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ف��ي محاول��ة من��ه الإح��كام الح�س��ار االقت�س��ادي عل��ى �سوري��ة، ومنعها م��ن التعافي 
التدريج��ي، اأق��دم الع��دو ال�سهيون��ي على ق�س��ف مطار دم�س��ق الدولي وذل��ك �سبيحة 
ي��وم الجمعة 2022/6/10، االأمر ال��ذي اأدى اإلى تعطيل الرح��ات الجوية القادمة 
والمغ��ادرة عبر المطار، وهو ما يعني اإلحاق ال�س��رر الكبير بالمواطن العربي ال�سوري 
ال��ذي بداأ يتنف�س ال�سعداء بعد بدء عودة الرحات الجوية اإلى المطارات ال�سورية، 

الع��دو  اأن  اإال  الدول��ي،  وال�سيم��ا مط��ار دم�س��ق 
ال�سهيوني، الذي كان �سريكًا وداعمًا للتنظيمات 
االإرهابي��ة خ��ال اأح��د ع�س��ر عامًا م��ن الحرب 
عل��ى �سوري��ة، اأزعج��ه ه��ذا الو�سع، وه��و الذي 
اأعلن مرارًا وتك��رارًا حربه على ال�سعب ال�سوري 
و�سربه لبن��اه التحتية ومرافق��ه االقت�سادية، 
ومنه��ا الميناء التجاري ف��ي محافظة الاذقية، 
ال��ذي ق��ام ال�سهاينة بق�سفه قب��ل فترة قريبة 
م�ستهدفي��ن ر�سي��ف الحاوي��ات التجاري��ة في��ه، 
م��ا اأث��ر �سلب��ًا عل��ى المواط��ن ال�س��وري وب�س��كل 
مبا�س��ر، من غي��ر اأن يدفع هذا الع��دوان ال�سافر 
الدول��ي  المجتم��ع  المتك��ررة  واالعت��داءات 
للتدخ��ل اأو اإدان��ة العدوان، ومن غي��ر اأن يعنيه 
الخط��ر الكبي��ر ال��ذي ي�سكله الع��دوان المتكرر 
عل��ى حي��اة المدنيي��ن االأبري��اء م��ن م�سافري��ن 
وعم��ال، ف�س��ًا ع��ن اإمكاني��ة اإ�ساب��ة الطائرات 
القادم��ة  الرح��ات  مت��ن  عل��ى  والم�سافري��ن 
والمغ��ادرة. وقد جاء ه��ذا الع��دوان ال�سهيوني 
الع�سكري��ة  المن��اورات  انته��اء  عق��ب  ال�ساف��ر 

ال�سهيوني��ة بكّل اأنواع االأ�سلحة واأحدثها، والتي ا�ستمرت اأكثر من �سهر في �سرق البحر 
االأبي���س المتو�س��ط، وه��ي من��اورات تحاكي �سن ع��دوان عل��ى �سورية واإي��ران والعراق 
واليم��ن وجنوب لبن��ان، االأمر الذي يوؤكد اأن هذا العمل �سيك��ون مقدمة لعمل اأكبر منه 

اإذا لم يتم ردع هكذا اعتداءات والت�سدي لها بال�سكل ال�سحيح. 
لق��د اأثب��ت الكي��ان ال�سهيون��ي مج��ددًا من خ��ال عدوان��ه ال�ساف��ر على مط��ار دم�سق 
الدول��ي اأنه ي�ستهدف �سع��وب المنطقة عموم��ًا وال�سعب العربي ال�س��وري خ�سو�سًا، كما 
اأن اعتداءات��ه وعدوان��ه عل��ى �سوري��ة يتزامن مع التهدي��دات واالعت��داءات التركية 
المتمثل��ة بتهدي��دات اأردوغ��ان باجتي��اح ال�سم��ال ال�س��وري، ف��ي محاولة من��ه لتوطين 
االإرهابيي��ن الذي��ن انته��ت �ساحياته��م واأغرا�سه��م الموؤقت��ة. ف�سًا ع��ن تن�سيقه مع 
المحت��ل االأمريك��ي ف��ي منطق��ة التنف وغيره��ا، وه��و تن�سيق م��ن �ساأنه اأن ي��وؤدي اإلى 

ا�ستمرار اال�ستثمار في الدم ال�سوري. 
لق��د اأثبت العدوان ال�سهيوني االأخير اأن العدو ال�سهيوني انتقل اإلى مرحلة الت�سعيد 
الخطير والع��دوان المبا�سر وال�سافر على المراف��ق االقت�سادية والحيوية والخدمية 
ف��ي �سوري��ة، وهو ما يعن��ي اإلحاق �سرر كبي��ر باالقت�ساد ال�سوري وزي��ادة المعاناة التي 
يعي�سه��ا ال�سع��ب ال�سوري، ومن �ساأن هذا التطور في الع��دوان اأن ينتقل اإلى مراحل اأكثر 
خط��ورة على جميع الم�ستوي��ات، االأمر الذي يعني �سربات �سهيوني��ة واعتداءات على 
مراف��ق واأماكن حيوية جديدة من �ساأنها اأن تاأخذ المنطقة اإلى مواجهة غير مح�سوبة 
النتائ��ج، واإذا كان ال�سع��ب ال�س��وري ق��د عان��ى خال اأكثر م��ن ع�سر  �سن��وات من تبعات 
الح��رب جميعها، فاإن المواجهة مع الكي��ان ال�سهيوني والرد على عدوانه �سيكون اأف�سل 
بكثي��ر من عدم الرد، كما اأن ال�سعب الذي �سبر كثيرًا على ما عاناه من الحرب ووياتها 
والت�سدي لخطر االإرهاب، غدا اأكثر ا�ستعدادًا للت�سدي للم�سروع ال�سهيوني، وو�سع حد 

لاإهانات واالعتداءات ال�سهيونية المتكررة على ال�سعب ال�سوري.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني
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بي���ن ي���دي النا�سئة مجموع���ة ق�س�سية للكاتبة �س���ذا التَّق���ي، والبركة �سّرها 
االأول وم���ا تحمل���ه كلمة بركة من معاني الزي���ادة بعد النق�سان، واالكتفاء بعد 

الحاجة والقناعة بعد القنوط.
نع���م ال�س���ر الكبي���ر اإذ يدفعن���ا اإل���ى طل���ب الحاج���ات ب���روح متفائل���ة موؤمن���ة 
ب���اأن العطاي���ا ف���ي ق�س���م وافر ومخف���ي منها هي م���ن اهلل تعال���ى، واأرى الكاتبة 
ق���د اأدرك���ت معن���ى البرك���ة اإدراكاً متكام���ًا فل���م ت���دع بط���ل الق�س���ة االأولى في 
مجموعته���ا /رّي���ان/ اتكالياً غيبياً بل �سعى ولاإن�سان ما �سعى واأكملت االأقدار 

ما عليها.
اأم���ا ال�س���ر الثاني فه���و )�سر التَّغير( وهن���ا ال بد من التوّق���ف عند التحوالت 
ف���ي �سخ�سية بط���ل الق�سة )اأدم( وهو الطفل المدلل ب���ل الطفل الذي اأف�سده 
الدالل دالل اأبويه واأ�سرته وعدم �سماع اأ�سرته للن�سح المتكرر لردعه وحمايته 

من نف�سه.
لك���ن تغي���راً كبي���راً ط���راأ على حي���اة اآدم بع���د مر�ض اأقع���ده، لم يك���ن المر�ض 
ج�سدي���اً ب���ل كان نف�سي���اً، وحي���ن تك�سف���ت اأمام اآدم حقيق���ة الحياة الت���ي تظللها 
المحب���ة بظالها الوارفة اأخذ التغير درب���ه اإلى نف�ض و�سلوك اأدم لينعم بحياة 

مختلفة عن حياة ال�سر والطي�ض والف�ساد التي كان يحياها.
وف���ي ال�س���ر الثالث وهو �سر ال�سع���ادة تعطينا القا�سة /�س���ذا التقي/ م�ساحة 
وا�سع���ة م���ن االأمل بوج���ود اأنا�ض طيبين يفعل���ون فعلهم االإيجاب���ي في حياتنا، 
ويك���ون له���م دور محوري ومف�سلي موؤثر بحيث ل���ن نن�سى �سنيعهم اأبداً وهذا 
م���ا وق���ع ل���� /باني���ل/ ال���ذي حرم م���ن االأ�س���رة الت���ي توف���ر الأفراده���ا المن�سوب 

العاطفي ال�ستواء النف�ض.
لق���د عانى من زمائه في المدر�سة الذين كانوا ي�سخرون منه ومما يعانيه 
م���ن بطء ف���ي الحركة والجواب على االأ�سئلة، وكذلك عانى من انتقاد معلمته 
الدائ���م ل���ه و�سخريته���ا م���ن �سلوك���ه وهذا م���ا �سجع زم���اءه عل���ى الم�سي في 

موقفهم ال�ساخر حتى بات في و�سع نف�سي �سعب.
لكن القدر هياأ له معلمة جديدة غير تلك المعلمة، وهي تمتلك ح�ساً تربوياً 
مت معاناة بانيل ودر�ست و�سعه  عالياً يفوق بكثير الح�ض التعليمي، بحيث تفهَّ

وقامت بما يمليه عليها واجبها االإن�ساني قبل واجبها التربوي والتعليمي.
ع���اد /باني���ل/ اإلى الن�ساط العقل���ي بفعل الرعاية والمحب���ة واالهتمام الذي 
اأولت���ه اإي���اه المعلمة جولي، ول���م يعد بمقدور زمائه اتهام���ه بالك�سل والف�سل 
وب���ادة الحرك���ة، �سعر ب�سعادة غمرته تابع درا�ست���ه وتعلم و�سار كاتباً مرموقاً 
بفع���ل المحبة التي غمرته والن�سيحة الت���ي عمل بموجبها )ثق بنف�سك تع�ض 

�سعيداً(.
م���اذا ع���ن �س���ّر الجم���ال وبطلته اأمي���رة الت���ي فق���دت االإح�سا����ض بجمالها بل 

اأنكرته وباتت ترى نف�سها قبيحة وال تقوى على النظر في المراآة.
والده���ا المل���ك ل���م يحتمل و�سع ابنت���ه الوحيدة على هذه الح���ال فا�ستنجد 

بمملكته واأعلن عن حاجته لمن يداوي االأميرة.
جاء كثيرون، حاولوا تقديم خبرتهم لكنهم لم يفلحوا.

�س���اب فقي���ر لكن���ه يمتلك الحكمة تط���وع ونجح ولكن كيف نج���ح وما هو �سر 
الجمال وما هو �سر االأ�سرار؟ 

فل���ن اأك�سف �سيئاً منها �س���اأدع لكم متعة القراءة واالّطاع على ما خطه يراع 
االأديبة الرائعة /�سذا التقي/ في مجموعتها اأ�سرار من نور.

هذه المجموعة حزمة من ق�س�ض ا�ستمّدت وجودها من الواقع وربما اأرادت 
ر�سم واقع متخيل ينتفي فيه الظلم والعبث والقبح.

�سيلم����ض الق���ارئ �سيئاً جميًا من الوعظ واالإر�س���اد بتنا باأم�ّض الحاجة اإليه 
وخ�سو�س���اً اأّن المجتم���ع ب���ات ي�سك���و م���ن مظاه���ر �ست���ى لانحراف ع���ن جادة 

ال�سواب.
���خ في اأذهاننا اأهمية  الكاتب���ة اأرادت عب���ر ر�سمها المتقن لل�سخ�سيات اأن تر�سِّ
الف�سيل���ة وقي���م الح���ق والعدال���ة، وعم���ق تاأثي���ر المحب���ة ف���ي حياتن���ا، ودورها 
ف���ي اإح���داث التغيي���ر المطل���وب وبذل���ك تظه���ر النزع���ة االإن�ساني���ة المتقدمة 
ف���ي مدلوالته���ا االإيجابي���ة لتف�سح المج���ال اأمامنا كي نفكر عل���ى نحو اإيجابي 

بالتغيير ال�سلمي البعيد عن العنف، اأي عبر المحبة، واهلل محبة.

 ثّم���ة فتن���ة خر�س���اء اأغ���وت المتعب���َد، �سّدت���ه الأن يكت���ب 
عنها.

وثّمة مقال كتبه قبل اأن اأخلق، �سّدني الأن اأزورها.
 ه���ذه الفتن���ة ين�س���ُح بها جب���ل �سنين، ال���ذي وجَد فيه 
ميخائي���ل نعيمة منهًا ث���ّراً للتاأمل والكتابة، فبماذا �ساَل 

الحبُر؟
خوُر..  »تباركِت ال�سّ

تب���ارك اأ�ْسوُده���ا، واأبي�سه���ا، وما اتكاأ وم���ا ا�سطجع، وما 
قع���د القرف�س���اء، تبارك ما انفرد واعت���زل، تبارك عرو�ساً 
للب���دور والن�س���ور، وم�ساكن للع�سافي���ر، ومعابد للن�ساك، 
ومقائ���ل للري���اح والن�سائ���م، تب���ارك �سمته���ا م���ا اأف�سحه، 

و�سكونها ما اأرهبه! تباركت، تباركت ال�سخور.«
 ه���ل ه���و حد����ض ال�ساع���ر، وفرا�س���ة المب���دع ف���ي ق���راءة 

االآتي؟
وكاأّن ميخائي���ل نعيم���ة يعرف اأن���ه �سيرقد اإلى االأبد في 
خ���ور! هو الذي عّب���ر عن م���ودٍة عميقٍة بينه  اأح�س���ان ال�سّ

وبينه���ا، م���ا ا�ستط���اع حين كت���ب مقاله في اأربعيني���ات القرن الفائ���ت، ون�سره في 
مجموع���ة »البي���ادر« ع���ام 1945اأن يف�ّس���ر هذه الم���وّدة، وال تحدي���د الّزمان الذي 

ن�ساأت فيه!
ولكّن���ه اعت���رف: »اأح�ّسها عميقة وثيقة، بعيدة الغور والق���رار، فلعلها تعود اإلى 

يوم كنُت طينة في يد اهلل.« 
خور تلك المنت�سبة، المتواجدة، التي عك�ست له كّل األوان  اأراد اأن يلت�سق بال�سّ
ال�سمو����ض، وبه���اءات االأقمار، ومّدته بوهج الهجيرة، ولم تبخل بظال ال�ّسحاب، 
ورطوبة ال�سباب، اإ�سافة اإلى �سيمفونية اأزلّية كان ي�سمعها، تعزفها االأزمنة، لقد 
فتنته فارتبط بها، تعلق بها اإلى درجة الع�سق والهيام، هذا االرتباط جعله يبحُث 
عنه���ا، ف���كان اإن راآها من بعيد، راح يتماها جيداً، فيكتفي بما تختزنه عيناه من 
م�ساه���د اأن�سها وهدوئه���ا، ووقارها، يدرك موّدتها، واإذا ما اأتيح له اأن ياقيها، اأو 
يعثر على اإحداها – اإذ ال فرق لديه بين حجومها واأ�سكالها ولونها، كان يع�سقها 
فح�س���ب وكيفم���ا كان���ت – فُيح�ض جذاًل ف���ي دمه، وانت�س���اء يتقافز بي���ن جنباته، 
واإن تمك���ن م���ن لم�سها، مّد له���ا اأ�سابع مترفة بالّرفق والم���وّدة، منا�سداً اإياها اأن 
تحت�سن���ه حي���ن تفارق ال���ّروح الج�سد، الأّنه يرى فيها تما�س���كاً من االألفة اآيات ال 
اً ي�سرُد ماحم، وفي ت�ساندها  يمك���ن المرئ اأن يتلوها كاملة، ووجد فيه���ا ترا�سّ
عظ���ات بليغ���ة، وفي ت�سابكها عّبر عنه ف���ي مقالته قائًا: »هند�س���ة تبهُر الب�سر، 
وف���ي تكوينها اأ�س���كاٌل تحّير الفكر، وفي اأ�سكالها ر�سوٌم وتماثيل ورموز ال يدركها 
خي���ال، وكم تجّراأ ودخل اأعماقه���ا التي ال تنفذ اإليها ال�سم�ض، فاحت�سنته كامراأة 
ترغ���ب باأموم���ة فتودع���ه ف���ي اأح�سائه���ا، لي���رى اأمكنة مظلم���ة وكهوف���اً، ومغاور، 
اأحيان���اً ت�سي���ُق، واأحياناً تت�سُع، م���ّرة ت�ستقيُم، ومّرة تتع���ّرج، وتت�سّعب، وتمتّد اإلى 
ظلمات كثيفة، �سحيقة تختزُن غمو�ساً و�سرّية اأبت اأن تخترقها حرارة اأو �سرارة.

وكثي���راً م���ا اكت�سف اأماكن بتول، ل���م تف�ض بكارتها، ولم تلم�سه���ا يد اإن�سان وال 
وطئته���ا ق���دم، ه���ذه االأماك���ن لي����ض له���ا عاقة �س���وى بالّري���ح والبح���ر وال�سماء 

الم�سرعة فقط.
خ���ور، تظللنا اأ�سج���ار البلوط  يق���ة بي���ن ال�سّ  م�سين���ا طوي���ًا ف���ي ال���ّدروب ال�سّ
خور، وما يلفت االنتباه ويدفع اإلى االحتفاء ثمرات البلوط  التي نبتت بين ال�سّ
غي���رة، والت���ي دفعتن���ي الأن األتقطه���ا  المرتمي���ة والمت�ساقط���ة ف���ي ال���ّدروب ال�سّ
واأب���ارك به���ا بيت���ي، خا�س���ة تلك الت���ي كانت على غ�س���ن كان مخيماً ف���وق �سريح 
ميخائي���ل نعيم���ة، قطفته���ا وجلبته���ا مع���ي مفعم���ة برائحت���ه وباأنفا�س���ه، ال زلت 

اأحتفظ بها على الّرغم من مرور �سنوات طويلة.
 اإذاً.. اهتدينا اإلى المكان كما اهتدى هو اإليه قبل عقود، رّبما ذات �سيف، ولم 
يعد يرغب بمفارقته، اأراني اأتخّيل كيف اّتخذه قبلة، فاألفه اأكثر من منزله، وراح 
يزرُع اأياماً ينت�سلها من العمر ويلقيها في اأرجائه، حتى اأّن بع�ض اأ�سدقائه اأطلق 
مت فيه �سمت االأموات، ولكن ميخائيل  علي���ه ا�س���م »مدينة االأ�سباح« اإذ يبلُغ ال�سّ
نعيمة ع�سقه واتخذه محراباً يقيم فيه عبادته، وتذكرت مقال المتعبد عن هذه 
المدين���ة ال���ذي ذكر فيه: ».. اأما مدينة االأ�سباح، فت�سغل حّيزاً �سّيقاً من االأر�ض، 
ال يتجاوز المئتي متر طواًل وعر�ساً، ما من �سخر هناك، �سخماً كان اأم �سئيًا، 
اإال كان ذا قدر وقيمة، وكان حيث هو حرفاً ال يمكن ا�ستبداله ب�سواه، اأو نقطة ال 

غنى عنها كالنقطة التي تمّيز النون من الباء.«
 واقتربن���ا، كان يتفك���ر بهذا الك���ون كما هي عادته، تمثال���ه الن�سفّي كبير جداً، 
���ح الق�س���م العل���وي، حي���ث الكتف���ان والّرقب���ة والّراأ����ض، يرت���دي بذل���ة اأنيقة  يو�سّ
وربط���ة عن���ق ت�سب���ط تجاعي���د العن���ق، متاأم���ًا الطبيع���ة، اأ�ساب���ع ي���ده الي�سرى 
عل���ى وجه���ه، اإ�سب���ع تتجه با�ستقام���ة نحو �سدغ���ه، واثنتان و�سعهم���ا على ذقنه، 

وابت�سامة العارف الّرا�سي ترت�سُم على ثغره.
 كان من�سجماً مع ذاته، ي�سكُن في هدوٍء وتناغٍم مع الطبيعة ال�ّساكنة، فحياته 

ب���دت كم���ا كان���ت علي���ه قب���ل وفات���ه، لي����ض فيه���ا عن���ف وال 
�سخ���ب، واإّنم���ا ه���دوء و�سكينة، حت���ى كتابات���ه كانت �سدى 
لهذه اله���داأة، فمن قراأ ديوانه »هم�ض الجفون« فاإّنه يلمح 

ذلك، ابتداء من عنوانه اإلى الق�سائد التي فيه، 
لق���د تمّي���ز ميخائيل نعيم���ة بحبه للطبيع���ة، واندماجه 
فيه���ا اندم���اج عا�س���ق مدن���ف، لم���ا توف���ره ل���ه م���ن جم���ال 
وروعة و�سفاء وتاأمل، كان موؤمناً بها كاإيمانه باهلل وخيال 
االإن�س���ان، اإذ كان يعتب���ره، اأي الخيال، ق���ادراً على االرتحال 
واالنط���اق ف���ي كّل االأمداء واالأبعاد، فه���و حّر غير مقّيد، 

بينما العقل فبراأيه قا�سر على اإدراك الذات االإلهية.
ه���ذا االن�سجام مع الطبيعة كما قلنا خلق منه فيل�سوفاً، 
يرتدي م�سوح �ساعر، اأو �ساعراً يلب�ض اأردية فيل�سوف، وقد 
تجلى ذلك من نثره، و�سعره، وذلك في ق�سيدة له بعنوان 
»م���ن اأنِت يا نف�ض؟« يت�ساءل عن م�سدر النف�ض االإن�سانية، 
ه���ل اأت���ت م���ن اأم���واج البح���ر، اأم انح���درت م���ع الّرع���د، اأم 
انف�سلت عن البرق، اأم تراها انبثقت من الفجر، اأم هبطت 
م���ن ال�سم����ض، اأم ول���دت من الري���ح، اأم اإنها م���ن االألحان؟ ثم يق���ول بعد كّل هذه 

الت�ساوؤالت:
 اإيه نف�سي! اأنت لحن فّي قد رّن �سداه 

 وقعتك يُد فنان خفّي ال اأراه 
اأنت ريح ٌ ون�سيٌم، اأنت موج 

اأنت برٌق، اأنت رعد ٌ، اأنت ليل 
اأنت فجٌر، اأنت في�ض من اإله.

