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فين »ع�س��بة �سئيلة من الملوك الفال�سفة  في كتابه ال�س��هير »)خيانة المثقفين( يرى »جوليان بندا« اأن المثقَّ

لون »طبقة العلماء  فين - ي�سكِّ من ذوي القدرات اأو المواهب الفائقة والأخالق الرفيعة«، وي�سيف اأنهم - اأي المثقَّ

والمتعلِّمين بالغيِّ الندرة نظًرا لما ينادون به ويدافعون عنه من ق�سايا الحقِّ والعدل«. فيما يذهب اإدوارد �سعيد 

ف الأ�سا�سية اأنَّه فريد »يتمتَّع بموهبة خا�سة« ي�ستطيع من خاللها حمل ر�سالة ما اأو تمثيل  اإلى اأنَّ حقيقة المثقَّ

وجهة نظر معينة، فل�س��فة ما اأو موقف ما، وهو عنده هو ذلك الموهوب الذي يقوم علًنا »بطرح اأ�س��ئلة محرجة« 

نوا من ا�ستقطابه فقد  وي�س��عب على الحكومات اأو ال�سركات ا�ستقطابه لأنَّه لو تمكَّ

��ه الإبداع��ي. كما وجب عليه مواجه��ة كلِّ اأنواع  ��ف بع��ده النقدي وخان ن�سَّ المثقَّ

ف عموًما لديه الفر�سة باأن يكون عك�س التيار التنميط والجمود لأنَّ المثقَّ

اإذًا فالمثّق��ف الحقيق��ي هو ذلك الإن�س��ان الُمهّذب الذي ُيعّبر وبطريقة ح�ّس��ية 

ع��ن عالقت��ه بالعال��م م��ن حول��ه، عالقت��ه بتراث��ه البعي��د وتفاعل��ه م��ع واقع��ه 

الُمتجّدد وق�ساياه العاّمة، ُيعّبر عن راأي الجماهير ويتفاعل معهم في اإطار تحّمله 

للم�سوؤولية.ثم يجعل لكّل ذلك اأثرًا في واقعه وواقعنا من خالل الن�سر والتوا�سل 

الفك��ري. كّل ذل��ك في اإطار م�س��تقل عن ال�س��لطة الحاكمة وراأ�س الم��ال الذي بات 

اليوم ُمتحّكمًا واإلى حدٍّ كبير بالمثّقف العربي حتى �سار موظفًا عند الدولة. وثمة 

تغّيٌر ملحوٌظ في عالم الثقافة حّرر جزءًا كبيرًا من �سباب الأمة ومثّقفيها وجعلهم 

اأكثر ا�ستقالًل، و�ساروا بفعل التطور التقني والإعالمي اأقرب لنب�س ال�سارع واأوجاع 

الأمة، وهذا بالطبع لن ُيعجب ال�س��لطات والدول التي اأرادت لهم اأن يظّلوا حبي�سي 

ال�س��حف الر�سمية وموؤ�س�سات الدولة الإعالمية وهنا يكمن دور المثّقف في رف�س 

العوائق التي ت�س��عها الدول في طريق الوعي والنه�س��ة اإذ هو ال�سخ�س الذي ُيمّثل �سمير النا�س، واأحد اأهم م�سادر 

التاأثير في الأمة. من هنا يمكننا القول: المثقفون هم الذين يمار�سون مهنًا ون�ساطات تتطّلب مجهودًا عقليًا اأكثر مّما 

تتطّلب مجهودًا يدويًا؟ وفي هذه الحال نت�ساءل: ما الذي يمّيزهم عن الراأ�سماليين ورجال الأعمال والإقطاعيين 

والمديري��ن والحّكام؟ بل ما طبيعة عالقتهم بالطبقات البورجوازية الكبرى والطبقات الكادحة، وما موقعهم في 

ال�سراع الطبقي ومواقفهم من الق�سايا العامة؟ وكيف نقّيم و�سعهم حين يجمعون بين ممار�سة الن�ساطات الفكرية 

والملكية الخا�س��ة؟ ما الذي يجمع بين المفكر الذي يملك والمفكر الذي ل يملك ؟هل المثقفون هم من يتعاملون 

بالكلمات، فنمّيز حينئذ بين القول والفعل كما مّيزنا بين العمل الفكري والعمل اليدوي، ون�سّرح باأّن المثقفين هم 

الذي��ن يقول��ون ول يفعلون، اأو يفعلون ما ل يقولون ويقولون ما ل يفعلون – كما ن�س��تنتج من اإ�س��ارة دو�ستويف�س��كي 

في كتابه »مالحظات من العالم ال�س��فلي« حول النف�س��ام بين الإن�س��ان الذي يتاأّمل والإن�س��ان الذي يفعل، اإذ يقول 

الروائي الرو�س��ي: »اأق�س��م، يا �سادة، اأّن �سّدة الوعي هي مر�س... ومن ي�ستطيع اأن يفخر بمر�سه؟ وفي ما يتعّلق بنا 

نحن الذين نفّكر وبالتالي ل نفعل �سيئًا، فنادرًا ما نثق باأنف�سنا... هل تعرفون يا �سادة؟ رّبما اأعتبر نف�سي اإن�سانًا ذكيًا 

ل�س��بب واحد فقط، وهو اأّني لم اأتمّكن، طوال حياتي، اأن اأبداأ اأو اأكمل اأي �س��يء«. بل لماذا نلجاأ اإلى دو�ستويف�س��كي 

حي��ن نع��رف اأّن كاتبًا عربيًا هو �س��عيد تقي الدين قال اإّن المثقفين هم من ن�س��جوا مت��ى اهترؤوا!.على الرغم من 

المح��اولت الكثي��رة للو�س��ول اإلى تعري��ف جامٍع للمثقف، وال��دور الذي يجب اأن ي�س��طلع به ل�س��يما في النكبات 

والم�س��ائب، اإل اأن ه��ذه المحاولت جميعها قد باءت بالف�س��ل ولم يتم التو�س��ل حتى اللحظ��ة اإلى تحديِد مفهوم 

المثقف ب�سكل دقيق، فالبع�س يرى اأن المثقف هو المتعلم، ح�سب روؤية الأفغاني، فيما يذهب اآخرون اإلى اأنه لي�س 

من ال�سروري اأن يكون المتعلم مثقفًا، فثمة مثقفون غير متعلمين. 

االفتتاحية
 كتبها:  د. محمد الحوراني

المثقف 
واألخالق
المثقفون هم 
الذين يمارسون 
مهنًا ونشاطات 
تتطّلب مجهوداً 
عقليًا أكثر مّما 
تتطّلب مجهوداً 

يدويًا

الخط العربي..... 
بين الفلسفة والجمال

العمارة السائلة في رواية عمتي 
زهاوي لخضير فليح الزيدي

من غري��ب النس��ب إلى 
دمشق الشام

لوحة للفنان التشكيلي عبد الناصر الشعال

لوحة للفنانة التشكيلية ربا قاروط



 كتبت:  نجوى صليبه

 كتب: د. عاطف البطرس

ل���م يك���ن طريقهم اإلى دم�سق �سهاًل كبع����ض الوفود العربية الأخرى 
الت���ي قدم���ت للم�سارك���ة ف���ي اجتم���اع المجل����ض الع���ام لالّتح���اد الع���ام 
لالأدب���اء والكّتاب العرب، فقد ا�ستغرق مجيء اأع�ساء الوفد الجزائري 
ثمانَي واأربعين �ساعًة بكّل ما يتبعها من تعب نف�سي وج�سدي وروحي.. 
ول���م يك���ن هذا بالأمر المهم اأو الخطر اأو الموؤّثر على من اأبى اإّل دعم 
اإخوت���ه ال�ّسوريين في حربهم على الإرهاب، يقول نور الّدين العراجي 
نائ���ب رئي����ض اّتح���اد الكّت���اب ف���ي الجزائ���ر ورئي����ض تحري���ر �سحيف���ة 
»ال�ّسع���ب« الجزائري���ة: نحي���ي �سوري���ة دولًة و�سعب���اً، وياأتي ه���ذا اللقاء 
في زمن كثرت فيه المطّبات، وبحكم العالقات الّتاريخية التي تجمع 
ال�ّسعبي���ن ال�ّسقيقي���ن الت���ي تع���ود اإلى ق���رون �سابقة، اأي م���ن الهجرات 
الإعالمي���ة قديماً اإل���ى ال�ّسام اإلى اإ�سالحات الأمي���ر عبد القادر، ومن 
م�سارك���ة ال�ّسع���ب ال�ّسوري في الّث���ورة الّتحريرية اإل���ى موقف الجزائر 
الّر�سم���ي بع���د تعّر����ض �سوري���ة لم���ا تعّر�ست ل���ه الجزائر م���ن هجمات 
اإرهابي���ة، فق���د كانت الجزائر دائماً اإلى جانب �سقيقتها �سورية حكومة 
و�سعب���اً ومن���ذ اأرب���ع �سن���وات وقف���ت الجزائ���ر ف���ي فن���دق »�س���ان جورج« 
مدافعًة عن ع�سوية اّتحاد الكّتاب العرب في �سورية، ومطالبًة باإلحاح 
حينه���ا برفع الّتجميد ع���ن الّتحاد وعن اّتحاد الكّت���اب الليبي وح�سر 
الفريق���ان اإل���ى الجزائر حينها وكانت الّتو�سيات ب���اأن تعود اإلى �سورية 
ع�سويتها.. وهذا فخر للجزائر اأن تكون على خّطين متوازيين �سيا�سة 
الّدولة وحركة الّثقافة واأن تكون هذه المواقف بعثت جديداً من ثورة 
التحري���ر المباركة الت���ي رفعنا فيها الّظلم واأّيدن���ا كّل حركات الّتحرر 
ف���ي الوطن العربي، م�سيف���اً: اإذاً العالقات لي�ست وليدة اليوم بل منذ 
ق���رون �سبق���ت والّتعاون الّثقافي م�ستمر من خ���الل الّن�ساطات الأدبية 
الت���ي نحت�س���ن فيه���ا كّتاب���اً واأدب���اء �سوريي���ن وف���ي المقاب���ل ت�ست�سيف 
�سوري���ة اأي�س���اً كّتاب���اً جزائريي���ن، وعن طري���ق ك�سف الم�سه���د الّثقافي 
ال�ّس���وري ف���ي الجزائ���ر وبحكم اأّن���ي رئي�ض تحري���ر �سحيف���ة »ال�سعب« 
الجزائري���ة عمل���ت ومن���ذ بداية الهجم���ات الإرهابية عل���ى �سورية على 
تو�سي���ح حقيق���ة الّتكالب الّدولي عل���ى �سورية �سعب���اً وحكومًة، وك�سف 
كّل ه���ذه الألعي���ب والموؤامرات من خ���الل اإجراء تحقيق���ات �سحفية 

وكتابات اإعالمية احت�سنتها الجريدة ومجلة »الكاتب«. 
ويتاب���ع العراج���ي: موق���ف الجزائر بقي ثابت���اً منذ ع���ام 1948 وقبل 
ال�ستق���الل وحّتى اللحظة �سد الهجمات ال�ّسر�سة التي اأرادت ا�ستعباد 
ال�ّسعوب، وموقفنا من الق�سية الفل�سطينية ثابت، ول يخفى على اأحد 
اأّن الجزائر تعّر�ست منذ �سهور تقريباً لحمالت عمليات ع�سكرية من 
اأج���ل ترهيبه���ا، لك���ن كّل هذا بعي���د المنال.. نحن عل���ى العهد بالأم�ض 

واليوم وغداً.. 
اجتم���اع الأدب���اء ف���ي دم�س���ق انته���ى ببي���ان عرب���ي قوم���ي �سام���ل من 
هيوني���ة المتكررة على �سورية وتفعيل  حي���ث الّتنديد بالعتداءات ال�سّ
الّتع���اون الّثقافي العربي، وال�ّسوؤال البدهي الذي يطرح نف�سه ها هنا: 
ه���ل �ستتح���ول بن���ود البي���ان اإلى فع���ل حقيق���ي، اأم �ستعود الوف���ود وكاأن 
�سيئ���اً ل���م يك���ن؟ يجي���ب الّدكتور ط���ارق ثابت ع�س���و الأمان���ة الوطنية 
لّتح���اد الكّتاب والأ�ستاذ الجامعي اخت�سا����ض تحليل الخطاب والّنقد 
الأدب���ي: م���ن المفرو�ض اأّن لقاءنا في دم�سق � الي���وم � هو عملية كبرى 
م�سان���دة ل�سورية في المحنة التي تعي�سها وع���زوف الأ�سقاء والح�سار 
الّرغ���م م���ن  الي���وم عل���ى  و�سيا�سي���اً، ووجودن���ا  المفرو����ض اقت�سادي���اً 
الم�ساف���ة التي قطعناها وق�سف مطار دم�سق هو في حّد ذاته انت�سار، 
موؤّك���داً: وج���ود الوف���ود العربي���ة اليوم ه���و انت�س���ار لثقاف���ة الم�ساندة 

العربية ل�سورية.
وع���ن خّطة اّتحاد الكّتاب في الجزائر لتفعيل الفعل المقاوم والأدب 
المق���اوم يتحّدث ثاب���ت: الخّطة ه���ي اأن ن�ستمر بالكتاب���ة، وبالّتالي اأن 

نوؤ�س����ض لفع���ل المقاوم���ة، واأّل ن�سك���ت ع���ن الق�ساي���ا الم�سيري���ة التي 
تم���ّر فيه���ا بالدنا، فحين يمّر بلد �سقيق بمحنة ل بّد من الوقوف اإلى 
جانب���ه، وثقاف���ة المقاومة تعني اأّل نتوقف ع���ن الكتابة اأو عن م�ساندة 

اأي بلد.
بدوره���ا، تحّدث���ت ال�ّساعرة فاتح���ة معمري ع�سو اّتح���اد الكّتاب عن 
�س���راء ذمم بع����ض المثقفين والحيلولة دون قوله���م كلمة الحّق: على 
ال�ّساع���ر اأن يق���ول كلمت���ه واأن يك���ون ح���ّراً واأّل يق���ع ف���ي الفخ���اخ الت���ي 
تن�س���ب ل���ه، لأّنن���ا نعي����ض ف���ي ع�س���ٍر �سعٍب ج���ّداً تكث���ر فيه ح���الت ما 
ي�سّم���ى »�س���راء الّذمم« لجه���ات وموؤ�س�سات معّينة، حيث يت���ّم ا�ستدعاء 
المثّق���ف وتكريم���ه والحتف���اء في���ه، واإن كان ح���ّراً تغلق ف���ي وجهه كل 
الأب���واب والّنواف���ذ، موؤّك���دة: ال�ّساع���ر الحقيق���ي هو الذي يق���ول كلمة 
الح���ّق ف���ي ه���ذا الوقت الحرج.. ول ب���ّد من الّتذكير ب���اأّن عيون غربال 

الّتاريخ وا�سعة.
وت�سي���ف معم���ري: ولالأ�س���ف ال�ّسدي���د اأ�سح���اب كلمة الح���ق قالئل 
وال�ّسب���ب ه���و � اإ�ساف���ًة اإل���ى م���ا ذكرت���ه � الخ���وف والح���روب والحتي���اج 
الم���اّدي الذي يدف���ع البع�ض للّتو�ّسل لجهات معّين���ة يبيع �سميره لها 
لك���ي تر�سى عليه، وهذا امتحان م���ن امتحانات كثيرة يعي�سها الوطن 
العرب���ي �سيا�سية وثقافية واقت�سادي���ة، ولالأ�سف اأي�ساً نحن نعي�ض في 

زمن يكثر فيه الّنفاق الّثقافي..
وبال�ّس���وؤال عن عالقته���ا بالأدباء ال�ّسوريين وع���ن الح�سور الّن�سائي 
ف���ي الحرك���ة الّثقافي���ة الجزائري���ة والعربي���ة عموم���اً وم���ن �سمنه���ا 
الأدب المق���اوم، تجي���ب معم���ري: ل���دّي زم���الء واأ�سدق���اء م���ن �سورية 
تعّرف���ت اإليه���م في الواقع وعبر و�سائل الّتوا�س���ل الجتماعي، وال�ّسعر 
ال�ّس���وري �سع���ٌر راٍق ج���ّداً، اأّم���ا بالّن�سبة للعن�س���ر الّن�سائي فاأن���ا ل اأحّب 
الّت�سني���ف في اأم���ور المقاومة، لأّن المراأة كان���ت حا�سرًة في الجزائر 
اإل���ى جان���ب الّرج���ل وكان���ت اأنموذج���اً جمي���اًل وح�ساري���اً لم���ا ي�سّم���ى 
الّتكام���ل، لك���ن بالحدي���ث ع���ن الأدب الّن�سوي في الوط���ن العربي فقد 
كان هناك ت�سييق خانق، ولأّن الأدب كان ذكورياً فاإّن الأقالم الّن�سائية 
الت���ي و�سلتن���ا قليلة ج���ّداً، ولم يك���ن المو�سوع مو�سوع كف���اءة بل كان 
مو�س���وع ال�ّسماح اأو عدم ال�ّسم���اح للمراأة باأن تخو�ض هذا الغمار، حّتى 
اأّنه���ا وفي مرحل���ة �سابقة كانت تكتب باللغة الّذكوري���ة لكي تزاحم فّناً 
كان حك���راً عل���ى الّرجال، والي���وم ن�سهد تطّوراً في ه���ذا المجال ونقراأ 
اأقالماً ن�سائية تكتب بم�ستوًى عاٍل وتخو�ض في جميع الأنواع الأدبية 

والفكرية مع ا�ستمرار تعّر�سها لالنتقا�ض من البع�ض..
ولأّن الأحاديث تجّر بع�سها والهّم الأدبي هو ذاته تقريباً � مع تفاوت 
ف���ي م�ستوياته، ف���ي جميع اأنحاء الوطن العرب���ي، يقودنا الحديث عن 
النتقا����ض اإلى الحديث ع���ن الّنقد الأدبي وم�سكالت���ه، يقول الّدكتور 
ثاب���ت: ف���ي وطننا العربي ولالأ�سف ل يوج���د نقد اأدبي يواكب الحركة 
، وج���ّل ما نفعل���ه ه���و ا�ستهالك نظري���ات غربية  الأدبي���ة ب�س���كٍل ج���ّديٍّ
جاه���زة وتطبيقه���ا على ن�سو����ضٍ عربية قد ل تقبل ه���ذه الّنظريات.. 
لالأ�س���ف ل ن���زال نجتّر ه���ذه الّنظريات ول ن�ستطي���ع تاأ�سي�ض نظريات 

نا. تخ�سّ

م���ا م���ن �س���ك ف���ي اأهمية وتع���دد وظائ���ف الإع���الم التي ت���زداد ط���رداً مع حجم 
الأخط���ار المحدقة بالوطن اإن�ساناً وتاريخاً، حا�س���راً وم�ستقباًل، فاإذا كان واحد 
م���ن اأه���داف الحرب الظالمة التي جرت ف���ي �سورية وعليها ه���و اإ�سقاط الدولة، 
ف���اإن اله���دف الأعلى لالإعالم ي�سبح العمل بكل اأدوات���ه وو�سائله على المحافظة 
عل���ى الدول���ة بمكوناتها وركائزها المعروفة للجمي���ع وهي وحدة الأر�ض ومتانة 

ومناعة الن�سيج الجتماعي و�سيانة الموؤ�س�سات.
الإع���الم اأه���داف وو�سائل، فاإذا كان���ت الأهداف وا�سحة ومح���ددة، اأ�سبح لزاماً 
عل���ى الو�سائ���ل اأن ترق���ى اإل���ى م�ستواه���ا، واأوله���ا المهني���ة والم�سداقي���ة وتوخي 
الح���ذر في اإطالق الأحكام والبتعاد ق���در الإمكان عن الذاتية المفرطة والعمل 
عل���ى خدم���ة الكلي���ة الجتماعي���ة دون الوقوع ف���ي الفئوي���ة البغي�س���ة اأو التحيز 
الأعم���ى ال���ذي يقوي الغرائزي���ة ويعطل ق���درات العقل على التحلي���ل والتركيب 

وا�ستخال�ض النتائج، بعيداً عن التلقين الذي اأ�سبح منفراً وممجوجاً.
عل���ى الإع���الم مراع���اة احتياج���ات المتلقين واأل ي�س���ادر حقهم ف���ي الم�ساركة 
بعملي���ة التوا�سل والتو�سيل، فبمقدار ما يقدم لهم معلومات �سحيحة محايدة 
فيه���ا م�سداقي���ة بق���در ما يف�سح اأمامهم ف���ي المجال لل�سع���ور باأنهم فاعلون في 
عملي���ة التلق���ي ولي�س���وا م�سادرين تمل���ى عليهم الأح���كام والخال�س���ات، وكاأنهم 
ق���د فق���دوا قدراتهم وموؤهالتهم في الو�سول اإل���ى حقائق ما يجري حولهم من 

اأحداث هم من اأول المعنيين بها.
تعطي���ل العق���ل واإط���الق الغرائ���ز م���ن اأخط���ر الآث���ار المدم���رة الت���ي يمار�سها 
الإع���الم، بوعي منه اأو بحكم وط���اأة الأحداث و�سخونتها، وا�ستداد الآلم وعظمة 

الت�سحيات التي �ساهم فيها كل اأبناء �سورية وفي مقدمتهم �سبابها المقدام.
الإع���الم موج���ه ولك���ن ع���ن بعد، ي�سي���ر اإل���ى الظواه���ر، ويتعامل م���ع الجوهر، 
متجنب���اً الدخ���ول ف���ي التفا�سيل ال�سغيرة، حي���ث يمكن لل�سياطي���ن اأن يمار�سوا 
هوايته���م المف�سل���ة ف���ي الغواي���ة والإغواء، ول �سيم���ا اإذا كانت اأو�س���اع المتلقين 
وم�ساع���ب حياته���م ت�ساعد على الغو�ض في تفا�سي���ل يمكن تاأجليها اإلى مرحلة 
تت�سم باأريحية في طريقة التفكير وفي �سالمة الو�سول اإلى ا�ستنتاجات �سائبة.

