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لعل من اأهم ال�ضفات التي يجب اأن يتحلى بها المثقف الوعي االجتماعي الكلي بق�ضايا المجتمع، من منطلق بناء 
فكري محكم، والدور االجتماعي الذي يلعبه بوعيه ونظرته. ويقرن عالم االجتماع االأميركي »بار�ضونز« تعريف 
المثق��ف باإنتاج الثقاف��ة والفكر، ويالحظ البع�ض اقت��ران انبثاق مفهوم المثقف بالح��دث التاريخي، وبالوقفة 
والم�ضوؤولية التاريخية التي كان يتطلبها الظرف الذي َوّلَد هذا المفهوم، وهذه الفئة من النا�ض، االأمر الذي يعني 
ا�ض��تراط الموقف الم�ضوؤول لدى المثقف تجاه ق�ضايا مجتمعه، اإ�ض��افة اإلى ال�ضروط المو�ضوعية االأخرى التي 
تحدد مفهومه. ويتحدث الفيل�ض��وف “غرام�ض��ي” عن المثقفين فيقول: “ لم يعد باالإمكان اأن يتمحور ن�ضق حياة 
المثقف الجديد حول الف�ض��احة واالإثارة ال�ضطحية واالآنية للم�ض��اعر واالأهواء، بل �ضار لزامًا عليه اأن ي�ضارك 
مبا�ضرة في الحياة العملية كباٍن ومنظٍم مقنٍع دائمًا، الأنه لي�ض مجرد فار�ض منابر، بات لزامًا عليه اأن يتغلب على 

التفكير الح�ضابي المجرد، فينتقل من )التقنية – العمل( اإلى )التقنية – العلم(، 
والى النظرة التاريخية االإن�ضانية، واأال يبقى اخت�ضا�ضيًا دون اأن ي�ضبح � قائدًا � اأي 
رجل �ضيا�ض��ة، باالإ�ضافة اإلى كونه اخت�ضا�ضيا”. ويعرف “هنري الو�ضت” الثقافة 
بقول��ه: “ه��ي مجموعة م��ن االأف��كار والع��ادات الموروثة الت��ي يتكون فيه��ا مبداأ 
خلقي الأمة ما، ويوؤمن اأ�ض��حابها ب�ض��حتها وتن�ض��اأ فيها عقلية خا�ض��ة بتلك االأمة، 
تمتاز بها عما �ض��واها”. اإذًا فالمبداأ الخلقي والف�ضيلة هما الركيزتان االأ�ضا�ضيتان 
اللت��ان يج��ب اأن ترتكز عليهم��ا ثقافة اأمة م��ن االأمم، اأو مجتمع م��ن المجتمعات. 
في��ن التنويريي��ن باأنهم  وف��ي ه��ذا االتج��اه ياأتي تعري��ف روجي��ه دوبري��ه المثقَّ
��هم االإبداعي” الأنَّ التفكير هو �ض��رب من �ض��روب االإبداع.  “الذين ال يخونون ن�ضَّ
��رون هم الذين يقومون بتغيير واقعهم وو�ض��عهم القائم باإبداع عبر الوعي  والمفكِّ
الثقاف��ي. فالوع��ي الثقافي ال يقا�ض اإال بم��دى اقترابه من المعرف��يِّ النقدي واإذا 
ابتعد عنهم نحو االإيديولوجي اأو ال�ضيا�ض��ي فقد حقيقته العلمية وبعده النقدي. 
ر ال�ض��فو هو الذي ال  �ض��ة والذي يعكِّ د على الموؤ�ضَّ ��ف الح��قُّ هو ذلك المتمرِّ فالمثقَّ
ر  يخون ق�ض��اياه الجوهرية والذي ال ي�ض��عف اأمام هيمنة ال�ض��لطة والذي ال يتاأثَّ
هه  ره ال�ض��لطة فتحتوي��ه وتوجِّ ��رات اللحظة الكونية فين�ض��هر �ض��من ما تقرِّ بتغيُّ
د النقدي اإلى العن�ض��ر التقليدي الموالي.. ولما كانت االأخالق  ل من المتمِرّ فيتحوَّ
والف�ضائل تختلف بمفاهيمها من بلٍد الآخر، ومن مجتمٍع الآخر، كان ال بد لكل فرٍد 
من اأفراد المجتمع اأن يتحلى باأخالق مجتمعه وف�ض��ائل اأمته واأن يناظر باإطارها، 
ذل��ك اأن الثقاف��ة لم تكن في يوم م��ن االأيام مجموعة من المع��ارف وكفى، اإنما هي 
م�ض��تملة على القي��م والمثل واالأخالق الت��ي تميز هذه االأمة ع��ن غيرها، كما اأنها 
ت�ضتمل اأي�ضا على طرائق التفكير الخا�ضة باأفراد المجتمع كافة، ولما كان مفهوم 