اإّنها كّل هذه المتناق�سات، اإنها وال �سك براأيه بع�ض عطاءات االإله.
م���ت والّرهب���ة، تذك���رت تمث���ال اأبي اله���ول، اإذ  حي���ن راأي���ت تمثال���ه يجل���وه ال�سّ
تجمعهما ال�ّسكينة والعبادة والعزوف عن كّل ما ي�سغل النا�ض، كان انقطاعاً الفتاً 
يف، كلما تاقت  اإل���ى التاأم���ل، األ���م يقل �سابقاً: »األجاأ اإلى هذا المكان ف���ي اأيام ال�سّ
نف�سي اإلى التعّري من مهرجان النا�ض وم�ساكلهم، وعناكب المعي�سة واأو�سابها، 
واإل���ى اال�ستحم���ام في بحور ال�ّسكينة الت���ي ال �سواطئ لها.« ها اأنا اأنظر اإليه، لقد 
ب���ات مقيم���اً هنا في كّل الف�س���ول، بات في جوف �سخرة كبي���رة، تحر�ض مدخلها 
بطم���ة وبلوطت���ان، وهدوء ال قرار له، واإذا خالط قد�سية هذا الهدوء �سوت، فهو 
�س���وت زقزق���ة ع�سفور، اأو طني���ن نحلة تبحث في خ�سّم ه���ذا المكان عن رحيق، 
اأو رف���ة جن���اح، اأو و�سو�سة الن�سائم بين اأوراق البطمة والبلوطتين، واليوم خالط 

الهدوء اإ�سافة اإلى ما ذكر، دقات قلبي، وبع�ض هم�سات الكوكبة التي ترافقني.
خر لحٌد للمتعبد، الذي اأقام فيه،   اإلى االأ�سفل من التمثال المنحوت في ال�سّ

كان باب اللحد مفتوحاً قليًا، كتب عليه عبارات من تاأليفه جاء فيها: 
»طفلك اأنا يا ربي، 

وهذه االأر�ض البديعة، الكريمة، الحنون، 
التي و�سعتني في ح�سنها 

لي�ست �سوى المهد، اأدرُج منه اإليك.«
حي���ن جل�س���ت القرف�ساء اأمامه طلب مني االأ�ستاذ هاني مند�ض، اأن اأفتح الباب 
الحج���ري، وللوهل���ة االأولى مددت يدي الأفعل، فانطلق���ت �سحكة مجلجلة منه، 

اأردف بعدئذ، اإّن كّل من زار القبر يحاول فتح بابه!.
واأم���ام الب���اب ا�ستلق���ى كتاٌب حجرّي وبجانب���ه قلم، كاأنهما يدع���وان الزائر الأن 
يخ���ط بي���ده م���ا يجول ف���ي خاطره م���ن م�ساع���ر واأف���كار واأحا�سي�ض اإب���ان زيارته 

لل�سريح.
 رحُت اأنظر اإلى ما يعلو التمثال، حيث مدى من ال�سخور، فاأينما امتّد نظرك 
تجد �سخوراً بي�ساء ت�سي بنقاوة فريدة يك�سوها �سمت اأبي�ض، فتظنُّ اأنها تدخل 
في غيبوبة بي�ساء، اأو قران �سرّي عقد بينها وبين ينابيع الخلود! وعجبت كيف 
خ���ور الت���ي اأق���ف اإل���ى جانبه���ا اأن تحتم���ل كّل ه���ذا الثق���ل؟! األم يق���ف مثلي  لل�سّ
الفيل�س���وف ميخائي���ل ذات زمن، وينظ���ر اإليها ويعجب للتي ف���ي االأ�سفل كيف ال 
تن�سح���ق تح���ت م���ا تحمل م���ن االأثق���ال؟ بلى قد تفك���ر وتاأمل وت�س���اءل: »كيف ال 
خور في االأعالي اأن تثبت قروناً تلو قرون  ت�سكو وال تئنُّ وال ُت�سحق؟! كيف لل�سّ

وال ت�ساب بالّدوار، فتهوي اإلى اأ�سفل.؟!«
واأ�سغط على جبهتي، لقد اأ�سابني دوار، ولكن مم؟ بالتاأكيد من روعة وجال 
الم���كان اأواًل، وثاني���اً م���ن عظمة االإن�س���ان اال�ستثنائ���ي الّراقد هنا، واأن���ا اأقيم في 
ح�سرته ومداه، واأ�ستلهم من كتاباته معنى الحياة، األم يقل في ق�سيدة له كتبها 

عام 1924:
»وعندما الموت يدنو واللحد يفغر فاه 

اأغم�ض جفونك تب�سر في اللحد مهد الحياه.«
فف���ي ه���ذا القبر الذي اأجل�ض بهيبة اأمامه، يفور نور الحياة، واإال فما معنى اأن 

نذكر ميخائيل نعيمة ونرّدد ما كتب من نثر و�سعر؟!

أسرار من نور
باكورة شذا التقي 
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 كتب: أوس أحمد أسعد كتبت: فائزة داود
اأجوبة تحارب االأ�سئلة، و�سيا�سي ال يعرف 

اأن ي�سيء مدينته اإال اإذا اأحرقها.
موؤلف���ه  ف���ي  اأدوني����ض  هواج����ض  تتنا�س���ل 
)الكت���اب، الخطاب، الحجاب( وتبداأ بتفنيد 
العاق���ة بين التفكي���ر والتكفير، وفيه يرى 
الأنف�سه���م  يعط���ون  التكفيريي���ن  بع����ض  اأن 
لمر�سلي���ه  الخال���ق  يعطه���ا  ل���م  حقوق���اً 
واأنبيائ���ه، كما اأن الن�سو����ض الدينية حولت 
االإن�س���ان العرب���ي اإل���ى كائن ناق���ل للمعرفة 
عل���ى  ت�سيط���ر  اأ�سبح���ت  الت���ي  التكراري���ة 
الحرك���ة الفكرية وتلجمها، ويختم اأدوني�ض 
ه���ذا المو�س���وع بق���ول لهيراقليط����ض )ل���ن 

ن�سبح في النهر ذاته مرتين(. 
 ح���وار / ت�سام���ح: ي���رى اأدوني����ض ف���ي م�سطل���ح ح���وار اأنه 
يحم���ل جانب���اً اإيجابي���اً يتج�سد ف���ي ابتكار اأن���واع جديدة من 
االأقنع���ة وجانب �سلبي يك���ون بتمزيقها، اأما م�سطلح الحوار 
م���ع االآخ���ر في���رى اأن الحوار هو اأخ���ذ ورد، فم���اذا لدينا االآن 
لنعطي���ه لهذا االآخر؟ ويرى اأن تعبي���ر الحوار بين الديانات 
التوحيدي���ة يط���رح �س���وؤااًل ح���ول اإذا م���ا كان���ت الوحداني���ات 
تمث���ل الخوف من االإن�سان ومن الفكر والعقل، اأما م�سطلح 
ت�سام���ح فيعرف���ه على اأن���ه ي�سبه الح���وار ال�سوم���ري )ال�سيد 
والعب���د( وي���رى اأن الم�ساواة ه���ي ما يحتاج���ه العالم ويجب 

تطبيقها بعيداً عن االأديان. 
وفي )حول التجدي���د في االإ�سام( ينفي اأدوني�ض اإمكانية 
التجدي���د، اإال اإذا كان المق�س���ود ب���ه التجدي���د ف���ي التاأوي���ل 
والتف�سي���ر بطريق���ة ترى العالم في �سوئ���ه، ويرى ا�ستحالة 
عك����ض ال�س���ورة الأن التجديد واالإحداث هم���ا نقي�ض للدين، 

ويجب اأن يكونا بين الب�سر وبعيداً عن الن�سو�ض الدينية. 
وف���ي فق���رة )احتفاء بجال الدين الروم���ي( يرى اأن ثمة 
مت�سوف���ة فهم���وا االإ�س���ام على اأن���ه حري���ة، ويمثلهم جال 
الدي���ن الروم���ي لم���ا يمثل���ه م���ن �س���ورة �سوفي���ة عالية على 
�سعي���دي الروؤية والتجربة وذلك الأنه جعل االإ�سام تعددية 
ونظر اإلى الدين بو�سفه تجربة فردية خا�سة وحرة، ويرى 
في تجربة جال الدين الرومي وغيره من المت�سوفة نفياً 
لم���ا �س���ار عليه االإ�س���ام بو�سف���ه مجموعة م���ن الموؤ�س�سات 

وال�سعارات الجهادية والواجهات ال�سيا�سية االجتماعية. 
اأال م�ستقب���ل  اأدوني����ض  ي���رى  االإ�س���ام ولغ���ة الم�ستقب���ل: 
لاإ�س���ام اإال اإذا تكل���م لغ���ة الم�ستقب���ل بحي���ث يك���ون الدي���ن 
لخدمة االإن�سان ولي�ض العك�ض، واأق�سى العنف الذي بداأ من 
بيعة ال�سقيفة ولم ينتِه حتى هذه اللحظة، ويطالب اأدوني�ض 

بالذهاب اأواًل واأخيراً اإلى الحرية واالنتماء اإلى العقل. 
ثقاف���ة الفت���وى: يت�س���اءل اإن كان���ت الفتوى حاج���زاً منيعاً 
ف���ي وج���ه اال�ستب�سار الفك���ري وبالتالي فه���ي تعزيز لليقين 
العام الم�سترك. وهذه الفتاوى توؤكد اأن م�ستوى الن�ض تابع 
لم�ست���وى قراءت���ه وتبعاً لذلك يكبر التاريخ الذي يوؤ�س�ض له 
ه���ذا الن����ض اأو ي�سغ���ر. ويتمن���ى اأدوني����ض م���ن اأه���ل الفتوى 
اأن يفت���وا الرتق���اء الم�سلمي���ن اإل���ى م�ست���وى الكف���ار اإن�ساني���اً 

وح�ساريا في االإبداع والمعرفة، في العدالة والقانون.

اأدوني����ض  ي���رى  االأم���ن:  ثقاف���ة   
العرب���ي  المواط���ن  بي���ن  العاق���ة  اأن 
وال�سلط���ة تاأ�س�س���ت على انع���دام الثقة 
المواط���ن ال يث���ق ب�سلطت���ه وال�سلط���ة 
تحول���ت  وهك���ذا  بالمواط���ن،  تث���ق  ال 
العاق���ة اإل���ى م�ساأل���ة اأمني���ة، وهذا ما 
ال�سلط���ة  اإل���ى ثقاف���ة االحتم���اء،  اأدى 
تحم���ي نف�سه���ا م���ن ع���دوان المواطن 
ع���دوان  م���ن  واالأخي���ر يحم���ي نف�س���ه 
ال�سلطة، والحالتان �سيدهما النفاق. 

 جم���ال المرئ���ي وفتن���ة الامرئي: 
اأدوني����ض ف���ي ال�سفوي���ة غي���اب،  ي���رى 
اأم���ا المكت���وب فه���و ح�س���ور، وي�س���ف 
الحي���اة العربي���ة باأنها �سفوية الأنها ال تعنى بالبناء الفكري �� 

المعرفي بقدر ما تعنى بالخطابة واالرتجال. 
حقوق الواقع �� حقوق الغيب: مقاطع ي�سطر فيها اأدوني�ض 
هواج�س���ه حي���ث يت�س���اءل فيه���ا اإن كان االإن�س���ان يرق���ى اإل���ى 
م�ست���وى الغيب اإن لم يكن في م�ستوى الواقع واإن كان يرى 
ف���ي الذاتي���ة الفردي���ة ظاه���رة اجتماعية ف���اإن الذاتي���ة التي 
يعنيه���ا فنية كونية تت�سل بمعن���ى الوجود من ناحية وتكون 

من ناحية ثانية عامة الوجود. 
ال�سيا�س���ة والحقيق���ة: ثاث���ة اأ�س���وات تجي���ب ع���ن �س���وؤال 
يتعل���ق ب���دور الثقاف���ة العربي���ة االإ�سامية، يختف���ي �سوتان 
ويبق���ى �س���وت واح���د يق���ول )الحي���اة العربي���ة الي���وم لي�ست 
للع���رب، اإنه���ا ه���ي االأخ���رى مل���ك لغي���ر الع���رب( يتخ���ذ من 
ه���ذه االأ�سئل���ة ح���واراً مفتر�س���اً اأو متخي���ًا حي���ث ي���رد عل���ى 
البع����ض الذي���ن يحولون اأر����ض االإ�سام اإل���ى مجرد خرائط 
جغرافي���ة فياأت���ي عل���ى اأ�سط���ورة هرم����ض وهي�ستي���ا، حي���ث 
االأخي���رة رب���ة الموقد )قلب المن���زل( ت�ست�سي���ف الرحالين 
والجّوابي���ن )الهرم�سيين( وبذلك تحول الداخل اإلى خارج، 
والم�سلم���ون بقتله���م كل ج���ّواب )هرم����ض( يقتل���ون كذل���ك 

الداخل )هي�ستيا(
العربي���ة  الم���دن  اإل���ى  اأدوني����ض  يدخلن���ا  المدين���ة:  تل���ك 
المنهم���ك �سكانه���ا باليوم���ي والمعا����ض، وف���ي الوق���ت ذات���ه 
تت�س���ارع في���ه اإرادت���ان، ح���ركات معار�س���ة ماأخ���وذة ب�سه���وة 
الحك���م، ال تملك م�سروعاً ثقافياً وخطابها متدين، واالإرادة 
الثاني���ة ه���ي نظرياً وعملياً ج���زء من النظ���ام واالإن�سان فيها 

اأحد اثنين: اإما اأنه جذر ال ثمرة له اأو ثمرة ال جذر لها. 
وم���ن �س���ذرات اأدوني�ض الرائعة: تمر االأف���كار العظيمة في 
الحي���اة العربي���ة كمث���ل غيوم تعب���ر الف�س���اء، دون اأن تمطر، 
ودون اأن ت�سي���ب اأي���ة ترب���ة، ويب���دو اأ�سحابه���ا كمثل �سهب ال 

تكاد تظهر حتى تنطفئ وتغيب.
تف�سيله���ا  )رغ���م  االأدوني�سي���ة  الن�سو����ض  ت�س���كل  اأخي���راً 
العمي���ق للواقع العربي( دعوة معلنة اإلى النهو�ض متكئاً في 
ذل���ك عل���ى روح ال�سرق التي اأبدع���ت اأول اأبجدي���ة في العالم 
و�سدرتها، كما اأن روحاً انبعثت فيها ثاث ديانات توحيدية 
ق���ادرة عل���ى اأن تك���ون طائ���ر فيني���ق اإع���ان موت���ه ه���و بداية 

لحياة جديدة.

مت���ى امتل���ك الفرُد وع���َي ذاته ووج���وده، اأّي وعَي حرّيته 
وح�س���روه في ه���ذا العالم، كحلق���ة اأّولّية �سم���ن ال�سل�سلة 
المجتمعّي���ة ككل، ومعرفة حقوق���ه وواجباته ك�سرورتين 
الب���ّد منهم���ا، ف�سوف تكث���ر فر�ض انت�س���ار العقانّية على 
الخ���ّاق  والفك���ر  القب���ح،  عل���ى  والجمالّي���ة  الغرائزّي���ة، 
عل���ى ال�ّسكون���ي، والعلمانّي���ة عل���ى االأ�سولّي���ة، والمبدئّي���ة 
االأخاقّية على االنتهازّية الو�سيعة، اأّي �سينح�سر الّرجل 

غير فينا، ويختفي تدريجّياً. ال�سّ
 ذاك الّرج���ل، ال�سلطوي، الفئوي، الو�سولّي، الظامّي، 
مّدع���ي ال�سداقة، المتفّنن في �سن���وف التعذيب، الّطّيب، 
مي���ر ب���اآن، واالإن�سان���ي وف���َق م���ا  والمه���دور الكرام���ة وال�سّ
تب���دو ل���ه م�سالح���ه، و�سّي���ق االأف���ق، والّدن���يء كالذباب���ة 
تغ���ّط عل���ى كّل المزاب���ل وتح���اول اأن تقنع���ك باأّنه���ا نحل���ة 
وء عل���ى خ�ساله  تنت���ُج الع�س���ل. الرج���ل ال���ذي ي�سّل���ط ال�سّ
ومزاي���اه المتناق�س���ة، عال���م النف����ض المع���روف » فيلهل���م 
غي���ر » وا�سعاً  راي����ض » ف���ي كتاب���ه » خطاب اإل���ى الّرجل ال�سّ
االإ�سبع عل���ى الجرح، بتحليله ال�سيكولوجي المّتزن الذي 
يغو����ض عميقاً في ال�ّسخ�سّية الب�سرّي���ة المعّقدة، الملتّفة 
عَة الكائن وان�سطاراته  على كمائنها وتافيفها، ويعّرى �سِ
المنعطف���ات  مواجه���ة  ف���ي  واأفقّي���اً  عمودّي���اً  الّروحّي���ة 
الّتاريخّي���ة المف�سلّي���ة الكب���رى.  ه���ذا الخط���اب الذي لم 
يفق���د راهنّيت���ه رغم م���رور عقود عل���ى ن�س���ره 1946م، فهو 
غير  اأ�سب���ه بوثيقة تاريخّي���ة تر�سد تح���ّوالت » الّرجل ال�سّ
اإن�سان���اً  )ي�سّمون���ك  يق���ول:  الزئبق���ي.  المرحل���ة  رج���ل   «
�سغي���راً، اإن�ساناً نذاًل، اإن�ساناً مبتذاًل، ويقولون باأّن حقبتك 
ق���د ب���داأت. حقب���ة االإن�س���ان ال�سغي���ر. راأيت���ك عاري���اً روحاً 
وج�س���داً اآالف الم���ّرات دون قن���اع اأو ح���زب اأو ورقة انتخاب 
مث���ل مولود جدي���د، وك�سفَت اأمام���ي حّبك وحزن���ك، اإّنني 
اأعرف���ك واأفهمك، اأنت رج���ل » �سغير ونذل » افهم المعنى 
الم���زدوج له���ذه الكلمات. ال تهرب! لتك���ن لديك ال�سجاعة 
للّتحدي���ق بنف�س���ك. اإّنك تخاف الّنقد كم���ا تخاف ال�سلطة 
الت���ي وعدوك به���ا، تحتقر نف�سك، تقول: » م���ن اأكون اأنا » 
اً بي؟ معك حق، اأريد اأن اأقول لك من  حتى اأكّون راأياً خا�سّ
تك���ون! اأنت تختلف عن الرج���ل الكبير الحقيقي في �سيء 
واح���د فق���ط، الرج���ل الكبير كان ه���و نف�سه رج���ًا �سغيراً 
يوم���اً م���ا، ا�ستط���اع اأن يطّور مي���زة مهّمة ه���ي: اأن يكت�سف 
مت���ى يك���ون �سغي���راً و�سّيقاً ف���ي تفكي���ره و�سلوك���ه، اأنت ال 
تع���رف ذل���ك وتخ���اف اأن تعرف ذل���ك اإّنك تخف���ي دونّيتك 
باأوه���ام الق���ّوة والعظم���ة. فخ���ور باالآخ���ر ولي����ض بنف�سك، 
تتعّج���ب م���ن الفك���رة الت���ي ال تملكه���ا، ولي����ض م���ن الفكرة 
الت���ي تملكه���ا، تعتق���د بقّوة االأ�سي���اء، كّلما كن���َت عاجزاً عن 
فهمه���ا، وال تعتقد باالأفكار التي تفهمها ب�سهولة. ثّم يبداأ 
غي���ر الذي  المحّل���ل النف�سان���ي بنب����ض �سف���ات الرج���ل ال�سّ
ي�سكنه، قائًا: )الّرجل ال�سغير بداخلي ال يريد اأن ي�سمع 
حقيقته، وال يريد تحّمل الم�سوؤولّية الكبيرة الملقاة على 
عاتقه، يريد اأن يظّل رجًا �سغيراً، اأو ي�سبح رجًا �سغيراً 
كبي���راً، لكّن���ه ال يري���د تحّم���ل م�سوؤولّي���ة عمل���ه، م�سوؤولية 
الّتموي���ن الغذائ���ي، بن���اء المن���ازل، الموا�س���ات، الّتربية، 

البح���ث، االإدارة والّتعدي���ن، ها هو يقول لي: لقد اأ�سبحَت 
رج���ًا كبيراً م�سه���وراً، حّرا�ض القي���م الثقافّية يكرهونك، 
تامذت���ك يحّبون���ك، مر�س���اك يحّبون���ك، كتب���َت 13 كتاباً 
غير،  و150 مق���ااًل ح���ول بوؤ����ِض الحي���اة ، بوؤ����ض الّرج���ل ال�سّ
االآن ا�ست���رح، واف���رح بنجاحك. في���رّد المحّل���ل الّنف�ساني: 
لق���د نا�سل���ُت بق���ّوة م���ن اأجل���َك ونياب���ًة عنك، ث���ّم جاء من 
يحّط���م عمل���ي، لكّن���ك ظلل���َت اأخر����ض و�سرَت خلفه���م، اأنت 
تع���رف » هتل���ر« اأكث���ر م���ن » نيت�سه » و« نابلي���ون » اأكثر من 
» بيتال���وزي. لذلك توّقفُت منذ زم���ن، اأن اأكون عبداً طّيعاً 
لحرّيت���ك. فمن اأج���ل اأن ي�سبح المرء عبداً طّيعاً للحريّة، 
علي���ه اأن يحّط���م وثناً م���ا، اأن يكون له مثال ع���اٍل للحرّية، 
اأن���ت تق���ول اإّن���ك م���ع الّت�سام���ح الّدين���ي، اإّنه �س���يء جميل! 
لكّن���ك مت�سام���ح تج���اه دين���ك، ال الّديان���ات االأخ���رى. لقد 
قتلَت » �سقراط. نلَت من ج�سده ولي�ض من عقله وما زلت 
عٍة. لقد كان ل���َك الخيار بين »نيت�سه«  تقت���ل، في جبٍن و�سِ
ال���ذي اأراد اأن ي�سنع منك رجًا اأعلى وهتلر« الذي حّولك 
اإل���ى عبد، ف�سرخَت با�سم » هتل���ر« واخترت العبودّية. كان 
ل���ك الخي���ار بي���ن نظرية » فروي���د« الجن�سّي���ة التي تك�سف 
ع���ن البع���د الجن�س���ي لمر�س���ك الّروح���ي، ونظرّيت���ه ع���ن 
الّتكّي���ف الّثقاف���ي فاخت���رَت الّتكي���ف مع الّثقاف���ة ال�ّسائدة. 
و«  الدموي���ة  التفتي����ض  محاك���م  بي���ن  الخي���ار  ل���ك  كان 
غاليل���ي« الكبي���ر ال���ذي تتمّتع الي���وم باكت�سافات���ه، فانتهى 
ب���ه االأمر اإلى الموت بفع���ل تحقيرك له وعدت مرة اأخرى 
اإل���ى محاك���م الّتفتي����ض ف���ي الق���رن الع�سري���ن. اذه���ْب اإلى 
المكتب���ة، ال اإل���ى حلبة الماكم���ة، وثْق ب�سوِت���ك الّداخلي 
ال���ذي ين���ذرك ب�سم���ٍت. اإّن���ك تحتف���ظ بكلب���ك، فق���ط لكي 
تقن���ع نف�َسك باأّنّك اأنت االآخر �سّيٌد، تعتقد باأّن الغاية تبرر 
الو�سيل���ة، حت���ى اأحقر الو�سائل، اأّما اأن���ا فاأقول لك: الغايُة 
ه���ي الطري���ق وكّل خط���وٍة به���ذا الي���وم ه���ي حياُت���ك غ���داً، 
االأه���داف الكبيرة ال يمكن تحقيقه���ا بالو�سائل الو�سيعة، 
اإّن���ك تق���ف على راأ�سك، ظّن���اً منك اأّنك ترق����ض في مملكة 
الحرّي���ة. لي����ض با�ستطاعتك �سنق���ي دون اأن ت�سنق نف�سك، 
فاأنا حياتك، اإح�سا�سك بالعالم، ابت�سامتك، حّبك، فرحتك 
لحظ���ة الخلق. اأنت ذكي، لكّن روحك م�سدودة، ال تحّب اأن 
تخل���ق �سيئ���اً. لقد قال ذل���ك » فرويد« يوم���اً. اإنك تترّب�ض 
���ه عن اآخره،  باالإن�س���ان الكريم والمتب���ّرع المبتهج وتمت�سّ
ت�سرب حتى االمتاء من علمه و�سعادته و�سمّوه، لكنَك ال 
ت�ستطي���ع اأن ته�سم ما التهمته. المرء يعرف اأف�سل االآن، 
اإدمانك على الّت�سفيق، تحّررك من الم�سوؤولية، باخت�سار 
مر�س���ك كّل���ه الذي ينّتن هذا العال���م الجميل. اأتذكر ذلك 
الم�ساء الم�سم�ض الجميل، لما جئتني هذه المّرة كحّطاٍب 
غي���ر الذي  اإل���ى بيت���ي، باحث���اً ع���ن العم���ل، راأيَت كلب���ي ال�سّ
ت�سّمم���ك بح���بٍّ وقف���ز اإلي���َك، فقل���ت ل���ي: اربط���ه لي�سب���ح 
قا�سي���اً. فاأجبت���ك: ال اأريد اأن اأ�سنع كلب���اً قا�سياً، اإّن لي من 
غير  االأع���داء اأكثر منَك في ه���ذا العالم، اأّيها الحّطاب ال�سّ
ل الكلَب الّطيَب الذي يت�سّمم  الطّيب، ومع ذلك فاإّني اأف�سّ

كّل غريب بحّب.