الإع���الم لي�ض متابعة لالأح���داث ونقل لها وتحليل وتركيب لمجريات الوقائع 
فح�سب، اإنه طريقة تفكير وتوجه، وهنا تقترب وظائف الإعالم من دور الثقافة 
وفاعليتها في المجتمع، فاإذا كانت الثقافة طريقة تفكير ونمط حياة، اأي �سلوك 
وممار�س���ة ومعرف���ة، فالإع���الم ل يبتع���د ع���ن ذلك، فه���و ينمي الق���درات العقلية 
للمتلقي���ن ويرف���ع مكائن الت���زان لديه���م، وي�ساعدهم في اتخ���اذ المواقف التي 
تتطلبه���ا المراح���ل المختلف���ة التي تعبر بهم وبوطنهم، ف���ال اإفراط ول تفريط 

ول �سماته ول ت�سفي ول مبالغة في تحقيق الن�سر اإل على قوى الإرهاب.
م���ن ال�سهول���ة بم���كان اإث���ارة الغرائ���ز، فالإن�س���ان بطبع���ه اأكث���ر مياًل اإل���ى ردود 
الأفع���ال الغريزي���ة، ولك���ن الثقاف���ة )الإع���الم( الم�سم���وع والمرئ���ي والمق���روء، 
ت�ساع���د عل���ى مواجهة الغري���زة بالتعقل والنفعال باله���دوء والت�سرع في اإطالق 

الأحكام بالروية ونفاذ الب�سيرة.
كلن���ا ي���درك اأهمية ودور الإعالم المرئي، وخط���ورة ال�سورة في نقل الأحداث، 
وبالتال���ي التاأثير في المتلقين، هذا ي�ستدعي من القائمين على و�سائل الإعالم 
توخ���ي الحذر ال�سديد في التعامل مع هذه الو�سيلة وتوظيفها لما يخدم الكلية 
الجتماعية وي�ساعد على رفع من�سوب النتماء اإلى الدولة )الوطن( على ح�ساب 
النتم���اءات ال�سيق���ة دون اإلغائه���ا، بجع���ل النتم���اء الأ�سيق في خدم���ة النتماء 
الأعل���ى، باإزال���ة التناق�س���ات المفتعلة بينهم���ا والتي يقوم عل���ى تغذيتها اأ�سحاب 

الم�سالح الهدامة التي ل تخدم الق�سية الم�ستركة لأبناء الوطن الواحد.
وظيف���ة الإع���الم اليوم تتعاظ���م مع خطوة ما يجري ف���ي الوطن، فال ت�سيعوا 
انت�س���ارات جي�سن���ا وحلف���اوؤه باإع���الم ليتوازى مع ه���ذه النت�س���ارات، على قوى 
الظالم والإرهاب، النت�سارات الع�سكرية اإذا لم تترافق بانت�سارات على الجهات 
الأخ���رى وف���ي مقدمته���ا جبهة الفكر ال���ذي يوجه ال�سالح، نك���ون كمن يدور في 

حلقة مفرغة باإعادة اإنتاج اأ�سباب الأزمة دون مواجهتها.
كلن���ا ثق���ة ب���اأن درو�ض الما�س���ي وماآ�سيه لن تتك���رر في ف�س���اءات اإعالمنا الذي 
واك���ب الأح���داث ب�سجاع���ة و�سب���ر وت�سحي���ة، وعليه الي���وم اأن يعم���ل جاهداً على 
التحول من اإعالم نقل الأحداث والتعليق عليها، اإلى اإعالم فكر وثقافة، تنيران 
الطري���ق اأم���ام �سوري���ة التي ل نريدها كما كان���ت، بل اأقوى واأبه���ى واأمتن.. فهي 
اأه���ل لذل���ك لي����ض فق���ط بحج���م الت�سحيات الت���ي قدمته���ا، واإنما بف�س���ل دورها 

التاريخي وم�ساهمتها في الح�سارة الإن�سانية.

لم تكن طريقهم معّبدًة.. أدباء جزائريون:
على العهد دائمًا ووجودنا في دمشق 

انتصار لثقافة المساندة العربية

اإلعالم والثقافة
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كّلما ا�ستطاع���ت اللغة اأن 
ت�ستوع���ب م�سامين الحياة 
للمتغي���رات  وت�ستجي���ب 
وت�ستوع���ب  الجتماعي���ة 
الثقاف���ات الأخ���رى �سُيكتب 
الديمومة وال�ستمرار،  لها 
وينطب���ق ذل���ك عل���ى اللغ���ة 
العربي���ة، حي���ث ل���م ت�سه���د 
اأي���ة لغ���ة م���ن اللغ���ات عب���ر 
واكتن���ازاً  تط���وراً  التاري���خ 
اللغ���ة  �سهدت���ه  م���ا  مث���ل 
م���ن  وحروفه���ا  العربي���ة 
وال�س���ور  التج�سي���د  حي���ث 

وم�سامين الحياة المختلفة. 
من هذا الغنى المعرفي للحرف العربي الذي احتل مكانة 
مرموق���ة عبر التاري���خ، اغترَف الخليفة )عثم���ان بن عفان( 
حيث اأمَر بجمع “الم�سحف ال�سريف” وبداأ ُن�ّساخه بتجويد 
حروف���ه وتزيينها، ثم مع الفتوح���ات الإ�سالمية، بداأت رحلة 
الخط العربي بالنت�س���ار اأكثر فاأكثر، فاأينما و�سلوا وحيثما 
حّل���وا، ي���زدد غن���ى هذا ال���ّزاد المعرف���ي والثقاف���ي، ومن هذا 
يحّق���ق  ال���ذي  العرب���ي  الخ���ط  كان  الجمي���ل  الفن���ي  ال���ّزاد 
ل�ساحب���ه المتع���ة النف�سي���ة والروحي���ة، ف�س���اًل عم���ا يحمله 
م���ن ر�سالة اإن�ساني���ة، بما يت�سمنه ر�س���م الكلمة من جمالية، 
وم���ا يحمل���ه من معن���ى ودللت ومعايير ثقافي���ة ومعرفية، 
فق���د انت�سر هذا الفن من خ���الل التجارة مع �سعوب البلدان 
المج���اورة له���م، واأخذ ت�سميات���ه من الأمكن���ة والبلدان التي 
والكوف���ي،  والمغرب���ي،  والمدن���ي،  »المك���ي،  مث���ل  به���ا  ح���لَّ 
والب�س���ري، والوا�سط���ي، والحي���ري، والم�س���ري، والأنباري، 

والقيرواني، والقرطبي، وال�سامي«.
���َف العديد من الكتب في  لِّ لق���د كثر ع�ّساق���ه ومتذّوقوه، واأُ
تراثن���ا العرب���ي عن���ه ومن هذه الكت���ب والر�سائ���ل في الخط 
والكتابة “ميزان الخط لبن مقلة، ور�سالة القلم للجاحظ، 
وكت���اب الإكلي���ل للهمذان���ي، واآداب الكتابة لل�سول���ي، ور�سالة 

في علم الكتابة لأبي حيان التوحيدي، وغيرهم...
والخ���ط ل���م ين���ل عند اأمة م���ن الأم���م- ومهما كان���ت تبلغ 
�س���اأواً م���ن الح�سارة- م���ا ناله الخط ل���دى الم�سلمين، حيث 
تفنن���وا ف���ي اأنواعه واأ�سكاله، وو�سفه وتعبي���ره، لقد اعتبروه 
و�سيل���ة من و�سائ���ل المعرفة، ومن اأهم الفن���ون التي ظهرت 
على وجه الأر�ض، بما ي�سفي المهابة والجاللة، وفي و�سف 
الخ���ط العربي يقول اأحدهم: كلما كان مفتوح العيون، كثير 
الئت���الف، قليل الخت���الف، ه�س���ت اإليه النفو����ض، وا�ستهته 
الأرواح، حت���ى الإن�س���ان ليق���راأه، ول���و كان في���ه كالم رديء، 
ويق���ول “اأراغ���ون” )ل يبق���ى عل���ى الفن���ان، اإل اأن يتنح���ى 
باألوانه اأمام الكتابة التي تزحف من اليمين اإلى الي�سار على 
جب���اه النوافذ، حيث يخط القلم عل���ى البيا�ض حرفاً فاحماً 

اأ�سود �سبيهاً بكوكبة فر�سان في عباب ال�سحراء(. 
لق���د تنوع���ت المدار����ض الفني���ة للخ���ط العرب���ي، وا�ستقت 
الخطوط من بع�سها البع�ض، وهذا البداع تجلى بدافعين: 
الداف���ع الأول: اإعط���اء الح���رف العربي قد�سي���ة، م�ستمدًة 
����ض كل  م���ن قد�سي���ة الق���راآن الكري���م، فالفن���ان الم�سل���م كرَّ
جه���ده، وطاقات���ه الفني���ة والجمالي���ة للخ���ط، واخراجه بما 
يبع���ث عل���ى الهيب���ة والقدا�س���ة، واإعطائ���ه كل م���ا ي�ستطي���ع 
م���ن تكوين���ات زخرفي���ة وخط���وط لين���ة، »الخ���ط الديوان���ي 

والفار�سي والثلث والكوفي«.
الداف���ع الثان���ي: جاء تحري���م الر�سم والتج�سي���م في �سدر 
الإ�س���الم ليتوجه الفنان الم�سلم اإل���ى الزخرفة بكل اأ�سكالها 
���ت جه���وده ف���ي  ودرا�سته���ا درا�س���ة فري���دة م���ن نوعه���ا وان�سبَّ
اإب���داع راق لي�سف���ي القدا�سة والمهابة عل���ى الآيات القراآنية، 

�س���ورة  باأبه���ى  واإخراجه���ا 
واأجم���ل تركي���ب، ويقول “روم 
ل ن���دو” ف���ي كتاب���ه “الإ�سالم 
عل���ى  )ُح���رم  والع���رب” 
بالف���ن  الهتم���ام  الم�سلمي���ن 
الت�سبيه���ي، وم���ن خ���الل ه���ذا 
ال�سع���ي اأحدث���وا فن���اً ي�ستطيع 
اأن يدع���ي ب�س���رف النظ���ر عن 
محا�سن���ة اأو نقائ�سه الأخرى، 
اأن���ه واحد م���ن اأ�سف���ى الفنون 

التي نعرفها(.
الخ���ط  جمالي���ات  تمت���زج 
العرب���ي، والر�سائ���ل الت���ي دّون���ت م���ن متّذوقي���ه، ف���ي �سي���غ 
جمالي���ة تح�ضُّ على المعرف���ة، و�سمائل النف����ض وف�سائلها، 

ليغدو من مكارم الأخالق، وهذا ما قاله اأحد ال�سعراء:
تعّلم جمال الخط يا ذا التاأدب

فاإّن جمال الخط من زينة المتاأدِب
واإن كنت ذا مال فَخُطك زّينٌة

واإن كنت ذا فّقر فاأف�س���ُل مك���سِب 
وق���ال اب���ن المقف���ع: القل���م بري���د العل���م ُيخب���ر بالخي���ر، 
وُيجل���ي م�ست���ور النظ���ر، وي�سحذ كلي���ل الفك���ر، ويجتني من 

م�سقة ثمرة الغير والِعَبر. 
اإن الخ���ط العرب���ي، قد �سغل حيزاً كبي���راً في مفردات ذلك 
الت���راث العربي، وتناوله الكثي���رون من متذوقي الفنون في 
العال���م، وازداد اإعجابه���م ب���ه يوم���اً بعد يوم، ول���م ي�ستطيعوا 
مجارات���ه مهم���ا اأوت���وا م���ن ق���وٍة، واأ�سبح الخ���ط العربي من 
اأرق���ى الفن���ون واأ�سفاه���ا، م���ا حدا بالفن���ان العالم���ي بيكا�سو 
اإل���ى الق���ول: “اإن اأق�س���ى نقطة اأردت الو�س���ول اإليها في فن 
الت�سوي���ر، وج���دت الخ���ط الإ�سالمي ق���د �سبقن���ي اإليها منذ 

اأمد بعيد”.
يقول الفيل�سوف “روجيه غارودي”: )اإن الفن الإ�سالمي 
والفل�سفي���ة  الجتماعي���ة  والحي���اة  الإ�سالم���ي  كالعل���م 
الإ�سالمي���ة، الت���ي ل يمك���ن فهمه���ا، اإل م���ن خ���الل مبدئه���ا 

الأ�سا�سي وهو العقيدة الإ�سالمية(.
ويق���ول الر�س���ام الإيطالي ال�سهي���ر “اأندريو لوت���ي”: )اإن 
الخ���ط العرب���ي ك�سيمفوني���ة متنا�سق���ة الأنغام تتج���دد كلما 

نظرت اإليها(..
�سف���ّوة الق���ول اأخي���راً اإن الخ���ط العرب���ي ق���د �سغ���ل حّي���زاً 
كبي���راً �سمَن الفنون العالمي���ة، لما فيه من تفّرد و�سحر في 
ال�س���كل، وم���ا يت�سمن���ه م���ن تراكيب ق���د تناوله���ا الكثير من 
النّق���اد والكّت���اب، وذل���ك لغن���ى موروث���ه، ولقد�سي���ة حروفه، 
وتجّليات معاني���ه، ومو�سيقا تكويناته وم�سامينه المتعددة، 
وكلم���ا زادت ه���ذه الدرا�س���ات نكت�س���ف العج���ز ف���ي الإحاط���ة 
ب���كل تلك الأ�س���رار وال�سحر العجيب ال���ذي يّت�سح يوماً بعد 
ي���وم، كم���ا يتنامى ال�سكل الفن���ي للخط العرب���ي في تراكيب 
جدي���دة وم�ستّول���دة م���ن ذل���ك الإرث العظي���م له���ذا التراث 
الكبي���ر والغن���ي ب���كل اأ�سكال���ه واألوان���ه، فالخ���ط العربي من 
اأرق���ى الفن���ون التي امت���ازت به���ا ح�سارتنا العربي���ة على مر 
ر على ي���د خطاطي���ن مه���رة، كانت لهم  الع�س���ور، وق���د تط���وَّ
مكان���ة مرموقة لدى ال�سالطين وال���ولة والأمراء، اتَّخذوه 
م�س���دَر رزق لهم، يق���ول اأحدهم: »الخطاط���ون والخياطون 

ياأكلون من اأعماق عيونهم«.

الخط العربي..... 
بين الفلسفة والجمال

 كتب: عيد الدرويش 
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 كتب: مأمون الجّنــان

مقطوع���ة  وع�س���رون  ث���الث 
�سعري���ة ول���ون جدي���د م���ن األوان 
ال�سع���ر الحديث تحل���ق بال�ساعر 
جاب���ر اإبراهيم �سلمان اإلى معارج 
النج���وم فه���و ال���ذي حم���ل اإجازة 
الع���ام  العربي���ة من���ذ  اللغ���ة  ف���ي 
�سمي���م  م���ن  وكتابات���ه   ،1982
اللغ���ة العربي���ة ال���ذي تن���اول في 
بي���ن  ال�سل���ة  تل���ك  مقطوعات���ه 
ت���رك  وق���د  والحدي���ث،  القدي���م 
عالقة وب�سمة في المعنى الذي 

يت���ردد ف���ي �سع���ره الر�سي���ن وتيارات���ه الفكرية م���ا بين 
الثقاف���ة الغربي���ة والعربي���ة م���ع حر�س���ه ال�سدي���د على 
الحف���اظ عل���ى اإرث���ه وتراثه مع بع����ض المي���ل لتاأ�سي�ض 
فك���رة جدي���دة بفل�سف���ة تق���وم عل���ى الإيم���ان بالتق���دم 

والأمل بالتعمق الفكري بحقائق الأ�سياء:
من جعفر الطيار لي ن�سب

بالفكر ممهور وبالأدب
هذا انت�سابي هل اأرى لكم

مثل انت�سابي يا اأخي العربي)1(
كان���ت األفاظ���ه �سهل���ة التركي���ب نقية رفيع���ة تبلغ حد 
الروع���ة عميق الروؤى �سادق النظرة ف���ي اأمور النتماء 
ال���ذي ي�سع���د به���ا اإل���ى اأرقى م���ا ي�ستطيعه م���ن الخيال 
وينف���ذ م���ن خ���الل ق�سائ���ده اإل���ى الفتخ���ار بالما�س���ي 
القدي���م م���ع العت���زاز بالت���راث خا�س���ة بعدم���ا امتالأت 
ق�سائ���ده بال�س���ور والر�سا والبت�سام م���ا جعل مفرداته 
توؤثر تاأثيراً جمياًل، وُطرزت اأخيراً بالدعوة اإلى م�سيرة 

الحق والخير والجمال.
هذا نداء الجرح يوغل في دمي

َفَيُبثُّ فيه من بقايا ال�سمت رجع �سدى
ما عدت اأومن اأنكم اأبناء جلدي ن�سل

قحطان العرب
ما عْدُت اأومن اأنكم من ن�سل اأمة يعرب

اأو من بقايا ال�سم�ض فوق جباهكم
تمتد من طورو�َض حتى المغرب

ما عدت اأومن اأنكم من اأمٍة
كانت اإلى عهد قريب..

واليوم �سارت دميًة م�سلوبة بيد الغريب)2(..
فَق���َد اإيمانه بمن يدع���ون العروب���ة وكان رائباً بنف�سه 
وب�سع���ره عم���ا كتب���ت اأيديه���م وخ���ط القل���م بالتطبي���ع 
بالباط���ل وكاأن ل�س���ان حال���ه يق���ول: اكتب���وا م���ا �سئت���م 
باط���اًل.. فاإن لكم غ���داً رقيباً عتي���داً ويرمي المطبعين 
ب�سهامه وبحد ن�سال���ه المتتابعة فال يخطئهم، وي�سير 
اإلى اأن �سحوتهم اآن اأوانها وحان وقتكم اأن تنتبهوا واأن 
تفيق���وا فما هي اإل ظن���ون وو�سمة عفنة واأنباء موهمة 

ومطلب الجمع بين الحالين اعتدال وغرور.
م���ا عدت اأوم���ن اأن فيكم نخوة عربي���ة اأو بع�َض بع�ٍض 

من وفاء..
اأين المروءة وال�سهامة والإباء؟!