الثقاف��ة والمجتم��ع متالزمين تالزمًا قويًا وظاهرًا على م�ض��توى النظرية، وعلى م�ض��توى الفع��ل االجتماعي، فاإنه 
غدا من غير الممكن ت�ضور مجتمٍع من غير ثقافة، اأو ثقافٍة من غير مجتمع، فاالجتماع االإن�ضاني يمثل خ�ضو�ضية 
ثقافية، وعندما تنعدم الثقافة، ي�ضبح من الم�ضتحيل الحديث عن المجتمع، كما اأن انعدام االأخالق عند عدد من 
المثقفين، ون�ضرهم للرذائل وال�ضفاهات، اأو �ضماحهم بن�ضر ذلك يعني اأن الثقافة بداأت بالتراجع واأن المجتمع اآخٌذ 
بالتده��ور واالنح��الل، نتيجة لخرق الح�ض��ن االأخير من ح�ض��ون االأمة باأيدي اأولئك الذي��ن يفتر�ض فيهم الدفاع 
عنه، واالأمة العاجزة عن ن�ضر القيم الرفيعة واالأخالق والمبادئ النبيلة، اأو المحافظة على ما هو موجود عندها 
هي اأمة عاجزة عن المحافظة على كينونتها، وروحها الح�ض��اري، كما اأنها غير قادرة على الدفاع عن خ�ضو�ض��يتها، 
وقابلٌة للذوبان في اأي محلوٍل ح�ض��اري غريب عنها. لقد عانى المجتمع الكثير من ُجلِّ حكامه، والمتحكمين فيه، 
ف��اأدار ظه��ره له��م متوجهًا نحو المثق��ف، الذي اعتقد فيه اأن��ه المنقذ والمخل�ض، كونه يحم��ل المنظومة القيمية 
واالأخالقية ويدافع عنها، وكونه هو الحامي لف�ضائل المجتمع واأخالقه الرفيعة، اإال اأن معظم المثقفين ما كادوا 
لي�ضلوا اإلى اأدنى مراتب الم�ضوؤولية، حتى خانوا مجتمعهم، وخانوا اأخالقهم ومبادئهم التي طالما ت�ضدقوا بالدفاع 
عنها والذود عن حيا�ضها، وبالتالي خ�ضروا ما كان لهم من ر�ضيد عند مجتمعهم عندما كانوا خارج نطاق الم�ضوؤولية، 
وخارج التمركز في مواقعهم الجديدة كقائمين على الفعل الثقافي، ومدافعين عن ُمُثِل المجتمع وقيمه، واأخالقيات 
المثقف. اإن االأزمة التي يعانيها المثقف العربي ترتبط مبا�ضرة بغياب الروؤية االأ�ضيلة التي تدفع �ضاحبها للنظر 
اإلى االأ�ضياء من موقعه الزماني والمكاني والقيم التي يمثلها. ولعل عجز المثقف عن التاأثير في محيطه، وتطوير 
ثقافة مجتمعه، عائٌد في المقام االأول اإلى طبيعة الحلول التي يقدمها والتي ال تتوافق مع طبيعة الم�ضكالت التي 
يعاني منها ال�ضعب العربي. واإذا ما اأراد المثقفون العرب النهو�ض باأمتهم، وتحقيق م�ضروعهم الح�ضاري، فاإن عليهم 
اأواًل، وقب��ل كل �ض��يء اأن يكونوا اأ�ض��الء وفاعلين في محيطهم، واالأ�ض��الة في �ض��ياق الثقاف��ة العربية تعني البحث 
عن اأ�ض��ول هذه الثقافة التي اأعطتها توجهها وبنيتها المتميزين، كما يجب عليهم تبني خطاب ثقافي راٍق وموؤّثٍر، 
بعيدًا عن اللغة الت�ضفيهية والجدل االأجوف، والذي ياأخذهم بعيدًا عن اأّي خطاٍب نه�ضوي، اأو فعل تنويري يالم�ض 
حاجة مجتمعهم واأمتهم. اإننا باأم�ّض الحاجة اإلى المثقف القيادي الذي يقود االأمة جمعاء، نحو روح االإخاء الذي 
�ضينت�ضر على ال�ضراعات العبثية والعمياء، باالإ�ضافة اإلى ت�ضكيل قوة معار�ضة لمرتزقي الثقافة ومروجي الفكر 
التخويني والتاأثيمي الذي يدمر بنيان االأمة ويقّو�ُض بنيانها الح�ضاري، واأخيرًا البد من القول: لي�ض اأفَيد للمرء 
)المفّكر( من ظهوره بمظهر الف�ض��يلة، فالف�ض��يلة هي اأهم ما يميز الفعل الثقافي والح�ض��اري الذي يجب اأن يكون 
المثقف رائدهما، ال�ضيما في مثل الظروف التي تعاني منها اأمتنا، والتي تن�ضحب على الم�ضهد الثقافي، والح�ضاري 
م ما يعانيه  في العالم العربي، على امتداد تلك الكينونة ال�ضا�ضعة بم�ضرقها ومغربها. اإننا باأم�ّض الحاجة، في خ�ضّ
وطننا العربي، اإلى مثقف تنويري نه�ض��وي م�ض��تنير، مثقف ي�ضنع اأدواته ويطورها وفقًا للماآ�ضي التي تعي�ضها اأمته، 
عّله ينجح في اإيجاد تفا�ضير وحلول لها، ويمنعها من العودة مجددًا ب�ضكل اآخر، قد يكون اأكثر ماأ�ضاوية ودموية مما 