حقبة الّرجل الّصغيرأدونيس في )الكتاب، الخطاب، الحجاب(
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عقل المتعصب يشبه بؤبؤ العين، كلما زاد الضوء المسلط عليه 

زاد انكماشه

وليم باركس

ف���ي اإطار الرغبة بتعزيز العاقات الثقافية واالأدبية، وا�ستجابة لدعوة اتحاد االأدباء 
والكت���اب ف���ي الع���راق، ق���ام الدكتور محم���د الحوران���ي رئي�ض اتح���اد الكت���اب العرب في 
�سوري���ة، بزيارة اإلى العراق، وذل���ك لح�سور انتخابات اتحاد االأدباء والكتاب في العراق، 
وبع���د انته���اء عمليات االقتراع والفرز قام ال�سيد رئي�ض اتح���اد الكتاب، والدكتور اليا�ض 
زغيب رئي�ض اتحاد الكتاب في لبنان، والذي ح�سر االنتخابات، بتقديم التهنئة لاأخوة 
ف���ي اتح���اد الكت���اب في الع���راق بنج���اح ه���ذا اال�ستحق���اق االنتخاب���ي، متمني���ن ان يكون 

مقدمة لتطوير العاقات الثقافية بين �سورية ولبنان والعراق.
كم���ا ق���ام ال�سيد رئي�ض اتحاد الكتاب العرب في �سورية ورئي�ض اتحاد الكتاب في لبنان 
بزي���ارة ال�سفي���ر ال�س���وري في العراق �سط���ام جدعان الدن���دح، والذي اأك���د على �سرورة 
ت�س���دي المثق���ف للمخطط���ات التي ت�سته���دف ح�سارة بلدانن���ا وثقافته���ا وقيمها. بعد 
ذل���ك ق���ام ال�سي���دان، رئي�ض اتح���اد الكتاب ف���ي �سورية ورئي����ض اتحاد الكتاب ف���ي لبنان، 
بزي���ارة �سع���ادة ال�سفي���ر اللبنان���ي ف���ي الع���راق عل���ي اأدي���ب الحبح���اب، وت���م التاأكيد على 
عم���ق العاق���ات بين الدول الثاث، وعلى االرتق���اء بالعمل الثقافي واالإبداع بما يخدم 

العاقة بين هذه الدول.

زيارة رئيس 

اتحاد الكتاب 

العرب 

للعراق



قراءاتشعر
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نحن نتقابل مع الناس كل لحظه .. و لكننا ال نتقابل مع أنفسنا 

إال نادرا . 

فرانك كالرك

لم تاأِت بادرة اتح��اد الكّتاب العرب 
الحديث��ة والجدي��دة معًا ف��ي م�سيرة 
االتح��اد وبرعاي��ة كريم��ة واهتمام 
بال��ٍغ م��ن الدكت��ور محم��د الحوران��ي 
رئي���س اتح��اد الكتاب العرب ل��م تاأِت 
ُبع��ٍد  اإال طريف��ًة ذاَت  الب��ادرُة  تل��ك 
بدي��ع وح�سوٍر راٍق قام��ت بها جمعية 
الم�س��رح ف��ي اتح��اد الكت��اب الع��رب 
الم�س��ارح  مديري��ة  م��ع  بالتع��اون 
والمو�سيق��ا في وزارة الثقافة بتقديم 
عر���س م�سرح��ّي ممّي��ز عل��ى خ�سب��ة 
م�س��رح القّباني في دم�سق ليلة التا�سع 
ع�سر من �سه��ر اأّيار الما�س��ي بعنوان: 
)ليل��ة اأخي��رة( ف��ي محاول��ة تقديِم 
تحي��ٍة م�سرحّي��ٍة بي�س��اَء م��ن اأبنائها 
العاملي��ن على نه�ستها اإل��ى الم�سرحّي 
وّنو���س  اهلل  �سع��د  الراح��ل  ال�س��ورّي 
الخام�س��ة  رحيل��ه  ذك��رى  بمنا�سب��ة 

والع�سرين.  
و)ليل��ة اأخي��رة( م�سرحي��ة م��ن تاألي��ف القا���س والم�سرح��ي محم��د الحف��ري 
واإخراج��ه، قام  بتمثيل دور البطولة في الم�سرحي��ة الفنان )مدين رّحال( الذي 
نقل اإلينا مونودرامّيًا تفا�سيل حياته المتخمة ب�سور معاناته المفرطة في البوؤ�س 
اإزاء َتِبع��ات الحرب ال�سر�سة ال�سوداء التي ق�ست على ُجّل  مظاهر الحياة واأ�سباب 

وجودها ونه�ستها. 
اإذًا فبط��ل الم�سرحي��ة هو الممث��ل الذي وقف وحيدًا في مواجه��ة الح�سور على 
خ�سب��ة الم�سرح .. وكذلك وجد نف�سه مف��ردًا في خ�سّم الحياة .. ناقًا بكل اأمانة 
فجائعيَّة خلجات �سراعه النف�سي اإزاء حلمه االأبوي الذي ُحرم منه ل�سبب عقمّي 
في حقيقته الم�سمرة غير الظاهرة اأمام الم�ساهد، ولم ُيبِد لنا البطل كما بدت له 
اإال فت��وة وفحولة افتعلهما في محاول��ة لطرد �سبح الوح�سة التي تهيمن على ذاته 
المنك�س��رة اإزاء عقم��ه وعدم قدرت��ه على مواجهة عجزه ال��ذي زاد طينة حياته 
ِبّل��ًة، وه��و العامل ال��ذي يعمل بائعًا للكت��ب الم�ستعمل��ة التي ُت�سبه اإل��ى حّد كبير 
حيات��ه الم�ستهلك��ة مع زوجاته الائ��ي لم ُيكَتْب ل��ه التوفيُق معه��ّن جميعهّن وهّن 
يب��ادرن اإل��ى َبْتر عاقته��ّن به، ليقف اأمامن��ا منهارًا مهي�س الجن��اح وهو ي�ستعر�س 
وقف��اٍت مهّمًة في ذاكرة حياته .. يقف متحّديًا اأمام )الملكانة( التي تمّثل اإحدى 
زوجات��ه .. تمّث��ل خديجة التي نقراأ في �سمتها ما لم يقله الزوج المنهك .. الزوج 
المه��زوم داخلي��ًا .. الم�س��رف عل��ى �سفي��ر اله��اك من ف��رط حياته الت��ي لم تعد 
منتمي��ة اإل��ى اأّي جه��ة حياتية ُتذكر .. الرج��ل الذي يهرب اإلى بيت��ه تحت وطاأة 
الق�س��ف الع�سوائي الذي طال الب��اد والعباد .. وجاب الوهاد والنجاد .. ولم يكْد 
لَّ �سببًا  ي�سل��ُم اأحٌد من �سّره، والق�سف نف�سه في تجّدده في لوحة تالية ياأتي لي�سكِّ
يحيد فيه البطل عن قتل زوجه خديجة، لنجد نحن ذواتنا في مواجهة ت�ساوؤالت 
كثيرة منها: كيف ي�ستطيع بائُع ُكُتٍب الزواج من اأربع ن�ساء؟ وما دور الكتب في بناء 
�سخ�سيت��ه؟ اأو لي�ست الكتب والتعامل معها ومعاي�سة موؤلفيها ومبدعيها مدعاة اإلى 
اأن يوؤت��ى م��ن ياألفها حكمة تقيه مّما اآلت اإليه حاله؟ اأم اإن بائع الكتب لي�س بقارئ 
وال يعني��ه م��ن االأمر �سوى النفع المادي؟ ولم ال يكون قارئ��ًا؟ واإلى اأي مدى جاهد 
موؤل��ف الم�سرحي��ة ومخرجها ليوّظف بيع الكتب في ق��وام عمله المنجز؟ اأم فاته 
ا�سطياد هذه الجوهرة في بناء عمله الم�سرحّي؟ ثم لنكت�سف اأن البطل ال�سحية 
هو اأي�سًا يتحّول في ختام عر�س الم�سرحية اإلى زوج رابع  لزوجه خديجة، لتكون 
خديج��ة اأي�س��ًا قد م��ّرت بتج��ارَب زواج عديدة ويك��ون بطلنا رابَعه��م الذي غّطْت 

حدثانه على تفا�سيل حياة خديجة.
(؟ وهل هو �سك��وت المراأة  ف��اأي ام��راأة تخّبئه��ا خديجة ف��ي �سكوتها )المالكان��َيّ
ف��ي مجتمع ذك��ورّي ال دور ل�سوت الم��راأة فيه؟ اأم اإّن ثمة م��ا اأراد الكاتب المخرج 
اأن يقودن��ا اإل��ى البحث عّم��ا تخّبئه االأكمُة خلفه��ا؟ اأم اإّنه يريد م��ن تغليف عمله 
الم�سرح��يِّ بت�س��اوؤالت غزي��رة الماآ�س��ي اإثر حي��اة ت�س��ّج بالكثير م��ن االنك�سارات 
واالإخفاقات وبالقليل من المنجزات التي �سرعان ما ت�ستحيل اإلى نجاحات باهرة 

في وجه من يقف مكتوف القلب واليدين ؟؟ 
)ليل��ة اأخي��رة( للقا�س الم�سرحّي محم��د الحفري لن تكون ليلَت��ُه االأخيرَة ولن 
تك��وَن �س��وى والداٍت م�سرق��اٍت  �سُتنِجُبه��ا ليالي��ه االإبداعّي��ُة القادمُة لتظ��لَّ رايُة 

الم�سرِح ال�سوريِّ عامًة مهّمًة وفارقًة في عالم الم�سرح العالمّي. 
ع�ستم وعا�س الم�سرح.

 كتبها: منير خلف

ليلة الحفرّي 
األخيرة

لن تكون ليلَتُه األخيرَة 

ولن تكوَن سوى والداٍت 

مشرقاٍت  سُتنِجُبها 

لياليه اإلبداعّيُة

�سع���ر االأطف���ال ل���وٌن اأدبي حدي���ث ن�سبّي���اً، يكتبه ال�سع���راء الكبار 
مة بين فنون  ي�س���اً لجمهور االأطفال، وهو يتب���واأ مرتبة متقدِّ خ�سِّ
اأدب االأطف���ال، بل يع���ّد اأقربها اإلى طبيعته���م، واأ�سبقها و�سواًل اإلى 
مة  وجدانه���م. يق���ول �ساع���ر االأطف���ال »�سليم���ان العي�سى« ف���ي مقدَّ
كتاب���ه: ديوان االأطفال، مخاطباً الكب���ار)1(: )دعوا الطفل يغني.. 
ب���ل غّنوا معه، اأيها الكب���ار، اإن الكلمة الحلوة الجميلة التي ن�سعها 
عل���ى �سفتي���ه، ه���ي اأثم���ن هدي���ة نقّدمه���ا ل���ه، لك���ي يح���بَّ االأطفال 
لغته���م، لكي يحّبوا وطنه���م، لكي يحّبوا النا����َض، والزهَر، والربيع، 
والحي���اة، علِّموه���م االأنا�سي���د الحل���وة.. اكتب���وا لهم �سع���راً جميًا، 

�سعراً حقيقياً(. 
برز في هذا الميدان الكثير من رّواد االأدباء على م�ستوى العالم، 
منهم: الفرن�س���ي »جان دي الفونتين« اأمير الحكاية الخرافية في 
االأدب العالم���ي، ال���ذي عا����ض بي���ن عام���ّي )1621-1695( وله ُيدين 
العال���م في هند�س���ة المرحلة التاأ�سي�سي���ة الأدب االأطفال، فقد �ساغ 
�سع���راً 339 منظومة، و�سعت عل���ى األ�سنة البهائم والطير، ون�سرها 
لت م�سدراً  ف���ي 12 كتاب���اً، اأ�سماه���ا: اأمثال الفونتي���ن ال�سعري���ة، �سكَّ
غنّي���اً للكثير من االأدباء وال�سعراء، وقد ُطبعت حكاياته المنظومة 
ف���ي حيات���ه ع�س���رات الطبع���ات، ث���م ترجم���ت اإل���ى لغ���ات ع���ّدة، وال 
ة لمعت في  ت���زال تطب���ع حتى اليوم، كم���ا ُتذكر اأ�سم���اء عالمية ع���دَّ
ه���ذا المج���ال منه���م: االنكليزي »ولي���م بليك« �ساح���ب مجموعة: 
اأغان���ي الب���راءة، عام 1789، التي كان له���ا تاأثير كبير في حركة اأدب 
االأطف���ال عموم���اً، واالأخت���ان االإنجليزيتان »اآن وجي���ن تيلر« اللتان 
كتبت���ا من بواكير كتب �سع���ر االأطفال واأروعها: الق�سائد الجديدة 

للعقول النا�سئة، عام 1804.  
هة  في �سورية برز عديد من ال�سعراء، ا�ستهروا باإبداعاتهم الموجَّ

لاأطفال، وكانت لهم اإ�سدارات في هذا المجال، اأهمهم:
- رزق اهلل ح�س���ون: وه���و م���ن حلب، اأ�س���در كتاب���ه: النفثات، عام 
1867 الذي ُعّد ثاني كتاب في �سعر الحكايات التربوية بعد العيون 
اليواق���ظ في االأمثال والمواع���ظ، وهو منقول عن اللغة الرو�سية، 
وموؤّلف���ه: اإيفان كريلوف، وقد احتوى على حكايات مترجمة �سعراً 

اأو نثراً.)2( من اأجواء الكتاب قوله في  حكاية �سيد االأ�سد:  
ليث وذئب وثعل��ْب     وكل��������������ب �س������يد  مج�������رْب
ت�سارك�������وا باتف����������اق     في ال�سيد من ك�ل ما دْب
واأن يكونوا جميع����اً       والكل  ي�سع�ى  ويتع����������ْب

ت�سارك�����وا بالت�ساوي      ق�س�ماً بعق�د  م�رت����������������������ْب
ف�راح اأول ي��������������������وم       ثع�ال�������������ة ا�س�������طاد اأرن����ْب
دعا  ال�رفاق  اإلي�����ه      وبال�س���������������������روط  ت��������درْب
ليق�سم�وه رباع��������������اً      ما بين�ه��������م �س�ّد  م�س����غْب

فجّره الليث ح������تى      ب�ه الب������������������راثن اأن�س�����������������ْب
بالغدر حملق فيه��م      و�سق���������������������������ه يتغ�����������������سْب

- جرج�ض �سلحت: �ساحب: النخبة من اأمثال فنلون، عام 1910 
حي���ث ترج���م ق�سائد الكت���اب �سعراً، وبع����ض الحكايات نقله���ا نثراً، 
وم���ن عناوي���ن الحكايات التي نقله���ا �سعراً: ثعب���ان وثعلبان، حمام 

الزاجل، ثعلبان 
كامل���ة  �سعري���ة  مجموع���ة  اأول  اأ�س���درت  �سق���را:  ج�سمان���ي   -
لاأطف���ال بعن���وان: رو�س���ة االأطف���ال، ع���ام 1932، وكانت ق���د األَّفت 
كتابه���ا بن���اًء عل���ى وعي كام���ل بخ�سو�سي���ة �سعر االأطف���ال، واأخذت 
على عاتقها الهدف التربوي ال�سهل في المعنى والمبنى كما تذكر 

في المقدمة)3( من نماذج كتابها ق�سيدة: الثلوج:
ما اأجم��������������ل الثل�وج����ا      قد غمرت  مروج��������ا
وكل ذي فه��������م راأى     منظ����������رها البهي�����������جا

�����ح اهلل الك�����ريْم              ي�سبِّ
***                            

الثلج في رو�ض الجبال    تيجان مجٍد  وج�������ال

وفي ال�سهول والرب���������ا    والدور اأثواب الجمال
             فيمنح الخير العميْم

***                            
- عب���د الكري���م الحي���دري: ي���رى في���ه الكثي���ر م���ن النّق���اد رائداً 
���م اأنا�سي���د وق�سائد  حقيقي���اً ل�سع���ر االأطف���ال ف���ي �سوري���ة، فقد نظَّ
لتامي���ذه وطاب���ه، ون�سر: حديق���ة االأ�سع���ار المدر�سية، في حلب 

ة. نهاية االأربعينيات، تناول فيه مو�سوعات عدَّ
- ن�س���رة �سعيد: اهتمَّ بالكتابة لاأطف���ال، واأ�سدر لهم مجموعة 
مها لجزاأين: اأنا�سيد  �سعري���ة هي: اأغاني الطفولة، ع���ام 1943، ق�سَّ
ال�سغ���ار، واأنا�سيد الفتي���ان. يقول في ن�سيد االجته���اد، الذي يحثُّ 

فيه االأطفال على طلب العلم:
وا    الكت�ساب العلم كدوا  اأيها الط�������اب  ج���دُّ

لغ�دٍّ هم��������وا ا�ستع������������ّدوا    واأجي������������دوا العم�������������ا 
                         ت�سمنوا الم�ستقبا  

اإن اأردتم خير خ�س��������له    قلدوا مج�ه����������ود نح��������له 
حين ت�سعى دون غفله    واأجي�دوا العم����������������������ا 

                        ت�سمنوا  الم�ستقبا  
   ف���ي مراح���ل حديثة ظهر في �سورية العدي���د من االأدباء، مّمن 
ره���م »�سليمان العي�سى«  اأتحفوا عال���م الطفولة باإبداعاتهم، يت�سدَّ
رائ���د �سعر االأطف���ال المعا�سر في الوطن العربي، الذي بقي يكتب 
للطفول���ة حت���ى وفات���ه، وا�ستله���م لها م���ن الت���راث العرب���ي كثيراً، 
فكت���ب �سعراً: دي���وان االأطفال، ع���ام 1969، واأنا�سيد لل�سغار، 1970، 

وغّنوا اأيها ال�سغار، 1977. 
كم���ا برز ال�ساع���ر الفل�سطيني »عبد الكريم الكرم���ي، اأبو �سلمى« 
كات���ب: اأغان���ي االأطفال، ع���ام 1964، وما زلنا نتذّكر ن���رّدد ق�سائده 
واأنا�سي���ده الت���ي كّن���ا ن�سمعها ونقراأه���ا ونحن �سغار. م���ن ق�سائده 

الرقيقة: راعي الغنم، التي يقول فيها:
هل تنظ�������روْن     راعي الغن������ْم

وت�سمع�������������وْن    حلو النغ��������ْم 
يدعو القطيْع     اإلى المي��������������اْه
اإل�ى الربي������������ْع     اإلى الح�ي���������اْه

اإن رح�����ت يا    راعي الغن��������ْم
      اإلى ال�سهول  واالأكْم

     �سلم على كل الزه������وْر
     �سلم وال تن�ض  الطيوْر  

ف���ي مراح���ل اأخ���رى اأكث���ر حداثة، ظه���ر ف���ي �سوري���ة الكثير من 
رهم االأديب  االأدباء مّمن اأتحفوا باإبداعاتهم عالم الطفولة، يت�سدَّ
الكبي���ر �سليمان العي�سى، رائد �سعر االأطف���ال المعا�سر في الوطن 
العرب���ي، فكتب �سعراً: ديوان االأطفال ع���ام 1969، واأنا�سيد لل�سغار 
1970، وغّن���وا اأيه���ا ال�سغ���ار 1977 وغيره���ا، ونذك���ر م���ن ال�سع���راء 
الذي���ن كان���ت لهم ب�سم���ة وا�سحة في مج���ال كتابة �سع���ر االأطفال 
ف���ي �سورية: ح�سيب كيالي، نجاة ق�س���اب ح�سن، م�سطفى عكرمة، 
�سوق���ي بغ���دادي، يا�س���ر المال���ح، ممدوح �س���كاف، م�سطف���ى خ�سر، 
بي���ان ال�سف���دي، مع�س���وق حم���زة، جمال علو����ض، موفق ن���ادر، وليد 
م�س���وح، خي���ر الدين الوائلي، ركان ال�سف���دي، محمد منذر لطفي، 
�سالح هواري، �سالح هوا�ض الم�سلط، علي جمعة الكعود، واآخرون.

هوام�ش: 
�سليمان العي�س���ى من�سد العروبة والأطفال، اإيم���ان يو�سف بقاعي، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1993، �ش /70-69/
�سعر الأطف���ال في الوطن العربي )درا�سة تاريخية نقدية( تاأليف: 
بي���ان ال�سفدي، من�س���ورات الهيئة العام���ة ال�سورية للكت���اب، وزارة 

الثقافة، دم�سق، �سورية 2008  ، �ش 142.
ال�سابق، �ش 181.

أبرز شعراء األطفال في سورية
 كتب:  عبد المجيد إبراهيم قاسم 
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قضايا وآراء  من دروس الحياة إذا الحظت ان رجال اإلطفاء ال 
ً
ستتعلم كثيرا

يكافحون النار بالنار. 