اأين الحياء؟!
واأين اأين الكبرياء؟!)3(

وف���ي لغ���ة العق���ول والأح���الم المتربع���ة عل���ى عر����ض 
الكلم���ة والموهب���ة ال�سعري���ة ل�ساعرن���ا فال َي�ُس���ره حمٌد 
م���ن الآخري���ن ول ثن���اٌء بل يث���ق ب�سنعته واأدب���ه الرفيع 
الممتلئ اإح�سا�ساً واإح�ساناً، مع كثافة التجربة الثقافية 
وال�سعري���ة عنده يعبر عن اأفكاره التي ترد على خاطره 
ويجعله���ا تنطق وتذوب حالوة ويجعلها بمثابة منطلٍق 
المنا�سب���ة  ال�س���ورة  م���ع  كا�سف���ة  روؤي���ة  ه���و  للحقيق���ة 

والمتجان�سة لخطابه ال�سعري.
فق���د ق���دم لن���ا ال�ساعر جاب���ر اإبراهي���م �سلم���ان �سوراً 
�سعري���ة يرافقه���ا انزي���اٌح لغ���وٌي وبالغ���ٌي يحم���ل بع�ض 
الإ�س���ارات والرم���وز ب�سكل رائع ومرّوع في اآن، ما اأك�سبه 

اإقناعاً جمالياً ل نظير له:
اأبكي ويقتلني خموٌل والتياع

اأبكي على وطن تمزقه ال�سباع
اأبكي على وطن ت�سيل دماوؤه في كل قاع

اأبكي���ك ي���ا وط���ن المحب���ة والت�سام���ح والوف���اء الم���ر 
جاً بالكبرياء وال�سرف الرفيع ُمتوَّ

اأبكيك قامَة اأمٍة عربية.. وطناً ي�سجُّ به الإباء
اأبكيك من عمق الجراح الراعفات، ومن �سدى �سوت 

ال�سمير
وقد تبعثر تحت وقع �سياط ُتجار الدماء

اأبكي���ك ي���ا وط���ن ال�س���الم وق���د اأباح���وا كل �س���يٍء ف���ي 

ْة معابدك الق�سيَّ
اأبك���ي حجارت���ك الحزين���ة تنتم���ي لقالعه���ا، 

وت�سُد اأْزَرْك
اأبك���ي ح�سارت���ك العريقة كيف �س���ارت بع�ض 

جمٍع واِهٍن
�سلبوه في و�سح النهار..)4(

هك���ذا �س���اغ �ساعرن���ا روؤاه الواقعي���ة بحداث���ة 
التم���رد  فتي���ل  فيه���ا  اأيق���ظ  ومف���ردات  لغوي���ة 
والح���ث على فع���ل نم���ط جديد وق���درة �سعرية 
توؤ�س����ض لمقاط���ع �سعري���ة ل ت�سب���ه ذاته���ا وه���ي 
لي�س���ت �سراخ���اً ول عوي���اًل ول ثرث���رة ب���ل ه���ي 
�س���ور تك�س���ف م���دى الزي���ف ال���ذي يلب����ض لبا����ض اللغ���ة 
باألف���اظ  المرم���ز  الت�سوي���ه  م���ن  قال���ب  ف���ي  المنمق���ة 
الحداث���ة وه���ي لي�س���ت اإلهام���اً ول موهب���ة ب���ل تزيي���ف 
بتزيي���ف، واإل���ى الراب����ض على تخوم ال�سم����ض ين�سج من 

خيوط اأ�سعتها عباءة وطن يقول:
راأيته تفترُّ في عيونه موا�سم العطاء

راأيته للخير يم�سي واثقاً و�سم�سه اإباء
راأيته في كل فج من بالدي حا�سناً

وفي ُذرا عليائه م�ستم�سكاً
ه.. راأيته)5( وبين ما يخطُّ

راأيته وفي يديه باقٌة من يا�سميِن الحب..
من عطر ال�ساآم

راأيته الوئام
راأيته الحمام

راأيته ال�سالم...
راأيته عزيمًة وموقفاً

مجّلياً في حلبة ال�سراع
راأيته مع الجياع

راأيته منارًة.. فتوًة و�سعلة مّتقدة
راأيت فيه الكبرياء)6(

واأخيراً، قدم لنا �ساعرنا الملتزم بالن�ض والفكرة التي 
عالجه���ا وعالج �سلتها بالواقع والمتخيل الم�ستمد من 
مخزون���ه الثقافي الذي �ساهم ف���ي تقديم بنية جمالية 
تعبيري���ة ت�سيء بمالمحها المتاألقة مع الما�سي تراثاً 
وع���ادات وتقاليد واأ�ساطير تن���ادي بحب الوطن امتداداً 
لم�س���ار النهو����ض ب���ه الت���ي �سكل���ت اإيقاعاً منتظم���اً على 
�سل���م ال���وزن والقواف���ي واإيقاعاته المتالحق���ة بان�سجام 
ت���ام ف���ي لم�سة �سعري���ة خا�سة َنَدر اأن ي�س���ل اإليها �ساعر 
اآخر، وتعد مجموعة »معارج النجوم« الكا�سف الحقيقي 
للقيم الثابتة عن �ساعرنا وهي الحامل لمفاتيح الوعي 
الح���ي التي تجمع بين فن الأدب وال�سعر بثقافة الوعي 

وبخا�سة الذي يحمل فكرة الحب والجمال والخير..
مختارات من ديوانه ال�سعري:

اأتيت اإليك)7(
اأتيت اإليك اأ�ستجلي الق�سيدا

واأذكر من موا�سيك البعيدا
اأتيت م�سمخاً ب�سذا الروابي

وبال�سفق ا�ستعاد اإليك عيدا
اأتيت اأعانق التاريخ فجراً

اأطل على الدنا فجراً وليدا
اأتيتك من �سواطئنا لعّلي 

باأبجدها اأحّلي فيك جيدا
اأيا بنَة من تخّطوا كل �سعٍب

ورا�سوا في مفاوزها الحديدا
اأديريها معتقة �ُسالفاً

واأغنية ترددها ن�سيدا
جمالك اأنك العقد ا�ست�ساءت

بماء فراتها، ونمت عهودا
هنا التاريخ يكتب �سفر مجٍد

اأرى فيه »ابن يا�سر« و»الر�سيدا«
اأرى »الُقرنّي« منت�ساًل ُح�ساماً

ُيعيد لأمتي عهداً جديدا
رو�ض الحياة)8(

جّل في ال�سام اأن يقال: اأُُفول
بردى الكحل، وال�ساآم الكحول

وبني�سانها الجالء كتبنا
لم يعد في الديار باٍغ ي�سول

وعلى الغوطتين ينثر ُحباً
�سجر �سامق، وفجر طلول

وحماها الإله من كل �سوء
فرُعها الفرع والأ�سول اأ�سول

من غريب النسب إلى دمشق الشام
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ُيق���ال دائم���اً بي���ن الحق والباطل خيٌط رفيع، لكن هذا الرفيع لي����ض رفيعاً اإلى هذا الحد اإذا 
م���ا طبقن���اه عل���ى مفهوم الف�ساء، هذا الخيط الرفيع هو ف�ساء مهمل لم يعد اأحد يرغب في 
الوقوف عليه وتاأمل العالم من �سرفته في عالم يتميز كل ما فيه بال�سيولة وغياب الحدود.

تكمن اأهمية هذه الروايةفي اأّنها تختار الوقوف عند الف�ساء المهمل بو�سفه اإنذاراً مبكراً 
من كون هذه الف�ساءات يقع عليها عبء النفجار بوجه ما هو تقليدي ونمطي )على �سعيد 
القي���م الإن�ساني���ة، وقي���م الموؤ�س�سات المهيمن���ة(، فتوؤكد الرواي���ة اأن قوتن���ا الحقيقية هي في 
اكت�س���اف الأمكن���ة البينية المتداخل���ة التي �ستزحزح �سرامة التق�سي���م الثنائي للعالم وللقيم 
ولروؤيتنا عن اأنف�سنا وعن الكون وذلك يت�سح من العتبة الروائية التي يختارها الروائي قبل 

البدء بدخول الأبواب )هنالك 360 درجة لماذا علينا اأن نتم�سك بواحدة فقط(.
ت���دور اأح���داث الرواي���ة بين لندن و�سياتل وبغداد وغرب الع���راق اإذ تبداأ بتقرير �سحفي عن 
و�سية مهند�سة معمارية يطلق عليها لقب )العّمة( وتتماهى مع �سخ�سية واقعية كما يظهر 
في غالف الرواية مع المعمارية العراقية زها حديد التي تعّد من اأبرز ال�سخ�سيات العالمية 

في مجال العمارة المعا�سرة. 
تترك العمة زهاوي و�سية لبن اأخيها )ح�سن العمة( قبيل وفاتها بنوبة قلبية في م�سفى في �سياتل في الوليات 
المتح���دة الأمريكي���ة، وب�سب���ب موتها المفاجئ يعتقد اب���ن اأخيها وهو اأحد اأفراد موؤ�س�سته���ا اأن )يوهان( وهو العقل 
المدبر لموؤ�س�سة اأمريكية م�سبوهة لغ�سل الأموال تدير اأعمالها في ال�سرق الأو�سط، ومن الم�ساهمين في ال�سركة 
يكون وراء موتها المفاجئ ب�سبب رف�ض العمة لال�ستراك بمناق�سة بناء �سجن اأمريكي على اأ�سلوب العمارة الذكية، 
ف���ي الوق���ت الذي تقبل فيه عر�ساً للحكوم���ة العراقية لبناء مكان غرب العراق ي�سم���ى )الجنة الأر�سية العراقية(، 
ل���ذا يق���رر النتق���ام من���ه وت�سفية المعار�سي���ن ل�سيا�سته ف���ي ال�سركة فيق���وم بتزوير الو�سية ح�س���ب قناعة الطرف 
المت�سرر ويتفق مع وكالء ومحامين لتمرير هذا التزييف ويبداأ بالتخل�ض من الم�ساعدين ال�سابقين للعمة حتى 

يتمكن من النفراد باإدارة الموؤ�س�سة.
واأّما م�سروع الجنة الأر�سية العراقية فتت�سمن بناء مكان على وفق العمارة ال�سائلة يتنا�سب مع فكرة الفردو�ض 
والجن���ة ف���ي الق���راآن، وهو م�سروع تتماهى معه العمة فتدخل في غيبوبة ت�ساف���ر فيها اإلى عالم ي�ساعدها على فهم 
طبيعة الم�سروع وهو اأ�سبه بالنداء اأو الدعوة؛ لذا تظهر �سخ�سية العمة وكاأنها ر�سول يبعث اإلى قومه، كما ي�ستند 
البن���اء الروائ���ي اإل���ى ا�ستدعاء مرجعيات ُي�سار اإليها في داخل العمل ومن بينه���ا )الإ�سراء والمعراج، ر�سالة الغفران 
للمع���ري(. وتق���وم فك���رة بن���اء الجنة العراقي���ة على )فكرة الهند�س���ة ال�سائلة واعتم���اد الألي���اف الزجاجية بدًل من 

الكونكريت واإجراءات العزل وا�ستغالل الف�ساء(.
تب���داأ الأح���داث بالنمو في�سافر كّل من )المهند�ض ح�س���ن غناوي، وم�ساح ال�سركة الحاج �سبري الكرخي، ومديرة 
الم�س���روع لمي����ض الحموي( اإلى الع���راق بطلب من مدير الموؤ�س�سة ح�سن العمة هدف���ه الحقيقي التخل�ض من قوة 
تاأثيره���م ف���ي اإدارة ال�سرك���ة فيبعده���م اإل���ى العراق وه���و يظن اأنه���م �سيقتلون على ي���د التنظيم���ات الم�سلحة، وبعد 
�سل�سلة من الأحداث الم�سوقة ومع نهاية الم�سروع يقع ح�سن غناوي اأو ما يطلق عليه بح�سن الجنة ولمي�ض في يد 
تنظي���م اإ�سالم���ي يخلف تنظيم الدول���ة الإ�سالمية ويخالف توجهاتها في اتخاذ العن���ف �سبياًل للدعوة لكنه تنظيم 
متطرف ويدعى )اأهل الجنة(. يعاقب التنظيم ح�سن ولمي�ض على زواجهما داخل الجنة العراقية وخرقهما قانون 
القد�سي���ة ال���ذي يتاأ�س����ض عليه الم���كان، لكننا نكت�سف في نهاية الأح���داث اأن م�سروع الجنة العراقي���ة لم يكتمل واأن 
لمي����ض �ساف���رت اأ�ساًل مع يوهان اإلى الوليات المتحدة. وعدم اكتمال الم�س���روع ي�سعنا اأمام الكثير من التعقيدات 
ف���ي الو�س���ع العراقي الذي يمر عليه الزيدي بحرفية تخونه اأحياناً في�سقط في �سيء من التقريرية ترهل الن�سيج 

الروائي وتفقده متعة التخييل التي ابتداأ بها ن�سه.
رواية عمتي زهاوي رواية ُبذل فيها جهد كبير في �سبيل تقديم ما هو مغاير للنظرة ال�سائدة، ولم تتحول الرواية 
اإجماًل – اإل في بع�ض المواقع- اإلى من�سة اإعالمية اأو اأيديولوجية، فقد احتفظت بزخمها ال�سردي وبرغبة ت�سد 

القارئ للتوا�سل معها.
يمك���ن اأن ن�س���ف البناء الدائري الذي يعيد الخاتم���ة اإلى المقدمة باأنه لي�ض دائرياً ب�سكل كامل، فهو بعبارة اإلين 
�س���كاري )�سن���ع للعالم وتفكيكه( بغي���ة و�سعه محل م�ساءلة، اإذ تبداأ الرواية بعن���وان يتعلق ب�)كالم جرائد( وتنتهي 
ب����)كالم جرائ���د مرة اأخ���رى( وبينهما اأربعة اأبواب للجن���ة ي�سم كل باب �سبعة عناوين تنتهي بعن���وان الليلة الرابعة 
)ه���ذه ليلت���ي(، ويوؤ�سر ذلك اإذا ما تتبعنا فك���رة الأبواب والأرقام والعناوين اإلى عالم اآخر يمكن اأن يكون خلف كالم 
الجرائ���د، عال���م يتمل���ك جهات الأر�ض ويحكم قب�سته على طبقاتها ال�سبع، يبداأ هذا العالم مع تق�سيم ثنائي �سارم 
بين موؤيدين لو�سية العمة زهاوي في توزيع تركتها، والراف�سين لطريقة التوزيع والمتهمين لبن اأخيها )ح�سن 
العم���ة( بالتدلي����ض والتزييف في فقرات الو�سية وتحديداً في الفقرة الثالث���ة منها. ين�سحب هذا التق�سيم الثنائي 
عل���ى ال�سخ�سي���ات فح�س���ن العمة هو الوجه القبيح في الق�سية فله اأن���ف طويل جداً وهي رموز وتعبيرات ت�سير اإلى 
�سف���ة الك���ذب، ه���ذا الكاذب ي���رى العالم بو�سفه عظمًة و�سلم���اً للمجد يتاأ�س�ض على قيم منه���ا: )الإن�سان يحتاج اإلى 
عن�س���ر الخب���ث في طريق ارتقاء �سل���م العظمة، اعرف عدوك، العظمة ت�سير بخطا ثابت���ة اإلى قبيحي الطّلة(، وفي 
مقابل���ه نج���د ح�سن الجنة وهو �س���اب و�سيم وجميل يوؤمن بم�سروع الجنة العراقية ول���ه قيم نبيلة، والمنطقة التي 
ي�ستغل عليها خ�سير فليح الزيدي في روايته الجريئة هي ال�سرد بو�سفه عمارة �سائلة ومن هنا نمط المغايرة في 
كتاب���ة رواي���ة م���ا بعد حداثية ت�ستلهم فكرته���ا من فن العمارة ومن �سخ�سية عالمية يغ���ور اإلى عوالمها ويربط عن 
طريقه���ا خيوط���اً منقطع���ة بين الداخ���ل والخارج بو�سفهما و�سيلتي���ن لتمرير فكرة الرواية )جعل���ت للعمارة معنى 
ورم���زاً وعاطف���ة جيا�س���ة، فالعم���ارة وفق مفهومها ي���ا لّمو�ض فكرة حداثي���ة يرف�سها ال�سرق ويتعاط���ى معها الغرب 

المتح�سر، فكرة لل�سفر الدائم نحو الم�ستقبل(.

 واإذا كان ل���الأدب ح���ٌق في ا�ستله���ام الواقع ليعيد تاأ�سي�ض عالم���ه المتخيل، فيحق بالمقابل 
للنقد اأن ي�ستلهم البعد ذاته في تاأ�سي�ض منطقه المتما�سك، تقول زها حديد في حوار لها:

)اإنن���ي اأثن���اء عمل���ي اأح���اول ا�ستف���زاز ال�س���روط الت�سميمية من خ���الل م�ساءل���ة القناعات 
ال�سائ���دة ب�س���اأن معاني الرموز والأ�س���كال.. اأو التعريفات الجاه���زة بخ�سو�ض كيفية ت�سميم 
الأبني���ة، �س���واء كان���ت داراً �سكني���ة اأو مكتب���ة عامة م���ن حيث ال�س���كل اأو التوزي���ع الوظيفي، ل 
اأعتق���د بوج���ود حل ثاب���ت ومثالي لأي مبنى مهم���ا كانت وظيفته( لذلك ي�سع���ى الزيدي اإلى 
بناء مختلف وهو ي�سعى اإلى بناء واقع وتخييل واقع جديد ربما �سيتحول اإلى واقع يوماً ما، 
و�سيتح���ول اإل���ى واق���ع اإذا ما امتدت يد النقد اإلى الموؤ�س�س���ات الدينية التي ت�سادر حق دخول 
الجنة والخروج منها بفتاوى واجتهادات ت�سادر جهود الراغبين في ال�سفر نحو الم�ستقبل.

يت�س���ح م���ن ع���دد اأبواب الرواي���ة وعناوينها الداخلية فك���رة الرقم اأربعة وت�سي���ر اإلى جهات 
الأر����ض والرق���م �سبع���ة وه���و يت���واءم مع فك���رة الطبق���ات ال�سب���ع، وي�سي���ر الراوي اإل���ى وجود 
ق�سدي���ة للرق���م �سبع���ة في البن���اء المعماري، لذلك ق���ام الروائ���ي بمقابلة الم�س���روع بمعمار 

روائي ي�ستند اأي�سا اإلى الرقم 7:
�سخ�سيات الرواية: 

�سخ�سي���ات الرواي���ة تتاأل���ف م���ن )العم���ة زه���اوي، ح�س���ن العم���ة، ال�سيخ عم���ر يو�سف زري���ق، ح�سن غن���اوي، لمي�ض 
الحموي، الحاج �سبري الكرخي، م�ستر يوهان(.

وق���د اأث���ث الكات���ب �سخ�سياته عن طري���ق الأزياء واللغ���ة والو�سف ف�سخ�سية ح�س���ن العمة يروي ق�ست���ه باأ�سلوب 
ال�س���رد الذات���ي وي�سعن���ا اأم���ام طريقي���ن لفهم���ه الأول اأنه ي�سعى لالنتق���ام لموت عمت���ه المفاجئ عل���ى وفق نظرية 
الموؤام���رة فيظه���ر بمظه���ر الطيب الذي ي�سطر لفعل ال�س���ر )اأحتاج اإلى طاقة م�سافة من ال�س���ر والذكاء والثعلبة 
لت�سفي���ة كل الأ�س���رار ف���ي مت���ون الموؤ�س�س���ة(، والثاني يك�س���ف عن طبيعت���ه النتهازية )اأخرجت الظ���رف من جيبي 
وف�س�ست���ه ب�سرع���ة فائقة، تلك فر�س���ة ذهبية لنفرد بعالم الأ�سرار الذهبية، اأقراأ م���ا تو�سيني به العمة اأو ربما ما 
اأطم���ح اإلي���ه ربم���ا هذه �ستتحول اإلى واقع جديد(. وه���ذا الخيط الرفيع بين اأن يكون ح�سن �سيئاً اأو جيداً يظهر في 
لغت���ه الت���ي تح�س���م الأمر اإذ نرى اأنه يوظ���ف العبارات الإق�سائية في عمل���ه )�سراذم الموؤ�س�سة، �ساأط���رد كل الأ�سرار 
منها، �ساأنظفها من طحالب الفو�سى والطفيليات التي تراكمت في ج�سد الموؤ�س�سة عبر الزمن(. وهو تنوع �سردي 

وظفه الكاتب لإثراء �سخ�سيته وتعميقها.
ولدينا اأي�سا �سخ�سية م�ستر يوهان الذي )يرتدي زي منقب اآثار ويهتم بفكرة بناء ال�سجن الأمريكي( في اإ�سارة 
اإل���ى نم���وذج ال�ستعم���ار الحديث وهي �سخ�سية لها فل�سفتها الخا�سة التي ل توؤمن بموؤ�س�سة العائلة والزواج وتميل 
ال���ى الفردي���ة والذاتي���ة وه���ي �سروط تتناغم م���ع مفهوم الحداثة ال���ذي اأ�ساعت���ه البرغماتية الأمريكي���ة والفل�سفة 
الأوروبية الحديثة. وهذا الأنموذج يفهمه ح�سن العمة عن طريق نظرية الموؤامرة، وي�سعى العمة اإلى ايجاد قيمه 
الخا�س���ة لمواجه���ة ه���ذا الأنم���وذج ومن بين ه���ذا القيم قيم العظمة الت���ي ت�سترط اأن تخو�ض ف���ي الوحل من اأجل 
ال�سيط���رة وفر����ض النف���وذ لك���ن العم���ة لن يقف عند ح���دود يوهان فطموحه ل���م يعد له حدود بع���د اأن قام بجريمة 

التزوير. )ربما( هي طريق بين الو�سية الحقيقية والرغبة ال�سخ�سية(.
فهو يتخل�ض من لمي�ض الحموي وهي ال�سكرتيرة ال�سخ�سية للعمة زهاوي بعد اأن ترف�ض الزواج به وتتزوج من 
الحاج �سبري �سكلياً لغر�ض المعي�سة واكت�ساب الجن�سية، وفي الطريق يتخل�ض من زوجها وهو الم�ساح الماهر في 
اأعمال الهند�سة، ويتخل�ض من المهند�ض المناف�ض له وهو ح�سن غناوي، ويحول ال�سركة اإلى �سركة م�ساربات في 

اإ�سارة اإلى �سياعها بعد تاريخها الم�سرف.
ولدين���ا اأي�س���اً رئي�ض جمعية العفة الإ�سالمية التي ترتب���ط بالموؤ�س�سة لغر�ض دعمها وا�ستالم ن�سبة من اأرباحها، 
تظه���ر �سخ�سي���ة رج���ل الدين بطريقة نفعية فهو م�ستع���د للت�سحية بقيمه في مقابل الأرب���اح وي�سفه ح�سن العمة 
بال�سخ����ض ال���ذي ياأت���ي متاأخراً دائماً في اإ�سارة اإلى عدم تحديث الخطاب الديني )تخل�ست من ال�سيخ زريق ببدعة 
الوي�سك���ي الكاذب���ة لكن���ه عاد مرة اأخرى بع���د اأ�سبوع قائاًل: اإن ال�سرع ل يمنع من التعام���ل مع الموؤ�س�سة في الخفاء 
حت���ى م���ع �سرك���ة only(. وكما نجد نفعيت���ه في مو�سع اآخر في عالقت���ه بم�ستر يوهان وكيف ي�س���ّوغ �سرعياً فكرة 
الفرداني���ة ورف����ض ال���زواج التي يوؤمن بها يوهان ويوؤ�س�ض لها جمعية خا�سة في اإ�سارة اإلى عالقة بع�ض الموؤ�س�سات 
الديني���ة وتبعيته���ا لجه���ات من نوع يوه���ان. )الغريب اأن هذه الخ�سوم���ة لم تدم طوياًل، فبعد وف���اة العمة تحولت 
تلك الخ�سومة اإلى حالة ود وان�سجام وم�سروعات عمل �سرية ولقاءات متوا�سلة خارج الموؤ�س�سة، وقد �سرح ال�سيخ 
زري���ق ب���اأن “ فك���رة الفردانية فكرة مقبولة من اأج���ل العبادات والبتعاد عن النميمة(. تترك���ز �سخ�سية رجل الدين 
عل���ى النفعي���ة وهي تظه���ر با�ستغالل الفتوى والجتهاد ف���ي الحالتين لم�سلحة تغيير مواقفه���ا، فيوهان كان حتى 
وقت قريب بنظر ال�سيخ )�ساذاً وكافراُ بحق الم�سلمين(. في مقابل هذه ال�سخ�سية ي�ستبك م�سروع الجنة العراقية 
باأزم���ات الحكوم���ة العراقي���ة وبطريق���ة فه���م الموؤ�س�س���ات الديني���ة المهيمن���ة على الوعي الع���ام بمناق�س���ة الم�سروع 
وطبيعت���ه وت�ساه���م كثي���ر من الجهات في اإف�سال الم�س���روع واعادة فكرة الجنة اإلى العال���م الميتافيزيقي فال يمكن 
اأن تبنى الجنة و�سط جحيم من الفتاوى وفي ظل غياب ال�سيادة، وهي م�سالك يدخلنا فيها الروائي ويدخل نف�سه 

فيها ويتورط ب�سي من التقريرية ي�سعف ن�سيجه الروائي الذي يبدوؤه ب�سكل متقن.
 تتع���دد الأ�س���وات التي تروي اأطراف الحكاية فيمنح الروائ���ي ديمقراطية لتروي كل �سخ�سية حكايتها من حيث 
ينته���ي الآخ���ر وتظه���ر الأ�سوات مرة اأخرى في تقاري���ر �سحفية وفي لقاءات وبرامج وه���ذا التنوع الكالمي ي�ساعد 

على منح حرية لل�سخ�سيات لتوؤدي وظيفتها في الرواية.
لأج���ل كل ذل���ك تع���ّد رواية عمتي زهاوي من الروايات التي ت�ستحق الق���راءة وت�سهم في بناء ف�ساء روائي عمومي 

جديد بتقانات تكنولوجية تقنع المتلقي ب�سحتها وحداثتها وواقعيتها مع اأنها افترا�سية.