هي عليه اليوم.
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 كتبت:  نجوى صليبه

ف���ي  م�ش���اركته  خ���ال 
االّتح���اد  مجل����س  اجتم���اع 
والكّت���اب  لاأدب���اء  الع���ام 
وف���ي  دم�ش���ق،  ف���ي  الع���رب 
ت�شريح ل�شحيفة »االأ�شبوع 
االأدب���ي«، ق���ال رئي����س اّتحاد 
الكّت���اب ف���ي لبن���ان الّدكتور 
اإليا����س زغيب: بع���د �شل�شلة 
م���ن االأحداث الت���ي �شهدها 
وبع���د  العرب���ي  العال���م 
وتاأّخ���ر  كورون���ا  جائح���ة 
العاّم���ة  االأمان���ة  انعق���اد 
الّتح���اد الكّت���اب العرب ياأتي 

اجتماعن���ا اليوم ف���ي دم�شق، 
وه���ذا له رمزيته لما تمّثله �شورية ولما مّرت به من اأحداث 
وم�ش���كات وع�شاه يكون بارقة اأم���ل ل�شورية وللعرب جميعاً 
ف���ي اإع���ادة الّتعاف���ي والّنهو�س من كّل الم�ش���كات والكبوات 

التي عاناها الوطن العربي..
هيوني من الم�شكات  ولعّل الّتطبيع م���ع كيان العدّو ال�شّ
االأكثر خطورًة واأهميًة ويعانيها الوطن العربي، نتحّدث هنا 
تحدي���داً ع���ن الّتطبيع الّثقافي الذي ي�شع���ى اإليه هذا العدو 
اأكث���ر م���ن �شعي���ه اإل���ى الّتطبي���ع ال�ّشيا�ش���ي، وهذا م���ا رف�شه 
مثّقفون عرب ويرف�شونه كّل يوم ويعّبرون عنه �شراحًة في 
اأي منا�شب���ة، يق���ول زغي���ب: نحن نرف����س الّتطبيع مع كيان 
هيوني بكّل اأ�شكاله ولي�س فقط الّثقافي منه الأّنه  العدو ال�شّ
كي���ان ا�شتباح االأر�س وهّجر ال�شع���وب وعانينا في لبنان منه 