 وليام شكسبير

 كتب:  د.خلف المفتاح
ف����ي مجل����ة �سهرية ت�س����در في برلين ع����ام 1783 
ن�سر يوهان فريدريك ت�سولنر وهو راهب م�سيحي 
مق����ااًل يتح����دث فيه عن ال����زواج المدني ودافع فيه 
ذل����ك  ف����ي  الكني�س����ة وراأى  ف����ي  ال����زواج  ع����ن عق����د 
م�سلح����ة للدول����ة ولكن����ه هاج����م ف����ي الوق����ت نف�سه 
الخلط و�سوء الفهم الذي خالج النا�ض عن مفهوم 
التنوي����ر، ذل����ك المفه����وم ال����ذي ظه����ر جدي����داً ف����ي 
�ساح����ة ال�سجال الثقافي وطرح �سوؤااًل واأجاب عنه: 
م����ا التنوير؟ ه����ذا ال�سوؤال الذي يع����ادل تقريباً في 
اأهميت����ه م����ا الحقيق����ة ويعت����رف باأنه لم ي�س����ل اإلى 
ج����واب عن����ه ولكن����ه كان �س����وؤااًل مثم����راً ف����ي مج����ال 
الفل�سف����ة حي����ث ج����اء الج����واب م����ن فيل�س����وف اآخر 
ه����و اأمانويل كانط الفيل�س����وف االألماني المعروف 
ال����ذي ن�س����ر مق����ااًل ف����ي الدوري����ة ال�سهري����ة نف�سها 
الم�س����ار اإليه����ا ودف����ع بالتعري����ف التال����ي للتنوي����ر 
كم����ا ي����راه عل����ى اأن����ه: تح����رر الف����رد م����ن الو�ساي����ة 
الت����ي جلبه����ا لنف�س����ه والو�ساي����ة ه����ي ع����دم ق����درة 
الف����رد عل����ى ا�ستخدام فهم����ه الخا�����ض دون توجيه 
م����ن االآخر ولي�����ض الق�سور العقل����ي �سبباً في جلب 
الو�ساي����ة بل ال�سبب في جلبها ه����و انعدام االإقدام 
بذل����ك  والمق�س����ود  ا�ستخدام����ه  عل����ى  وال�سجاع����ة 
ا�ستخ����دام العق����ل دون توجي����ه م����ن االآخ����ر ويتاب����ع 
كانط ولوج����ه المفهوم بقوله ت�سجع لتعلم ولتكن 

لديك ال�سجاعة ال�ستخدام عقلك الخا�ض.
والوا�سح فيما يقوله كانط اأنه يعتبر اأن الك�سل 
والجب����ن والخ����وف والت����ردد وانعدام المب����ادرة هي 
االأ�سباب االأ�سا�سية لبقاء �سريحة كبيرة من النا�ض 
والمجتم����ع عل����ى وجه العموم قا�س����رة عن التعبير 
عن ذاتها واإمكاناتها لجهة خ�سوعها لقوى اأخرى 
الطبيع����ة  اأن  و�سيا�سي����ة علم����اً  وديني����ة  اجتماعي����ة 
ق����د حررته����م اإلى حد ما م����ن اأية و�ساي����ة اأو خوف 
خارج����ي والك�س����ل والجب����ن هم����ا اأي�س����اً �سب����ب ف����ي 
�سهول����ة اأن ين�س����ب االآخرون اأنف�سه����م اأو�سياء على 

هذه ال�سرائح المجتمعية الوا�سعة والقادرة.
حي����ن  قا�س����راً  الم����رء  يك����ون  اأن  ال�سه����ل  فم����ن 
اأو  ب����داًل من����ه  اأو يتوف����ر م����ن يفك����ر  يك����ون هن����اك 
يوؤنب����ه �سمي����ره بداًل من����ه فا حاجة ل����ي اأن اأجهد 
نف�س����ي وال اأحت����اج اأن اأفك����ر م����ا دم����ت اأ�ستطيع دفع 
الثم����ن ف�سيق����وم االآخ����رون به����ذه المهم����ة ال�ساق����ة 
م����ن وجه����ة نظري! وم����ن اأجلي وه����وؤالء االأو�سياء 
اأخ����ذوا على عاتقهم جعل غالبي����ة الب�سر يعتقدون 
اأن الخط����وة الت����ي ت����وؤدي اإلى الن�س����ج خطيرة جداً 
باالإ�ساف����ة اإل����ى كونها �سعبة فبع����د جعل االأو�سياء 
قطيعه����م الم�ستاأن�����ض غبيا ً وحر�س����وا على اأن هذه 
المخلوق����ات العجيب����ة )الوديع����ة( ل����ن تتخ����ذ اأي����ة 
خط����وة دون الزم����ام الذي ربطوا ب����ه اأو االأدق الذي 
ربط����وا اأو قي����دوا اأنف�سه����م به فق����د بي����ن االأو�سياء 
له����ذا )القطي����ع( المخاطر الت����ي تتهدده����م اإذا ما 
حاول����وا الم�سي����ر وحده����م اأو وف����ق اإرادته����م الحرة 
ولك����ن في )الحقيقة الغائبة ع����ذراً من فرج فودة( 
اأن ه����ذه المخاطر لي�ست ج�سيم����ة فبعد اأن يتحرر 
الب�س����ر من �سلطة اأو لنق����ل ت�سلط هوؤالء االأو�سياء 

وبع����د التعثر ع����دة مرات ربم����ا �سيتعلم����ون الم�سي 
مث����ااًل  اأن  الم�سكل����ة  لك����ن  النهاي����ة.  ف����ي  وحده����م 
واح����داً لمثل هذا الف�سل اأو التعثر قد يح�سل ربما 
ويره����ب بع�ض الب�س����ر ويثبط عزائمه����م ويمنعهم 

من معاودة المحاولة مرة بعد اأخرى.
وبالع����ودة اإل����ى الواق����ع فاإن����ه م����ن ال�سع����ب ج����داً 
عل����ى الف����رد اأن يتخل�ض م����ن الو�ساي����ة وال�سيطرة 
النف�سي����ة اأو لنق����ل اال�ستعم����ار النف�س����ي والمعن����وي 
و�سل����ل االإرادة الت����ي اأ�سبحت عن����د كثيرين بمنزلة 
طب����ع اأو �سجي����ة متاأ�سلة في عم����ق ال وعيه بل ربما 
�س����ار يهواه����ا ويراها حاج����ة الأنه اأ�سب����ح غير قادر 
عل����ى ا�ستخدام عقله الأنه ح����رم من المحاولة قبل 
ذل����ك فالت�سريع����ات والقواني����ن اللت����ان و�سعتا من 
اأج����ل ا�ستثم����ار عقان����ي لمواهب الف����رد الطبيعية 
اأو ربم����ا م����ن اأجل انتهاكه����ا وتحجيمه����ا و�سلها قد 
تجلبان ل����ه و�ساية دائمة. لق����د اأ�سبحت الجماعة 
مغناطي�س����ي  تنوي����م  حال����ة  تعي�����ض  المعن����ى  به����ذا 
جماع����ي واالأكث����ر عجب����اً اأن����ه حت����ى قي�ض لف����رد اأن 
يخ����رج م����ن ذل����ك ال�سن����دوق والمث����ال للفيل�س����وف 
ب����ا ثق����ة  االألمان����ي هيغ����ل فاإن����ك �ستج����ده يقف����ز 
حت����ى فوق اأ�سي����ق الحفر الأنه لم يكن ق����د اعتاد اأو 
تع����ود التح����رك بحرية ولهذا ال�سب����ب فلن تجد اإال 
اأف����راداً قليلي����ن نجح����وا بجهدهم العقل����ي الخا�ض 
م����ن الخ����روج م����ن تل����ك ال�سرنق����ة اأو تل����ك الحفرة 
الت����ي زادوه����ا حف����راً بدل الخ����روج منه����ا ولكن من 
الممك����ن حتماً لعامة الجمه����ور اأن ينوروا اأنف�سهم 
عندما يتمتع����ون بالحرية اأن يقوموا بذلك الفعل 
ال�س����روري والحا�سم و�سين�س����رون من حولهم روح 
تقدير عقلي لقيمة االإن�سان وقيمة الحرية وقيمة 
ا�ستع����داد االإن�س����ان اأن يفك����ر اعتم����اداً عل����ى نف�س����ه 

وقدراته العقلية.
له����ذا ال يمك����ن لجمه����ور اأن يبل����غ التنوي����ر وهنا 
تطي����ح  ق����د  فالث����ورة  بت����اأن  اإال  االأ�سا�سي����ة  الفك����رة 
باال�ستب����داد ال�سخ�س����ي وباال�سطه����اد المتعط�����ض 
للم�سال����ح المادي����ة وال�سلط����ة ولك����ن ال يمك����ن اأن 
ت����وؤدي اأي����ة ث����ورة فكري����ة اإل����ى اإ�س����اح حقيق����ي اإال 
بتغيي����ر نم����ط التفكير والذهني����ة واإن لم تنجح في 
تحقي����ق ذلك ف�ست����وؤدي فقط اإلى ا�ستخ����دام اأحكام 
م�سبق����ة جدي����دة مثلم����ا كان����ت ت�ستخ����دم االأح����كام 
الم�سبقة القديمة موجه����اً لاأغلبية التي ال تفكر 
ب����اأي اإع����ادة اإنتاج ما �سب����ق؟ فالم�سكلة في جوهرها 
ف����ي  الم�سيط����رة  والذهني����ة  العقلي����ة  البني����ة  ف����ي 
المجتم����ع ولي�����ض �س����كل ال�سيط����رة �س����واء �سيط����رة 
اأو  المرتهن����ة  االجتماعي����ة  الثقاف����ة  اأو  ال�سلط����ة 
�سط����وة الموؤ�س�س����ات الكن�سي����ة ف����ي ع�س����ر م����ا قب����ل 
ع�سر التنوير والنه�سة االأوربية قبل مارتن لوثر 
فالتنوي����ر به����ذا المعن����ى ال يحتاج اإال اإل����ى الحرية 
اأي حري����ة التفكير قب����ل حرية التعبي����ر واأب�سط ما 
يمك����ن ت�سميت����ه حرية ه����و اأن يكون الف����رد حراً في 

ا�ستخدام عقله الخا�ض علنياً وفي كل االأمور.

ما المقصود بالتنوير؟

 كتب: د. عدنان عويد

�س���وؤال م�س���روع يط���رح نف�س���ه علين���ا الي���وم تح���ت مظل���ة النظام 
العرب���ّي الر�سم���ّي. لذلك دعون���ا بداية نتعرف عل���ى الديمقراطّية 
وال�س���ورى مع���اً، لعل ذلك يو�س���ح لنا �سورة المواطن���ة وح�سورها 

في عالمنا العربّي.

الديمقراطّية:
ه���ي الم�سارك���ة ال�سعبّية في قي���ادة الدولة والمجتم���ع، واحترام 
ال���راأي والراأي االآخر، وه���ي االإقرار بالم�ساوة بين الجن�سين، وهي 
التعددّي���ة وت���داول ال�سلط���ة، وهي ف���ي المح�سلة اإلغ���اء كل حاالت 
التماي���ز ال�سيا�سّية واالجتماعّي���ة واالقت�سادّية والثقافّية من اأجل 
�سي���ادة وتطبيق المواطن���ة. والديمقراطّية من جهة اأخرى لي�ست 
�س���كًا فح�س���ب تتج�س���د في �سنادي���ق االقت���راع.. بل ه���ي جوهر.. 
وجوهرها تنمية االإن�سان والعودة به اإلى مرجعيته االإن�سانّية التي 
ا�ستلب���ت من���ه تاريخّي���اً بفعل �سياع���ه في منتجاته داخ���ل عاقاته 
االجتماعّية اال�ستغالّية التي ولدها التق�سيم غير العادل للدخل 
اأواًل، وبفع���ل الق���وى الت���ي  االجتماع���ي بي���ن مكون���ات المجتم���ع 
مار�س���ت عليه اال�ستب���داد واال�ستغال والتجهي���ل وال�سياع ثانياً.. 
فالديمقراطّي���ة اإذاً ه���ي م�س���روع اإن�سان���ّي هدفه االإن�س���ان، وو�سائل 
تطبيق���ه ف���ي المح�سل���ة ه���و االإن�س���ان نف�س���ه، ونق�س���د باالإن�س���ان 
هن���ا، م���ن يبح���ث ع���ن اإن�سانيت���ه ال�سائع���ة والم�ستلب���ة والم�سيئ���ة 
والمغترب���ة ف���ي واقع���ه المعي����ض. ه���ذا وللديمقراطّي���ة اأ�سالي���ب 
اإدارته���ا ولها قيمها اأي�س���اً.. فاأ�ساليب عملها ه���ي الموؤ�س�سات التي 
تديره���ا، اإدارات محلّي���ة، ومجال����ض نيابّي���ة، ود�ساتي���ر، وموؤ�س�سات 
اإدارّي���ة، وتمثي���ل �سعب���ّي، و�سناديق اقت���راع... الخ. اأم���ا قيمها فهي 
به���ا  يتمت���ع  الت���ي  والقيمّي���ة  االأخاقّي���ة  والخ�سائ����ض  ال�سم���ات 
مجتمع من المجتمعات اأو اأّمة من االأمم، وبالتالي على الم�سروع 
الديمقراط���ّي اأن يراع���ي ه���ذه الخ�سو�سي���ات القيمّي���ة عن���د كل 
مجتم���ع م���ن المجتمع���ات، واأال نق���وم بنق���ل تج���ارب ديمقراطّي���ة 
الأّم���ة م���ا اإلى اأّمة اأخرى نق���ًا حرفياً لتلك التجرب���ة، ولكن علينا 
اأن ن�ستفي���د م���ن تج���ارب تل���ك ال�سع���وب اأو االأمم اإذا كان���ت تتوافق 

وواقعنا المعي�ض وقيمنا.
م���ن هن���ا نق���ول: اإن الديمقراّطّي���ة �سي���غ ولي�ست �سيغ���ة واحدة 

�سالحة لكل زمان ومكان.

اأما ال�سورى:
فه���ي م�س���روع لت���داول الراأي ف���ي ق�سايا تهّم الف���رد والمجتمع، 
ِ ِلنَت  ���َن اهللَّ اأم���ر به���ا الن����ض القراآن���ّي باآيتين هم���ا )َفِبَم���ا َرْحَمٍة مِّ
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَف�سُّ َلُهْم  َوَلْو ُكنَت َفظًّ
  ِ ْل َعلَى اهللَّ َوا�ْسَتْغِف���ْر َلُه���ْم َو�َساِوْرُه���ْم ِف���ي ااْلأَْمِر  َف���اإَِذا َعَزْمَت َفَت���َوكَّ
ِذي���َن ا�ْسَتَجاُبوا  ِلي���َن )- اآل عم���ران159(. )َوالَّ َ ُيِح���بُّ اْلُمَتَوكِّ اإِنَّ اهللَّ
���ا َرَزْقَناُهْم  ���َاَة َواأَْمُرُه���ْم �ُس���وَرى َبْيَنُه���ْم َوِممَّ ِلَربِِّه���ْم َواأََقاُم���وا ال�سَّ

ُينِفُقوَن )38- اآل عمران(.
وه���ي في الم�سطلح، الوجه االآخ���ر للديمقراطّية، اإال اأنها ظلت 
محكوم���ة بفهم وتف�سير الق���رون الو�سطى لها، وبالتالي لم تحدد 
له���ا اآلّي���ة عمل اأو و�سائل تطبيق كما هو الح���ال في الديمقراطّية، 

م���ع تاأكيدنا اأن هناك روؤى اإ�سامّي���ة راحت تعمل على اإعادة قراءة 
ال�س���ورى بفهم معا�سر من حيث اآّلّية عملها ودور ومكانة االإن�سان 
ف���ي تقري���ر م�سي���ره عبره���ا كم���ا ه���و الحال ف���ي الفه���م االإخواني 
المعا�س���ر له���ا، اأو فه���م الث���ورة االإيرانّي���ة االإ�سامّي���ة له���ا. ولك���ن 
ظل���ت اآلية عمل ال�س���ورى محكومة بالن�ض المقد����ض وت�سريعاته، 
وبالتال���ي هذا ما يحد من فتح اآلّي���ة عملها من قبل االإن�سان �سيداً 
لنف�س���ه م���ن حق���ه اأن يحق���ق م�سي���ره وحيات���ه و�سب���ل عي�س���ه وفقاً 

لرغباته ال وفقاً لما يريده الن�ض المقد�ض.
اإن م�سكلتنا االأ�سا�ض في التطبيق العملي لكل من الديمقراطّية 
وال�س���ورى معاً. فحكوماتنا ال هي ق���ادرة اأن تطبق الديموقراطية 
تطبيق���اً عقاني���اً الأن الديمقراطي���ة تعن���ي اإزاحته���ا ع���ن ال�سلطة 
بفع���ل التعددّية والت�ساركّية في قيادة الدولة والمجتمع من جهة، 
ث���م اإلغاء الو�ساية على ال�سعب، وع���ودة الدولة اإلى ح�سن ال�سعب 
ال���ذي ه���و وحده من يقرر م�سيره ونظ���ام حكمه وانتخاب قياداته 
وومثيل���ه واإي�سالهم اإلى ال�سلط���ات الثاث الت�سريعّية والتنفيذّية 

والق�سائّية من جهة ثانّية
اأم���ا بالن�سب���ة لل�س���ورى، فالحكوم���ات غير قادرة عل���ى ال�سير في 
ه���ذا االتجاه خوفاً من الق���وى االإ�سامّية الم�سيطرة على ال�سارع 
به���ذا ال�س���كل اأو ذاك، ث���م لعمومّي���ة خط���اب ال�س���ورى وغي���اب اآلية 
عمله���ا و�سبطها لقيادة الدولة والمجتم���ع، �ساعت الديمقراطّية 
وال�س���ورى معاً ف���ي مجتمعاتنا العربّية تح���ت �سلطة الو�سايا على 
ال�سعوب من قبل حكوماتها تحت ذريعة اأن هذه ال�سعوب لم ت�سل 
بع���د لفهم  م�سوؤولّية الممار�س���ة ال�سليمة للديمقراطّية وتحملها، 

ثم ادعائها العلمانّية ورف�سها ربط ال�سيا�سية باالإ�سام. 
اأم���ا بالن�سب���ة لق�سي���ة المواطن���ة وموقعه���ا ف���ي الديمقراطّي���ة 
وال�س���ورى، فالديمقراطّي���ة تركز على م�ساأل���ة الوطن والمواطنة، 
واعتبارهم���ا هم���ا المنطل���ق لتحقي���ق العدال���ة والم�س���اوة واالأم���ن 
واال�ستقرار ودولة القان���ون والموؤ�س�سات الخا�سة ب�سعب محدد اأو 

اأّمة محددة.
اأم���ا بالن�سب���ة لموق���ع المواطن���ة في الخط���اب االإ�سام���ّي ب�سكل 
ع���ام وال�س���ورى م���ن �سم���ن اآلّية عمل ه���ذا الخطاب ب�س���كل خا�ض، 
فه���ي تتج���اوز بني���ة الوط���ن وبالتال���ي المواطن���ة، فف���ي ال�س���ورى 
هن���اك م�سل���م هو من يحق له الدخول ف���ي عالمها، ومابقي رعايا، 
ه���ذا م���ن جهة، ومن جه���ة ثانّية، فال�سورى كونه���ا من �سمن بنية 
الخط���اب االإ�سام���ي، ه���ي ال تعت���رف بالمواطن���ة، بل ه���ي تنطلق 
ف���ي تطبيقاته���ا من موقع اأممي، فهن���اك م�سلم،  ولي����ض �سورّياً اأو 
م�سرّي���اً اأو عراقّي���اً اأو عربّياً... الخ. لذل���ك هي تعتبر غير الم�سلم 
ف���ي الدول���ة الواحدة ذمّياً له حقوقه وعلي���ه واجباته التي تختلف 
اإل���ى ح���د كبي���ر ع���ن حق���وق  الم�سل���م وواجبات���ه، في الوق���ت الذي 
تعتب���ر فيه اأر����ض االإ�سام اأر�ساً لكل م�سلم وال يمكن لهذه االأر�ض 
اأن تمتل���ك ح���ق التخ�سي����ض لهذا ال�سع���ب اأو ذاك اأو لهذه االأّمة اأو 
تل���ك غي���ر االأمة االإ�سامّي���ة، وعلى هذا االأ�سا����ض فهناك داران في 
الخطاب االإ�سامي، دار كفر ودار اإيمان. ومن هذا المنطلق يفقد 
الوط���ن ج���ذوره الجغرافّي���ة وال�سيا�سّي���ة، مثلم���ا تفق���د المواطنة 

�سماتها وخ�سائ�ض الوطنّية اأو القومّية. 

أين موقع المواطنة تحت ظل غياب الديمقراطّية
والشورى في عالمنا العربّي؟

ا�ست�س���اف ف���رع القنيط���رة التحاد الكتاب الع���رب فعاليات ن���دوة نقدية تفاعلية 
ح���ول رواي���ة “كواك���ب الجن���ة المفق���ودة” لاأدي���ب محم���د الحف���ري، وذلك ظهر 

االأربعاء 2022/6/15 في قاعة المحا�سرات بمبنى االتحاد في المزة.
�س���ارك ف���ي الن���دوة د. اآداب عب���د اله���ادي التي اأ�س���اءت على الرواي���ة التي تروي 
�سي���رة بطله���ا لحظة الموت وتتح���دث عن حياة بطلتها كواك���ب التي عانت الكثير 

وقد تحّكم بها مالك القرية كما تحّكم في غيرها.
الرواي���ة تف�س���ح الف�ساد ال���ذي مار�سه مالك القرية، وتتح���دث عن فنان عراقي 
ق�س���ى نحب���ه اأثناء العدوان عل���ى العراق، وال تخل���و من الحب ال�سف���اف والراقي، 
حي���ث يب���دو الوط���ن ف���ي الرواي���ة �سامي���اً وكبي���راً مرتبط���اً بالح���ب واالأدب والفن 

والثقافة والجمال.
ق���دّم الفعاليات د. جمال اأبو �سمرة رئي�ض فرع القنيطرة محاوراً موؤلف الرواية 
ال���ذي انته���ج ف���ي روايت���ه اأ�سلوب���اً جدي���داً غي���ر تقلي���دي، وتقنية حديث���ة حافظت 
عل���ى مقوم���ات الرواي���ة برغم �سعوب���ة البناء الذي بق���ي مواكباً الأح���داث الرواية 

والت�سويق الذي اأحاط ب�سخ�سياتها ومواقفهم من البداية اإلى النهاية.

»كواكب 

الجنة 

المفقودة«... 

في فرع 

القنيطرة
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قصة

 قصة: أمال شلهوب قصة: عماد نداف
اأب���و ال���ورد في ال�سن���وات االأخيرة 
�سار يحل���م بحلٍّ ج���ذري لم�ساكله 
المالي���ة، وانح�س���ر حلُم���ه بالعثور 
على حقيبة �س���وداء مليئة بالعملة 

الخ�سراء.
عل���ى  االأف���كار  ت���واردت  هك���ذا 
مخيلته، فالجميع ي�سّمون العملة 
ال�سعب���ة ب� )االأخ�س���ر(، واالأخ�سر 

يحل الم�سكلة طوال العمر.
ل���م يك���ن اأب���و ال���ورد طماع���اً فقد 
ورث ع���ن اأبي���ه اأن القناع���ة كن���ز ال 
يفن���ى، وم���ّرة ا�ستعاد ه���ذه التركة، 
فتوقف عند كلمة )كنز(، واكت�سف 

اأن القناعة كنز ال يطعم خبزاً..
رنان���ة.  �ساخب���ة  �سحك���ة  اأطل���ق 
ال���ورد ي�سح���ك وه���و  اأم  �ساهدت���ه 

يجل�ض وحيداً، ف�ساحت بده�سة:
�� ب�سم اهلل حولك وحواليك، ُجّن 

اأبو الورد يا نا�ض؟!
�� 2 ��

هذه االأحام كان���ت تراوده اأثناء 
الم�س���ي، وهو ال���ذي يم�سي كّل يوم 
م�ساف���ات طويل���ة، ق���د تمت���د م���ن 
�س���رق المدين���ة اإل���ى غربه���ا، وكان 
يتع���ب، واأحيان���اً ي�سعر اأن���ه بحاجة 
اأو  الر�سي���ف  الجلو����ض عل���ى  اإل���ى 
اإل���ى  الحديق���ة،  ف���ي  مقع���د  عل���ى 
اأن اكت�س���ف ب���اأّن الح���ل يكم���ن ف���ي 

الحقيبة الكنز.
خ���فَّ  الح���ل،  اكت�س���ف  عندم���ا 
تعب���ه، و�سار ي�سي���ر بحما�سة اأكبر، 
وَغ���َدا وجه���ه اأكث���َر اإ�سراق���اً، وربما 
كان الم���ارة ي�سمع���ون اأف���كاره الأنه 
ي�ستعر�سه���ا ب�سوٍت عال، وفي اآخر 
م���رة اأح����ّض بحذائ���ه وق���د اهت���راأ، 
فا�ستع���اذ باهلل من ه���ذه الم�سيبة، 

وقال ب�سوت عاٍل:
�� ال حول وال قوة اإال باهلل.

واأ�ساف:
اأدف���ع  اأن  عل���ي  اأن  يعن���ي  ه���ذا   �����

ن�سف راتبي ل�سراء حذاء جديد!
�� 3

تت�س���ع الحقيب���ة الت���ي حل���م به���ا 
ثاثي���ن  اأو  لع�سري���ن  ال���ورد  اأب���و 
رزمة عل���ى االأقل، والرزمة ت�ساوي 
ع�سرة اآالف م���ن االأخ�سر، اأي اأنها 
قد تحت���وي ن�سف ملي���ون اأخ�سر، 

)وعّدي يا عدادة(..
وفك���ر: �ساأ�ست���ري بيت���اً ب���داًل من 
بيت االأجرة الذي اأ�سكنه، واأ�ستري 
�سيارة �سغي���رة، بداًل من دفع ثمن 
ح���ذاء جدي���د بي���ن فت���رة واأخرى، 
و�ساأ�ست���ري الأم ال���ورد اإ�س���وارة م���ن 
ذه���ب، واأدفع ل���ورد كّل ما يحتاجه 

ليدر�َض في الجامعة..