العمارة السائلة في رواية عمتي زهاوي
لخضير فليح الزيدي

  كتب: د. سمير الخليل/ العراق
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قراءات/قضايا وآراء

 كتب: د. جابر إبراهيم سلمان

 كتب: فاطمة صالح صالح

ع اأريُجه���ا، فيمت���دُّ ويمت���دُّ حت���ى  وردٌة م���ن ال�س���ام يت�س���وَّ
َق بهواء تون�َض الخ�سراء العاِبِق هو الآخر ِبَنْفِح ِطْيب  يلت�سِ

المتو�سط والأطل�سي..
ف�ساف  فاِئَر عندما تن�ساُب ان�سياَب اأغ�ساِن ال�سَّ وما اأروَع ال�سَّ

.. ْفٍق �ساآميٍّ َتْعَبُث باأوراِقها ن�سيماُت الربيع القادِم ِمْن اأُ
���ة دولة العّبا�ض  ُة ال�ساع���رة العربيَّة ال�سوريَّ تل���ك هي ق�سّ
في ِرْحلِتها من الّديار ال�ّساآمية اإلى عا�سمة جماِل المغرب 

العربي.. الغافيِة بين اأح�ساِن المحيط..
تق���ول ال�ساع���رة دول���ة العّبا�ض في ق�سيدتها »ي���ا ُدّرًة بين 

اأح�ساِن المحيِط غَفْت«:
نيا على ُهدِبْي »حمْلُت ِمْن �سامِة الدُّ

ُحبِّي لأهلي هنا في المغرب العربّي
حمْلُت �سامي واأوراقي وِمْحبرتي

ُف الَحْرَف ِمن بّيارِة الأدِب اأُقطِّ
ق�سْدُت توِن�َض والأ�سواُق َتحملني

لكي اأرى وْجَهها المحبوَب عن َكَثِب
َل اأجفاني ِبُخ�سرتها لكي اأَُكمِّ

هِب ْرُف بين التَّلِّ وال�سُّ وي�سرَح الطَّ
لأَ�سَتِحمَّ ِبِعْطٍر من ن�ساِئِمها

وبين اأح�ساِنها اأرتاُح من َتَعِب«
وُتعلِّ���ُل ال�ساع���رة دول���ة العّبا�ض َهَربه���ا الّلطيف اإلى تون����َض الخ�سراء باأنه 
كان بداِف���ع الُحبِّ والرغبة في مغازلِة نه���ر القوافي الذي وهَبْته اأع�ساَبها.. 
ويا لها من ِهبٍة عظيمٍة اأْن يتقّدَم المرء بم�سدر انبعاث اأحا�سي�سه وم�ساِعره 

ِلَمْن ُيِحّب.. وذلك هو حاُل ال�ساعرة /دولة العّبا�ض/ حيث تقول:
»وها اإليها اأجيُء اليوَم هاربًة

ما اأجمَل الحبَّ يدعونْي اإلى الَهَرِب
َفَمْن راأى الريَح خلفي وهي ثاِئرٌة؟!

ِب وَمْن راأى عا�سفاِت الموِج والَغ�سَ
ل ذنَب لي في الهوى اإل ُمغاَزلتي

نهَر القوافي الذي اأهديُته َع�سِبْي

وتع���ود ال�ساع���رة بالّذاك���رة اإلى ال���وَراء.. اإل���ى العهود التي 
تاألَّق فيها نْجُم دّرِة المغرب العربي، فتقول:

»يا دّرًة بين اأح�ساِن المحيط َغَفْت
لحناً على �سفِة الأوتاِر والَق�َسِب  

اأَُردُّ طرفي اإلى الما�سي، فيحملني 
وؤى والأ�سِل والنَّ�سِب على جناح الرُّ

اإلى العهود اللواتي اأ�سرَقْت َو�َسمْت 
ُهِب« كالنجم في ملعِب الأفالِك وال�سُّ
ول يف���وت ال�ساعرة العّبا�ض وهي ت�سبح بين طارف تون�ض 
ج عل���ى اأوج���اع الأم���ة واآلمه���ا،  الخ�س���راء وتليده���ا اأن ُتع���رِّ
موَع  فتتذّك���ر ماآ�سي �سعِبن���ا العربي في فل�سطي���ن، ذارفًة الدُّ

على من �سقطوا �سحايا مجازر نازيِّي هذا الع�سر.
»اأتيُت يا تون�َض الخ�سراء ُيوؤلمني 

ُجْرٌح تغْلَغَل في نب�سي وفي ع�سبي
اأتيُت اأذرُف دمعي جمرًة واأ�سىً 

ِب من خافٍق �سجَّ بالآلم والَو�سَ
على الأحبَِّة من اأهلي، ومن �سقطوا

�سرعى المجازر بين القد�ض والنََّقِب«
تنا العربية  ه���ا اإزاَء ما ينت���اُب اأمَّ لكّنه���ا ����� وعلى الرغم م���ن الأ�سى الذي َيلفُّ
، فتتوّحد  ق والُفرقة �� تعي�ض حالَة �سع���وٍر بنهو�ٍض وحدويٍّ م���ن عوامل التم���زُّ

الروؤية لديها، وُت�سبُح تون�ُض بغداد، وبغداُد حلب.. حيث تقول:
»عروبتي في دمي تجري محبَُّتها

ووحدُة الُعْرِب ما اأرجوه من َطلَِب
ل َفْرَق عندي �� ولو �ّسطَّ المزاُر بنا ��

ما بين تون�َض اأو بغداَد اأو حلِب
اُد والحبُّ والآماُل تجمُعنا فال�سّ

من الخليج وحتى المغرِب العربي«
ٍد  واإل���ى لق���اٍء مع ر�سالِة �ساعٍر اآخر يُخطُّ ُحروَفه على اإيقاعاِت نْب�ٍض متجدَّ

ُمْفَعٍم بالحياِة.

ُة المحيط والشاعرة دولة العّباس ُدرَّ

من���ذ �سنوات، تعرفت عليها في )بي���ت الأرواح(، اأعجبتني 
�سخ�سيتها الحرة والجريئة، كما اأغرتني معارفها الكثيرة، 
بالمزي���د من الإبحار في عوالمها الغرائبية، وكثيرا ماكنت 
اأعج���ز ع���ن التفريق بي���ن الواقع���ي والخيالي ف���ي اأحاديثها 
الم�سوق���ة، وقد اأ�سرتني واأثرتن���ي بالمعارف، وال�سخ�سيات، 
وطرائ���ق العي����ض في بلده���ا والبلدان التي زارته���ا اأو �سكنت 
فيه���ا.. فتتبع���ت اآثاره���ا ف���ي الكثي���ر م���ن اأعماله���ا، )بل���دي 
المخترع( )اإيفالونا( )حكايات اإيفالونا( )الحب والظالل( 
)ب���اول( )مملك���ة التني���ن الذهب���ي( )الخط���ة الالنهائي���ة( 
)ابن���ة الح���ظ(... اإل���خ. انقطعت عالقتنا لع���دة �سنوات، اإلى 
اأن التقيته���ا م�سادف���ًة م���ن فت���رة قريب���ة، فا�ستع���دت �سغفي 
بالمزي���د م���ن الط���الع عل���ى عوالمه���ا الم�سوق���ة، عرف���ت 
مق�س���دي، ف�سلمتن���ي )دفت���ر ماي���ا( ال���ذي ت�سفحت���ه من���ذ 

فترة. لم تو�سح لي من هي )مايا( لكنني تكهنت اأنها اإحدى حفيداتها، وهي 
الت���ي اأعطته���ا الدفتر المكون من مئة �سفحة، عندما ودعتها في مطار �سان 
فران�سي�سك���و، واأر�سلتها اإلى اإحدى الجزر البعيدة، �سبه المن�سية، في اأرخبيل 
ف���ي اأق�سى جن���وب ت�سيل���ي، لتعي�ض مع اأح���د اأ�سدقائها القدام���ى، هاربة من 
اأعدائه���ا، وطلب���ت منها اأن تكت���ب يوميات حياتها، كما كان���ت تفعل منذ كانت 
ف���ي الثامن���ة وحتى الخام�سة ع�س���رة. ولكي تمالأ فراغه���ا بتدوين الحماقات 

التي اقترفتها. علها تخفف من �سغطها على كاهلها.
عا�س���ت ماي���ا متخفي���ة ع���ن اأعدائه���ا المترب�سين به���ا، في جزي���رة �سغيرة 
ق���د تك���ون غير مرئي���ة على خريط���ة العال���م، جزي���رة )ت�سيلوي( ف���ي اأق�سى 
جن���وب ت�سيل���ي، تب���داأ يومياته���ا بالتعري���ف بنف�سه���ا )اأن���ا ماي���ا بي���دال، ت�سعة 
ع�س���ر عاما.....عزب���اء ولي�ض ل���دي حبيب.. ولدت في بيركل���ي بكاليفورنيا.. 
لجئ���ة ب�س���ورة موؤقت���ة في جزي���رة بجنوب العال���م( جدتها ت�سيلي���ة مهاجرة 
حكوم���ة  تمار�سه���ا  كان���ت  الت���ي  الديكتاتوري���ة  م���ن  هرب���اً  كاليفورني���ا  اإل���ى 
)بينو�سي���ه( بع���د النق���الب الع�سك���ري ال���ذي اأط���اح بحكوم���ة الي�س���ار بقيادة 
)�سلف���ادور األلين���دي( ع���ام1974م. اأبوه���ا كان طي���ارا. واأمها م�سيف���ة طيران. 
تزوج���ا بت�سرع، وندما بعد اأ�سبوع م���ن زواجهما. كانت الأم حامال بمايا. كان 
اأبوه���ا يحل���ق ف���ي الجو عندم���ا ولدتها اأمها ولفته���ا ببطاني���ة واأخذتها لبيت 
 حميه���ا حي���ن كان���ت جدته���ا نين���ي ت�سارك ف���ي مظاه���رة �سد ح���رب الخليج.
تحدثن���ا ماي���ا اأنها عا�ست في كنف جدها وجدتها، ف���ي بيركلي بكاليفورنيا.. 
تعلق���ت بجده���ا بوبو كثي���راً، فقد كان مهتماً ج���داً بمراقبة النج���وم والبحث 
ف���ي الف�س���اء عن نج���وم جديدة، وجعله���ا تراقب النجوم مثل���ه، اأحبها ودللها 
كثيراً، فتعلقت به ولم ت�ستطع تحمل غيابه بعد وفاته، فالتجاأت اإلى الكحول 
والمخ���درات باأنواعها، وغرقت في ذلك الم�ستنقع الآ�سن. رفاق �سوء، اإدمان، 

�سرق���ة، دع���ارة، وكل م���ا يحق���ق له���ا الح�س���ول عل���ى جرع���ة 
مخدرات، مهما كان قذراً..

بع���د هروبها من اأعدائها عادت اإلى بيت جديها، فاأدخلتها 
جدته���ا مرك���زاً لإع���ادة التاأهي���ل، وبع���د اأن كادت تنه���ي م���دة 
عالجه���ا وا�ستعادته���ا لذاته���ا، هرب���ت من الم�سف���ى، في اأحد 
الليال���ي، وعندما و�سل���ت اإلى الطريق الع���ام، اأوقفت �ساحنة 
كبي���رة عاب���رة و�سعدت ق���رب ال�سائق ال�سخ���م الخ�سن الذي 
كان �سابط���اً متقاعداً في الجي����ض الأمريكي نتيجة اإ�سابته، 
واأثناء الرحلة اإلى ل�ض فيغا�ض، حيث �سي�سل هو اإلى هدفه، 
عل���ى اأن تركب هي �سيارة اأخرى تو�سلها اإلى بيت جدتها في 
كاليفورنيا، اغت�سبها ال�سائق، بوح�سية، بعد اأن خدرها رغماً 

عنها وقيد يديها و�ساقيها..
بع���د و�سولهما اإل���ى ل�ض فيغا�ض، تلقفه���ا تاجر مخدرات، 
و�سغله���ا مع���ه ببي���ع المخ���درات مقاب���ل تلقيه���ا لحاجته���ا المتزاي���دة لأن���واع 
كثي���رة منها ومن الكحول.. وث���ق بها جداً، واأطلعها على اأغلب اأ�سرار �سنعته 
وهدده���ا بالقت���ل اإن هي خانته، وبعد اأن قتلته ع�ساب���ة اأخرى مناف�سه له في 
تج���ارة المخ���درات، اأدركت اأنها �سارت هدف���اً اأول لتلك الع�سابة، لأنها كاتمة 
اأ�س���رار عدوه���م، ال���ذي تخل�سوا من���ه، فراحت تبحث مع اأح���د اأ�سدقائها عن 
�سبيل للهرب والبتعاد عن عيون الع�سابات التي تالحقها، وعن عيون مكتب 
التحقيق���ات الفدرال���ي، لكن الم�ساأل���ة �سعبة جداً وخطرة ج���داً.. وبم�ساعدة 
�سديقه���ا، تمكن���ت من الهرب والت�س���ال بجدتها نيني ف���ي كاليفورنيا، التي 
توخ���ت الح���ذر ال�سدي���د عندما قادت �سيارته���ا الفوك�ض فاك���ن ب�سرعة هائلة، 
لتح�س���ر حفيدته���ا ال�سالة، ولم تكتف بذلك، فقد ات�سلت ب�سديقها القديم 
ف���ي جزي���رة ت�سيلوي ف���ي اأق�سى جنوب ت�سيل���ي، واأر�سلتها اإلي���ه لتعي�ض عنده 

باأمان، بعيدة عن كل ما يمكن اأن يهددها،
ذل���ك  عرف���ت  لكنه���ا  لأبيه���ا،  جده���ا  �س���وى  جدته���ا،  �سدي���ق  يك���ن  ول���م 

بالم�سادفة..
دفت���ر ماي���ا، غن���ي بالتفا�سي���ل، ويعرفن���ا عل���ى عوال���م كثي���رة، منه���ا عي�سة 
تج���ار ومتعاط���ي المخ���درات، والم�ستنقع���ات الآ�سنة للمدمني���ن، كما يعرفنا 
عل���ى طبيع���ة الأرخبيل النائ���ي ال�ساحرة وغي���ر الماألوفة، البعي���دة كل البعد 
عم���ا يدع���ى ح�سارة، وتحكي لنا مايا في دفترها هذا عن الفظائع التي كانت 
ترتكبه���ا حكوم���ة )بينو�سي���ه( اليميني���ة المتطرف���ة، كم���ا تتط���رق اإل���ى عهد 
�سلف���ادور األلين���دي، زعي���م الي�س���ار الت�سيل���ي ال���ذي اغتيل على اأي���دي اليمين 
المتط���رف. دفت���ر ماي���ا( زادني اإعجاب���ا ومعرفة بعوال���م )اإيزابي���ل األليندي( 

التي تغريني دائما بالمزيد من مطالعة رواياتها..

دفتر مايا

 كتب:  د .طالب عمران

منذ زم���ن بعي���د والإن�سان 
ويجو����ض  ال�سم���اء،  يتاأّم���ل 
ه���ذا  ي�ستك�س���ف  بعيني���ه، 
الم���ّد الطاغ���ي م���ن النج���وم 

دم. والأجرام وال�سُّ
الح�س���ارات  ب���دء  وم���ع 
الإن�س���ان  اأخ���ذ  القديم���ة 
يوؤ�ّس����ض بداي���ات لعلم جديد، 

اأطل���ق علي���ه ا�سم عل���م النجوم وربطه بالغيب.  ث���ّم اأ�سبح هذا العلم )علم الفلك(، تق���ّدم فيه الإن�سان 
اأ�سواطاً في ر�سد حركات النجوم.  والكواكب ومراقبة القمر ومنازله، وال�سم�ض في حركتها وك�سوفها. 
ولكن الأج�سام ال�ساقطة من الف�ساء كانت ُترعبه �سواء في م�ساراتها الملتهبة، اأو في ال�ساقط منها 

على الأر�ض بحجومه الكبيرة. 
وتمّك���ن العل���م م���ع الح�س���ارات المتقّدمة، م���ن تف�سير اأ�سب���اب �سقوط ه���ذه الأج�سام وف���ّرق ما بين 
ال�سهب والنيازك. فالأج�سام التي تحترق في جّو الأر�ض دون اأن ت�سل ال�سطح، ت�سّمى بال�سهب والتي 
ي�س���ل ق�س���م منه���ا اإلى ال�سط���ح ت�سّمى ني���ازك. واكت�س���ف المذّنبات وه���ي اأج�سام هائل���ة الحجم، تظهر 
اأحيان���اً ف���ي ج���ّو الأر����ض.  واأحياناً تغيب كثي���راً لفترات طويلة ف���ي م�ساراتها المحّددة ح���ول ال�سم�ض.  