كما عانى اإخوتنا الفل�شطينيون.  
هيونية  تندي���د االأدب���اء والكّت���اب الع���رب باالعت���داءات ال�شّ
المتكررة على �شورية ولبنان اأي�شاً كان من الّنقاط االأ�شا�س 
الت���ي وردت ف���ي البيان الختام���ي الجتماع مجل����س االّتحاد، 
م���ا يوؤّكد اأّن المثّق���ف العربي ما يزال في خّطه المقاوم ولم 
ي�شغل���ه عن���ه �شاغ���ل، يبّين زغي���ب: المثّق���ف العرب���ي مقاوم 
ب�ش���كٍل كبير واأ�شا����س، رّبما اال�شتماع اإل���ى �شوته ينح�شر في 
ظ���ّل ه���ذه الفو�ش���ى الت���ي �ُشّمي���ت »العولم���ة« والت���ي ج���اءت 
لتفر����س ثقافة من ال ثقافة له على اأبناء الّتاريخ والّثقافة، 
المثّق���ف ما يزال مقاوم���اً وراف�شاً للّذل واالحتال، لكن ما 
ه���و مطلوب اليوم اأن ن�شتمع اأكثر ل�شوت المثّقف الحقيقي 

ال لمن يّدعي الّثقافة اأو لمن هو بوق لجهات معينة.
لك���ن م���اذا ع���ن اللغ���ة الت���ي نق���اوم به���ا وت�شّج���ل مواقفن���ا 
وتوّثقه���ا؟ ماذا عن لغتنا العربية التي ت�شّجل تراجعاً كبيراً 
كعام���ل توا�شل اإن�شان���ي وثقافي وح�ش���اري، والتي اأ�شبحت 
العرب���ي  الوط���ن  الت���ي يعانيه���ا  الخط���رة  الم�ش���كات  م���ن 
وتتطل���ب حًا جذري���اً و�شريعاً في ظّل الّتط���ور الّتقني وفي 
ظ���ّل دعوات من بع����س الّدول اإلى جعل اللغ���ة المحكية لغة 
ح زغيب: هذه الّدعوات لم تبداأ في لبنان  ر�شميًة فيها، يو�شّ
بل في م�شر ولم تكن حكراً علينا، ولم تاأت كدعوة مناه�شة 
للغة العربية، المحكيات في العالم العربي في تطّور وتناٍم، 
وم�شكل���ة اللغة العربية لي�شت م�شاألة »اللبننة« اأو غيرها بل 
م�شاأل���ة ح�ش���ارة وتاريخ وتراث ومتحّدثي���ن، لكن نعم هناك 
تراج���ع ب�ش���كل عام وت���راٍخ و�شع���ف الأّننا في الوط���ن العربي 

اال�شته���اك  نح���و  ذهبن���ا 
يفر����س  ال���ذي  ه���و  والمنت���ج 
لغت���ه وم���ن ث���ّم م�شكل���ة اللغة 
العربي���ة هي م�شكلة ح�شارية 
م���ا دام العرب م�شتتين ولي�س 
لديه���م م�شروعه���م االإنتاجي 
اقت�شادي���اً  اأي مي���دان ال  ف���ي 
ال  اجتماعي���اً  وال  ثقافي���اً  وال 
اأن  منه���م  ننتظ���ر  اأن  يمكنن���ا 
تكون اللغة في اأح�شن حالتها 
اإن�شان���ي  ح���راك  نت���اج  الأّنه���ا 
كّل  ح���ال  وه���ذا  واقت�ش���ادي، 
ولي����س  العال���م  ف���ي  اللغ���ات 
فق���ط اللغ���ة العربي���ة، مبيناً: 
الق���راآن الكري���م هو ما يجعل العربية حا�ش���رًة ب�شكل اأ�شا�س 
الأّن���ه يعممه���ا ول���وال الق���راآن الكري���م لتقهقرت ب�ش���كٍل كبير 
ف���ي ع�شر تغزوه كّل المغري���ات ولاأ�شف �شعوبنا تنحو نحو 
اال�شت�شه���ال والّت�شطي���ح والم�شلح���ة ال�ّشخ�شي���ة وال تنح���و 
نح���و الم�شلح���ة الح�شاري���ة وال ت���درك اأهمي���ة ه���ذا االإرث 