وذات مرة وجد الحقيبة!
�� 4

قب���ل اأن يج���د الحقيب���ة بيومين 
فق���ط، ذه���ب مطاأطئ الراأ����ض اإلى 
خم�س���ة  اأو  اأربع���ة  وج���د  الح���ّذاء، 
اإ�س���اح  ينتظ���رون  اأ�سخا����ض 
اأحذيتهم، لذلك طلب من الحّذاء 

اأن ي�ستثنيه من الدور، قائًا:
�� اإذا �سمح���ت اأنا م�ستعجل، وعلي 
رب���ع  اإل���ى عمل���ي خ���ال  اأ�س���ل  اأن 

�ساعة!
احتج الح���ذاء على ه���ذا الطلب، 
واأخب���ره اأن النا����ض تنتظ���ر مثل���ه، 
واأن اأحداً ال يمكن اأن يقبل بتجاوز 

الدور، واأ�ساف �ساخراً:
����� اإال اإذا كنت اآغ���ا، وهوؤالء النا�ض 
اأتباع���ك، عنده���ا لم���اذا تاأت���ي اإلّي، 
ي���ا  جدي���داً  ح���ذاًء  وا�ست���ر  اذه���ب 

اآاآاآاآاآاآغا!
كانت الكلمة االأخيرة ممطوطة، 
ف�سح���ك الزبائن الذين ينتظرون 
اإ�س���اح اأحذيته���م، اأم���ا اأب���و ال���ورد 
اأن  دون  وم�س���ى  بالخج���ل،  ف�سع���ر 

ينتظر دوره في اإ�ساح الحذاء.
�� 5

اأ�ساب���ت الكاآب���ة )اأبا ال���ورد(، فلم 
يجل����ض على المائدة رغم اإلحاح اأم 
ال���ورد على تن���اول الطع���ام �ساخناً. 
جل����ض عل���ى كر�س���ي �سغي���ر ق���رب 
الب���اب، وق���ام بخل���ع حذائ���ه و�سرع 
عل���ى  ي�ساع���ده  ح���ل  ع���ن  يفت����ض 

اال�ستغناء عن اإ�ساحه.
عل���ى  ق���ادراً  الح���ذاء  يك���ن  ل���م 
يعن���ي  فالم�س���ي  اأكث���ر،  ال�سم���ود 
انف�سال النعل والكعب عن الج�سد 
الق���دم  يغط���ي  ال���ذي  الجل���دي 
اليمن���ى، وه���ذا يعن���ي اأن���ه �سيك���ون 
اأم���ام ف�سيح���ة في عر����ض ال�سارع، 
فكي���ف �سيتاب���ع الم�س���ي بق���دم با 

حذاء.
بع���د خم����ض دقائ���ق وج���د ح���ًا، 
لكن���ه لم يخبر زوجته اأم الورد، بل 

ناداها:
اأطب���اق  ترفع���ي  ال  انتظ���ري   �����

الطعام، اأنا جائع.
و�سحك!

�� 6
ف���ي  اأي  التال���ي،  الي���وم  ف���ي 
الي���وم ال���ذي وج���د في���ه الحقيب���ة 
ال�س���وداء، ارتدى اأبو ال���ورد الفردة 
الي�س���رى من الح���ذاء، ولفَّ قدمه 
وبح���ث  بي�س���اء،  بخرق���ة  اليمن���ى 
ع���ن )�سحاط���ة( با�ستي���ك وا�سعة 
فح�س���ر  اليمن���ى،  الف���ردة  وانتق���ى 
قدم���ه الملفوف���ة به���ا، ث���م انطل���ق 

قدم���ه  وكاأن  م�سيت���ه،  ف���ي  يع���رج 
ف���ي  ح�سره���ا  يمك���ن  وال  م�ساب���ة 

حذاء.
حم���ل كي�س���اً �سغيراً يخف���ي اأحد 
زوج���ي الح���ذاء ال���ذي يحت���اج اإلى 
الح���ّذاء،  عن���د  واأودع���ه  اإ�س���اح، 

وقال:
�� عند الظهر �ساآخذه منك، ولكن 

ال تجعلني اأنتظر اأرجوك..
ف���ي الطريق، هط���ل مطر غزير، 
وظ���ل  البي�س���اء،  الخرق���ة  تبلل���ت 
اأب���و ال���ورد يم�س���ي دون كل���ل، لكن���ه 
تجاوز المحن���ة بعودة مخيلته اإلى 

الحقيبة ال�سوداء.
�� 7

حقيب���ة  لعيني���ه  ظه���رت  فج���اأة 
�سوداء مهترئة.

عن���د  بعناي���ة  �ساحبه���ا  ركنه���ا 
ح���ي  ف���ي  االأبني���ة  اأح���د  مدخ���ل 
الحقائ���ب  ت�سب���ه  االأثري���اء. 
عتيق���ة  لكنه���ا  الدبلوما�سي���ة، 
و�سرخ���ت  ال���ورد،  اأب���و  ا�ستوقف���ت 

اأعماقه:
�� هاهي!

راقب المكان جيداً، فا اأحد من 
حول���ه يقا�سم���ه ال���رزم الت���ي فيها، 
وال اأحد يمنعه من اأخذها، وبهدوء 
�سدي���د انحن���ى اأبو ال���ورد وحملها، 
وكاأنه���ا ملك يمنيه، ثم رفع ظهره 
وم�سى بثقة كبي���رة بالنف�ض، وكان 
رب���اط الخرق���ة البي�س���اء المبلل���ة 
بم���اء المط���ر ق���د ف���ك، وراح ي�سير 
خلفه �ساحباً بع�ض اأوراق االأ�سجار 

و�سيئاً من الطين.
�� 8

ل���م يذه���ب اأبو ال���ورد اإل���ى عمله 
ف���ي ذل���ك ال�سب���اح، ول���م يع���د اإل���ى 
الح���ّذاء كم���ا اتفق مع���ه، م�سى في 
طريق العودة اإل���ى البيت، ي�ستعيد 

كلًّ اأحامه دفعة واحدة. 
و�س���ل اإل���ى البي���ت وه���و ي�ستعيد 
ن�سائ���ح اأبي���ه البالية ع���ن القناعة 
الكن���ز الذي ال يفن���ى، وهم�ض عند 

باب البيت مزهواً:
�� هه. قال قناعة. قال كنز قال..

ف���ي البي���ت فت���ح الحقيب���ة. م���ن 
دون اأن يلتف���َت اإل���ى زوجت���ه الت���ي 
غرفت���ه  دخ���ل  بعودت���ه،  فوجئ���ت 
ب�سرعة وفتح الحقيبة، قال قناعة 

قال كنز قال.. 
لم يفاج���اأ اأبداً بما وجد، كان في 
الحقيب���ة ح���ذاٌء اأخ�سر لّم���اٌع يليق 
بقدمي���ه المتعبتي���ن م���ن م�ساوير 

النهار بحثاً عن اأحام �سائعة!

بينما كنت اأ�سكب القهوة، انتبهت باأنني اأح�سرت ثاثة فناجين، ونحن اثنتان.
و�سعُت اأمامها فنجاناً واالآخر لي، وبقي الثالث فارغاً مملوءاً ب�سم�ض الظهيرة.

هداأْت ثرثراتنا على رائحة القهوة، وانطفاأْت قهقهاتنا عندما اأخذتنا ذكريات الحرب والدمار، 
فان�ساب �سوت جارتي حزيناً، وهي ت�سرد ق�سة اإخوتها الثاثة:

ال�سغي���ر  خطف���ه الم�سلحون، حيث بقيت اأخباره مجهول���ة اإلى اأن بعثوا لهم ر�سالة باأنه توفى 
واأحرقوا جثته.

فحين �سمعْت الخبر قامْت بق�ض �سعرها بيديها، وقلبها ظّل م�ستعًا لمدة ثاث �سنوات .
بعد هذه المدة.. جاء نباأ ا�ست�سهاد اأخيها الكبير فتجّمر �سدرها تحت ثيابها ال�سوداء التي لم 

تبدلها بلون اآخر ولن تّغيرها .
التزمُت ال�سمت و�سادت االأجواء الباردة في الغرفة على الرغم من الحرارة المرتفعة. تاأملُت 
مامحه���ا الت���ي تحّولت نحو الذبول، واأنا اأ�ستمع ل�سوتها المخنوق، بحثُت عن كلمات ت�ستطيع 

موا�ساتها، وكلما وجدت عبارة تهرب مني االأحرف، بقيُت �سامتة اأمام امراأة 
تف���ّرد الحن���ان به���ا، وكاأنه���ا ح���واء الوحيدة عل���ى االأر�ض تعّلق���ْت باإخوته���ا اأكثر م���ن تعلق االأم 

بولدها.
فحي���ن ع���زم اأخوها االأو�سط على ال�سفر قبعْت عند رجلي���ه تقبلهما وتقبل يديه، ت�سّم رائحته 

لتمتلئ منها وتخزنها باأنفا�سها .
من اأي طين هذه االمراأة االأم التي مازالت تعي�ض االألم بعد �سنين طويلة.. �سوؤال ظّل يراودني 

حتى اأنهْت الق�سة مع انتهاء قهوتنا ال�سوداء.
غادرتني جارتي وتركتني وحيدة..

خرج���ُت اإل���ى ال�سرفة اأعّب الهواء، واإذا بوالدتي اآتية لزيارتي، جل�سنا في الغرفة ذاِتها واأخذْت 
اأمي مكان جارتي، وما زالت فناجين القهوة على الطاولة.. دفعتني ثرثرتي الأنقل ق�سة جارتي 
وم���دى تعلقه���ا باإخوته���ا. اغرورقِت الدموع ف���ي عيني اأمي. تذك���رْت اإخوته���ا الثاثة ورحيلهم 

المفاجئ وكان ذلك قبل الحرب بكثير من ال�سنوات.
ب���داأت اأم���ي بالب���كاء، ارتفع �سوتي اأكثر واأن���ا اأحمل �سينية فناجين القه���وة اإلى المطبخ ،اأتابع 
�سرد الق�سة دون نق�سان اأي حرف منها، هناك �سمعُت ن�سيجها، اأ�سرعت الأح�سر علبة المناديل 

اأمي تبكي واأنا اأ�سحك
اأمي تبكي واأنا اأ�سحك، واأقول لها �سكراً �سكراً

توقفْت برهة ورمقتني بعينيها الورديتين قائلة: على ماذا؟ هل جننِت؟
قلت لها: �سكراً الأنك لم تنجبي لنا اأخاً.. لو فقدته لفقدُت عقلي .                      

َو.. َبعـدحلم الحقيبة السوداء!

 .
ً
الحياة لن تكون جنة ، لكن علينا ان نعمل لكيال تصبح جحيما

 كنت روث
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 كتب: عبد الوهاب محمود المصري

مقدم���ة كتب: عدنان عزام
ظاه����رة   »westernizationالتغري����ب«
الت����راث،  وتبخي�����ض  بالغ����رب  االقت����داء  جوهره����ا 
وم����ن اأب����رز اأوالياته����ا )اأو ميكانزماته����ا(: ا�ستيراد 
الفل�سفات واالإيديولوجيات، وا�ستيراد التقانة )اأو 

التكنولوجيا(، والغزو الثقافي.
ولقد كان����ت وال تزال مخرجات التغريب كارثية 
المخرج����ات:  ه����ذه  اأب����رز  وم����ن  المقايي�����ض،  ب����كل 
اال�ستب����داد ال�سيا�سي والتط����رف الديني، والتبعية 
متع����ددة االأ�س����كال، وفيما يلي بع�����ض التف�سيل في 

ذلك..

1 – في اال�ستبداد ال�سيا�سي:
من الم�سكوت عنه في اأيامنا هذه اأن »اال�ستبداد 
ال�سيا�سي« الذي تعاني منه اأمتنا قد تم »ا�ستيراده« 
ويعت����رف  اللعي����ن.  التغري����ب  عملي����ات  خ����ال 
الم�ست�س����رق برنارد لوي�����ض اأن »الطبيعة ال�سوروية 
واالجتماعي����ة« م����ن عنا�س����ر نظري����ة ال�سلط����ة في 
يواج����ه  ال�س����ورى«  »م�سطل����ح  ويق����ول:  االإ�س����ام، 
م�سطل����ح »اال�ستب����داد«، فيمك����ن الق����ول اإن الحك����م 
ف����ي الع�سور االإ�سامي����ة الو�سيطة كان حكماً قوياً 
اأو حكم����اً يت�سم بالق�سوة. ولكن ال يمكن القول اإنه 
كان طغيان����اً اأو ديكتاتورياً بالمعنى الغربي للطغاة 
والديكتاتوريي����ن، بل اإن الظواهر التي نراها �سواء 
في الم�سرق اأو في المغرب، هي ظواهر الطغيانية 
والديكتاتوري����ة، وه����ي ظواهر جدي����دة بمعنى اأنها 
عرفته����ا الممار�س����ة الغربي����ة، ثم ا�ست����وردت منها«. 
وي�س����رح برن����ارد لوي�����ض ذل����ك ف����ي منا�سب����ة اأخرى، 
)ف����ي  اال�ستب����داد  حال����ة  حدث����ت  »لق����د  فيق����ول: 
المنطق����ة العربية( على مرحلتي����ن.. االأولى بداأت 
م����ع هجمة نابليون بوناب����رت المفاجئة، وا�ستمرت 
حتى القرن الع�سري����ن. كان الاعبون االأ�سا�سيون 
�ساعته����ا ه����م حكام ال�س����رق االأو�سط الذي����ن �سعروا 
بالرك����ب  اللح����اق  اإل����ى  بلدانه����م  حاج����ة  بم����دى 
الم����ر  ال�سع����ور  ذل����ك  اتبع����وا  ث����م  الحدي����ث، وم����ن 
بالتوج����ه �سريع����اً نحو تحدي����ث مجتمعاته����م بدءاً 
بالحكوم����ات نف�سه����ا... وكان التحدي����ث حين����ذاك 
ال يعن����ي فق����ط اإدخ����ال النظ����م الغربية ف����ي الحكم 
والحرب واالت�ساالت، واإنما كان يعني اأي�ساً اإدخال 
اأدوات الهيمن����ة والقمع التي اأدت اإلى تنامي �سلطة 
الدول����ة االإ�سامية ب�س����كل مهول، لدرج����ة اأ�سحى 
فيها الحاك����م الم�سلم في القرن الع�سرين )وحتى 
ل����و كان حاكماً لبقعة �سغيرة من االأر�ض اأو لدولة 
ال ت�سم����ى دول����ة( يملك من اأدوات الق����وة والهيمنة 
ما لم يتمتع به الخلفاء وال�ساطين في الما�سي. 
ب����ل ما هو اأ�س����واأ من ذلك، اأن ت�سب����ب التحديث في 
�س����ل الق����وى المجتمعي����ة الو�سيطة، التج����ار وكبار 
ت�ساه����م  كان����ت  الت����ي  القبائ����ل،  وزعم����اء  االأعي����ان 
الحاك����م.  �سلط����ة  وتحدي����د  تقيي����د  ف����ي  بفاعلي����ة 
والتي كان����ت ت�ساعد على حفظ النظام المجتمعي 
التقلي����دي. فقد ت����م اإ�سعافها تدريجي����اً حتى اأزيل 
معظمه����ا، االأم����ر ال����ذي اأدى م����ن ناحي����ة اإلى جعل 
الدول����ة اأكث����ر ق����وة، واأدى م����ن ناحي����ة ثاني����ة اإل����ى 
تقلي�ض ال�سوابط المفرو�سة عليها رويداً رويداً« 
ونح����ن ننوه )هن����ا( بالبح����ث الثمين ال����ذي اأجراه 
)حديث����اً( الباح����ث رفي����ق عب����د ال�س����ام بو�سال����ة 
تح����ت عن����وان »اال�ستب����داد الحداث����ي«. ويق�س����د به 

»تلك الحال����ة اال�ستبدادية الت����ي توؤ�س�ض �سرعيتها 
وت�ستعم����ل  ال�سيا�سي����ة،  الحداثي����ة  المدون����ة  عل����ى 

اأدوات واأذرع �سيطرة حديثة«.

2 – في التطرف الديني
م����ن الموؤكد اأن التغريب قد لعب دوراً رئي�ساً في 
ن�س����وء التطرف الديني )واالأ�سح: الغلو الديني(. 
وانت�س����اره ف����ي ه����ذا الع�س����ر. ويحدثن����ا الم�ست�سار 
ط����ارق الب�س����ري ع����ن التجرب����ة الم�سري����ة فيقول: 
»اإن م����ا ي�سمى التطرف الدين����ي ينبغي النظر اإليه 
من�سوب����اً اإل����ى الحركة االإ�سامي����ة ال�سيا�سية عامة 
ف����ي بل����ده، الأن����ه بن�سبته اإل����ى اأهداف ه����ذه الحركة 
يتخذ و�سف الغلو اأو االعتدال. وكذلك ينظر اإلى 
التط����رف الي�س����اري من�سوب����اً اإل����ى اأه����داف الحركة 
الي�ساري����ة عامة في بلده. وم����ن ناحية اأخرى، فاإن 
الغل����و ه����و و�سف ولي�ض حكم����اً بالح�س����ن اأو القبح، 
وي����كاد يوج����د ف����ي كل تي����ار �سيا�س����ي ع����ام الغ����اة 
والمعتدلون، ولعل ال�سرورات االجتماعية هي ما 

يوظف كل منها فيما �سّخر له...
»ويمك����ن الق����ول ب����اأن الفك����ر الغرب����ي كنظري����ات 
لاحت����كام  وكم�س����در  واجتماعي����ة،  �سيا�سي����ة 
وال�سرعي����ة، ل����م ينغر�����ض ف����ي اأر�سنا اإال ف����ي اأواخر 
الق����رن التا�سع ع�سر وفواتح القرن الع�سرين، على 
اأيدي مناب����ر ومدار�ض ذات �س����ات وثيقة بالوافد 
االأجنب����ي. ولك����ن حت����ى ذل����ك الوق����ت، بق����ي �سب����ه 
مف�س����ول ع����ن الحركة الوطني����ة ال�سيا�سي����ة، ولعل 
الح����زب الوطني في م�س����ر )ويق�سد الحزب الذي 
كان يق����وده م�سطف����ى كام����ل( يك����ون م����ن االأمثل����ة 
الوا�سحة على ذلك، اإذ ظل يقود الحركة الوطنية 

ب�سبغة اإ�سامية �سيا�سية واجتماعية.«
»ولك����ن وم����ع انته����اء الح����رب العالمي����ة االأول����ى 
ف����ي 1918، وف����ي ال�سن����وات القليل����ة التالي����ة، تبدل 
بثاث����ة  تعلق����ت  التغيي����ر  اأوج����ه  واأه����م  الموق����ف، 
اأم����ور.. اأولها ظهور م����ا يمكن ت�سميت����ه الوطنيين 
المتغربي����ن اأو الوطني����ة العلماني����ة، وقي����ادة ه����ذا 
م�سروع����ه  وانطب����اع  الوطني����ة،  للحرك����ة  التي����ار 
لا�ستق����ال ال�سيا�س����ي بنم����اذج البن����اء الح�سارية 
الغربي����ة، وب����دا ه����ذا العن�س����ر كم����ا ل����و اأن����ه انت�سار 
اإلغ����اء  وثانيه����ا  والتغري����ب،  للعلماني����ة  حا�س����م 
الخاف����ة العثماني����ة االإ�سامي����ة ف����ي تركي����ا، م����ا 
اأفق����د االإ�سامي����ة ال�سيا�سية الموؤ�س�س����ة المج�سدة 
لهويتها. وثالثها تجزئ����ة بادنا وتق�سيمها اأ�ساء 

مبعثرة بين القوى االأوروبية المنت�سرة.
»ف����ي ه����ذا الظ����رف التاريخ����ي، وقب����ل اأن تم�سي 
علي����ه �سن����وات قليل����ة، ظه����رت الحرك����ة االإ�سامية 
ال�سيا�سي����ة. كان����ت قد انف�سل����ت الحرك����ة الوطنية 
ال�سيا�سي����ة بقيادتها، عن حركة المقاومة الفكرية 
والح�ساري����ة للواف����د االأجنب����ي. فا�ستوج����ب ه����ذا 
المي����دان جي�س����اً اآخ����ر وق����ادة اآخري����ن. ولق����د ق����وي 
الم����د التغريبي والعلماني بع����د اأن اأك�سبته القيادة 
العلمانية الوطني����ة �سرعية الوجود في المجتمع، 
وبع����د اأن ت�سكل نموذج االإحي����اء الوطني وفق �سيغ 
الغ����رب. فعظم ال�سراع واحتدم ف����ي هذا الميدان، 
ع����ن  الموروث����ة  الح�س����ارة  في����ه  تق����اوم  و�س����ارت 
وجوده����ا، فك����راً وعقي����دة. ولق����د األغي����ت الخاف����ة 
كموؤ�س�س����ة جامع����ة وزال����ت م����ن الوج����ود، وتناث����رت 
الب����اد اأ�ساء، فلزم لم ال�سمل م����ن جديد. ولي�ض 

م�سادف����ة اأن تظهر الحرك����ة االإ�سامية ال�سيا�سية 
وتنم����و �سريع����اً ف����ي م�س����ر، البل����د ال����ذي ل����م تك����ن 

العروبة كدعوة جامعة قد انت�سرت فيه بعد.
»ظهرت الحركة االإ�سامية مع هيمنة التغريب، 
وت�ساع����دت مع ت�ساعده، وه����ي تعتو مع عتوه، في 
اإط����ار هذا الوعاء لل�سببية، يمك����ن اإ�سافة االأ�سباب 
االأخ����رى المكملة، وهي �ستك����ون �سحيحة بقدر اأو 

باآخر في هذا الحيز في ال�سورة العامة«.
ث����م يخل�����ض الم�ست�س����ار الب�س����ري اإل����ى النتيج����ة 
بدرج����ات  �سيبق����ى  الغل����و  اأن  »ويب����دو  التالي����ة: 
�ست����ى واأ�س����كال متنوع����ة، وعل����ى فت����رات ممت����دة اأو 
متقطع����ة، ما بقيت هيمنة التغري����ب، ولن ي�سعف 
اإال ب�سعفه����ا، اأو اأن يلق����ى اأي م����ن بادن����ا م�سي����ر 

االأندل�ض، وقانا اهلل �سر ذلك الم�سير«.
وي����رى الدكتور ج����ال اأحمد اأمي����ن اأن »االتجاه 
نح����و المزي����د م����ن التغريب في عهد عب����د النا�سر 
اأن  الب����د  الديني����ة،  للح����ركات  العنيف����ة  و�سربت����ه 
يتحم����ا بع�ض الم�سوؤولية عن نمو هذه الحركات 
المتزاي����دة بع����د اإط����اق �سراحها ف����ي ال�سبعينيات، 
ولكن التمادي ف����ي التغريب في ال�سبعينيات، البد 
اأن يتحم����ل اأكب����ر ق����در م����ن الم�سوؤولي����ة ف����ي �س����دة 
وحدة وتط����رف هذه الحركات.. ففي الوقت الذي 
كان في����ه ال�سع����ور الدين����ي يزداد ق����وة بفعل عوامل 
متعددة، ا�سطدم ه����ذا ال�سعور بما نراه من ت�سارع 
االتجاه نحو التغريب الذي يوؤذي ال�سعور الديني 

ويتحداه«
وي����رى اأحد التغريبيين، وه����و ال�ساعر المرموق 
اأحمد عبد المعطي حجازي، اأن »االإ�سام ال�سيا�سي 
ال�سيا�سي����ة  اليهودي����ة  عل����ى  رد  مج����رد  يك����ن  ل����م 
الت����ي نعرفه����ا با�س����م ال�سهيوني����ة، واإنم����ا كان تياراً 
موج����وداً يناق�����ض حركة النه�س����ة والتحديث على 
النح����و ال����ذي تمث����ل ف����ي الدع����وة القتبا�����ض عل����وم 
الغرب ونظم����ه ال�سيا�سية واالجتماعية )وا�سح اأن 
ال�ساع����ر يق�سد حركة التغريب(، ويدعو ال�ستعادة 
الخافة التي �سقطت في تركيا وتطبيق ال�سريعة 

االإ�سامية«. 