واأ�سهرها مذّنب هالي الذي يكمل دورته حول ال�سم�ض كل )76( عاماً. 
قد يبدو الكالم عن اأن الإن�سان هو الكائن الوحيد العاقل في هذا الكون الوا�سع ف�سيح الأرجاء غير 
مقن���ع، خا�س���ة اإذا عرفن���ا اأن ف���ي الكون اأكثر من 2000 ملي���ار مجّرة،  في مثل ات�س���اع مجّرتنا.  في كل 
مج���ّرة ع���دد هائل من النجوم قد يزيد ع���ن األف مليار نجم.  تتراوح في حجومها بين نجوم اأكبر من 

ال�سم�ض باآلف المّرات ونجوم اأ�سغر منها. 
ي���دور ح���ول هذه النجوم كواكب وتوابع كثيرة.  رّبما تهياأت في بع�سها الظروف لن�سوء حياة عاقلة، 

كما في كوكب الأر�ض.   
علماء الحياة في الف�ساء، يدر�سون هذا الحتمال، وقد وجدوا اأن في مجّرتنا )درب التّبانة( وحدها 
اأكث���ر م���ن )400( األف كوكب �سبيه بالأر�ض، اأي يدور ح���ول نجم يقارب حجمه حجم �سم�سنا، وترتيبه 

الثالث في بعده عنها. 
فلماذا ل يكون هناك حياة على هذه الكواكب، ما دامت مّرت بالظروف نف�سها التي مّرت بها اأر�سنا؟ 
علم���اء الر�س���د الراديوي يتلّقون با�ستمرار ترّددات منتظم���ة الإ�سارة، كاأنها موّجهة من قبل كائنات 
عاقل���ة اإلين���ا؟ وهذه الإ�سارات تاأتي من م�سادر عديدة في الك���ون فهل هي ر�سائل فعاًل؟ اأم اأن اأج�ساماً 

ف�سائية تبّثها نتيجة تغيّرات في تكوينها. 
ومنذ الحرب العالمية الثانية كثر الحديث عن اأج�سام غريبة مجهولة الهوّية �ُسوهدت في العديد 
م���ن بل���دان العالم، تدور وتتحّرك ب�سرعة خارق���ة.  وقابل بع�ض النا�ض كائنات غريبة هبطت من تلك 
الأج�س���ام واأج���رت عليه���م الختب���ارات، ث���م اأ�سدلت �ست���راً م���ن الن�سيان على ذاك���رة كلٍّ منه���م، ا�ستطاع 
التنوي���م المغناطي�س���ي ك�سفه���ا، وق���ال بع�سهم اأنه���ا ت�سبه الأطب���اق الدائرية، وقال اآخ���رون اإنها ب�سكل 
�سيجار �سخم. وما زال العلماء في اأخذ ورّد حول طبيعة هذه الأج�سام وم�سدرها، وطبيعة كائناتها. 
م���ن الموؤّك���د اأن هن���اك اأ�سياًء غريبًة تحدث في الأر�ض! لم ي�ستطع العل���م اأن يقّدم لها تف�سيراً بعد، 
وبع�سه���ا ل���ه عالقة باأج�سام طائ���رة مجهولة الهوّية، راآه���ا البع�ض وقّدموا تقاريره���م حولها لهيئات 
علمية مختلفة.  قال البع�ض اإنها مركبات متطّورة هبطت الأر�ض للتعّرف على �سّكانها، واإجراء حوار 
وّدي مبا�س���ر معه���م.  وق���ال اآخ���رون: اإنه���ا مجّرد خي���الت، ن�سَط ف���ي ابتكارها اأنا�ض حالم���ون، ت�سيطر 

عليهم النزعة الخيالية الُمغرقة في بعدها عن الحقيقة. 
ولكن قّلة من العلماء المتفوقين، ظّلت تتابع درا�ساتها ومالحقاتها لمثل هذه الأج�سام المجهولة، 

العد�سية اأحياناً، الكروية اأحياناً اأخرى. 
واأُّلف���ت ح���ول المو�س���وع اآلف الكت���ب التي تتح���ّدث عن عوالم اأخ���رى في الكون! و�س���ل بع�سها اإلى 

تطّور علمي مّكنه من اإر�سال مركبات ف�سائية متقنة اإلى الأر�ض. 
قابلت بع�ض هذه الكائنات العاقلة الب�سر، واأجرت حواراً معهم، وتركت اآثارها الغريبة بين اأيديهم. 
ورغم اأن من اأجرى معها حواراً مبا�سراً ُيعّدون بالع�سرات، ولكّل منهم ق�سته الغريبة، التي تتالقى 
م���ع الق�س����ض الأخ���رى في و�سف اأجهزة تلك المركب���ات وعالقات اأفرادها معهم.  ف���اإن حقيقة كونها 

حدثت اأ�سبح في نظر العديد من العلماء، اأمر ل يقبل ال�سك. 
بالطبع فاإن المتاأّمل لعظمة الكون وات�ساعه الالمتناهي ي�سعر بفطرته اأنه ل يمكن اأن يكون وحيداً 
في كون ي�سغل فيه كوكب األأر�ض - الكوكب الحّي الوحيد الذي نعرفه - حّيزاً غاية في ال�ساآلة و�سط 

ف�ساء هائل ل يحّده حّد. 

تحت المجهر
كون ال يحّده حّد
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�سجي���ج �سو�سائي، اأ�س���وات تتزاحم وتت�سارع، اآيات قراآنية تتلى 
و�سهق���ات جنوني���ة تعل���و، ن���واح، نعي���ب، كل تل���ك الحلب���ة كانت في 

م�سمعيه...
ظّن �سالم نف�سه في حلم، اأراد اأن ي�ستفيق من ثقله، اإلى اأن و�سل 
اإلي���ه �س���وت ابن���ه ال�سغي���ر اأن�ض منادي���اً م�ستغيثاً: اأب���ي ل ترحل ل 

تتركنا.. هل حقاً هو اأن�ض؟
ح���اول اأن يفت���ح عيني���ه لي�سطدم ب�سره بع�س���اب يغطيهما، لكن 
بع�س���اً م���ن خي���وط ال�سم����ض المتين���ة ا�ستطاع���ت اختراق���ه، اأراد 
ا�ستيع���اب ما يجري حوله، فا�ستجمع ق���وة ب�سره ليرى ما يمكنه، 
ه���ّم بالنهو�ض مح���ركاً قدميه، يديه، لكن عبث���اً، فهناك ما يمنعه 
م���ن ذل���ك، وكاأّن���ه قد �س���ّد وثاق���ه، اأدرك عج���زه عن الح���راك، هداأ 
للحظ���ات ململم���اً �ستات نف�سه، ب���كاء ونحيب و�س���يء اأ�سبه بقما�ض 
يلف���ه كّله، و�سدى مخيف.... اأهو القب���ر والكفن؟ تو�سعت حدقتا 

عينيه، اأما فوؤاده فكاد اأن يخرج من مكانه، 
كيف ذلك؟ اأاأنا ميت؟ اأنا حي!

تذك���ر باأنه فق���د وعيه و�سقط على عتبة بيت���ه، لكن عتبة الزمن 
ه���ذه تاه���ت، ح���اول اأن يب���داأ با�سترجاع م���ا حدث مع���ه، فتراءت له 
حيات���ه، وب���داأ ي�سترج���ع بع�س���اً من اأيامه وب���كل تفا�سيله���ا دون اأن 
يقط���ع اأح���د خلوت���ه، تذك���ر �ساح���ب البي���ت ال���ذي ا�ستاأج���ره، راآه 
غ���وًل ف���ي لبا�ض اإن�س���ان كان ي�س���رخ مطالباً باإخالء البي���ت اأو دفع 
الآجار المنتظر من ابنه الم�سافر، والمدة اأق�ساها ع�سرة اأيام واإّل 
ف�سيطردهم خارجاً، ح�سر اإليه �سوت ابنه الم�سافر والذي كان قد 
ب���اع بيته لأجله، لأجل ما خلف ال�سط���اآن واأر�ض الأحالم، امنحني 
ي���ا اأبي ب�سع���ة اأ�سابيع لتاأمين المبلغ فل���دي �سائقة خانقة، اأعدك 
ل���ن تنتظ���ر اأكثر من �سهرين، تنهد الأب �سالم تنهيدة لملم الكفن 
نزفه���ا، فما زال ف���ي مخيلته �سورة خطيبته وه���ي تحمل الآيفون 
وبجانبه���ا �سن���دوق ال���ورود الحم���راء الجميل���ة الممل���وءة بالحب 
والم���ال، وقد خ���ّط ا�سم البنك الحبيب �س���ورة زّينت بها �سفحتها 
على مواقع التوا�سل الجتماعي، هرب �سالم منها بب�سره ل�سورة 
ابنت���ه عف���راء ذات الع�سرين عام���اً، التي تعمل ف���ي ور�سة الخياطة 
وه���ي طالبة ف���ي ال�سنة الثانية من كلية ا لآداب والعلوم الإن�سانية 
ق�سم اللغة الإنكليزية، معينة اأ�سرتها وكافية لذاتها، حينها توهج 
بري���ق الحياة من جديد متحدياً ق�سبان كفنه، مر�ساًل التبريكات 

لمرور �سريط الحياة الذي اأوقفه �سوت زميله و�سديقه:
 رحلت باكراً يا �سديقي، لتح�سر �سورته وهو يعاتبه عما يفعل 
واأم���ا الأخير فكان ف���ي �سراخ هي�ستيري، من اأي���ن �ساأطعم اأولدي 
كي���ف �ساأ�س���رف عل���ى عائلتي ودرا�س���ة اأولدي، فهل تظ���ن باأن تلك 
المثالية التي تعي�ض فيها �ستطعمنا خبزاً وت�سدد لنا فاتورة الماء 

والكهرباء.
وتذك���ر اإجابته له »المبادئ ل تتج���زاأ« لكنه في الوقت ذاته �ساأل 

نف�سه اإن كان �سديقه ا�ستطاع تاأمين الدواء لزوجته المري�سة؟ 
وهنا ح�سرت �سورة زوجة �سالم مت�سائاًل: هل هي تبكيني الآن؟ 

اأم اإنها قد ارتاحت مني؟ 
اإنه���ا تتذمر دائما تطلب المال، مقارن���ة نف�سها بزوجات اإخوتها 

الذين اأنعم اهلل عليهم، 
م���ن  ويريحن���ي  ياخدن���ي  )اهلل  المتك���ررة:  عباراته���ا  متذك���راً 
هالعي�س���ة( لك���ّن �س���وراً خجول���ة قبعت ف���ي زاوية ذاكرت���ه، خرجت 
دون ا�ستئ���ذان، �س���ورة زوجته وه���ي تبيع بع�ض الأث���واب ال�سغيرة 
الت���ي كانت تحيكها �س���راً لجاراتها ثم تد�ض المبلغ في جيبه بينما 
كان يتظاه���ر بالن���وم، م���رت مقتطفات من حيات���ه ب�سرعة ال�سوء، 

كان لونها وطعمها هنا مختلفاً عنده.
�سم���ت �سال���م م���ع �سم���ت الم�سلي���ن وه���داأ ل�سكينة ل���م يتذوقها 
ق���ط في حياته قطعت �سكينته حفنة م���ن التراب كاأنها ردت عليه، 
لم�س���ت روحه قبل كفن���ه، ليغم�ض �سالم عيني���ه مبت�سماً، قدر قد 
يكون اأول يكون؟ و�سوت اآخر ل�سغيره: بابا ل تتركني وحيداً....

نادي اأ�صدقاء اتحاد الكتاب العرب.

مطار جبلة )حميميم( 2013
ال�سماء وحَدها �سافيٌة مقمرٌة اأّوَل الليل وكّل الوجوه غائمٌة متعبٌة 

و ذل���ك الرج���ُل العجوُز لم تعرْف َمِعدُت���ُه غيَر طعم الّتبغ المّر مرارَة �ساعاِت 
النتظار التي اأتعبْتُه اأكثر مما فعلت به �سنواُت الكدِح الطويلة.

اها في �سال���ة المطار وفي فناءاته ينتظ���ُر و�سول الحّوامة  ثالث���ُة اأّي���ام ق�سّ
الع�سكرّي���ة القادم���ة من حلَب، الحّوامة التي تحم���ل جثمان ولده لم ُتقلع لأّن 

ال�سماء ال�سافية تجعلها هدفاً وا�سحاً للعدو الذي يحا�سر المدينة.
و�سلت طائرُة دم�سَق

جثاميُن ال�سهداء كثيرٌة.. والجنوُد ينقلون ال�سناديق الملّفعة بثوب الوطن 
واجميَن �ساكتين. 

عة بثوب الوطن  �سناديق كثيرة مت�سابهة ملفَّ
كان يراقبها الرجل ويعّدها، ويقول في باطنته:

»دخيل���ك ي���ا اهلل كلُّه���م مت�سابه���ون ول يختلف ابن���ي عنهم ليته���م يعطونني 
واحداً منهم لقد ك�سر النتظار ظهر اأّمه«.

ل �سجي���َج هن���ا �س���وى م���ا تحدث���ه الطائ���رات القليل���ة الت���ي تت�سل���ل ف���ي هذا 
ة كابية، وبع�ُض موجاٍت تتوه عن الّرمل فتلطم  الف�س���اء الأزرق المغ�ّس���ى بف�سَّ

خّد الجرف ال�سخري القريب الذي ي�سبه جبهة هذا العجوز الحائر.
هنا في ِفناء المطار تترقرق دموع الن�ساء ب�سمت، 

حت���ى �سهقاته���ن مكموم���ٌة، كعوي���ل ذئ���ب ف���ي غاب���ة بعي���دة، يحب�س���َن الحزن 
وال�سرخ���اِت والزغاري���َد حتى تحدَث تلك اللحظات الفري���دة في ن�سوِة وجِعها 
حي���ن ي�س���ل الجثم���ان �ساح���ة القري���ة و�س���ط مزاري���ب الر�سا����ض الت���ي تر�سق 
ال�سم���اء بع�سبي���ة وانتق���ام.. وم���ا تنثره اأي���ادي الثكال���ى والمفجوع���ات بالفقد 

الأبدّي،
من الأرّز والورد

عندها فقط ُتطلُق ال�سكاكيُن المكبوتة 

والزغاريد المدّماة وال�سهقاٌت العبثية التي ل حدود لوجعها ون�سوتها.

اب���ط ذي النج���وم الثالثة والوج���ه الواجم  وق���ف الرج���ل الَقْرَم���ة اأم���اَم ال�سّ
ارم الذي كان يوّزع العمَل بعينيه اللتين تهربان من كّل الوجوه  ال�سّ

قال بتو�سل مرير: 
»ب���اهلل عليك يا عّم، اهلل يحمي �سبابك اأعطيني �سهيداً من هال�سهداء، كلهن 
ولدن���ا رح اأعم���ل له عر�ض كبي���ر و�سّعل بخور عند قبره كل ي���وم.!!، يعني متل 

ابني ول يختلف عنه«
ارُم قلياًل قلياًل نحو الغرب واأعطى الأوامر لجفنيه بخنق  انزاح الوجُه ال�سّ

دمعتين نفرتا من ثغرتين في زاويتي عينيه.
كان ن�سف القمر ينحدر ببطء قاتل نحو البحر كزورق قديم ممتلئ بالعنبر 

يتهادى في ملكوت عجيب.
عوي���ٌل جدي���د انبعث من �ست���رة ال�سابط ذي الوج���ه ال�سارم...و�سع الجوال 

على اأذنه وا�ست�سلم لخدر لذيذ لثوان قليلة،
تهلل وجُهه المجّهم حتى كاد يبت�سم حين قال:

 ُعلم �سيدي حا�سر �سيدي بال�سالمة �سيدي.
اأدار وجهه للَقْرمة التي انت�سبت مثل كائن ن�سيته الأ�ساطير في هذا المكان، 

ينتظر الجواب وكّله عيوٌن متو�سلة.
اأع���اد ال�ساب���ط التطل���ع اإل���ى اأرجوح���ة ال�سم���اء، ل���زورق العنبر ال���ذي اقترب 
م���ن �سلح���ة �سوداء رقيق���ة بعيدة تمو�سعت عل���ى الأفق والبح���ر كمخدة القدر 

الأبدية..
ورّكز عينيه بثبات وثقة في الوجه القمرّي المكتمل وجعاً وحيرة.

وقال ب�سوت ل يخامره ال�سك:
تكرم عم تكرم، 

اليوم اليوم بعد �ساعة من غيبة القمر.

ل اأخال���ك تت�س���ور حيرة فنان عا�سق وهو اأمام تحد..؛ كيف ير�سم لوحة من 
المو�سيق���ا: لوحة اأغني���ة الف�سول الأربعه تكون هدي���ة لحبيبته ويفوز بقلبها 

والجائزة المقررة 
لق���د عا����ض فترة �ستاء طوي���ل.. وهي بعيدة عنه، تراك���م �سقيع الحزن البارد 

فوق �سدره في بعادها.. 
وقف اأمام قما�ض اللوحة ال�سامتة وا�سطفت علب الأوان

ال�سامتة... 
ا�ستح�سر في ذاكرته المقدمة المو�سيقية لأغنية الربيع 

وكيف راق�ض حبيبته ودار بها كل اأرجاء المكان. رق�ض �سلو، وفال�ض الأن�سب 
للعناق 

ا�ست�سلم���ت الألوان له، بداأ الر�سم... بل بالأحرى قادته الفر�ساة لر�سم �سكل 
الوجه. 

كان اللح���ن هو من يحرك اأنامله، ويتوق���ف بين الفينة والخرى... ليختار 
لوناً اأو يمزج لونين اأو اكثر لكي ير�سم.

�سكل ال�سفاه النارية اللتين كانتا على الدوام مفاتيح �سباحه... 
�سع���ر بالن�س���وة للذك���رى؛ وباأ�ساب���ع الحرفي الماه���ر اأخذ ينث���ر ورداً وزهراً. 
يك���ون �س���كل الوجه، اأما العينين فقد و�سع فيهم���ا نجمتين تتهاديان في �سبح 

الجبين 
اأم���ا الخري���ف الن���زق... فاأخذ ير�سق كل األ���وان الطالء على اأزه���ار الحديقة 
ف���ي ثوبه���ا. اللون القرمزي المحظ���وظ يتنقل بتاأن عل���ى ال�سجيرات و�ساعداً 

اإلى الوجنات. 
الخريف العنيد النزق الذي يهز الأ�سجار يمنة وي�سرة. 

واإلى الأمام والخلف... جعله ي�سكن وي�سمح له بفا�سل من الأمان ال�سماوي 
ك���ي ير�س���م الأوراق المت�ساقط���ة. عل���ى الأر����ض تت�ساب���ق عب���ر المم���ر مرحب���ة 

بخطواتها. 

 ه���ي غ���دت الربي���ع بي���ن يدي���ه، ع���ذراء تتوه���ج وجنتاه���ا بالخف���ر والحي���اء 
والجم���ال؛ وغ���دا �سيفه���ا عرو�ساً متوهج���ة الوجه.. اأما الخري���ف فكان الولد 

العاق، له هدوءه العابر.
 اأكثر �سخباً من مغامراته 

 لق���د اأدخ���ر ال�ست���اء ولياليه الطويل���ة واأحزان���ه وثلجه وعوا�سف���ه.. لفترات 
عا�سها في بعدها 

اأراد ربيعاً دائماً من الحب. للحب وجه اآخر. 
 واأزف اليوم المقرر لإعالن الجوائز وعر�ض اللوحة الفائزة.. 

جل�ض.. وقلبه ينب�ض بعنف مثل تلميذ قدم المتحان 
وفي لهفة النتيجة 

اأعلن المذيع في ال�سالع عن اللوحه الفائزة. وك�سف ال�ستار عنها؛؛
كانت هي لوحته لوحة الحبيبة 

غمرته الفرحة... واأخذ ي�سعد متاأثراً اإلى المن�سة 
 واإذ ذاك كانت الفرحة الكبرى بانتظاره؛ فتاته حبيبته وكانت بين الح�سور 

وقد اأخذتها المفاجاأة 
اأخذت���ه بمجام���ع قلبه���ا وعانقته عن���اق الأم����ض و كالحالم اأخ���ذ يدندن: دي 

الربيع عاد من تاني... 
 لم يعباأ العا�سقان. بالمعلق اأو نظرات اللجنة

 وغاب عن ناظريهما اأ�سواء ال�سالة
و�سّموا اآذانهم عن ت�سفيق الجمهور المرحب 

 اندمج كال العا�سقين بقبلة اأنهت عذاب ال�سنين 
وهم�ض لهثاً اأحبك. اأجمل من 

الربيع.... 

نادي اأ�صدقاء اتحاد الكتاب العرب.

حين يغيب القمر/أقصوصةأنا

وجهها.. ربيع آخر
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فيل�سوف وعالم، يجل�سان على طاولة واحدة، 
يغو����ض كل واحد ف���ي اأبح���اث درا�ساته وعلومه 
الثقيل���ة، فالعالم ل يترك ورق���ه ومخطوطاته 
اإل عندما يح���ّل كل معادلته الريا�سية وينهي 
كيميائ���ه  وتفاع���الت  الهند�سي���ة  ر�سومات���ه 
البحت���ة، والفيل�س���وف يتعّم���ق بالوجودّي���ات، ل 
ين���ام اإل عندم���ا يجد جواب���اً منطقّياً عن كّل ما 
ي�س���األ عن���ه، ويكت���ب الخواط���ر العميق���ة فكرياً 

والنقّية وجدانياً..
ولّم���ا تعر�سا لماأزق ما، �سارع العالم ليتنا�سى 

ويكمل حلوله ودرا�ساته لبناء اأفٍق جديد..
والفيل�س���وف جع���ل م���ن اأوراق���ه وقلم���ه درع���اً 
يحم���ي م���ن العادي���ات الغ���ادرات، فب���داأ بكتاب���ة 
كل م���ا يفكر ب���ه ويجد حل���وًل لم�ساكله، وي�سع 

لنف�سه المعادلت الروحانية ل الرقمية..
ولك���ن ال�سي���ق اأح���اط بهما م���ن كل الجهات، 
فوّل���د ه���ذا الح�س���ار فيل�سوف���اً �َسِج���راً، وعالماً 

َتِعباً..
ولك���ن  ياأ�سه���ا،  الحي���اة  م���ن  نه���ال  كالهم���ا 

ال�سكوى من الحزن �ستاأخذ حّقها..
فدار الحديث:

الفيل�س���وف: ي���ا ل���ه م���ن عم���ر! ي���ا له���ا م���ن 
م�سّقة!..

- العالم غير مكترث اإل لالأرقام: اأحم.. نعم 
نعم.. م�سّقة..

- ليت���ك ت�سمعن���ي وت�سغ���ي اإل���ّي ول���و لم���ّرة، 
فعاًل، الإ�سغاء من فنون الحياة..