الكبير الذي يعود اإلى اآالف ال�ّشنين.
وبال�ّش���وؤال عّم���ا يفعل���ه االّتح���اد ف���ي لبن���ان الإحي���اء اللغ���ة 
العربي���ة وتمكينه���ا، يجي���ب زغيب: نح���اول اأن نك���ون العين 
الت���ي تق���اوم المخ���رز في ظ���ّل ه���ذه ال�ّشيا�شة الكوني���ة التي 
تجت���اح العال���م م���ن خ���ال ت�شجي���ع ال�ّشب���اب عل���ى الق���راءة 
والكتابة واالإبداع وع�شى اأن ت�شمح الّظروف في طباعة نتاج 
اأدبي �شبابي ون�شره ي�شاهم في جعل اللغة العربية حّية بين 

ال�ّشباب اللبناني.  
وبحك���م كثي���ر م���ن العنا�شر ف���اإّن العاق���ات الّثقافية بين 
�شوري���ة ولبن���ان ال تحت���اج اإل���ى تخطي���ط اأو تن�شي���ط بح�شب 
ح: العاقة عفوية وهناك حركة طباعة ون�شر  زغي���ب، يو�شّ
متبادل���ة، هناك كّتاب لبناني���ون يطبعون نتاجهم االأدبي في 
�شورية والعك�س وهناك ن�شاط بارز للمثقفين ال�ّشوريين في 
بيروت ويق�ش���دون، هذا الجو الّثقافي العام وهو جّو عفوّي 
وتلقائ���ي تحكمه الجغرافيا والّتاري���خ وال�شداقات، اأّما على 
م�شتوى االّتحادين فاإّنهما �شقيقان ويتعاونان في كثير من 
االأمور، اأنا �شخ�شياً على توا�شل وتن�شيق يومي مع الّدكتور 
محم���د الحوران���ي ورّبم���ا يظه���ر ن�شاطن���ا اأكث���ر واأكث���ر م���ع 
انزي���اح ه���ذه الغيمة التي تم���ّر فوق لبنان و�شوري���ة وع�شاها 

تمّر ب�شرعة.
وبال�ّشوؤال عن اإذا ّما هناك فكرة عن الّنتاج االأدبي ال�ّشوري 
واللبناني خال ال�ّشنوات الع�شر االأخيرة، يجيب زغيب: لم 
يكن هناك درا�شات نقدية تتناول هذا الجانب ب�شكل اأ�شا�س، 
لك���ن م���ن خبراتنا لكونن���ا ف���ي ال�ّشاح���ة الّثقافية اأعتق���د اأّن 
الق�شي���ة ه���ي ق�شية اإنتاج مقبول في ظّل كّل ما اأ�شرنا اإليه، 
واأتح���ّدث هنا ع���ن ال�ّشارع اللبناني وقبل جائحة كورونا كان 
هن���اك اأ�شوات �شاّبة مميزة وتنت���ج اأدباً يبقى وكان هذا دليل 
عافي���ة، واليوم ما اإن بداأن���ا نتعافى من الجائحة حّتى عادت 
االأ�ش���وات ال�ّشاب���ة اإل���ى الّظه���ور واأخذت مكانها ف���ي الو�شط 
���ح لن���ا م���ن  الّثقاف���ي اللبنان���ي والعرب���ي عموم���اً وه���ذا يت�شّ

خال م�شاركتهم بالمهرجانات العربية.

إلياس زغيب: المثّقف العربي ما 
يزال مقاومًا 

لكن االستماع إلى صوته ينحسر

لقاءشعر
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ملهمت���ي تجعلن���ي اأكت���ب ق�شيدة ع���ن �شجرة 
البع���د،  ح���دود  اأق�ش���ى  ف���ي  اأو ظليل���ة  مثم���رة 
ملهمت���ي تحّر�شن���ي عل���ى الكتابة ع���ن ابت�شامة 
�شالة عن �شفتي طفل في اأ�شّل بقعة على ظهر 
االأر����س.. ملهمتي تجعلني اأع�ش���ق ال�شم�س في 
اأثن���اء ال�ش���روق.. واأترّق���ب غروبها لي����س اإيذاناً 
اأو ط���رداً لفك���رة رحي���ل �شم�س العم���ر واإنما في 