3 – في التبعية
لع����ل م����ن اأخط����ر مخرج����ات التغري����ب، وقوعن����ا 
ف����ي »ف����خ التبعي����ة«، وهي تبعي����ة متع����ددة االأ�سكال، 
ويقول ف����ي ذلك الدكتور جال اأحمد اأمين: »اإننا 
نعي�ض في مناخ يت�سم بالتبعية في مختلف جوانب 
واالقت�سادي����ة  واالجتماعي����ة  ال�سيا�سي����ة  حياتن����ا: 
والثقافي����ة، فنحن »تابعون« ب����كل معنى الكلمة في 
كل ه����ذه الجوان����ب. فق����د بلغن����ا درج����ة كبي����رة من 
فق����دان الثقة بالنف�ض، ومن ت�سلي����م مقاليد االأمر 
لاأجنب����ي، وم����ن االنبه����ار ب����ا تحف����ظ بمنج����زات 
ال�س����واء،  عل����ى  والفكري����ة  التكنولوجي����ة  الغ����رب 
وم����ن الت�سلي����م بتف����وق العق����ل الغرب����ي والتنظي����م 
الت�سلي����م  الغرب����ي، وم����ن  وال�سيا�س����ي  االجتماع����ي 
با�ستحال����ة التنمية دون االعتماد عل����ى راأ�ض المال 

الغربي«

قراءة في.. مخرجـات التغريـب

قضايا وآراء في الحياة … كما في لعبة الشطرنج ، النظرة البعيدة هي التي 

تكسب .  

تشارلز بوكستون

اأدبي���اً تنوع���ت  نّظ���م ف���رع ري���ف دم�س���ق التح���اد الكت���اب الع���رب مهرجان���اً 
الن�سو����ض الم�سارك���ة في���ه بين ال�سع���ر والنث���ر والق�سة، وذلك ف���ي المحطة 

الثقافية بمدينة جرمانا. 
وق���د األق���ى ال�ساع���ر ريا����ض طبرة ع�س���و المكت���ب التنفيذي لاتح���اد ن�ساً 
�سعري���اً اأ�ساء على �سفات ومناقب المجاهد �سلطان با�سا االأطر�ض وما قدمه 
م���ن ت�سحي���ات ف���ي مقاوم���ة االحت���ال اإ�ساف���ة اإلى ن�سو����ض �سعري���ة اأخرى 

اإن�سانية وعاطفية.
كم���ا األق���ى االأديب �سهيل الذيب ق�سة ق�سي���رة بعنوان »�ساعة حب لي�ض اإال« 
ج���اءت باأ�سلوب المقاطع الق�س�سية المتنوع���ة بفنية متما�سكة عبر فيها عن 

م�سامين اجتماعية وحاالت واقعية ووجدانية جميلة.

وف���ي ن�سو�سه���ا النثري���ة قدم���ت االأديبة حي���اة ن�سر مقاطع اأدبي���ة متنوعة 
معبرة من خالها عن م�ساعر المراأة من خال مختلف الحاالت االجتماعية 

واالإن�سانية باأ�سلوب نثري تنوع بين الخاطرة وال�سعر.
وعب���ر ال�ساع���ر اللبنان���ي محم���د البندر ع���ن حبه الكبي���ر ل�سوري���ة ودم�سق 
وعاقته���ا االأزلي���ة بلبن���ان لتق���راأ ال�ساع���رة زين���ة ج���رادي من لبن���ان مقاطع 
�سعري���ة متنوع���ة مليئ���ة بح���ب ال�س���ام طارح���ة باق���ة م���ن ال���روؤى االإن�ساني���ة 

الحالمة بجمال قادم اأف�سل.
اأدار الفعالي���ات الدكتور غ�سان غني���م رئي�ض الفرع مقدماً جملة من الروؤى 

واالنطباعات النقدية عن الن�سو�ض الم�ساركة 

مهرجان أدبي في فرع ريف دمشق

م����ا ت����زال العقوب����ات الغربي����ة عل����ى �سورية ت�س����كل �سائق����ة مالي����ة واقت�سادية، 
وته����ز قل����وب وبي����وت ال�سوريين جميعا. وكم����ا كان متوقعاً، فقد ت����م تجديد هذه 
العقوب����ات غير القانوني����ة والخالية م����ن الِقَيم واالأخاق والم�ساع����ر االإن�سانية 
لع����ام اآخ����ر جديد به����دف منع اإع����ادة اإعمار �سوري����ة والدفع بها اإل����ى حافة الفقر 

والتق�سيم.
�سورية �ساحبة الما�سي الجميل والتي كان كل �سيء فيها مي�سوراً ومتوّفراً... 
تتغّي����ر اأحواله����ا ب�سب����ب هذه العقوب����ات وي�سبح ال�سوريون متعبي����ن اأكثر من ذي 
قب����ل بهم����وم الحياة م����ن كهرباء وماء ووق����ود، وينتظر اأغلبهم ف����ي طوابير اأمام 
اأبواب المنظمات االإن�سانية وكاأنهم يخو�سون معركة ليح�سلون على م�ساعدات 
غذائي����ة ال تغط����ي حاجاته����م، لك����ن �سانع����وا ه����ذه العقوب����ات ف�سلوا ف����ي تحقيق 
مقا�سده����م ال�سيا�سية وهي ر�سم م�ستقبل �سورية واأبنائها، والدولة ال�سورية ما 
ت����زال �سام����دة ف����ي هيبته����ا ووقاره����ا. والثابت اأنها ل����م ولن تتنازل ع����ن �سيادتها 
واأر�سها ونهجها في وجه ح�سارهم واإرهابهم واعتداءاتهم المتكررة، وكما قال 

ال�سيد الرئي�ض ب�سار االأ�سد لن تر�سخ �سورية الأي من هذه ال�سغوطات. 
تح����ت ه����ذا ال�سقف ومن اأج����ل �سورية، اأقامت المنظم����ة العالمية لدعم �سيادة 
ال�سع����وب، لق����اًء نوعياً ف����ي �ساحة البا�ستي����ل ال�سهيرة و�سط العا�سم����ة الفرن�سية 
ح�سره نخبة فرن�سية �سديقة، مناه�سة للهيمنة االطل�سية االأنجلو�ساك�سونية 

على العالم وملمة باأحوال منطقتنا.
وقد �سرح رئي�ض المنظمة ومنظم هذا اللقاء الرحالة الكاتب عدنان عزام اأن 
الم�ساركي����ن في الندوة زاروا �سورية في ال�سنوات ال�سابقة وت�سرفوا بلقاء �سيادة 
الرئي�����ض ب�س����ار االأ�سد كما التق����وا بالمواطنين والقيادات ف����ي كافة المحافظات 

ال�سورية.
ب����داأ اللق����اء في و�سط العا�سم����ة الفرن�سية بعر�ض فيلم ع����ن زيارتهم  ل�سورية 
في كانون اأول 2021 وبدا الح�سور من�سداً اإلى الم�ساهد بتعاطف وجداني كبير 

في �سالة زينها علم الجمهورية العربية ال�سورية. 
كما �سرح رئي�ض المنظمة اأن هذا اللقاء يتم بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب 
ف����ي �سوري����ة وال����ذي األقى رئي�سه كلم����ة م�سجلة خال اللق����اء الت�سامني، وتحت 
رعاي����ة القي����ادة المركزي����ة لح����زب البع����ث العرب����ي اال�ستراك����ي )مكت����ب االإع����داد 
والثقافة واالإعام( واأن الهدف منه هو نقل معاناة ال�سعب ال�سوري اإلى ال�سعب 
الفرن�س����ي به����دف ت�سكيل راأي عام �ساغط على الحكوم����ة الفرن�سية وحثها على 

رفع الح�سار عن �سورية.
عدن����ان ع����زام، بيير با�ض، اآالن غورفيز، كلود جانفيي، ماريا بوميي، اإيمانول 
ل����و روا، اإي����ف بيرود، بيي����ر اإيمانويل توم����ان، لو�سيان �سيريز، كت����اب واإعاميون 
واأ�ساتذة جامعات و�سباط متقاعدون، تحدثوا عن تاريخ �سورية الذي يعرفونه 
جيداً وعن الح�سار االإجرامي الذي تتعر�ض له وقانون قي�سر وجميعهم زاروا 
�سورية وجميعه����م اأي�ساً يعار�سون ال�سيا�سة الر�سمية االأوربية المرتهنة لحلف 
االطل�س����ي واللوب����ي ال�سهيوني، وقد تكلموا خال اأرب����ع �ساعات بح�سور العديد 
م����ن االإعاميي����ن الذين يعمل����ون خارج الن�س����ق الر�سمي الغرب����ي والذين اأخذوا 
عل����ى عاتقه����م ف�س����ح االإعام الر�سم����ي القائم عل����ى الخ����داع والت�سليل وخدمة 

ال�سيا�سات اال�ستعمارية في العالم. 
�س����كل ه����ذا اللقاء فر�س����ة ثمينة لمناق�س����ة العقوبات الظالم����ة الجائرة، وقدم 
القائم����ون علي����ه مداخ����ات وتحلي����ات غنية عن االآث����ار النف�سي����ة والمجتمعية 

التي �ساحبت تلك العقوبات. 
ول����م يف����ت الم�ساركي����ن الرب����ط بي����ن م����ا يج����ري ف����ي �سوري����ة والعال����م العربي 
والح����رب االأوكراني����ة واالإ�سارة اإل����ى اأن النتائج الكارثية �ستط����ال عاجًا اأم اآجًا 

المجتمعات الغربية. 
ح�س����ل كل �س����يء في من����اخ معرفي وا�سح واأخ����وي وجداني اإل����ى اأن تم اقتحام 
القاع����ة من قبل مجموعة م����ن ال�سبان ال�سوريين الهائجي����ن وهم يرفعون علم 
االحت����ال الفرن�س����ي ل�سورية ويرم����ون الفقاعات المدوي����ة وي�سرخون في وجه 
منظمي اللقاء، اعتداء همجي �سارخ من قبل حفنة تاهت بو�سلتها الوطنية في 
العوا�سم الغربية ولم تحتمل اأن ي�سل �سوت الدولة ال�سورية وال�سعب ال�سوري 

اإلى العالم. 
انتهت المواجهة بح�سور ال�سرطة الفرن�سية التي اأبعدت المهاجمين الرعاع 

وتابعت المنظمة العالمية لدعم �سيادة ال�سعوب تنفيذ برنامجها كامًا.

في ساحة الباستيل في باريس
فرنسيون يناصرون سورية



واأراَك محترقاً كاأغنيٍة قديمْه!
تت�سّلُق الّزمَن الك�سوَل،

وتنحني كالّذكرياِت…!
جموُح �سوِتَك قد خبا،
ولهاُثَك الغجريُّ يحبو
�سوب خاتمِة الّطريْق!

هل تدرُك االآَن الم�سافَة
بين �سم�سَك واالأفوِل؟

.. وهل تناغي �سّرَك االأزليَّ
اأجنحُة الف�سوْل؟!

ال نقطَة الّتكويِن اأنَت،
وال ا�ستعال اليا�سمين،
وال المدارات الق�سيَُّة،

اأو بنف�سجُة الو�سوْل..!
* * *

حين اأطلَق اأوتارُه )اأورفيو�ض(
خلعَت قمي�َض الغناْء،

وارتديَت العويْل!
هل يحاربَك الوقُت؟

هل ينه�ُض الّثلُج �سدرَك؟
اإّني اأتوُق اإلى رئٍة يافعْه،

واخ�سراِر �سهيْل
* * *  

واأراَك تفتر�ُض المدى.
تمت�ّض كاالإ�سفنِج قهقهًة،

دى. وتك�سر بع�َض اأجنحِة ال�سّ
وتذيب �سيئاً من لظاْك.

هل تعرف االآَن اقتنا�َض الحلِم؟
، اأم اأّن الّدروَب تئنُّ

والّروؤيا �سدى؟!

شعر
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ِمْن �َسوعٍة ماأْت َزفيرِك والفما
ما فاَح االأريُج على الوروِد ون�سَّ

َريحاَنٌة َزفَرْت �ُسافَة ِعطِرها
ما َفهوى الَفرا�ُض وَنحو ثغرِك حوَّ

�ُسبحاَن مْن َر�سَم العيون بري�سٍة
ة وال�ّسما وبمثِلها ر�سَم المجرَّ

اأحبو َكطفٍل خلَف َخطوِك الِهثاً
فاإذا الَتَفتِّ مناغ�ياً متو�ّسما

اإّني راأيُت على ال�ّسفاِه حكايًة
وَجَمْت ِلخوٍف والِل�س�ان َتلعثما

اإن كاَن عندِك ما ُي�َسرًّ فاأظهري
وعداً اإليِك باأن اأ�سوَن واأكتما

َبيَّنُت اأمري اإْذ رويت حكايتي
اأعلنُت �سيئ��اً بالحديِث مَغمِغما

اأاأظنُّ اأنِك ما فهمِت �سبابتي
واأتى عليِك االأمر لغزاً مبهما

علُم الفرا�سة في اللحاظ قراأتُه
واأِلفُت فيِك مراجعي والمعجما

اإْن تجهلي اأرحْل رحيَل م�سافٍر
ما �َسلَّ الدروب وتاَه حيث تيمَّ

ال..ال ورّب الع�سق ل�سُت براحٍل
ل�سُت الذي هجَر الديار واأ�سلما

َبّلوطٌة عمري وَخ�َسَب غ�سنها
كم ق�سق�ض الدهر الفروع وقلَّما

لك��نَّ ن�سغي ال يزال م�سامقاً
ق�سَب ال�ّسواقي ال يدانيه الّظما

اأ�سعلِت ناراً بالجوارح لو َخَبْت
َق القلُب اللهيب واأ�سرما لَتع�سَّ

 شعر: د. عبدالسالم المحاميد

 شعر: جابر علي خليل

 شعر: رجاء كامل شاهين 

 شعر: محمد وحيد علي 

اشتعاُل الياسمين

في ظالل 
األقاح

ما اأق�سى اأن ُينكَر هذا الرمُل 
عند عبوِر ال�ّسيافيَن 

فوَق وجوِه المغدوريَن 
رائحَة الغيِم.. وماَء الطرقاْت 

ما اأق�سى اأن تخرَج ق�سراً.. من اأنواِر الخاقيَن 
لُبعٍد.. تحكمُه الظلماْت 

ما اأق�سى اأن تطفاأ ناٌر 
تقراأ فاتحَة التكويِن

في حنجرِة الريِح الوح�سيْة 
وتطفاأ في عنِق العتمْة 

اأو خلَف �سعاٍر.. يتلطى فيِه زقاُق الموِت 
بروؤيا.. تجتّر العجَز 

تجاوُر لوَن الظلمْة 
تتحّوُل فيها االأ�سياُء 

وخطاها زرنيٌخ.. يغزو الأر�َض التياِر 
ما اأق�سى اأن ُينكَر هذا الرمُل 
رائحَة الغيِم.. وقرباَن الماِء 

ما هذا الثوُب القمحّي!
وهذا القرباُن االأعمى! 

ما هذا الطوُق النافُر من اأزمنِة الكلمات؟
ما هذا التاريُخ االأفط�ْض؟

فجٌر يتوّج�ُض اأّن الحبَر ُمنافْق 
واأّن النوَر فري�سْة!! 

ما اأق�سى اأن ُيفتَح باٌب للبيِت المجهوِل 
فتخرُج منُه االأ�ساُء 

و�سوارُع كادْت اأن تمحو وجوهاً 
تتدلى فيها االأ�سماُء،

اأو عجٌز في اأ�سباٍه يمزُج �سمتاً 
يومُئ اأّن الطوفاَن يقيٌن.. واأّن الموَت قريْب،

.. يغرُف زوبعَة التياِر  اأو طْوٌف في لجٍّ
ما اأق�سى اأْن ُيحرَق زرٌع 

مافي���ِه  ق�سم���ْت  عج���وٍز..  وج���ِه  ع���ن  يتك�س���ُف 
ال�سنواُت،

، اأو اأْن ي�ستتبَع اأفاٌك في زمٍن مْرئيٍّ
والغيُب عواْء،

بعَد قياٍم في المعنى، 
بيَع االألقاْب، 

اأو اأْن يحيا هوالكو
في تاريِخ �ساٍح 

في�سيُر القتُل �سحابا!
ما اأق�سى اأْن تت�سّي�َض با�سِم اهلِل.. لغٌة اأخرى، 

فت�سيُر الدْميُة جن�ساً في عْرِف قري�ٍض، 
ويقوُم الظّل �سريعاً في االأر�ِض الم�ْسبيْة، 

فيكوُن الوقُت لقيطاً..
وال�ساعُة ُحبلى.. تتطّوُح دوَن حجاْب،
وي�سيُر الثوُر زعيماً.. وال�سعُب �سبابا

ما اأق�سى اأْن ين�سق ّ خماٌر في ليٍل وثنيٍّ 
ويحيا الظّل بِه 

بال�ساِق العْرجاِء.. والراأ�ِض الُمتفلطْح، 
فيذوُب المعنى في المعنى 

وتنتهي الق�سيْة 
ما اأق�سى اأْن ياأتي زمٌن 
ي�سبُح فيِه الناقُد رباً، 

والتاجُر رباً، 
والُمخبُر رباً، 
والحانُة رباً، 

والنا�ُض �سهوٌد في االأبواْق،
اأو اأْن تاأتي امراأٌة..

تعرُف كيَف يكوُن الوزُن، 
وراَء الغيِم، 

لقيطاً في ال�سرفاْت، 
اأو اأْن تاأتي امراأٌة 

تعرُف كيَف يجيُء الوزُن، 
اأماَم الوزِن،

وينفُخ في تلَك االأبواْق،
اأو اأْن ياأتي "امرجٌل" 

- حيَن يكوُن ال�سوُء بعيداً – 
يكبُر بين الكلماِت 

كلواحِظ اأنثى...
ويكوُن ال�سارُب في اأحواِل التاريِخ، 

واالأعلُم في تاريِخ االأ�سواِت!! 
بٌّ عن اأ�سعاِر المتنبي!  ما اأق�سى اأْن ُي�ساأَل �سِ

ّبْة “، كْن اأكثَر قتًا يا “ �سِ
ّب غزاٌل.. �سهدوا اأّن ال�سِ

واأّن القاتَل يحيا من بيِع االألقاب،
ّبْة”!!  كْن اأكثَر قتًا يا “ �سِ

اأو اأْن ياأتي الحاُج 
كْي يرقَم با�سِم الظلِّ 

تعاويذاً في زمٍن اأعرْج، 
كْن اأكثَر كفراً يا ظّل!! 

فالجهُل ُيطاردُه ال�سمُت! 

كْن اأكثَر ظًا يا كفُر!
ما اأق�سى اأْن يرقَد وطٌن )في نقالِة اأفيوٍن(

فيرى الجدراَن �سواراً!! 
ويرى االأحجاَر خيواًل!! 

كْن اأكثَر اإدماناً يا زمُن 
فالوقُت اأماَم الريِح رماد 

ماذا يقوُل البحُر 
حيَن ُيزْلزُل؟ 

وعلى �ُسجيراِت الربا
ماذا ُيغّني الُبْلبُل؟! 

هذا هديُر القلِب 
حيَن يم�ّسُه �َسَغٌف، 

وذاَك َن�سيُدُه 
اإْذ يْهدُل!.. 

*     
هَي وْردٌة

مْن غابِر االأياِم
ْبحا..  ها �سُ كانت اأر�سُ

وعلى َجبيِن الليِل 
تْزرُع اأْنجماً

وُت�سيُء في حْقِل الندى َقْمحا... 
وتكّحُل العينيِن باالأزهاِر
حين الموُج ير�سُل زْرقًة

ويلّوُن ال�سطاآَن فيروزاً وِمْلحا... 
ومراكُب تدنو وترحُل في خ�سّم الريِح 

حين ت�سامقْت اأُنثى 
على اأبواِب اأوغاريْت

فكان قواُمها ُرْمحا... 
�سّميتها امراأة ال�ساِم

وخلفها الحماُن في َدعٍة
وطيُف َحماِمها تحَت ال�سماِء

ُمزّيٌن �َسْفحا... 

وراأيتها اأَرَج الن�سيِم
ًفاإْن بدْت

�َسطعْت باألواِن االأُنوثِة 
واْزدهْت ُروحا... 

و�َسرْت اإلى اليْنبوِع ت�ْسرُب ماَءُه
َتُه  وُء ِف�سَّ ماًء اأذاَب ال�سّ

فمدَّ ِحباَلُه َقَمراً
وقْد اآوْتُه في َجّناِتها َرْدحا... 

�َسغٌف ومو�سيقا 
وب�سُع �سقائٍق

والطيُر في اآفاقها
تهفو باأْجنحِة الهوى

لتردَّ عن اأ�سواقها َلَهباً
ْدحا...   دَح في المدى �سَ وت�سْ

*           
ولقد راأيتِك في دمي �ُسُهباً

ُيفّتُح ُكلَّ اأ�ْسراري...
كنِت ال�سماَء على �سواطئ غْربتي

وانا ُهنا وهناَك 
كنُت المركَب الهيماَن

يرق�ُض فوَق موِج الروِح مْلتاعاً
وُيْبحُر دونما َهَدٍف

كاأنَّ الموَج مينائي واأ�ْسواري... 
واأُريُد اأْن اأناأى 

الأْلحَق ن�سَف روحي
ْت وثاقي كّلما �َسدَّ

طينُة الخْلِق التي قالْت �ُسدًى: 
لَك ما ُتحبُّ مَن الّتراِب 

امِة االأ�ْسِر!... واأنَت في َدوَّ
ُخْذ وْم�سًة 

نْع بها قمراً  وا�سْ
لعّلَك واجٌد ما تْبتغي

في كومِة الَجْمر... 
واهرْب اإلى ماِء الحنيِن هنيهًة

لتراَك تمرُح فوَق اأحاٍم 
مَن الزْهِر.... 
واأُريُد اأن اأدنو

الأْدخَل رْحَم اأُمٍّ من جديٍد 
هكذا بّدْدُت في َبْحِر الروؤى ُعْمري... 

انا كّلما طّيرُت اأحامي
لتْلحَق طائري

رك�سْت اإلى �َسَرِك الهوى ناري... 
يا مركباً في الريِح 

َدْعني في خ�سمِّ الليِل 
اأْزرع وْم�سًة 

وك�َسْعِرها المْن�سوِر فوَق ال�سْفِح 
اأْن�سُر في الّربا َقْمحي 

واأ�ْسعاري...

ما أقسى

أطياف امرأة أوغاريتية

ينضج الناس من خالل الخبرة إذا واجهوا الحياة بشجاعة شعر

ومصداقية، فهكذا تُ�كتسب الصفات التي تميز اإلنسان. 