- اأح���ّل مع���ادلت �سعب���ة كل ي���وم لأ�سنع فّني 
الخا�ض..

- األ ت�ستطي���ع اأن تهديني واحدة من حلولك 

لم�ساكل���ي؟ �سحق���اً للّريا�سي���ات الت���ي ع�سقتها، 
ذلك الع�سق التائه، في مغارٍة من العبث!

- ل تتكّل���م ع���ن الريا�سيات هك���ذا! فهي علٌم 
كما اأن الفل�سفة علم!

- م���اذا �ستعطين���ي لحيات���ي تل���ك المع���ادلت 
ال�سخيف���ة؟ قّل لي، كيف لي اأن اأخُل�ض من ذبح 
اأفكاري لي، ونهم م�سائبي ل�سالمي، وذكرياتي 
الت���ي اغت�سبت كّل تالفي���ف دماغي وبطيناته؟ 

قالها بح�سرة ممزوجة بجر�ض الأمل:
- بطريق���ة الح���ذف بالّتعوي����ض! وابت�سام���ة 

خفيفة علت وجهه
�ساخ���راً  جواب���اً  تج���ب  ول���م  �سك���َت  ليت���ك   -
للب���كاء  تد�س���ن  بتنهي���دة  بَحيرت���ي!  م�ستهزئ���اً 

قالها..
فالتف���ت اإلي���ه العال���م ب���ارد الُخل���ِق موا�سي���اً، 

وب�ّسر:
- طريق���ة ح���ذف اأخط���اء الما�س���ي وعثرات���ه 
و�سقوطات���ه و�سدماته وحّت���ى نا�سه بالّتعوي�ض 
بالمحاولة الم�ستمّرة، ممار�سة ال�ّسغف، الوقوع 
بالحّب، ال�سع���ي للعطاء بر�سى، القناعة، وبناء 

الم�ستقبل المعّد لك من نور اهلل..
بلغ���ة  ي���رد  اأن  اإّل  الفيل�س���وف  ي�ستط���ع  ل���م 
العي���ون، فجّحظ���ت عين���اه م���ن ع���رّي الحقيقة 

التي واجهه بها..
فحين راآه العالم �سحك، وقال:

- اأن���ت وح���دك م���ن يمكن���ك �س���وغ الِحك���م؟ 
الأ�سئل���ة  ع���ن  »الإجاب���ة  خان���ة  �سم���ن  اأكتبه���ا 
م�سرذب���ة الإجاب���ات«، ون�سيح���ة مّن���ي ي���ا �ساح، 
علي���ك بح���ّب الريا�سي���ات، وتحوي���ل قوانينه���ا 
المعّقدة اإلى حقائق، ربما �ستحّب حياتك اأكثر!

علم الرياضيات،
 وعلم الحياة

قصة

اقترب���ت ليل���ة المي���الد، فك���ر �سانت���ا بهدي���ة مختلف���ة ه���ذا 
العي���د، ه���ي تحقيق الأح���الم، اأخذ يت�ساءل ت���رى بماذا يحلم 

الأطفال؟ وكيف يحقق اأحالمهم؟
ح���ّل الم�س���اُء عل���ى البي���وت ونام���ت اأغلبه���ا ب�س���الم ٍ، بقي���ت 
بع����ض غرف الأطف���ال م�ساءًة، دخل �سانت���ا متخفّياً اإلى تلك 
البيوت انتظر نوم الأطفال ليزور اأحالمهم، بقي لأّياٍم يكرر 

الّزيارات.
وفي كّل ليلٍة ي�سّجل في مذكراته حلم ع�سرة اأطفال.

كان م���ن بي���ن الأحالم ما ه���و جميٌل جداً، ومنه���ا ما اأحزن 
�سانت���ا، فتال���ة طفل���ٌة تحلم بع���ودة اأّمها المتوف���اة، وزين حلم 
اأّم���ا لي���ن  بالم�س���ي مج���دداً، وت���رك كر�سي���ه ذي العج���الت، 
فحلمها اأن ت�ستري ثوباً اأحمَر جديداً، ورهف واأ�سامة ت�ساركا 
الحل���م بمن���زل كبير وجميل تك���ون لكّل واح���د منهما غرفته 
الخا�س���ة والوا�سع���ة، وعدن���ان حل���م اأن ي�سب���ح اأط���ول قام���ًة، 
بينم���ا حلم���ت زكاء بب�سرة �سافي���ٍة خاليٍة من البث���ور واأ�سنان 

اأكثر جماًل. 
بي���ة  بع���د الأي���ام الّطويل���ة م���ن الّدخ���ول اإل���ى اأح���الم ال�سّ
والبنات الأكثر حزناً قرر �سانتا البحث عن طريقة يجّمل بها 
الأح���الم، فّكر وفّكر طوي���اًل، حّتى لمعت اأمامه نجمة الحظ 
الم�سيئ���ة ف�ساأله���ا اأن ت�ساع���ده، لّكنها لم ت�ستط���ع، اتجه اإلى 
جاره���ا القمر، وطلب منه الّطلب ذات���ه، قال القمر: يا �سانتا 

اأنا اآتي لياًل لينام الّنا�ض ويحلمون، ل قدرة عندي على تغيير الأحالم، �سيطر الحزن على �سانتا واأخذ ي�ساأل كّل الكائنات من 
حوله، لكن اأي منها لم يمتلك جواباً.

اأوى مهموم���اً اإل���ى فرا�س���ه في الم�ساء، وقب���ل اأن يغفو لمعت له فكرة مده�سة، اأ�سرع ي�سن���ع الهدّية فرحاً، �سهر طوال الّليل 
فغداً هو الميالد، وفي ليلة العيد وبعد اأن دقت الأجرا�ض كثيراً، ركب عربته الجميلة، وبجانب الهدايا التي �سنعها لالأطفال 
باح، ا�ستيقظ الكّل فرحاً  ط���وال ع���ام م�س���ى، حمل زجاج���ة، واأخذ ير�ض منها على نوافذ الأطفال الحزانى، حّتى لّما ج���اء ال�سّ
و�سانتا كان فرحاً جداً اأي�ساً، اأثار الأمر ده�سة ال�ّسم�ض، و�ساألت �سانتا با�ستغراب عن �سّر البهجة، اأجابها فرحاً: اإّنه �سهر ليلة 
قب���ل المي���الد، يعّد خلطة القناع���ة في زجاجة، لأّنها تجّمل الأحالم والأيام معاً، وهكذا اأ�سب���ح كّل الأطفال را�سين بما اأحّبه 

اهلل لهم، وان�سغل �سانتا مجدداً بالإعداد لهدّية العيد القادم في م�سنعه البعيد هناك عن العيون قرب الأحالم.

زجاجة الحلم الّسحرية

بالعط���ر  والحالم���ات  الم�سيئ���ات  ال�سباح���ات  اأيته���ا 
والفرا�سات

اأيتها ال�سمو�ض الطالعات من خدورها 
اأيتها الن�ساء الحافيات الراق�سات 
على جمر الأيام وعجين العذابات
هل راأيتن كوكباً من روح الطبيعة
اأو نجماً �سارداً في ف�ساء الج�سد 

يبحث عن ح�سن دافئ
يرتل �سلواته في محراب ع�سقه ال�سرمدي

اأيتها ال�ساحرات
ال�سيطانات الغارقات في ال�سعوذة والجمال

هل راأيتن اأمي؟؟!!
اأيتها المت�سوفات في محاريب رابعة وليلى 

والرومي الذي بكى مذبوحاً من الع�سق 
لب على اأع�ساب ج�سده حتى الفناء والحالج الذي �سُ

وال�سهروردي الذي عرف عر�سه فاعتاله
هل راأيتن اأمي؟؟!!

اأيها الفال�سفة المم�سكون ع�سا الحكمة من طرفيها
اأيها ال�سعراء المحترقون ب�سقيع اأيامكم

اأيها المفكرون المعلقون في اأقفا�ض الإيديولجيات

اأيها النحاتون باأزميل الوقت �سخر اأحالمكم
اأيها الفنانون العازفون على اأوتار الروح 

تعزفون الحقيقة التي ا�ستترت بحجاب معناها 
اأيها الموؤرخون 

واألعيب���ه  الوق���ت  كاأ����ض  م���ن  الخارج���ة  الحكاي���ا  رواة 
المخيفة

هل راأيتم اأمي؟؟!!
اأيتها الفرا�سات 

التي تلون ب�ساط اللون برق�ساتها
هل راأيتن اأمي؟؟!!

اأيتها ال�سمكات ال�سابحات 
في بحر روحي واأفكاري وانتظاري

هل راأيتن اأمي؟!
اأيتها العواطف العزيزات على ملكوتي 

الرائحات �سوب تالل همي 
هل راأيتن اأمي؟!

اأمي تلك العيناها
نور من ف�ساء الحبِّ

و�سفتاها مبا�سم من مفردات الخير
اأجفانها وكنات طيور العطاء

اأمي 
التي ت�سرق الهم عني

اأمي التي تقطف ثمار الظلم عن �سجرة الحياة
اأمي 

حمامة مك�سوة بالدم والحنين
م�سكونة بالرحيل اإلى �سباحات ل تعرف الحرائق

تن�سر هديلها تنويمة لالأعين المتعبة
اأمي..

تتربع عر�ض قلبي
�سولجانها بكائي وحرائقي

تاجها القلق والهلع واللهفة على زغاليلها 
ل اأجنحة لهم �سوى روحها

اأمي...
الجال�سة على عر�ض قلبي 

الذي حطمته الدهور والعذابات
ها هو في راحتيك ينبعث كالعنقاء من الرماد

نادي اأ�صدقاء اتحاد الكتاب العرب.

أنت الملكة

إبداعات شابة
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كان حلماً اأن اأ�ستعيَد عافيتي
بعد هذا الوجِع

تحقَق الُحُلُم بيدك
ونبَت الع�سُب على �سفاف اأوردتي 

وانبج�ض نبُع الحياة بالمياه العذبة
كان حلماً اأن اأ�سمع الكناري 

يزقزُق في حجراِت روحي 
لكْن بيدك 

قطعاٌن ترفرُف وتحطُّ
كان حلماً 

وُء واأ�سكَن في داِره  اأن يلب�َسني ال�سّ
بيدك 

اأده�سْتني ال�ّسم�ُض 
ب�سوئها ال�ّساطع وبدفء المحبة 

كان حلماً اأن اأ�ستعيَذ من الهرم والعجز
بيدك

 انطلق الّزهُر في دروبي
مخ�ساًل بالّندى في خريف العمر

كان حلماً اأن اأم�سي منت�سيًة 
باأ�سباب الفرح وباأمل كبير

 لكْن بطيِفك 
اأ�سبحْت ترافُقني الأيائُل والفرا�ُض

لأّنك
تفرُد اأحالمي على ر�سيف الوقت

وتحت ظلَّك 
تقوُل لها كْن فيكون

نادي اأ�صدقاء اتحاد الكتاب العرب

اأيا طيراً اأتاني في م�سائي
رماَك الهمُّ ِمثلي في انطواِئك

تاآكَل قلُبك الم�سكيُن �سوقاً
وما ل قْيَت دمعاً في رثاِئك

بُّ ب�سْكِبه �سْبراً قلياًل ت�سُ
يَُّق في �سمائك على حاٍل ُي�سَ

ويقُتُل فيك قلباً ل ُيداَوى
بطْعناٍت ت�ساهم في عناِئك

فُتدمي عمَقَك الباكي �سقاًء
وتكتب بي ق�سيداً في ف�سائك

عِن الأحباب والذكرى... وت�سدو
بنار القهر في َوْهِج انطفائك

وعن اأهٍل بِظلٍّ ِمْن حماُهْم
لقيَت �سفاَء ُجْرٍح ِمَن بالِئك

َدِت الأماني وعْن حْرٍب تو�سَّ
وناَمْت بالجروح على ارتجائك

اأيا طيراً ُتَن�ّسيني �سقائي
ف ِمْن �سقائك واأرجو اأْن اأخفِّ

تعاَل... وِطْر بُحْلمي في ف�سيٍح
مَن الآماِل تحيا في ِجواِئك

اإلى اأهلي ُتَبلُِّغُهْم �سريعاً
ِبَبْوِح ق�سيدٍة �سيغْت �سباِئك

ى من الأ�سواق والأمِل الُمَرجَّ
بعودِة غائٍب... للُحْلِم حائك

ني َوُعْد، برواِئٍح فاَحْت، لُح�سْ
اأنا... كلِّي انتظاٌر للتقائك

نادي اأ�صدقاء اتحاد الكتاب العرب 

بحا لماذا؟ يا »اأريُج« تفوُح �سُ

َوَتْر�سُمني على ال�ّساعاِت ُجرحا

*لماذا اخترَت لالأياِم �ُسْقًما؟

ّحا اأعمًدا؟ ... اأْن راأيَت الُعمَر �سَ

*األ يكفيَك

عَر َمْيٌت؟ اأنَّ ال�سِّ

لُتمِعَن في َدِم الأبياِت �َسْفحا

*األ يكفيَك �سيُف الهجِر؟ قْل لي

لتغر�َض بي ُبَعْيَد الَهجِر ُرْمحا

*لماذا ِغبَت عن َعْيِن ا�ستياقي؟

َل َلْمحا وكانْت ِمنَك تر�سى الَو�سْ

*كريًما كنَت ....

تغمُرني ِبَفوٍح

لماذا َمْي�سُم الّتهياِم �َسّحا؟

*اأيعقُل اأْن َتعاَف ُحقوَل َوْجدي؟

باَبَة فيَّ َقْمحا؟ َوَمْن َيجني ال�سّ

*لماذا عندما تختاُر َهْجري

تزيُد و�ساَمًة واأزيُد ُقْبحا؟

*لماذا؟

تطعُن الّذكرى وتم�سي

وتترُك اأمنياِت الّروِح جرحى

*هنيئاً... اأْن َدَكْكَت ُح�سوَن اأم�سي

ْرحا وفوَق ُركاِمها اأعليَت �سَ

 كتبت: ثناء أحمد
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 كتب: وليد حسين/ العراق 

زوربا 
ِحيِم.. اآَتنا برمِحَك الرَّ

َنعم.. الَموُت �َسّيُد الِولَدة 
يُح.. َوالَمجُد الَمخلوُع َقد ُتعيُدُه ِامراأٌة َت�سكُنَها الرِّ

اأَو دمٌع َريَّان بالتَّ�سِهي 
هيا لَنرتِدي َمعاً..

فافِة..  �َسم�َض الَحقيقِة ال�سَّ
ر  بزَناٍر الأَخ�سَ

ِديقي.. ُهنا َيا �سَ
اأَ�سَمُعَك َجيداً :

الِحبُر ِزئبٌق َحام�ٌض..
دَق َبوُحَك - الَكلماُت - ِحيَن �سَ

الَفِة ِهي َزهُر ِخياِمَنا ال�سَّ
َتَتدحرُج ِفي �ُسلِم َزمٍن َعاقٍر

َنعم ُزورَبا..
ِهي لْم تثمْر ُتوتاً 

اأَ�سمُعَك َجيداً َتقوُل :
ِان�سرُفوا َجميعاً..
ِة الَفجِر  رَّ اإِلى �سُ

ُبيوُت الَعنكبوِت ل ُتجيُرَنا.. 
الَقدا�سُة َبَهاٌر َقاتٌل 

َوللحياِة َرغوٌة َتخدُعَنا 

يا اأيَّها الُمناَدى 
َعائدوَن اإليَك..
عائدوَن ِمنَك..

معَنا �سوٌت َمخمو�ٌض..
َوَجمُر ِحكاياِت َما�ٍض َلئيٍم..

َن�ستجِدي ُدودَة الَقزِّ اأَلَّ َتغُزَل ُقنََّب الَوهِم.. 
َعائدوَن اإِليَك ُزورَبا..

َن�ستح�سُد َقمَحَك الَعفِوي

َعائدوَن..
اكرِة بُروؤو�ِسَنا الَمقُطوعِة الذَّ

ف�ِض.. َمعَنا َنزُف الرَّ
راٌخ َكظيٌم  َمعَنا �سُ

َمعَنا كلُّ اأَجزاِء ِروايِتَك
التي َبلغْت اأَوَج َحبكِتها الإِن�سانيَّة 

َنهتِدي َنكهَة ُع�سٍب..
فوِح  ُنو�سو�ُض لعنِب ال�سُّ

فولِة  نوبَر الطُّ اأَنَّ الَع�سافيَر ما زاَلْت �سَ

و بال ِانتظاٍر للخاِتمِة 
بال ِاكتراٍث لَكبَوِة الُمخرِج..

ير النَّهاِر..  �َسن�سيُر بُخَطاَنا َمعَك َعلى َح�سِ
نَت - ِف���ي ُعنِق َموجٍة َرق�سَت���ك.. َرق�سَة  - َكَم���ا اأَ �َسنرق����ضُ

ُزورَبا 
لَي�سهَل َقلُب الإن�ساِن َزيَزُفوَناً

نادي اأ�صدقاء اتحاد الكتاب العرب

وانتقى الجرُح من �سهيِلك.. ِخال
قد َيراني.. بال روؤًى ِا�سَتَدل

منهٌك اأنَت لم تكن م�ستِتّباً
دون قلٍب رعى الموّدَة �ِسبال

اأّيها البا�سُط الذي ل ُيجازى
لك وجٌه اأهدى الحفاوَة ِطفال

ت�ستعيُد الدنى بهم�ِض حنيٍن
حيثما كنَت.. 
�ساعياً تتجّلى

فاأحّل الرجاَء.. لكنَّ �سوتاً
م�ستريباً َك�سا القيامَة ِظال

بيَن وعٍظ..
�سئمَت األَف حديٍث

ما توّخى اإّل التمّدَد َنقال
منُذ فح�ٍض..

متى اأزحنا ُركاماً..

يا لقلٍب كيف الغ�سا..!! بات ِحال
لم تزل بيننا مواثيُق عهٍد

مودعاٍت ترى انتماَءك ُثقال
وكاأّن الحياَة ترجو اندفاعاً

باقتداٍر.. وح�سُب قوِلك كال
وتناهت اإلى م�سامِع ُلبٍّ

ما تجافى.. عّما تطاوُل َجهال
وا�ستحاَل الذي يلوُك احتراقاً
وتنا�سى اأني ا�سطنعتك �َسكال

 وكما اأنت..
ل تبالي.. باأيٍن

تتغا�سى عن الجفا.. لي�ض اإل
وا�ستمرَّ الخواُء دون احتواٍء

فلنبارك.. اإِذ ا�ستحاَلك ِعجال
ك �َسيٌل ودليلي اإلى حيا�سِ

يعتلي ال�سخَر باحتداٍم توّلى

حالُة البوؤ�ِض في الزوايا تخّلت

عن عيوٍن بها الغياُب تجّلى

ها اأنا منحٍن ل�سوٍت تهاوى

ح�سبنا الهمُّ للفوؤاِد ا�ستحال
لم تنل من راحتيك معا�ساً

غيَر ظلٍم اأردى المدينَة َثكال

واأ�سّرى الردى..
فكان �سبوراً

يركُب ال�سعَب لم يكن ُم�ستِغال

اإن �سكى نزفاً..
لن يطيَل انتظاراً

منذ جرٍح عّمن �سواَك تخّلى
فا�ستعاَن الذي ي�سوُم عباداً

بمواليَن كي ي�سوَدك َختال

واستمّر الخواُء..ُزورَبا

لماذا؟طائر الُغربةكان حلمًا
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بلَج ال�سياُح واأ�سرقت اأ�سواُء

روِب تراق�ست اأفياُء وعلى الدُّ   

عاد الربيُع اإلى الربوع فهللت

فرحاً وما�ست واحٌة خ�سراُء   

وخريفهم وّلى يجرجر خلفه 

ما خلَّفتُه �سنونُه العجفاُء

ف�سمودنا ك�سَف الحقائَق كلها

وانجاَب عن تلك العيون غ�ساُء   

درب الكرامة نهجنا وطريقنا

قد عّبدتُه مدامٌع ودماُء   

ْدُت اأر�سي بالدماٍء زكيًة عوَّ

من خائٍن ُمنَيْت به الأنجاُء   

َح�ِسَب ال�سعادَة ُت�سترى بكرامٍة

يا خيبَة ال�ساري وبئ�َض �سراُء   

ذُتها بالباذليَن دماوؤَُهم عوَّ

ن لغا�سِب اأر�سنا اأُجراُء ِممَّ   

بجنودنا الأبطال اآ�ساد ال�ّسرى

هم ماٌل ول اإغراُء  ما همَّ   

نه�سوا لتحريِر البالِد واأق�سموا

األَّ ُيَدنِّ�َض اأر�سهم ُدخالُء   

الأر�ض عر�ض والجهاد فري�سة

قد �سنها الأجداد والآباء   

�سقطت عرو�ض البغي تحت نعالها

وغدا حطاماً ذلك الُخيالُء   

�سهداوؤنا الأبراُر �سعلُة نورنا

الم ُت�ساُء من قب�سها لجُج الظَّ   

الناثرون على التراب قلوبهم

وعلى الر�سالة اإنَّهُم اأمناُء   

الناذرون نفو�سهم لبالدهم

تذروا الرماد كاأنها العنقاُء   

الم�سترون دماَءنا بدمائهم

ما خاب فيهم ماأمٌل ورجاُء   

في كل �سبر من ثرانا هامٌة

مقطوعة اأو اإ�سبع جذاُء   

�سمت الكالم ففي رحاب خلودهم

يعيا الق�سيد ويعجُز البلغاُء   

وعاد الربيع

 كتب: منار قطيني

لي�ض اأمراً احتمالياً
اأن يفقد الليل �سهوته 

اأن يجري ماوؤه الجن�سي ظامئاً في طينته
اأن يتنف�ض مثل الأجنة 

في رحم الدمى ال�سوداء 
اأن يعلمنا ال�سحر وال�سعوذة والتعاويذ 

اأن يح�سد العتمة لنا 
كاأنه مملكة تتوالى فيها 

الوطاويط 
ال�سياطين 

واأولد العاهرات 
لي�ض اأمراً احتمالياً 

قد يكون مجازياً
مجازاً اأقول:

كنت اأحب لو اأن الليل 
نزهة في طريق طويل 

كي يوؤن�ض وحدتنا 

 و�سط غيوم م�سرقة واأمطار 
واأ�سجار �سرو و�سف�ساف 

ونجوم تحر�ض طي�سنا القروي 
ذات اليمين وذات ال�سمال 

على الأر�سفة التي ترك العمر فيها 
�سحكته على وجوه الب�سطاء 

و�سحر الهوى الذي ندور حوله بال اأي �سوؤال 
كنت اأحب لو اأن اأ�سابعي لياًل

اأ�سابعي التي تنثر القليل من ال�سوء 
في �سوارع المدينة وفي اأنفا�سي 

في ال�سماء وفي الأر�ض 
في مدافن الملوك العظماء 

في عادات الحب القديمة 
في الأرحام الوردية فت�سج البالد 

بال�سقور والن�سور والبوا�سق الجامحة 
هكذا بمهارة اأحب اأن اأطرز عباءة الليل 

من خيوط بالغة الترف

من �سولجان اأحلى من الحقيقة 
ودانتيل موؤطر بالزنابق البي�ساء 

وحرير ا�ستبرق يهز اأ�سحاب العرو�ض 
من بحبوحة قمر ف�سي 

قريب 
مرح 

�ساحك 
ت�سرب من حليبه الم�ساءات 

مجازاً اأقول: 
الليل اأنثى الكون 

عن�سر الأنوثة الغام�ض 
ح�سناه واآن�سناه ونا�سلناه

ليبداأ التكوين 
كينونة واحدة تلد ذاتها 

خال�سة الأزاهير والفرا�سات 
فيولد كل ثانية رحيقاً..

