق �سقيقة بغداد اللدودة وم�سيدة بيروت وح�سُد القاهرة.. وحلُم عّمان، 
و�سمي���ُر مك���ة المكرمة، وغيرُة قرطبة، ومقلة القد����ص، ومغناُج المدن، وعّكاز 
تاري���ٍخ عري���ق لخليف���ة هرم،  اإنه���ا دم�سق ب�سبع���ة م�ستحيلِت، وخم�س���ِة اأ�سماء، 
وع�َس���رة األق���اب.. مثوى األف ولي.. ومدر�سُة ع�سري���ن نبي، وفكرُة خم�َسة ع�سر 
اإل���ٍه خراف���ي، لح�س���ارات �سنقت َنْف�سها عل���ى اأبوابها اإنها دم�س���ق الأقدم ملتقى 
الحل���م ونهايت���ه، بداي���ة الفت���ح وقوافل���ه �س���روُد، الق�سي���دة وق�سي���ُدة ال�سعراء 
...دم�سق التي تتقن كل اللغات ...دمر هولكو بغداد و�سار م�سلماً في دم�سق.. 
لديه���ا من الع�ساق ما يكفي ِحْب���َر العالم.. ومن المداخن ما يكفي )لت�سحير( 
وج���ه الك���ون.. دم�سق هي العا�سم���ُة الوحيدة في العالم الت���ي ل تقبُل الق�سمة 

على اثنين دم�سق لُتق�َسُم اإلى محورين.. دم�سق مكاٌن واحد.. اإنها دم�سق..
اأيها الراحل الكبير:

هل نقول كما قال ال�ساعر ال�سديق ريا�ص النعماني
م���ات الملك... مات���ت المعجزة... مات الع���ز والكبري���اء والفرو�سية والنخل 

مات القلب والتاريخ والمروءة ...مات مظفر النواب..
ومْن اأيَن دفتُر عمري انتهى

اأ�ستري ورقاً
واأ�ستديُن..

اً لكلِّ الديون واأُبحُر �سدَّ
األ من ُي�سلِّفني وال�سداُد اأغاٍن

���واب األق���ى على الأم���ن الثقافي تحي���ة الوداع، واأيق���ظ الغيم بلمع  ف���ر النُّ مظَّ
دجلة لكي ُي�سعل بناره الغ�سوب اأ�سلَك العرب.. يا هذا البدويُّ اأ�َساأَْت المنافي 
بلوِن عينيَك ب�سبح النخيل فحنَّ النخيل اإلى النخيل يا اأَْدُمَع القد�ِص.. يا ليَت 
فين���ا األ���ُف مظف���ر َيفتُح الأهوار م���ن دفتر المط���ر.. اأيها الغائ���ُب الحا�سر من 

ُي�سيف لثورة العقل جملًة واحدة
م���ن الموؤك���د اأن مظفر النواب لم يك���ن طيفاً عابراً وهو الذي َحَفَر اأَثرُه على 

ْخٍر من ال�سعب اأن َيْمحوه الَجَدل �سَ
التقيت���ه مرتي���ن في دم�سق بح�سور الراحلين علي الجندي وممدوح عدوان 
والأعزاء �سعدون الجابر وريا�ص النعماني ومحمد عي�سى وثلة من الر�سامين 
وال�سحفيي���ن والأدب���اء ال�سوريي���ن والعرب، مرة في حي ب���رزة واأخرى في حي 

القدم بدم�سق.. 
ما كان يراه في يفاعته من مواكب ون�سوة متلفعات بال�سواد وم�ساهد اأخرى 
كثي���رة جعلت���ه يكت���ب عنه���ا فيما بع���د.. �سمعن���اه وهو ي���روي كيف فه���م ال�سعر 

العرب���ي القدي���م من خ���لل الم�ساه���دة وكيف حفظ 
اأبيات عمر بن اأبي ربيعة:

وُكنَّ اإذا اأَْب�َسْرنني اأو �َسِمعَنني  
ْعَن الُكوى بالمحاجِر �َسَعْيَن َفَرقَّ

فاإْن َجَمَحْت عّني نواظُر اأعيٍن  
َرَمْيَن باأحداِق المها والجاآذر

فاإنَِّي من قوٍم كريٍم ِنجاَُرُهمْ 
يغْت روؤو�ص المنابر لأقداِمِهْم �سِ

�ستبق���ى الحاجة ملحًة با�ستم���رار للنظر في اأ�سعار 
ال���ذي ارتب���ط ه���و والع���راق  وحي���اة مظف���ر الن���واب 
والغ�س���ب  وال�س���وق  والحني���ن  بال�سع���ر  والمناف���ي 

والفرح وزخرفِة الحياة
َج���ه فكري���اً نح���و  اآم���ن بالتغيي���ر.. كان ينتم���ي اإل���ى اأ�س���رة اأر�ستقراطي���ة واتَّ
المارك�سي���ة.. وبق���ي راف�ساً ومتم���رداً على الواقع، عا�ص ف���ي ال�سجن ال�سيا�سي 
على طريقته.. َفرَّ من ُحكم الإعدام عندما َحَفر نفقاً في �سجن الحّلة ال�سهير 
فى كثي���راً وتوراى كثيراً ع���ن اأنظار ال�سلطات  م���ع مجموعٍة م���ن ال�سجناء، َتَخّ

وا�ستطاع اأن يّحول كلَّ هذه العذابات اإلى عالٍم زاخر بالتجارب
األ�ست القائل اأيها الراحل الكبير:

ُكْنُت على الناقة مغموراً بنجوم الليل الأبدية
اأ�ستقبل روح ال�سحراْء

ياهذا البدويُّ ال�سائُع بالهجراِت
ْد قبل الربع الخالي تزوِّ

بقطرة ماْء
ق�ساي���اُه ه���ي ق�ساي���ا الأم���ة العربي���ة والعال���م.. هاج���م الحكوم���ات فاأ�سب���ح 
ممنوع���اً م���ن الدخ���ول اإلى البل���دان العربي���ة، واخت���ار الب�سطاء و�سي���َرة الثواِر 

الكبار،
رح���ل اإلى مدن العالم.. قاَت���َل.. �سادق الملحقين �سيا�سي���اً.. وعندما �سكن 

في دم�سق �سكن في كل مكان من ت�ساري�سها فكتب عنها
دم�سُق ُعْدُت بل حزني ول َفَرحي

يقودني �سبٌح م�سنى اإلى �سَبِح
�َسيَّعُت ِمنِك طريقاً كنُت اأعرُفُه

َفِح  �سكراُن مغم�سٌة عيني من الطَّ
اأُ�سابح ُالليل م�سلوباً على َج�َسٍد

لم اأدر اأيَّ خفايا ُح�ْسِنِه قَدحي
اأ�سى حريٍر �ساآميِّ يداعُبُه

ِح اإبريُق َخْمٍر عراقيِّ �َسٍج َن�سِ
لقد �سكرُت من الدنيا ويوقظني

ما كان من عنٍب فيها ومن َبلَِح
تهزُّ خلفي كلُب الليِل ناه�سًة

اأطراَف ثوبي على َعْظٍم من الِمَنِح
�َسِحْكُت منها ومني فهي يقُتُلها

�ُسعارها واأنا يغتالني فرحي