 اليانور روزفلت



شعر

9 األحد2022/6/19م-  العدد:    »1778« 

20 ذو القعدة1443ه�

 شعر: وليد الحريري

 شعر: أحمد خليف الحسين شعر: يسار الحبيب

شعر: ندى المنديل   هبني و�سالك
زدني هوًى اإّني فقيُر محبٍة

وانزْع خريَر القلِب من ليِله الوَلْع
واخلْع هديَر الروِح من بحِر المنى

كي ال يفيَق الحزُن من �سوِت الوَجْع 
واقطْع نزيَف ال�سوِق من عيني فَكم
حاولُت اأمنُع عنَك �سوقي ما امَتَنْع 
واجمْع �َستاَت الحبِّ من قلبي ع�سى

ياأوي اإليَك يهيُم فيَك بما جَمْع 
َهْبني ِو�سالَك كاأ�َض حّبَك اإّنما

قلبي بغيرك َ )يا حبيبي( ما اقَتَنْع

ارحل
يا من رماني في ُهيامِه وان�سَحْب

ال زْلُت ال اأدري .. بربَِّك ما ال�سَبْب؟
َلَكاأّنني في راحتيَك كُدميٍة 

ليَت الُفوؤاَد اإلى غراِمَك ما ذهْب
َل �سامٌت  ماذا اأُعّذُر اإْن تَقوَّ

اأَول�ْسَت َمن اأغرْيَت .. اأ�سعْلَت اللَهْب
اأيقْظَت قلباً نائماً وترْكَته 

طفًا ُيحاوُر ما َتَمّلَك ِمن ُلَعْب 
ارحْل لقد اأدمْيَت كلَّ م�ساعري 

ال يعرُف االإخا�َض حتماً من كَذْب

»عنواني«
في �سمِتها �سعٌر و�ِسحر ُ َبيان ِ

يغزو مداِئَن هامتي َوكياني
وتزيدني �سغفاً بعذِب حديِثها
كالماِء ُيطِفئ ُ لهفَة الّظماآن ِ 

ما ت�ستطيُع ف�ساحتي من ثغِرها
نيًا .. َفاإِْن هَم�َسْت بلَعُت ِل�ساني 
ال .. ما َراأَْت عيناَي مثل جماِلها

زهٌر َتفتََّح دونما اأفنان ِ
األفيُت وحَي ق�ساِئدي في و�سلها

ون�سيُت في �سحكاِتها اأحزاني 
فَكَتبُت للُع�ّساِق فرَط �سعادتي

حيَن التقيُت بحّبها ... اأوطاني
هَي كلُّ ما اأبغي من الدنيا التي
اآن�سُت فيها .... بهجَة االإيمان ِ 

اأحببتها .... ُمذ اأقَبلَْت فَجعلُتها
�ُسكناَي .. عين باغتي .. ِعنواني

»اأهواه«
واااا لهفتي .. لّما ا�ستوْت �سفتاه ُ

لّوعنني .. من غير ِ اأْن األقاه ُ
 لغتاِن في وجهٍ  اأموُت فداه ُ 

تتزاحماِن اإذا وَمْت عيناه ُ
لغتاِن بيَن تعّقٍل وتجّنٍن

مُت يبلُغ فيهما معناه ُ وال�سّ
لوالُه ما ان�سبَّ الفوؤاُد ق�سائدا

والعيُن َلّما اأمطَرْت لواله ُ
ماكنُت في بحِر ال�ّسهاد ِ ُم�سافرا

وَلَما غرقُت اأهيم ُ في نجواه ُ
حاولُت اأقراأُ في �سواُه فلم اأجْد

وج�ه�اً يزيُد ثقافتي اإاّله ُ
ماكنُت اأكتُب في الهوى واأ�سوُنُه

لوال األفُت م�ساعري ترعاه ُ
فلتحفظوا عّني ال�ّسقاوَة اإّنني

اأّنى راأيتُه ...... قلُت يااا ) اهلُل (
من دوِن وعٍي قلُت �سبحاَن الذي 
كالبدر ِ قْد �سّواه ُ ... ماا اأحاه ُ

قْد قاَل اإّنَي ِحّبُه وخليله ُ 
واأنا اأقوُل ...... باأّنني اأهواه

»ثورة عا�سق«
اأنِت 

الق�سيدُة 
منُذ كاَن َوداعي

لقوافٍل 
كانت تجوُب ِقاعي 

اأنِت
المنيعُة

فافَهمي اأوجاعي
وتقّبلي 

بيَن العيوِن �سياعي 
قلبي

على كِلّ الن�ساِء ُمق�ّسٌم
فجماُلهّن وُقبحُهّن َمتاعي

وَم�ساعري ُبركاُن في هيجانِه
اإْن ثاَر ي�سُعُب حيَنها اإِ�سباعي

فاأنا اَلذي 
�سنَع الَهوى في عاَلٍم

باع ِ  مافيِه غيَر كوا�سٍر و�سِ
َعزَّ الغراُم 

بذا الّزماِن فِجئُتُه
بالُحبِّ ..

قي�ٌض ناِطٌق بَيراعي 
من دمعة ثكلى
اأتيُت ُمجاهداً

من فورٍة �سكَتْت 
بحلِق �ُسجاِع

من حكمِة الموتى
نف�سُت اأ�سابعي

ُمذ حاوَل الموتى بها اإِخ�ساعي
لي �سهوتي لي كْبوتي وتعّنتي
لي هْيبتي وَو�سامتي و�ُسعاعي 

لي منطقي لي فورتي وتجّنني
لي حكمتي لي �ساطئي و�ِسراعي

هي ثورٌة اأعلنُتها ال تنَطفي
في الع�سِق ... اإّني دائُم االإِ�سعاِع

�سعٌب اأنا 
قد جاَع بعد نعيمِه

َم�ن ذا �سُيخمُد ث�ورًة ِلِجياِع 
اأختاُر ُح�سَن حبيبتي 

بخواطري
لتكوَن هم�ساً 

�ساكناً اأ�سماعي
كفرا�َسٍة اأو وردٍة اأو ُمهرٍة

اأختاُرها ما �سئُت من اأطماعي
اأختاُر ُملهمتي 
كداأِب ق�سيدٍة 

تجتاحني
فتزيُد في اإبداعي

يا من َتمنَُّع في الهوى 
لو تعلمي ..

ما تيك من َتْقوى على اإِمناعي
يا من َثباُتِك
كبرياٌء كاذٌب

ذوبي 
وبيَن االأغنياِت َتداعي

ال تح�سبي �سمتي ا�ستراحة ثائٍر
فالقلُب يزاأُر لهفًة ك�سباِع 

غاباُت �سمتَي 
ال حدوَد ل�سوِتها

وبحاُر �سوتَي 
ُموح�ساُت القاِع

ع�سٌف اأنا 
بم�ساعري ورغائبي

بماحٍم مكتوبٍة بذراعي
 ناٌر اأنا

ال الّريُح تدرُك رغبتي
ال الماُء ُيخف�ُض من لظى اإيقاعي

ال تذهبي عّني
واإن �سئِت اذهبي

لكْن محاٌل بعدها اإرجاعي
فاأنا 

لهيبيُّ الّطباِع فحاذري
اأن ُت�سعلي يوماً 
فتيَل ِطباعي ..

»اإّن اليوَم في لقياِك دهُر«
ِب�ماذا َت�ك�تبيَن واأن�ِت ِح�بُر

 وَك�يَف ُت�فّكري�َن واأن�ِت ِف�كُر
وف�ي َع�ينيِك َك�م �َس�َكَنْت ُع�سوٌر

 وفي �َس�فتيِك اأزه�اٌر وع�طُر 
وَك�يَف ال�بدُر في َخ�ّديِك َي�سري

 َوَوجهِك في َف��ساِء الكوِن َف�جُر
َع�امِك َت�غرقيَن ِب�كاأ�ِض َب�وٍح 

 واأنِت ي�موُج في َج�فنيِك َب�حُر 
وَك�يَف اأراك ِ ِل�اأ�س�عار ِ وح�ياً 

 واأن�ِت اإذا َي�غيُب ال�َوحُي �ِس�عُر 
َف��ُسبحاَن اّل�ذي �َس��ّواِك ُط�هراً

 واأن�ِت ِب�َرو�َسِة االأط��هاِر َخ�مُر
و�ُس�بحاَن ال�ذي اأوالِك َه�دَي�اً

 واأن�ِت ِل�قل�بَي ال�م�سكيِن ُك�فُر 
وكيَف َيغيُب وجُهِك عن عيوني

 وف�ي ق�لبي َب�هاوؤِك َي��سَتِق�رُّ
اأال زي��دي ال�ُف�وؤاَد ِو�س�اَل ِودٍّ 

 َف�اإنَّ ال�يوَم في لقياِك دهُر

قصائد

قلبي 
اإلى اآخر نب�ض وانك�سار 

وقريني 
هذا الحزن المغّلف اأوردتي 

واأنت..
يا من اأقمت لك في �سحوة اأحامي 

عر�ساً
ال يليق اإال بالملوك 

ح�سبي بك 
تفاحة تغري 
اأو �سم�ض �سباأ 

اأو نار مجو�ض 
من اأي ثغور الغدر دخلت 

واجتحت مدن اأحامي 
واغتلت ع�سافير �سباحاتي والحكايا 
واأ�سرمت في �سميم الروح حريقا؟؟!

بوّدي 
اأن اأ�ستعيد من ما�سيك 

اأحامي ال�سبايا
يوم اأ�سرتها �سبية
يوم اأ�سرتها حبيبة

قبل اأن تطلقها عجوزا
في فياٍف با حدود

لكّني.. لن اأبكي 
رغم الحزن المتواري في قلبي

الأّني اأيقنت
اأّن االأحام الكثيرة تتهاوى كال�سهب 

اإلى رماد
اأو كاأوراق الخريف 

لن اأبكي
الأني تيقنت

اأن الحب كالموت 
يولد كبيراً

وينتهي �سغيراً... اأو يزول
واأن الحلم كال�سم�ض 
ال بّد لها من مغيب 

لن اأبكي
فلقد تعّمدُت اأن اأنقع 

لحظة الموت والوالدة 
بماء الليالي 

واأدمن خمرة الن�سيان 
عّلني اأخلي ليالي من اأحامك 

من موت عربد يوماً
على ثمار القلب 

واأقتطف من اأروع اأحامي 
البواكير

ما عدُت اأبكيك
�ساأبتر ذاكرتي 

ل من عتمة الغياب  واأف�سِّ
ثوباً لحدادي 

واأقيم ماأتماً لك 
الأحامي...

واأتلّقى فيك العزاء
با بكاء وال نحيب 

وال زهور على االأ�سرحة تلقى 
لن اأبكي

فعزائي بك 
اأنك كنت حلماً

واالأحام تم�سي...
اإلى الن�سيان..

تلقيت فيك 
العزاء

ا اأعي�ُض هنا الأكتَب عنِك ن�سَّ
ا فا تخ�َسي رقيًبا اأو ِمْق�سَّ

وَمن َخبَر الحياَة فا ُيبالي
ا ي�ًسا وِل�سّ اإذا ما عا�َض قدِّ

ُهنا �سعري يموُت ب�ِسبِر َخوٍف
عر َقْن�َسا واأحياًنا يموُت ال�سِّ

وذا عبُث الحياِة، فاإن تدلَّى
على اأوجاعنا ما عاد ُيق�َسى

اأعوُد اإليَّ انزُح بئَر ذاتي
الأكمَل من ِدالء الروح َنْق�سا

ا هر َلمَّ كاأنَّا من يتامى الدَّ
ى بنا َن�َسَح الُحطيئُة حيَن َو�سَّ

ُثُه الَيتامى فا ماٌل ُتورِّ

وال اأمٌّ لُتطِمَع فيَك �َسخ�َسا

اأعوُد لخلوتي فاأُح�ضُّ اأني 

با عينيِك �ساٌم دوَن اأَْق�َسى

ام وكلَّ بدٍر واأغتاُب الظَّ

ا عر َن�سَّ واأُوِدُع ِغيبتي في ال�سِّ

فقلبِك ال يغ�ضُّ ِب�َمرِّ ذكرى

ا؟! كحوت البحر، هل في البحر غ�سَّ

فكوني في جنوني مثَل قلبي

يعاوُد توبًة لي�سيَر اأع�سى

 يمور بَي القدر بين
 مخالب اأمواج دهٍر 

 فيحملني فوق كفِّ ال�سياع
 وتغدو برامج عمري 

 كاأفام رعٍب 
ح مثل رياح الخما�سيْن  األوِّ

 بكّل مرا�سي الرمال
 و�سطوة موٍج لعين

 فتغر�سني بذرًة بين اأمواجها 
لي���اٍل  م���ور  الده���ر  ب���َي  يم���ور 

عجاف
 تطوف بيارق وجدي

 بها مثل بحٍر تاطم موجه اأو 
 كال�سهيل

 �سهيل
 جحافل جي�ض و�ساو�ض عهٍر

 تقاتل فيَّ نوى الروح حين
 الرحيل

 فكيف..؟ تغادر درب الهوى
 بعد هذي ال�سنين

 قوارب موٍت تحا�سرني 
 بال�سكاكيْن

 فليت بذاك الوليد يعود
 ويرمي �سباك 

 الحنين
 فينقذني من ظال لياٍل

 و�سّجان عمري المهين
 باأمواج حبٍّ 
 واأ�سواق قلٍب

 الأحام ذاك ال�سفين
 فيا ليل كن فار�ساً منقذاً 

 كن اأميناً...

كن أمينًاعلى هامش الغياب

شعر من يحتمل عيوبي عددته سيدي و لو كان خادمي.  

جوته



شعر
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االبتسامة هي ضوء يظهر من نافذة الروح ليشير إلى أن القلب ابداعات شابة

في المنزل

دينس ويتلي.

 شعر:  أمير حجازي  قصة: لمى منصور

 شعر: عمر حداد شعر: محمود حمود

  شعر: محمد الكامل

في اإحدى ال�سباح���ات البائ�سة، ا�ستيقظُت من 

نوم���ي ف���ي ال�ساع���ة الواح���دة بع���د الظه���ر، األعُن 

م�س���وؤول الكهرباء، ب�سب���ب الحّر ال�سديد.. باأعلى 

�سوٍت هتفُت اأ�ساأل اأمي:

- كم مرًة قطعوها بحّق الجحيم؟

جاءتني اإجابتها الُم�ستفّزة:

م���رات  بع���دد  عزي���زي  ي���ا  يقطعونه���ا  اإنه���م   -

و�سعك للمنبه في حالة االإغفاءة..!

تنف�س���ُت ال�سعداء، ا�ستغف���رُت اهلل كي ال اأرتكب 

جريم���ة، نه�س���ُت م���ن الفرا����ض، ودخل���ُت الحمام 

الأ�ستحم ويبرد ج�سدي، رددُت ثاث مرات:

- كم اأكره ال�سيف!

ث���اث  اإل���ى عمل���ي، متاأخ���راً  خرج���ُت م�سرع���اً 

�ساع���ات فق���ط.. �سرخ���ت اأم���ي ف���ي وجه���ي قبيل 

ان�سرافي كما عادتها:

- �سيرمونَك اليوم من باب المعمل ال محالة.

الأجيبها بكل برود:

- اإني قّيٌم بالن�سبة لهم يا اأمي.!

اأوقف���ُت �سيارة اأج���رة الأ�سَل بالوق���ت ال�سحيح، 

تعطّل���ت عج���ات ال�سي���ارة و�سط الطري���ق، بداأُت 

اأُخف���ي انزعاج���ي واأ�سم���ر �ستائمي بقلب���ي لكيا 

تفكي���ري  بع���د  اأخ���رى  جريم���ة  بارت���كاب  اأفك���ر 

بجريم���ة قت���ل اأم���ي، اأكمل���ُت الطريق م�سي���اً على 

االأقدام..

اإلى اأن و�سلُت اأخيراً..

ب���ل  اأح���ّر، ا�ستقب���ال،  ا�ستقبلن���ي مدي���ر عمل���ي 

واأجل�سني على ُكر�سّيه.!

المحم���ول  بهاتف���ي  �س���ورة  واأخ���ذُت  ابت�سم���ُت 

لكلينا،

م���رة،  والأول  الأنن���ي،  كن���ُت،  بال�سع���ادة  مفع���ٌم 

اأ�ستطيع الح�سول على عمل دون اأن اأُطرد!

واأخيراً �ساأعود الأمي قائًا لها:

- اح���م.. اأيتها ال�سيدة، لق���د قلُت لِك باأني قّيم 

وال اأعّو�ض!

م�سي���راً  كتف���ي،  م���ن  المدي���ر  هّزن���ي  حينه���ا 

باأ�سبع���ه اإلى ال�ساعة، ُم�سفق���اً بكلتا يديه لكوني 

حقق���ُت اإنج���ازاً بمجيئي في ال�ساع���ة التي ينتهي 

بها الدوام!

اقترب من اأذني وهم�ض لي:

- اأغرب عن وجهي، وال تُعد اأبداً..!

للمرة الخام�سة اأُطرد من العمل.!.

اأبوح.. اأبوح ولكن �ُسدى
كاأني �سوٌت بغيِر �سدى

فمن األف �سوٍق ذبيٌح اأنا
مِذ اختارني الحبُّ كب�َض الفدا 

فما كنُت عي�سى وقد �سلبوني
دى بهذا الغياِب.. اأذوق الرَّ

وما كنُت اآدم اإّن فوؤادي 
هو الَمّد نحو الغرام اليدا 

ا فكم  وقد كنُت يعقوَب حقًّ
دمي با�ستعال الحنين بدا 

ففي الّدم اأنثى َتعيث خرابا
بِها القلب �سّل بغير هدى 

فما عِلَمت عن بيادر حبِّي
وال اأب�َسَرْت بَي ما اأوِقدا !

وما اأدرَكت حين فاحت ك� َنرَج� 
��َسٍة لم اأكن غيَر هذا الندى !

ْ وقد حلََّقت من جماٍل فكنُت ال�
ف�ساَء وقلبي ملَء المدى 

لكم اأحتويها �سعورا وقلباً 
وتقتلني في الهوى جيِّدا! 

فما زلت اأذكر عّرافَة الحْي
�ي حين فوؤادي ..بوجهي غدا !

تقول: بمقدار ما اأنّت تهوى
�ستهوي بجبِّ العذاب غدا!

�سُيتخم قلبك بالذكريات
ولن ت�ستطيع الّلقا اأبدا

�ست�سبح ذات نوى �ساعًرا 
تبوح تبوح ولكن �سدى

نبوءة ماالحل.. أن أكون المدير

َمْنثورٌة َكَدمي على االأوراِق

ِذكراِك واالأ�سعاُر في االأ�سواِق

احٌة ريُح الحنيِن وطالما  فوَّ

اأبكى الحنيُن َدماً ِمَن االأحداِق

مُع منيَّ قائٌل: فاَرْقِتني والدَّ

في الُحبِّ ال منجى من االإحراِق

في الُحبِّ ُمنهِزموَن دوَن هزيمٍة

في الُحبِّ ُموؤَتِن�سوَن دوَن ِرفاِق

َعِت الحياُة �سفاَءها ُمْذ غبِت َودَّ

م�ُض ال تقوى على االإ�سراِق وال�سَّ

ُمْذ غبِت ُعر�ُض النَّاي اأ�سبَح ماأتماً

ُمْذ غبِت ِبيَع الُحْزُن في االأ�سواِق

ُمْذ ِغبِت اأرغُب في ِعناِق حبيبٍة

تق�سو عليَّ وال تريُد ِعناقي

ُمْذ غبِت الَزمني �سعوٌر دائٌم

بالُغْبِن واالأحزاِن واالإخفاِق

في ُكلِّ ليٍل اإثَر فقِدِك َدعوٌة

ّزاِق حمِن.. للرَّ هلِل.. للرَّ

في ُكلِّ يوٍم اإثَر فقِدِك َرجَفٌة

واللَّيُل ال يحنو على الُم�ستاِق

اأ�سبحُت مم�سو�َض الَجناٍن واإنَّما

اأ�ست�سرُف االأطياَف في االآفاِق

اأم�سي على فقديِن: عطِرِك والُمنى

اِق اأم�سي با ُطُرٍق وال ُطرَّ

هْل َتذُكريَن ال�ّساَي يا محبوبتي

اِق؟ مَّ يَّ بال�سُّ والّزعتَر البرِّ

والُقْبلَة االأولى التي ِمْن وهِجها 

ناَم الّندى �سهراً على االأعناِق؟

َنْت وق�سائِد الُحبِّ التي قْد لوَّ

اِق؟ رَّ فاِح والدُّ يِك بالتُّ خدَّ

رائحَة القمي�ِض” واإنَّني “اأ�ستمُّ 

َحَر�ٌض وال اأقوى على ا�ستن�ساقي

�ستعوُد من اأق�سى الغياِب جميلُة

�ستعوُد مثَل الماِء والتَّرياِق

�ستعوُد اإنِّيَّ قد علمُت ِبَعْوِدها 

اِق! اَق بالُع�سَّ ما اأعلَم الُع�سَّ

غياب

عاَم؟
وبعَدَك �سار وجهي بْوَح بوؤ�ٍض

فا نّدى وال عِرَف ابت�ساما
وال األٌق بِه بادي لنف�ٍض

وي�ْستِعُر النوى اأّنى اأقاما
وال عبٌق بِه اإّباَن ُبعٍد

وال حَبٌق ُيَهزُّ وال ُخزامى
كاأن الحزَن كّبلُه برْم�ٍض

وعن فرٍح اإلى دهٍر تعامى
اأال اأقِبْل حبيبي بعَد ياأ�ٍض
عاَم البعُد رماحاً عاما

اإذا كان النوى �ُسقماً �َست�سفي
على قّرٍب اأيا روحي �سقاما

واإْن كان الهوى ُحُلماً فعزفي
على وتِر الهوى ُردَّ ال�ساما

على اأمٍل
لها جْفٌن على اأمٍل يناُم

�سدى حلٍم جميٍل ال تفيُق

فعيناها لئن تغفو كاٌم
وقوُل الجْفِن لي دهراً يروُق

وقْد ن�سجْت اأمانينا كحْلٍم
بنا يودي اإلى حتٍف يليُق

اإذا كنا على اأوتاِر وْهٍم
نغّني واللقى عنا �سحيُق

فاإّنا في مدى همٍّ وغمٍّ
لنا جْرٌح باأح�ساٍء عميُق
على اأمٍل نظلُّ بكلِّ داأٍب

وحتى ي�ستوي فينا الطريُق

هوانا بعد �سبٍر في مهبٍّ
�سرى والريُح رّباناً ت�سوٌق

دعي االأحام �سيدتي فاإني
على ثقٍة دنا هذا الحريُق

واإني لْم اأع�ْض اإال ك�سبٍّ
حراٌم اأن يغيَب لنا بريُق

لن نفترْق 

�سدى ي�سوغُه االألْق 

وي�سعُل النيران دهراً واالأرْق 

طعُم الِفراِق كاالأ�سى 

والح�سرجاُت كالغرْق

 موٌت يروُم ما تبقى من رمْق 

ويوقُد الذكرى ففي اآنائها 

ي�سري حنيٌن كال�سبْق

 اأن���ا ال���ذي في �س���درِه م���ن الغياِب 

جذوٌة

وغ�س���ٌة تم�س���ي على خ���وٍف بها اأو 

من قلْق

ال تتركيني للخطا..

اأطالُع االآتي واأح�سي ما �سبْق

ال تتركيني واجماً 

اأواجُه الم�ساء وحدي وال�سوْر

ال تتركيني للر�سائل التي اأر�سلتها 

يذيبني ِعطُر الورْق

نحن الليالي المقمراِت والهوى 

والذكرياُت وال�ستاُء والطرْق 

ورع�س���ُة ال�سفاِه في الم�ساِء يتلوها 

الغرْق

وثغرِك ال�سهيُّ ي�سقيِه الندى 

ِك الذي يلوُح كال�سفْق  وخدُّ

وخ�سُرِك الملتفُّ بي 

وجه���ي  عل���ى  الملق���ى  و�سع���ُرِك 

كاإغفاِء الغ�سْق..

يجمعنا حٌب فكيف نفترْق

اأهك���ذا ف���ي لحظ���ٍة نن�س���ى ونغت���اُل 

العبْق؟!.

»لن نفترق«وبعَدَك صاَر وجهي

 عضو نادي أصدقاء اتحاد الكتاب العرب
 عضو نادي أصدقاء اتحاد الكتاب العرب

 عضو نادي أصدقاء اتحاد 
الكتاب العرب
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فج���ٌر جدي���ٌد وا�سٌع كقبر يزداد ات�ساع���اً، ثقٌب يفقاأُ عيَن 
الظ���اِم، حباُت المطِر المت�ساقط���ة بعَد غياِب عاًم كامًل، 

اأو قرٍن، اأو عدة اأ�سهِر، ال يهْم...
كاَن ح�سوُره���ا ه���ذِه الم���رَة خ�سن���اً ب���ارداً، ل���م تك���ن تلَك 
الحب���اُت الت���ي خرج���ت م���ن دفِء البح���ِر وعط���ر غيم���ٍة 
رقيق���ٍة، لم تعد تلَك الحباُت التي ت�سقط على اأر�ٍض ميتة 
عانت من ظماأ طويٍل طويل، فاقدة لاأمل من اأي فر�سة 
للحي���اة، ل���م تك���ن تعرف اأي���ن يمك���ن اأن تح���ط رحلها، بل 
كان���ت تنتظر تلك ال�سحنات الموجب���ة وال�سالبة في قلب 
�سحاب���ٍة حتى تن���زل، رقيق���ة، �سافية، دافئ���ة، ت�سقط على 
قل���ب اأحده���م فتهم�ض له: ب���اأن الخريف وت�ساق���ط اأوراق 
ال�سج���ر، وجف���اف االأر����ض لي����ض ه���و النهاية، اإنم���ا هناك 
حياة دافئة، في لحظات مخا�ض تع�سر اأو تاأخر، ال يهم...