زكياً وندياً اأكثر مما يجب

ليس أمراً احتماليًا

َل من حكايِتنا وقفُت اأَهدِهُد الحلَم الموؤجَّ
ي التي َنَزَحْت اإلى خدِّ

وما �َسَقَطْت ذواِكُر من بقايا الأم�ِض
في تابوِت ُغْربِتنا

ول َزَحَفْت �سحارى فوق اأ�سواقي
ول يوماً ن�سيُت غدي
َخَبْزُت �سباَب ِمئذنتي

التي َهَرَبْت ولم َتُعِد
ورحُت اأكيُل من َوَجٍع

بقايا من �سفاِه الأم�ِض
ْت على �سفتي قْد َرَب�سَ

فتاأتي تحَت جفنيَّ المراراُت
التي حا�سرُتها َزَمناً

َر من خياٍل وتنع�ُض ما َتَي�سَّ
قْد تال�سى، غيَر ُمْفَتَقِد

دنوُت اإلى نوافِذها التي اْخَتلَ�َسْت
طقو�ساً كنُت اأخفيها

َفزاَرْتني على َمَهٍل
ْهُت ن�سياني ولْم اأََكِد وقْد َموَّ

َر َغْيُب اأفكاري، َتَفجَّ
و�سارْت عتمٌة،

حتى َتَدلَّى كلُّ َمقطوٍف َوُمْنَح�َسِد
اٌز �َض من حواِف الغيِم ُعكَّ َتَقوَّ

ُي�ساومني على َج�َسدي
، َفاأْنَتِبُذ الزوايا، غيَر َمْرئيٍّ

واأر�سُق بالومى قلقي،
وما قْد داَر في َخلَدي
واأرُكُن للقوافي خائفاً

كالم�سرِح المهجوِر
َبِب كيَف ي�سجُّ بال�سَّ

اأكاُد اأطاِوُع الما�سي َمَرارَتُه
وما اأ�ْسلَْفُت من َهمٍّ

فلول َخل�َْوتي، كالأنبياِء،
َلكنُت ناَر غدي

 كتب: سعد محمود مخلوف

َحرر ق�سيدَك واقترف دعواُه
واقب�ض على المعنى كما تخ�ساُه

رافق رفاتَك مم�ِسكا اأحالَمها
فالموُت يعطي �سعَفنا معناُه

ل �سيَر لو ذرفت عيوُنك دمَعها
اإن اأوجزْت مالم تقله الآُه

في اأوِل ال�سرداِب �سوٌت خافٌت
لن ت�ستطيَع �سماعُه...�ستراُه

ويحوُل بينك والُخطا اأن تّدعي
َهوَن الم�سافة... راف�ساً اإياُه

وباأنَّ زهدَك في الو�سوِل تعّمٌد
ما جاَء اإل كي تذود اأذاُه

�ُض الجدراَن خوُفك وا�سٌح تتلمَّ
ه�ضٌّ جداُر الخوف اإذ تلقاُه

تحتاج عيناً من تراٍب كي ترى
مثواك في كل الذي تحياُه

ما من �ستائر هاهنا �سوء فقط
يعطي ح�سورك لوَنه وَمداه

واأنا هنالك في الفناء ممدد
تروي دموع العا�سقات ثراه

ما عدت اأعلم من بنا قباًل ق�سى
اأو من �سينجو اإن دعاه اهلُل

كابرت حتى ل يقال باأنني
اأنفقت قافيتي...فما اأغباه

وجعلت كل الباكيات ق�سائداً
ون�سيبهن من الغوى... ثلثاه

فالحب رغم الموت يبقى خالداً
وجمال كلِّ مجاِزنا... اأنثاه

 كتب: محمد قاقا

األنثى المجاز َلوال خلوتي

األقى لكاأَ�ِض الروحْ 

�سنارَة المطلْق

فا�ستيقَظ التفاحْ 

وَتاأَّلَق الزنبْق

زّفي رماَح الليْل

للعا�سِق الأَ�سبْق

يا رّنَة الإزميْل

المجُد لالأَزرْق

عيناَك اأطلقتا

والقلُب قد اأَطلْق 

ُيهدي اإلى الأَمواجْ 

قبالتِه الزورْق 

اأَبرقَت للنجماتْ 

لْيُل الهوى اأَبرْق 

الجرُح رمُز الرق�ْض 

في نزفِه اأَورْق 

تبكي بال اأَمطارْ 

في َم�ْسهٍد ُيحرْق 

يا ب�سمًة عبقْت

من وردٍة َتغرْق 

اأ�سلمَت ثوَب العي�ْض 

فتوهَج الَبْيَرْق 

َيروي لقر�ِض ال�سم�ْض 

اأُ�سطورَة اللقلْق

 الشاعر الفلسطيني 
محمود علي السعيد

إبداعات شابةكأس الروح
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زار الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي�ض اتحاد الكت���اب العرب والأديب توفي���ق اأحمد نائب رئي�ض 
التحاد يوم الجمعة 2022/8/19 الأديبة جمانة طه في منزلها بمدينة جبلة.

وف���ي لق���اء داف���ئ، دار الحديث حول مجمل اأعم���ال الأديبة جمانة ط���ه وم�سيرتها الطويلة في 
عوالم الق�سة الق�سيرة للكبار وال�سغار والبحث الجتماعي والأدبي واأدب الرحالت.

زي���ارة تعك����ض اأهمي���ة التوا�س���ل بي���ن رئا�س���ة التح���اد واأع�سائ���ه فالتح���اد يرتق���ي بتجاربه���م 
وخبراتهم واأعمالهم الأدبية.

زار الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي�ض اتحاد الكت���اب العرب والأديب توفي���ق اأحمد نائب رئي�ض 

التحاد يوم الجمعة 2022/8/19 الأديبة اأني�سة عبود في منزلها بمدينة جبلة.

ودار الحدي���ث ح���ول دور الثقاف���ة ف���ي تنمية الوع���ي الوطني .. وحول نتاجه���ا الجديد ب�سدور 

روايته���ا » �ساح���ة مري���م » والم�سروع الثقافي ال���ذي ت�ستعد له لإعادة طباع���ة بع�ض مجموعاتها 

الق�س�سية والروائية وال�سعرية .

زي���ارة تعب���ر ع���ن اأرق���ى ح���الت التوا�سل بي���ن رئا�سة التح���اد واأع�سائ���ه والهتم���ام بجديدهم 

م�سروعاتهم الثقافية وهمومهم وتطلعاتهم.

في ضيافة األديبة في ضيافة األديبة جمانة طه
أنيسة عبود

الأربعاء 7/اأيلول/2022 �� ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحاً
)ن�ساط اأدبي ي�سارك فيه كل من: يو�سف نور �� �سياء ق�سبجي 

�� �سعيد رجو(.
الأربعاء 14/اأيلول/2022 ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحاً

)ن�س���اط اأدب���ي ي�س���ارك في���ه اأع�س���اء ن���ادي ال�سب���اب الثقاف���ي 
بعقبها لقاء ثقافي حواري مع اأع�ساء اتحاد الكّت��اب العرب(.

الأربعاء 21/اأيلول/2022 ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحاً
)محا�س���رة يلقيه���ا الدكت���ور محم���د قا�س���م عب���د اهلل بعنوان 

»تنمية مهارة التفكير والأدب«(.
الأربعاء 28/اأيلول/2022 ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحاً

)ن���دوة بعن���وان »غ�سان كنفاني �سي���رة وم�سي���رة« ي�سارك فيها 
كل م���ن: محم���د جمع���ة حم���ادة ����� �سه���ا ج���الل ج���ودت ����� اأ�سامة 

مرع�سلي(.
ُيق���ام الن�ساط ف���ي الحادية ع�سرة في مقر ف���رع اتحاد الكتاب 

العرب ب�سارع بارون.
البرنامج قابل للتعديل وفق ما تقت�سيه ال�سرورة.

�سم���ن �سل�سلة ال�سعر من اإ�س���دارات اتحاد الكتاب 
الع���رب �س���در دي���وان جدي���د لل�ساع���ر ع�س���ام خلي���ل 

حمل عنوان »على خ�سرها«.
الأح���الم خط���وات  تعان���ق  الدي���وان  ف���ي ق�سائ���د 
ال���دروب المف�سية اإل���ى بوابات الم�ساع���ر الإن�سانية 
ف���ي اأرقى حالته���ا، وتر�سل الأبيات �س���ذرات نورانية 
روحاني���ة تكل���ل هام���ة الح���زن بت���اج م���ن اأم���ل وحب 

ولهفة وذكرى.
تزخ���ر ال�س���ورة ال�سعرية في الدي���وان بالمو�سيقا 
الداخلي���ة الآ�سرة، فتاألق هذا التالق���ي عمقاً �سفافاً 
مكثف���اً عك����ض مل���كات �ساع���ر يح���اور مراي���ا ال�سدق 

الفارهة بقلبه وروحه واإح�سا�سه. 
ف���ي الدي���وان 59 ق�سي���دة اأطلقه���ا ع�س���ام خلي���ل 
ف���ي ف�ساءات وتخ���وم عميقة عمق الأل���م، فاتنة حّد 
الإبه���ار، تلق���ي �سكين���ة ا�ستثنائية في قل���ب المتلقي 
الذي ي�ست�سعر حروفها على اأهداب العمر المن�ساب 

ب�سمت اأو ب�سخب.
فج���اأة  خلي���ل  ع�س���ام  اأبي���ات  تتدف���ق  وكعادته���ا 
وبع���د ط���ول انتظ���ار، متمردًة عل���ى ماأل���وف ال�سورة 
والمف���ردات، مثبت���ة ح�سوره���ا الرا�سخ ف���ي خريطة 
ال�سعر ال�سوري والعربي.. الميدان الأحب اإلى قلبه 

والأقرب اإلى روحه.
ف���ي �س���ورة جمالي���ة مرّكبة نقي���ة، يم�س���ك ع�سام 
خليل ببراعة خيوط المتن ال�سعري، بتكثيف يرفل 

ف���ي الدلل���ة والمج���از، ليترك على ج���دران ق�سائد 
الدي���وان ب�سمات �ساعر يقت���رف الق�سيدة عن �سبق 

اإ�سرار و�سغف.
تنو����ض فل�سفة ع�سام خلي���ل ال�سعرية بين الأبيات 
بعذوب���ة وان�سيابي���ة ال�سع���راء الكب���ار، حي���ث تم�س���ك 
الإجاب���ة برف���ق خ�سر ال�س���وؤال ول تجافي���ه ليتجلى 

اأثر الن�ض ب�سمّو ون�سوة تولد مع كل ق�سيدة.
يوؤ�س�ض ع�سام خليل في كل ق�سيدة روؤياه العميقة 
وتوق���ه اإل���ى اإدراك لغ���ة �سعرية خا�سة ب���ه... ب�سمة 

وراثية ع�سية على التقليد اأو التكرار.
وفي نهاية المط���اف يجمع ق�سائده كاأميرات في 
ق�س���ر بعي���د قري���ب ل يدنو منه اإل م���ن يملك روؤية 
ثاقبة، ق���ادرة على ال�ستق���راء وال�ستنت���اج ب�سفافية 
ت�ساه���ي ف���ي عذوبتها روع���ة خيوط الفج���ر الأولى 

بعد ليٍل طويل.
واإن كان طي���ف الح���زن يخي���م ف���ي غير م���كان من 
الدي���وان عل���ى الأبي���ات ف���اإن الف���رح الذي ب���ات نوعاً 
م���ن اقتراف الم�ستحيل ا�ستطاع فتح �ستائر الظلمة 
بي���د واثقة بالحياة وُمناها، ق���ادرة على م�سح �سقوق 

الجراح ببل�سم الأمل.
يح�س���ر الم���وت بق���وة ف���ي الدي���وان، اإل اأن قيام���ة 
ل لب����ض فيها تدور ف���ي فلكه،  فترب���ح الحياة جولة 
الن����ض ال�سعري اأحياناً، لت�س���رق �سم�ض وطن جميل 
قادم���ة م���ن رحلة في ج���وار قمر الع�س���ق الهائم في 

�سحراء العمر.
ا�ستط���اع ع�سام خلي���ل في ديوانه »عل���ى خ�سرها« 
بمخزونه���ا  الطويل���ة،  ال�سعري���ة  تجربت���ه  تكري����ض 
عل���ى  وتمك���ن  ببراع���ة  فقب����ض  العمي���ق،  الثقاف���ي 
مفاتي���ح الخزائن الت���ي اأودع فيه���ا نفائ�ض الحروف 
وال�س���ور والمعاني وال�ستع���ارات والأحالم والآمال 
والآلم ولحظات الفرح والحزن والترقب والنك�سار 
لي�سبه���ا في بوتقة دي���وان جميل ي�سكل كوكباً م�سعاً 

في مجّرة ال�سعر.

النشاط الثقافي التحاد 
الكّت��اب العرب �� فرع حلب

بالتعاون مع مديرية الثقافة 
بحلب أيلول 2022

على خصره���ا
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دع���ا اتح���اد الكت���اب الع���رب لح�سور حلق���ة نقا�ض وح���وار حول 
العا�سرة  التركية” وذل���ك في   �� ال�سورية  العالق���ات  “م�ستقب���ل 
م���ن �سباح الثني���ن 2022/8/22 ف���ي قاعة المحا�س���رات بمبنى 

التحاد باأتو�ستراد المزة.
ف���ي بداي���ة الفعالي���ة رحب الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي�ض 
اتح���اد الكتاب العرب بال�سادة الح�سور والم�ساركين، م�سيراً اإلى 
اأهمية العنوان الذي تطرحه هذه الجل�سة الحوارية التي تبتعد 

عن كونها محا�سرة بالمعنى الكال�سيكي.
وعب���ر الدكتور محمد يوفا الأكاديم���ي المتخ�س�ض في ال�ساأن 
الترك���ي ورئي�ض لجن���ة ال�سداقة ال�سورية ����� التركية عن �سعادته 

بوج���وده ف���ي دم�سق م���ع الزم���الء والأ�سدقاء والأحب���اء والأهل 
موؤكداً اأن بالد ال�سام والأنا�سول يت�ساركون م�سيراً واحداً، وكل 
النزاع���ات مركزها بالد ال�سام والأنا�سول، والدول العظمى عبر 
التاري���خ �سعدت ف���ي هذه المنطق���ة وانهارت في ه���ذه المنطقة 
الت���ي تمتل���ك م�سير العالم. وتركيا عندم���ا ح�سنت عالقتها مع 

بالد ال�سام ح�سنت عالقتها مع كل دول العالم.
كم���ا تط���رق اإلى ال���دور الذي لعبت���ه وتلعبه تركيا ف���ي م�سروع 

ال�سرق الأو�سط الكبير.
ب���دوره قّدم الدكتور ب�س���ام اأبو عبد اهلل الأكاديمي المتخ�س�ض 
في ال�ساأن التركي عر�ساً �ساماًل للتحول في العالقات ال�سورية 

����� التركي���ة فعودة ه���ذه العالق���ات اإل���ى م�سارها ال�سحي���ح ت�سكل 
�س���رورة لتركي���ا ب�س���كل كبي���ر، ف�سوري���ة ه���ي بواب���ة تركي���ا ف���ي 
النفت���اح على العالم لأ�سباب اقت�سادية و�سيا�سية، واأهمية تركيا 
دون التكام���ل مع بالد ال�سام تبق���ى منقو�سة، لأن مفتاح تطوير 
العالق���ات التركي���ة مع رو�سي���ا واإيران وال�سي���ن يتعلق بالنفتاح 

على �سورية ب�سكل مبا�سر.
واأك���د اأن ه���ذا الملف معقد جداً والق�سية لي�ست �سهلة وتحتاج 
اإل���ى خط���ط واإج���راءات تتيح فت���ح الم�سار ال�سوري ����� التركي من 

جديد. 

»مستقبل العالقات السورية � التركية«

القدود الحلبية

�سم���ن �سل�سل���ة الدرا�س���ة 

من اإ�سدارات اتحاد الكتاب 

العرب بدم�سق �سدر كتاب 

“القدود الحلبية- قراءات 
اإع���داد  م���ن  و�سه���ادات” 

ف���اروق  الدكت���ور  وتحري���ر 

الدكت���ور  وتقدي���م  ا�سلي���م 

محمد الحوراني.

الكت���اب  ه���ذا  ي�س���كل 

حال���ة  وال�سام���ل  الجام���ع 

م���ن تر�سيخ هذا الف���ن الأ�سيل وتوثيقه تاريخي���اً، فالقدود لي�ست 

بن���ت الأم�ض، اأو ما قبل���ه، بل هي وليدة ع�سور واأزمنة غابرة، تعود 

اإل���ى اآلف ال�سنين، وربما اإلى بدء الح�س���ور المو�سيقي في �سرقنا 

قبل خم�سة اآلف عام.

يج���د الق���ارئ في ه���ذا الكتاب وفرة م���ن المعلوم���ات والإ�ساءات 

عل���ى فن الق���دود من جه���ة تاريخه ونظم���ه و�سعرائ���ه، وكثير مما 

ج���اء ف���ي الكتاب اتخذ طابع الرواية، وتق���ع م�سوؤولية توثيقه على 

الم�ساركي���ن ف���ي تاأليف���ه، ف���ي محاول���ة ت�ساه���م ف���ي توثي���ق تراثنا 

الالم���ادي، وتطوي���ره ليكون من عناوي���ن خ�سو�سيتنا الح�سارية 

�سورياً وعربياً واإن�سانياً.

عناق الفراشة والوردة

العام���ة  الهيئ���ة  ع���ن  �س���درت مجموع���ة ق�س�سي���ة لالأطف���ال 

ال�سوري���ة للكت���اب_ وزارة الثقاف���ة للقا�ض عو����ض �سعيد عو�ض 

ور�س���وم �سحى الخطي���ب، من اإ�سدارات نهاي���ة /2021/ ت�سمنت 

ثماني ع�سرة ق�سة موجهة 

لالأطف���ال م���ن �س���ن ع�س���ر 

�سنوات وما فوق.

ومن ق�س�سها:

_ حوار العين والأذن.

_ ثرثرات الغابة.

� الطفل والزهرة.

� لوحة الوطن.

� حار�ض البلدة.

_ ت�ساوؤلت لين.

وفاطم���ة  الأم  رافق���ت  اأجوائه���ا:  وم���ن  جنوبي���ة،  ليل���ة  ب���وح 

المقاتلين حتى الحدود، وهناك انتظرتا عودتهم. قعدت فاطمة 

ف���ي ح�سن اأمه���ا، تراقب ما �سيح���دث، جاهدت اأن تظ���ل �ساهرة. 