ه���ذا الع���ام كان���ت رائح���ة المط���ر مختلف���ة، لي�ست تلك 
التي عهدتها وا�ستاقتها ليلى، عندما وقفت على ال�سرفة 
لت�ستقب���ل زائره���ا، ت�ساقط���ت على خدها قط���ع من زجاج 
مك�س���ور مزقت وجهه���ا واخترقت القلب منه���ا ف�سطرته، 
لملم���ت ليلى خيبته���ا، اأغلقت اأبواب �سرفتها، جل�ست على 
دت برمادها جراح  كر�سّيه���ا القديم، اأ�سعلت �سيج���ارًة �سمَّ
القل���ب، حدق���ت بال�سم���اء المتلب���دة والخيب���ة ت���اأكل م���ن 

ثدييها، واالألم ينه�ض ج�سدها باأنيابه، ت�ساأل نف�سها: 
- ك���م هدف���اً ف���ي �سب���اكك حي���ن تك���ون ك���رة ف���ي ملع���ب 

الريح؟

لم���اذا اأدف���ع ثم���ن اأخط���اٍء ل���م اأرتكبه���ا، هل اأنا م���ن اأكل 
التفاحة؟

ال �ساأن لي باللغة، بالفقه، بالتاأريخ، بالترميز والتاأويل، 
والن�سو�ض العميقة، بالنح���و واالإعراب، لتحا�سبني على 

اأخطائي في در�ض االإماء!
م���رة كتب���ت في عين���يَّ ق�سي���دة، منذ ذل���ك الحي���ن واأنا 
تائه���ة واأم���ي تبح���ث عن���ي بين بقاي���ا البنِّ الج���اف، وبين 

دواوين ال�سعر، ورماد �سجائرك المنطفئة.
ات���رك �سداعك، اأفكارك، اأقام���ك، ح�ساباتك المعلقة، 
ار�سف بقاياك، لعل الريح تفتح لك الباب، وتحملك اإلى 

قلبي على جنح طائر.
اأطف���ال ق�سائ���دك ي���ا عزي���زي، ينام���ون ب���ا ر�س���اع الإٍم 

باأثداٍء خاوية، لقد جف الثدي وت�سدع.
تغم�ض ليلى عينيها ت�ستح�سر طيفه مرة اأخرى!

ال ج���دوى م���ن االأ�سئلة التي تف���رز عريها، روؤو�ض داخل 
روؤو����ض، والنهاي���ة ح�س���د م���ن القمام���ة، كل �س���ي يخت���ال 
�سمت���ا، ف���ي كل منعطف اأنياب وح���زن، ثمة خيبات تبحث 

عن ترياق لها في العناد، عن فك عقدة في الذاكرة.
الخ���وف ملق���ٌي اأمام الب���اب، الطقو�ض عاج���زة عن ك�سر 
المراي���ا الزاحفة بالعري، كان �سوت المطر مزعجاً هذه 
الم���رة، يلث���م جنح الظ���ام، يجرح ميا�س���م الفجر، ترقب 
ليلى المدى المقهور في طقطقة الفراغ، فا ترى �سوى 
اأخادي���د دخان �سجائرها، ين���ام فيها الخذالن وبع�ض اأمٍل 

خجوٍل يام�ض زغب اليمام.
)علي���ك اأن تتب���رع بقلب���ك تترك���ه هن���ا... فالقلوب على 
اأ�سكاله���ا تقع، ثاث���َة ع�سر �سلعاً في �سدري في كل �سلع 
الُف واأل���ف ا�ستياق، لقبلة تحت ال�سجر، اأبحث عن ا�سمي 
ال���ذي تيب�ض بين �سفتيك، اأبحث عن���ك في دخاٍن يتطاير 
م���ن األ�سن���ة الله���ب، اأ�سكب���ك فيَّ م���رة ومرتي���ن كالظال 
البي�س���اء، لن اأخجل ه���ذه المرة والعال���م يقي�ض وجودي 
بحفن���ة مام���َح ال ت�سبهن���ي، عندما األتقي���ك �ساأغفو على 
�س���در ن����ضٍ ال يغ����ض ب�س���راً، اأ�ستهي���ك كم�ساع���ر دافئ���ٍة، 
بعيون اأنث���ى حالمة تتوق اإلى ركوب اأمواج الحب، اأخبئك 
م���ا بي���ن نهد الحلم و�سدر الرغبة، لكنني ال زلت �سغيرة 
على ركوب اأمواج البحر، وكلي حمل اإثم الخطيئة وخيبة 
اآدم، تنق�سن���ي جراأة تفاحة االإغ���راء، - لكّني ل�ست اأنا من 

اأكل التفاحة!(.
بينم���ا تطل���ق ال�ساع���ة دوي���اً مرعب���اً، يهتز الج���دار على 
اإثره، باٌب يفتح على مهل، ذلك الطيف، تلك القامة التي 
تنتظره���ا، تب���دد الغي���وم المتلب���دة، توقف حب���ات المطر 
الت���ي جرح���ت خدوده���ا واأ�سابعه���ا، يذي���ب كل الثرث���رة 
الم�سمومة التي اأنهكتها، يحتويها بين اأ�ساعه، يطوقها 
بذراعي���ه، ينثره���ا عبقاً من زه���ر التف���اح، اإرْث طويٌل وما 
زاَل التف���اُح يتدحرُج مدى الزمِن، وعلى مدى النب�ِض ما 

زاَل زهُر التفاِح يتفتح كلَّ ندى.

فجر جديد

ولدي الغالي، فلذة كبدي..!
اأتذك���ر ي���ا �سغي���ري، {وقد �س���رَت اليوم 
�ساب���اً قّد الّدنيا}، تل���َك الليلة الم�سوؤومة، 
حي���ن ارتفع���ت درج���ة حرارت���ك، فو�سل���ت 
ِلقو����ض االأربعي���ن، اأو اأق���ّل بقلي���ل؟! اأتذكر 
ي���ا حبيب���ي، كي���ف تح���ّوَل بيتن���ا الُم�ستاأَجر 
“م�ست�سف���ى  اإل���ى  يومه���ا،  ���ع،  المتوا�سِ
�سغير”، دّبت فيه الحركة والّن�ساط دفعة 
واحدة؟ كيف �سارت اأّمك الحنون ممّر�سة 
ناجح���ة؛ اإْن ل���م اأق���ْل “طبيب���ة ممت���ازة”، 
�ساِلع���ة؟ اأعطت���ك اأّواًل حّبت���ي “اإ�سبرين” 
لاأطف���ال، كخاف����ض للح���رارة الملعون���ة 
الت���ي َغ���َزْت ج�س���دك فج���اأة، فه���ذا اإ�سعاٌف 
قطع���ة  اأح�س���َرْت  اأّم!  كلُّ  تعرف���ه   ، اأول���يٌّ
قما����ض بي�ساء نظيف���ة، وِوع���اًء نظيفاً فيه 
ماٌء بارد، بّللت القطعة، َع�َسَرْتها، فَر�َسْتها 
عل���ى جبين���ك الّزاه���ر االأغ���ّر، المت�سا�ض 
�س���يٍء م���ن تل���ك الح���رارة الغاِزية..عاوَدْت 
هذا الفع���ل الحميد مّرات وم���ّرات، ح�سل 
ذل���ك ِبلَيلٍة �ستوّيٍة، بالغ���ة البرودة، باهظة 
قي���ع، وقتها، لم يتط���ّرق ِلن�ساطها اأيُّ  ال�سّ
مل���ل، لم يب���ُد على ُمحيَّاه���ا ال�ّسمح الّندّي 
ج���ر!  ال�سّ اأو  المل���ل  اأو  للتاأّف���ف  اأث���ٍر  اأيُّ 
اأوتذكر، ك���م مّرة ا�ستخدمت اأّمك الحنون 
ارتف���اع  لمعرف���ة  الح���رارة”،  “مي���زان 
درجته���ا، اأو انخفا�سها؟ كان هبوطها، ولو 
قليًا، كافي���اً الإحياِء قب�ٍض من الفرح، باّثاً 
الطماأنينة في قلب كلٍّ من االأبوين معاً!! 
اأتذك���ر يا ول���دي، كي���ف كانت اأّم���ك، طّيبة 

القل���ب، حري�سة على التقليل من الحركة 
م�سب���اح  باإطف���اء  ُمطاِلب���ة  و�س���اء،  وال�سّ
الغرف���ة الكهربائي، عل���ى اأْن اأترَك م�سباح 
وء،  الّرْده���ة القريب���ة، ي�سع���ُل ببع����ض ال�سّ
ع���لَّ قلي���ًا م���ن الّنعا����ض ي�ساف���ُح عيني���ك 
ب�سكين���ٍة  للّن���وم  اأن���َت  فترك���ن  الذابلَتي���ن، 
وه���دوء، عنده���ا تهن���اأ النفو����ض، تطمئ���ّن 

القلوب، تهداأ االنفعاالت!
 بتل���ك الليلة الّر�سا�سّي���ة الباردة، نامت 
دي���ٍك  �س���وَت  ع���دا  م���ا  جميع���اً،  الكائن���ات 
طاِع���ٍن لج���اٍر قري���ب، كان يئّن ه���و االآَخر، 
بدرج���ات  مماث���ًا  ارتفاع���اً  يعان���ي  كاأّن���ه 
ُبن���ّي، الم�ستيقظ���ون:  الح���رارة.. نع���م ي���ا 
الُمعاِدية..اأّمك..اأن���ا..  ُخون���ة  )اأنَت..ال�سُّ
الّدي���ك الطاِع���ن.. الم�سب���اح الكهربائ���ي، 
الذي ير�سُح منه اإلى ف�ساء غرفتك بع�ُض 
���وء الباِهت.. والقل���ُق الذي �سكن قلب  ال�سّ

اأّمك وقلبي باآن(!
اأّم���ك  عب���ة، هم�س���ت  ال�سّ الليل���ة  بتل���ك   
باأذن���ي: )ي���ا روؤوف، حرارُت���ه تقلقن���ي، اأن���ا 
عن���د  الح���رارة  ارتف���اع  م���ن  ج���ّداً  اأخ���اف 
االأطف���ال، األ���م ت�سم���ع بالطف���ل، “�سليم”، 
اب���ن جارتن���ا “اأم عاكف”،، كي���ف اختطفت 
الرّيان���ة،  طفولت���ه  المرتفع���ة  الح���رارة 

فارتحَل عن هذه الّدنيا ِبلَْيلٍة لْياء؟!
 اأكن���َت ت�سمعن���ي ي���ا ول���دي، واأن���ا اأق���ول 
الأّم���ك القلقة: ا�سبري يا “رحيمة” حتى 
ال�سب���اح، م���ن اأي���ن اآت���ي لولدن���ا بطبي���ٍب، 
به���ذه الليلة القار�ِس���ة الَمِطي���رة؟ اأرجوِك 

باح َرَباح”!  ا�سب���ري، وّكلي اأمَره هلل، “ال�سّ
كن���ُت مثله���ا يا بن���ّي قلقاً ج���ّداً عليك، كنت 
ال  حّت���ى  وتوّف���زي،  واألم���ي  قلق���ي  اأداِري 
اأ�سيف لمعاناة اأّمك الحنون قلقاً اإ�سافياً، 
اأو حزن���اً اآخ���ر.. لكّنه���ا، بعاطف���ة االأموم���ة 
الرّبانّي���ة، كان���ت تق���راأ ِبت�ساري����ض وجه���ي 
معجم االأ�َسى، الذي كان قد خّط اأبجدّيته 
ف���وق مواج���ع قلب���ي، ودفق���ات عاطفت���ي!! 
وقته���ا رّددُت ِب�ِس���ّري، بلغ���ة “المونولوج”، 
الّدنيا..”!  الحياِة  ِزينُة  والَبُن���وَن  “الماُل 
، كان  اأح���د االأنا�ِس���يِّ ف���اإذا َنه����َض المر����ض 
الم���اُل اأحياناً طوَق الّنج���اة، بعد عناية رّب 
ال�سم���وات واالأر����ض! “الول���د غ���اٍل، البنت 
خبرّيت���ان،  ا�سمّيت���ان  جملت���ان  غالي���ة”، 
نطقهما ل�ساني، اأو نطقْتهما اأّمك وحَدها، 
اأم نطقهما قلبان���ا معاً، ونحن ِببوتقة هذا 
ي���ب، ال���ذي ال ُنح�َسد عليه  الموق���ف الع�سِ
، ح�سل هذا مّراٍت َغِفيرات..  البّتة!! الحقَّ
ولدي، فلذة كبدي، “�ِسنان”، اأ�ستغرُب مْن 
ح���رارة مجنون���ة، َغَزْت ج�س���َدك الطفولّي 
المنمنم، و�سنُّك ل���م تقفز حاجز ال�ّسنتين 
كه���ذا،  حرارّي���اً  اعت���داًء  واأ�ستهج���ُن  بع���ُد، 
ال ي�ستح���ي م���ْن ب���راءة االأطف���ال، ونق���اَوة 

قلوبهم، وبيا�ض �سرائرهم!!
 �سغي���ري، فل���ذة كب���دي: بتل���ك الليل���ة 
الخالي���ة م���ن الف���رح، ال�ساّج���ة بالمواجع 
واالحتم���االت - لن���ا نح���ن الثاث���ة - كنُت 
اأق���راأ ِبعين���ّي اأّم���َك �ِسْفَر العط���ف االأُمومي 
كام���ًا، بينم���ا يداه���ا الحاِنيت���ان، تقّدمان 

لك الكّم���ادات المائّية، ع�َس���ى اأْن تنخف�ض 
تلك الحرارة الغاِزية!

 ولدي..كبدي..�سن���و روحي، كم تمّنينا 
مع���اً – اأّم���ك واأن���ا – اأْن يك���ون اأحُدن���ا، هو 
الطري���ح  ه���و  اأو  عن���ك،  نياب���ة  الُم�س���اب 
العي���ن،  قري���َر  لتن���اَم  اأن���َت،  ال  بالفرا����ض 

! هانىَء الحال، بتلك الليلة ال�سرِّ
*  *  *

 حين اأر�سل���ِت ال�سم�ُض ع�سافيَر اأ�سّعتها، 
وقبل التوّج���ه اإلى اأقرب طبيب لاأطفال، 
لمعاين���ة ولدنا ال�سغير، هبط���ت حرارته، 
الح���رارة،  مي���زان  بو�ساط���ة  ذل���ك  ُع���ِرَف 
“رحيم���ة”  ال���ّروؤوم  االأّم  قال���ت  لحظتئ���ٍذ 

بفرح طاٍغ، و�سوت عاٍل، مخاطبة زوجها:
الحم���د هلل، تع���ال انظر يا “اأب���ا �ِسنان”، 
انخف�س���ت حرارت���ه، �س���ارت طبيعّي���ة! ي���ا 

لهناءة روحي، و�سعادة قلبي!
ُمَعّقباً قاَل االأب:

لنحم���د اهلل؛ َج���لَّ ف���ي ُع���اه، لق���د زاَل 
الخطر..

  *  *  *
 ل���دى االأبَوي���ن: تهّيج���ت اأْنَبا����ضُ ف���رٍح 
غام���ر، تاأخ���ذ طريقه���ا، م���ن القل���ب اإل���ى 
العيني���ن اللتي���ن كانت���ا ل���دى كّل منهم���ا، 
طوال الليلة المن�سرمة، ذابلتين َكِليلَتين 

حائرتين..
االآن ا�ستف���اق، عل���ى حي���ن غ���ّرة، �س���روٌر 

غائٌب، كان غاِفياً...     

من اأجل ماذا تحرقين اأناملي..
لغًة على نار اليقين..؟

من اأجل ماذا اأجمع االأحام
اأكتبها على وجع ال�سنيْن؟

ى  م���ن اأجل م���اذا ت�ستري���ح ال�سهق���ة الَحرَّ
ب�سدري

ثم ّاأخفيها مع االألم الدفينْ؟
من اأجل ماذا �سار هذا الحب اأغنيًة..

لها الدمع المهلل في الجفوْن؟
م���ن اأج���ل م���اذا �س���رت اأ�سن���ع م���ن غي���اب 

القلب
بين �سلوعه دنيا وديْن..؟

من اأجل ماذا يا عرو�ض العمر..
اأر�سم ليل اآمالي م�ساهد من �سراٍب

ال يزال حقيقة في الروح تطفح..
في ا�ستياقات تنادي العالمين..

يا حب ّاأنت �سعادة
مغرو�سة بدمي

لكّل خلّية رق�ست بح�سن الحالميْن؟
تدري التفا�سيل الغنّية..

كيف ذابت في ر�سّي ال�سوِق حانيًة..
بكلِّ موا�سم ال�سعد الخفّية..

ال تزال لها الترانيم الهنّيِة
في �سفاه العا�سقيْن..؟

من اأجل ماذا تحرقين اأناملي؟!
وانا األوب على م�ساٍء.. اأو �سباْح..

يندى هوًى
وحروف اأ�سطري الحبيبِة

فوق اأوراقي النديةِّ والجراْح

» رِسالة من والٍد إلى ولِده...
 قصة: وجيه حسن

 للغاية اذا 
ً
كل ما أمامنا و كل ما في غير متناولنا شيء بسيط جدا

ما قورن بما في أعماق أنفسنا. 

 رالف والدو امرسون

 شعر:  سلمان السلمان

من أجل 
ماذا؟

 عضو نادي أصدقاء اتحاد الكتاب العرب
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ما اإن تلتقيه في جل�سة دافئة كدفء قلبه 
وروحه حت���ى يذهب معك بعيداً بالحديث 
و�سمري���ان  واأرواد  عمري���ت  تاري���خ   ع���ن 
وجباله���ا  وباالني���ا  وكارن���ي  واأنهي���درا 
الم�سّميات ببن���ات اأرواد، واإذا اأ�ْسَهبَت قليًا 
المكتظ���ة  النا�سج���ة  �سروحات���ه  تاأخ���ذك 
بالمعرف���ة اإلى اأيام ن�س���اأة اأنترادو�ض والتي 
ه���ي طرطو�ض الحالية.. وفي قلبها تنبثق 
قلعُتها القديمة التي بناها فر�سان الهيكل 

والتي كانت اآخر موقع لاإفرنجه وفر�سان الهيكل حيث غادروها اإلى 
اأرواد واإلى قبر�ض ثم اإلى اأوروبا حوالي عام 1295 ميادية 

ُدُم���ه مغمو�ض بطرطو�ض والبح���ر واأرواد وعمريت والتاريخ النا�سع 
والنقاء ال�سكاني االجتماعي.. وبنف�ض الوقت وبال�سرورة هو مواطن 
عرب���ي �س���وري واإن�سان يحمل في طوايا نف�س���ه كل االحترام لكل القيم 
االإن�ساني���ة. �سنعر����ض في ه���ذه العجالة بع�س���اً من اإنجازات���ه العلمية 
واالأدبي���ة المتنوع���ة، الأنن���ا ال ن�ستطي���ع االإحاط���ة ب���كل عطاءات���ه على 

�سفحة واحدة من هذه الجريدة
ائ���ي جراحة واأمرا����ض العيون قا�ض  د. محم���د الح���اج �سالح؛ اأخ�سً

وروائي وفنان ت�سكيلي 
مكان وتاريخ الوالدة: طرطو�ض �سورية 8/ 5/ 1946

التح�سيل العلمي  
دكتوراه في الطب من �سوريا عام 1971 

دبلوم جراحة واأمرا�ض العيون من دبلن 1976
-اخت�سا�ض اأمرا�ض العيون من جامعة غا�سكو بريطانيا

�سهادة تكريم وترقية بعد نيل ال�سهادة  من جامعة غا�سكو 

العيون  الأمرا�ض  العالمية    اال�ست�سارية  الهيئة  دكتوراه     ICO
 kambridge U K

العد�س���ات  و�سه���ادة   االأ�سا�سي���ة  العيني���ة  العل���وم  دكت���وراه  �سه���ادة   
والب�سريات .

الجمعية التي ينتمي اإليها: جمعية اأطباء العيون �سوريا
نائب رئي�ض الجمعية ثاث دورات  

ع�سو في جمعية الق�سة والرواية اتحاد الكتاب العرب 
ع�سو مكتب واأمين �سر خم�ض دورات في المكتب الفرعي بطرطو�ض

ع�سو مجل�ض نقابة اأطباء طرطو�ض ثاث دورات 
رئي�ض جمعية العاديات في طرطو�ض اأربع دورات 

الموؤلفات  العلمية:
1-الايزر في طب العيون

2-االأتمتة في اإدارة الم�سافي والموؤ�س�سات ال�سحية

الموؤلفات االأدبية
1-هكذا كان ا�سمها - دار اأمواج -بيروت  1987 -مجموعة ق�س�سية

2-ي���وم ف���ي حي���اة مجن���ون - دار الح�س���اد دم�س���ق - 1990 -مجموع���ة 
ق�س�سية 

3- امراأة من �سوان - دار النور�ض - طرطو�ض - 1995 - رواية 
4- الحب عام 2060 - دار معد-  دم�سق - 1993 -مجموعة ق�س�سية

5- الراعية المجنونة -  وزارة الثقافة - دم�سق - 2008 - - رواية

6- �سخرة الخلقين - دار التكوين - دم�سق -2007 - رواية
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وزارة الثقافة - الهيئة العامة للكتاب.

في الم�سرح:
1- ع���ن ي���وم ف���ي حي���اة مجن���ون - فنتازي���ا الطي���ف باال�ست���راك م���ع 

المخرج ح�سن عكا - 1992
2- ي���وم ف���ي حياة مجنون باال�ستراك م���ع المخرج فرحان الخليل = 

 2011
3- بعل في عمريت - المخرج ن�سال حمود = قيد االإخراج

4- بعل في �سفون 
5- اليزا في قرطاج - قيد الطباعة 

في الفن الت�سكيلي والت�سوير ال�سوئي 
ت�سعة معار�ض فردية وجماعية في مختلف المدن ال�سورية:

طرطو�ض 
الاذقية 

اإدلب 
الرقة 

الطبقة 
ال�سويداء 
م�سياف 

بين عامي 2000 - 2015

الجوائز
ميداليت���ان ذهبيتان  في االختراعات الطبية والبحوث العلمية من 
جمعي���ة المبدعي���ن ميدالي���ة ذهبي���ة م���ن وزارة ال�سحة ف���ي البحوث 
العلمي���ة، تكري���م نقاب���ة االأطب���اء المركزي���ة ال�سوري���ة بمنِح���ِه ال���درع 

الذهبي على مجمل عطاءاته
ويداأب الدكتور محمد الحاج �سالح با�ستمرار وحيوية على االلتزام 
بممار�س���ة اخت�سا�س���ه الطبي ف���ي جراحة وطب العي���ون وفي القراءة 
الم�ستم���رة والكتاب���ة والبح���ث ع���ن اآف���اق جدي���دة تخ���دم االإن�س���ان في 
م�سيرت���ه االأخاقية واالإن�سانية والح�ساري���ة، ولعلنا في هذه الزاوية 
نك���ون ق���د ِاأ�ساأنا على اأهم منجزاته العلمية واالأدبية والفنية الكثيرة، 
ونتمنى من نقادنا واأدبائنا وكتابنا وباحثينا اأن يولوا عطاءاته االأدبية 
كل االهتمام والرعاية كنوٍع من الواجب المهني واالأدبي والعلمي في 

التنقيب عن نتاجات رموزنا ال�سورية في العلوم المعرفية كلها.
 نتم���ى للدكت���ور العزي���ز محمد الح���اج �سال���ح اأياماً مليئ���ة بالعطاء 

الم�ستمر ليبقى كعهده حالة عطاٍء م�ستمرة. 