ولكنه���ا غفت فلفتها اأمها بثويها وربتت عليها، ولم ت�سح اإل بعد 

اأن �سمعت اأزيز الر�سا�ض. اأفاقت وهم�ست: ماذا حدث يا اأمي؟

المدخل النفسي في قراءة الشعر الجاهلي
قراءة إسقاطية في نقد النقد

ع���ن دار اأرواد للطباع���ة والن�س���ر ف���ي طرطو����ض 
�س���در كت���اب جدي���د  للدكت���ورة لرا عدن���ان �ستيتي 
حم���ل عن���وان " المدخ���ل النف�سي في ق���راءة ال�سعر 

الجاهلي- قراءة اإ�سقاطية في نقد النقد".
ف���ي الكت���اب درا�س���ة حاول���ت الإ�سه���ام ف���ي ميدان 
النق���د النف�س���ي، واإب���راز مكونات النف����ض المبدعة، 
واأث���ر انفعالته���ا ف���ي تكوي���ن الق�سي���دة الجاهلية، 
متقفي���ة بنية المبدع الجاهل���ي النف�سية، واأثر ذات 

المبدع في منجزه ال�سعري.
تتب���ع الدرا�سة المواق���ف النف�سية في بناء تراثي 
عظيم هو الق�سيدة الجاهلية، لمتدادها وثرائها، 
وقدرته���ا عل���ى حم���ل المخ���زون الإن�سان���ي العاك�ض 
ح���الت الإن�س���ان العرب���ي من���ذ ب���دء التكوي���ن حتى 

وقتنا الراهن.
الدرا�سة التي قدمتها الدكتورة لرا عدنان �ستيتي عبر �سفحات الكتاب جادة ومجّددة، فقد 
ا�ستطاع���ت اأن تثب���ت مو�سوع���اً اأوله الكثير من النقاد اهتماماً كبيراً تحت عد�سة مجهر نقدي 

فائق التطور، لتاأتي ُمخرجات البحث مختلفة وفريدة وغير م�سبوقة.
 امت���د الكت���اب عب���ر مدخ���ل  واأربعة ف�س���ول تناولت "اأ�س����ض الق���راءة النف�سي���ة ومنطلقاتها" 
و"منهجية القراءة النف�سية" و"الروؤى النقدية للقراءة النف�سية" و"القراءات النف�سية للن�ض 

الجاهلي"، اإ�سافة اإلى خاتمة وتراجم ال�سعراء وفهر�ض ال�سعراء وفهر�ض القوافي.
كت���اب قّي���م �سّب���ت فيه الموؤلفة جه���داً ملحوظ���اً ومو�سوعية وا�سحة ومنهجي���ة علمية، فقد 
ا�ستعان���ت بمنهجي���ن اثني���ن: المنهج النف�سي وما يمل���ك من اأدوات تعين عل���ى تجلية الحقائق 
النف�سي���ة الكامن���ة ف���ي اإب���داع ال�سع���ر الجاهل���ي والمنه���ج الو�سف���ي من حي���ث و�س���ف الظاهرة 
النف�سي���ة مج�س���دة ف���ي مرحل���ة جاهلي���ة م�س���ت وكي���ف �سّوغ���ت تل���ك الظاه���رة  ف���ي الق�سيدة 

الجاهلية، اإذ اإن منهجاً واحداً قد يكون قا�سراً عن تلبية حاجة البحث و�سروراته.
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جميع المراسالت باسم رئيس التحرير. 
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 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.

• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم، وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة /800/ ثمانمئة كلمة.

• يرفق مع المادة CD أو ترسل عبر البريد االلكتروني 
alesboa2016@hotmail.com

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي:

23 محرم1444هـ

العدد:    »1784« األحد2022/8/21م-  

�سبق واأن قّدمنا عن الأ�ستاذ الدكتور فايز الداية وم�سات من �سيرته المعرفية 
الأول���ى في ع���دٍد �سابق من هذه الجري���دة برقم 1781 الأح���د بتاريخ 2022/7/24 
وف���ي ال�سفح���ة الأخي���رة.. واإنن���ا اليوم نحاول اأن نق���ّدم للقارئ ال�س���وري والعربي 
ج���زءاً ي�سي���راً من رحلته اللغوي���ة والبالغية والنقدية وم���ن اإمكاناته الكبيرة في 
التاألي���ف والإدارة والتحري���ر والتدري����ض وغي���ر ذلك م���ن رحلٍة نعت���ّز ونفتخر بها 
ونتمن���ى اأن تك���ون قدوًة لمن يري���د اأن يكون نبرا�ساً معرفي���اً واإن�ساناً يترك ب�سمًة 

خالدًة لأبناء جيله والأجيال الالحقة.
الدكت���ور فاي���ز اأحم���د الداي���ة موالي���د محافظ���ة ريف دم�س���ق دوما ف���ي �سورية 

.1947
– كلي���ة الآداب  • اأ�ست���اذ النق���د والبالغ���ة وعل���م الدلل���ة ف���ي جامع���ة حلب 
1971- 2022،)اإع���ارة اإل���ى جامع���ة �سنع���اء 1987، ثم اإل���ى كلية التربي���ة الأ�سا�سية، 

وكّلية البنات بالكويت 1994(.
.1993 فرن�سة  ليون،  مدينة   ،2 ليون  جامعة  في  زائر  • اأ�ستاذ 

 .1987-1980 حلب  بجامعة  العربية  اللغة  ق�سم  • رئي�ض 
 .1990 – �سنعاء1989  بجامعة  العربية  اللغة  ق�سم  • رئي�ض 

.1985 بدم�سق  العرب  الكتاب  اتحاد  • ع�سو 
.2017 دم�سق  العربية.  اللغة  مجمع  • ع�سو 

العرب1985.  الكتاب  باتحاد  الأدبي  النقد  جمعية  • ع�سو 
 .1979 حلب  العرب  عند  العلوم  لتاريخ  ال�سورية  الجمعية  • ع�سو 

دارة ورئي�ض اللجنة  • ع�س���و جمعي���ة العادي���ات )التاريخي���ة( حل���ب 1994. )ع�سو مجل����ض الإ
الثقافّية2016-2019، واأمين �سرِّ الجمعية2019=2020(.

1.  تمّيزت جهود الدكتور فايز الداية: 
بج���دة وريادة في المجال اللغوي والنقدي تاأليف���اً وتدري�ساً على م�ستوى الجامعات والدرا�سات 
�سلوبّي���ة/ و�س���ع م�سطلح���ات: م�سطلح عل���م الدللة العرب���ي، وم�سطلح:  العربّي���ة )الدلل���ة والأ
م ع���دة كت���ب تاأ�سي�س���ة ف���ي مجالتها.  �سلوبّي���ة الدللّي���ة( وق���دَّ �سل���وب، وم�سطل���ح: الأ جمالي���ات الأ

واتخذت �سيرورة متتابعة لم�سروع في اأعمال متكاملة من 1978 حتى 2021.
وبالعمل في عدد من الجامعات العربّية وبّث الحوارالعلمي فيما بينها.

�سي وعام ي�سل اإلى قطاع���ات وا�سعة، عبر  وبالم�ساهم���ة ف���ي الكتاب���ة الثقافّية على نط���اق تخ�سّ
عالم  ال�سحاف���ة والجمعي���ات العلمّية والثقافية، وكذل���ك تقديم البرامج الثقافي���ة والفنية في الإ

ذاعي والمتلفز للتوا�سل في ف�ساء مديد. الإ
دبية والفنية)اأ�سلوبي���اً ودللياً( �سهرياً  عمال الأ  2 - ن�س���ر درا�سات���ه النقدية التطبيقي���ة حول الأ
ف���ي مجل���ة )الكوي���ت( من���ذ 1999 حّت���ى2012 وهي تتن���اول ن�سو�ض ال�سع���ر والرواي���ة والدراما في 

عوا�سم الوطن العربي.
 3 -ل���ه مجموعة من المق���الت النقدية الم�سرحية ن�سرت في �سورية والكويت )جريدة الثورة، 
دبي، مجل���ة �سرفات ال�س���ام، مجّلة  جري���دة ت�سري���ن، مجّل���ة الحي���اة الم�سرحي���ة، مجلة الموق���ف الأ

الكويت، مجلة العربي و مجلة جريدة الفنون بالكويت، مجلة ال�سهباء الثقافية بحلب(. 
 4 - م�ست�سار ثقافي في مجلة الكويت الثقافية 1999-2008. ع�سو هيئة تحرير مجّلة الموقف 
دبي في اتحاد الكّتاب العرب بدم�سق 2010 م�ست�سار مجّلة ال�سهباء الثقافّية بحلب 2012، 2017  الأ
-2022 م�ست�س���ار ف���ي هيئ���ة تحري���ر مجّلة العاديات بحل���ب2016، ع�سو هيئة تحري���ر مجلة الحياة 

الم�سرحية 2022-2020
5 - دّر�ض فن الإلقاء في معهد الفنون الم�سرحية بدم�سق 1987.

6 -كات���ب درام���ي ل���ه مجموع���ة من الأعم���ال التمثيلية ف���ي الإذاع���ة ال�سورية )دم�س���ق و حلب(، 
واإذاعة �سنعاء.

 7- ق���ّدم ف���ي اإط���ار الثقاف���ة الم�سرحّي���ة المعا�سرة برنامج )عال���م الم�سرح( اأ�سبوعّي���اً في اإذاعة 
دم�سق 1993-1991.

ذاع���ة برنامج )�سوٌر  8 - ق���دم ف���ي اإط���ار الدراما المعا�س���رة في الم�س���رح وال�سينما والتلفزة والإ
درامية( اأ�سبوعّياً في اإذاعة حلب 2009 -2011.

9 - قدم���ت ل���ه فرق���ة الم�س���رح القوم���ي بحل���ب عمل���ه الم�سرحي)عودة م�سب���اح واأبو الل���وز اإلى 
خيال الظل( في مدينة حلب ني�سان 2019، ثم في دم�سق في م�سرح اأبي خليل القباني تموز2019. 
�سدق���اء والكنز( حلب 2021، واأعدَّ لفرقة مديرية الثقافة بحلب درامياً و�سعرياً  وعمل���ه الثاني)الأ
���ه الدرام���ي الوثائقي)المكاب���دة  م�سرحي���ة عم���ر اأب���و ري�سة)طوف���ان(، 2019 وقدم���ت الفرق���ة ن�سَّ
�سباني  م���ل/ عم���ر اأب���و قو����ض( في حل���ب 2020، واأع���د و�سارك ف���ي تقدي���م م�سرحية الكات���ب الإ والأ

�سجار تموت واقفة( في م�سرح حلب القومي بحلب 2018. األيخاندرو كا�سونا )الأ
لة ال�سيرة الذاتية المف�سّ

 1 - ال�سهادات العلمّية:
• الإج���ازة ف���ي اللغ���ة العربية واآدابها، بتقدير جيد جّداً، كلية الآداب بجامعة دم�سق، �سورية 

ولى على الخّريجين 1970م. المرتبة الأ
• ماج�ستير في اللغة العربية واآدابها )البالغة والنقد(، بتقدير امتياز، كلية الآداب بجامعة 
القاه���رة، جمهوري���ة م�سر العربي���ة، 1976 م. بعن���وان: »الموؤّثرات الفل�سفية في �س���روح التلخي�ض 

البالغية«.
• دكت���وراه ف���ي اللغ���ة العربي���ة واآدابها،)فق���ه اللغ���ة /عل���م الدللة(،بتقدير: مرتب���ة ال�سرف 
الأول���ى، كلي���ة الآداب بجامع���ة القاه���رة،1978 م.، بعن���وان:« الجوان���ب الدللية في نق���د ال�سعر في 

القرن الرابع الهجري ».
كاديمي:   2- التدّرج الوظيفي الأ

.1971 �سورية   _ بحلب  التربية  مديرية   / العربية  لّلغة  • مدر�ض 
– �سورية  اللغات / جامعة حلب  كلية   / العربية  اللغة  اللغة( ق�سم  •  معيد )البالغة وفقه 

 .1972 - 1971
اإلى 1978. اإلى جامعة القاهرة / ق�سم اللغة العربية / كلية الآداب من 1972  • معيد موفد 

•  مدر����ض البالغ���ة والنق���د وعلم الدللة / ق�س���م اللغة العربية كلية الآداب / جامعة حلب 
من 1978 اإلى 1984.

• اأ�ستاذ م�ساعد البالغة والنقد وعلم الدللة / ق�سم اللغة العربية / كلية الآداب / جامعة 
حلب. 1984 – 1989. 

•  اأ�ستاذ البالغة والنقد وعلم الدللة / ق�سم اللغة العربية / كلية الآداب والعلوم الإن�سانية 
/ جامعة حلب من 1989 اإلى 1994.

 .1991-1978 �سنعاء  بجامعة  الآداب  كلية  في  الدللة  وعلم  والنقد  البالغة  • اأ�ستاذ 

• اأ�ست���اذ )البالغ���ة والنق���د وعلم الدللة( / كلية التربية الأ�سا�سية – ق�سم 
اللغة العربية- دولة الكويت 1994،وكّلية البنات بجامعة الكويت.

 .1987-1980 حلب  بجامعة  العربية  اللغة  ق�سم  •  رئي�ض 
 .1991  -1989 �سنعاء  بجامعة  العربية  اللغة  ق�سم  •  رئي�ض 

3 - الخبرة المهنّية وال�ست�سارّية والإبداعّية:
 اإع���داد برام���ج ثقافي���ة )النق���د والم�س���رح والأدب( اإذاعي���ة ومتلفزة ف���ي دم�سق 
وحل���ب واأب���و ظب���ي والكوي���ت، والم�سارك���ة ف���ي ع���دد من الن���دوات في ه���ذا الإطار 

1980 - 2008م. 
.1993-1991 دم�سق  باإذاعة  اأ�سبوعي  الم�سرح«/  »عالم  • برنامج 

.2011-2009 حلب  باإذاعة  /اأ�سبوعي،  درامية«  »�سور  • برنامج 
• الم�ساركة في الإ�سراف على الجوانب الثقافية في مجلة الكويت في وزارة 

الإعالم بدولة الكويت. 1999-2008م. 
.1991-1990 �سنعاء)اليمن(،  بجامعة  داب  الآ كّلية  مجّلة  تحرير  • اأمين 

.2010 دم�سق  العرب،  الكّتاب  »،اتحاد  الأدبي  الموقف   « مجّلة  تحرير  هيئة  في  • ع�سو 
• الم�سارك���ة ف���ي لج���ان النق���د في مهرجان���ات الم�سرح )حم����ض وحماة ف���ي �سورية( 1992-

 .1994
 .2008- الكويتي1998  الم�سرح  مهرجان  في  النقد  لجان  في  • الم�ساركة 

حلب.  اإذاعة  في  الإذاعية  الدرامية  الأعمال  من  عدد  • تاأليف 
بحلب. القومي  الم�سرح  في  م�سرحية  ن�سو�ض  • تاأليف 

2022-2012 حلب  الثقافّية  ال�سهباء  مجلة  • م�ست�سار 
2022-2020 دم�سق  الثقافة  وزارة  الم�سرحية(  )الحياة  مجلة  تحرير  هيئة  • ع�سو 

2017 دم�سق  العربية.  اللغة  مجمع  • ع�سو 
4- الكتب الموؤّلفة والمحّققة: 

ال�سعر في القرن الرابع الهجري / دار المالح / دم�سق 1978. • الجوانب الدللية في نقد 

الآداب،1982. كلية  حلب،  جامعة  ودرا�سة،  نقدية  ن�سو�ض  الحديث)ال�سعر(،  العربي  • الأدب 
ودرا�سة(.  )ن�سو�ض   1982 حلب  جامعة   / العربية  اللغة  •  فقه 

•  علم الدللة العربي النظرية والتطبيق / دار الفكر بدم�سق ط.1. 1985م. »ط.8. 2009«.
ودرا�سة(.  )ن�سو�ض   1982 حلب  جامعة   / العربية  •  البالغة 

• جمالي���ات الأ�سل���وب )1( ال�س���ورة الفني���ة ف���ي الأدب العرب���ي / دار الفك���ر بدم�س���ق وبيروت 
1990. ط، 3، 2006.

1981م. حلب  جامعة   / اللغوي  للتركيب  تحليلية  درا�سة   )2( الأ�سلوب  •  جماليات 
1990م.  وبيروت  بدم�سق  الفكر  دار   / العربية  العلمية  الم�سطلحات  •  معجم 

•  معج���م تحري���ر التنبي���ه لالإمام النووي / تحقيق بالم�ساركة مع د. محمد ر�سوان الداية 
/ دار الفكر بدم�سق وبيروت 1990م،ط.3،2007.

• دلئل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني / تحقيق بالم�ساركة مع د. محمد ر�سوان الداية / 
ط 1 دار قتيبة دم�سق 1983 ثم ط2 دار �سعد الدين دم�سق 1987.ط.8 دار الفكر، دم�سق2009.

2001 بالكويت  الأدباء  رابطة   / المفتوحة  والحقول  الريادة  هاج�ض  خلف،  •  فا�سل 
• محّمد الفايز، منارات ثقافية كويتية، المجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،

.2009
دب العربي)النظرية والتطبيق(، دار التكوين، دم�سق ط1.2016. �سلوبّية الدللية في الأ • الأ
عمال الكاملة لل�ساعر )عمر اأبو ري�سة( 1+2 الق�سائد والم�سرحيات تحقيق )بال�ستراك(  • الأ

وزارة الثقافة، دم�سق، 2017.
.2018 دم�سق،  الثقافة،  وزارة  ري�سة(،  اأبو  ال�ساعر)عمر  عند  �سلوب  والأ ال�سيرة  • دللت 

• الدللة العربية المعا�سرة، تطبيقات على المتداول اليومي، وزارة الثقافة، دم�سق، 2021.
 .2019 ندم�سق  الثقافة  وزارة  لليافعة،  كتب  �سل�سلة  فنية،  �سيرة  طر�ض،  الأ • فريد 

جامعية: تعليمية  • كتب 
الثاني جامعة حلب 1983 )بال�ستراك( ين » / الكتاب  •  كتاب »اللغة العربية لغير المخت�سّ
ين » / الكتاب الثالث، جامعة حلب 1984 )بال�ستراك( • كتاب »اللغة العربية لغير المخت�سّ
)بال�ستراك(  1985 الرابع،جامعة حلب  الكتاب   /  « ين  المخت�سّ لغير  العربية  »اللغة  • كتاب 

العربية: التعليمية  الكتب  • من 
• كتاب البالغة والنقد لوزارة التربية في الجمهورية العربية اليمنية، �سنعاء1989 )موؤلف 

رئي�سي(.
5- الأبحاث المن�سورة في المجاّلت العلمية والثقافية المحّكمة:

• المعج���م ال�سع���ري: تاأ�سي���ل المنهج بين اللغة والنقد / مجلة كلية الآداب بجامعة �سنعاء 
ع 10 / 1990 م. 

•  البح���ث العلم���ي الإنتاج���ي في العلوم الإن�ساني���ة / مجلة كلية الآداب بجامعة �سنعاء ع11 
/1990م 

•  درا�س���ة نقدي���ة لدي���وان )وردة وغيم���ة ولك���ن/ �سالم عّبا�ض خدادة( مجل���ة البيان / رابطة 
الأدباء – نوفمبر1995م/ دولة الكويت. 

رابطة   / البيان  ال�سطي( مجلة  �سليمان  د.  نقدية في ق�س�ض  )درا�سة  والنزلق  •  التحدي 
الأدباء – فبراير 1998/ دولة الكويت. 

•  اإيكارو����ض، الن����ض والتجري���ب )درا�س���ة ف���ي م�سرحية وليد الرجيب( مجل���ة البيان رابطة 
الأدباء مار�ض 1998/ دولة الكويت. 

 – • دائ���رة البح���ر الدللي���ة ف���ي �سعر خليف���ة الوقيان )درا�س���ة لغوية نقدية( مجل���ة البيان 
رابطة الأدباء يناير 1999م. 

.2007 الكويت  الأدباء،  رابطة  البيان،  مجّلة  الم�سطلحات،  و  المنهج   / الدللي  • النقد 
.2016 فبراير  الكويت،  البيان،  البابطين،  �سعود  العزيز  لعبد  ن�ض  مع  ال�سوق  في  • قراءة 

وله عدد من الأبحاث المن�سورة والأبحاث المقّدمة في وقائع الموؤتمرات، وبحوث ودرا�سات في 
الدوري���ات والمجالت الأدبية والثقافية و�سل�سلة مقالت في مجلة ال�سهباء الثقافية بحلب، وعدد 

كبير من �سل�سلة مقالت نقدية تطبيقية في مجلة الكويت/ ال�سهرية.
علم���اً اأنن���ا ل ن�ستطيع في هذه العجال���ة اأن نحيط بكلِّ العطاءات الفكري���ة التي قدمها الدكتور 
فاي���ز الداي���ة الُمحتف���ى ب���ه في ه���ذه الزاوي���ة.. ولعّلن���ا في منا�سب���ات قادم���ة �سن�سلط ال�س���وء على 
بع����ض موؤلفاته الكثيرة لنقدم بذلك فائدًة للطلب���ة والدار�سين والهواة.. نتمنى ال�سحة والعافية 

وال�سالم والعزيمة والإرادة للدكتور الغالي الموقر فايز الداية.

األستاذ الدكتور فايز الداية
أديٌب من بالدي