انتظار والدتها من جديد.
بحج���م  الغ���روب  اأع�ش���ق  تجعلن���ي  ملهمت���ي   
االنتظ���ار نف�ش���ه للحظ���ة ال�ش���روق.. وف���ي االآن 
حاالته���ا  ف���ي  ال�شم����س  اأع�ش���ق  تجعلن���ي  ذات���ه 
وحجبه���ا  الك�ش���وف  ح���ال  ف���ي  حت���ى  جميعه���ا 
�شويعات اأو لحظات خجًا اأو حياء مّما يرتكبه 
االإن�شان من ذنوب وخطايا اأو جرائم تندى لها 

جباه الب�شرية جمعاء.. 
ملهمت���ي تجع���ل اأ�شابع���ي تن���زف طي���وراً م���ن 

دم اأخ�ش���َر الن���دالع ربيع غزير االأقحوانات..كثيف االنتم���اءات اإلى اأح�شان كلمة تليق 
بمقام الربيع تتقُن اإ�شعال القبول. 

ملهمت���ي تجعلن���ي اأ�شتمتع بال�شم���ت اأكثر من اال�شتمتاع باأ�ش���وات ما ت�شتهي النف�س 
اأو تق���ع علي���ه االآذان.. تجع���ل اأحدن���ا ي�شتلق���ي عل���ى ظهره متعّم���داً غ�ش���ق الليل ليرى 
كي���ف تتدّلى عناقيد نجمته وه���ي تهبه من نعمياتها في حالة التقاء ال�شياء بالظام 

وانغما�س كلٍّ منهما في هيولى االآخر.
ملهمت���ي ت���درك متى يحين موع���د الناأي لتتف���ّرد اليراعاُت في جل���ب ح�شورها اإلى 
حلبة الورقة البي�شاء، تتمّعن ال�شحو كي توقظ المفازات من غفلة ال�شراب المهيمن 
عل���ى ج�ش���د تقاذفته متاهات غياب ُم���ّر اأدرك كيف تح�شد الحّم���ى جيو�شها نحو تخوم 

رود. الذكريات �شوب غزالن المعنى لت�شيب مهاراتها في قلب حكمتها ال�شَّ
تجعلني ملهمتي اأن اأتمّرن الوقوَف على اأ�شابع قدمّي.. اأعّد اإلى المئة قبل اكت�شاف 

الّنَف�س المهّيئ لذاكرة البيا�س وهي تعلُن خيبتها القادمة اإلى االنتظار. 
ُب تربة  ملهمت���ي تجعلن���ي اأ�شّدُق اأن القم���َر �شيهطُل قطراٍت من �شوٍء اأخ�ش���َر ُيخ�شِ
القل���وب ويزي���ُد العا�شق �شع���راً وال�شاعر ع�شق���اً.. تجعلني محفوفاً بق�شائ���َد لم اأكتْبها 
بعُد.. بق�شائَد تتزاحُمني فيها االأوقاُت م�شتثمراً ما يمكُن الإنجاز ما فاتتني من الآلَئ 

لم اأفلْح من قبُل في قطف يانعاِتها المدهاّمات.
اأذك���ر اأّنه���ا ه���ي.. نف�ُشها التي اأيقَظ���ْت روؤو�س اأ�شابع���ي في �شباٍح �شتائ���ّي غائم كثيف 

البرد وال�شقيع فنزَفت خمائُل القلب و�شاكناُت الّروح: 
فتاأّم����������������������لي فيَّ الورى اإّني اأحّبك جوهرْه   

كوني لديَّ كم�������ا اأرى ّ������������������ًة    اإّني اأراك نقي�
وحمائم���������������������اً واأزاهرا كوني لروحَي فرحًة   

ه���ي ذاته���ا الت���ي جعلتن���ي اأّتخ���ُذ الق�شي���دة معبراً للو�ش���ول اإليه���ا وترجمان���اً يبّلغها 
رياحي���ن العيني���ن وبهجتهم���ا.. ويوؤّك���د ل�شكوكه���ا وري���ب عينيه���ا اأن الكون كلَّ���ُه يخفُق 
جناحاُه بحّبها وال�شوق اإلى مام�شة حرير يديها.. ليقراأ ال�شعراُء في �شفاف عينيها 

فَر وقناديلهم المعّباأة بزيَت الحياة وفتيل قلوبهم الظماأى اإليها: اأحزاَنهم ال�شّ
مّني اأخذُتِك جوه�����������را رغم الذي اأخذ االأ�شى  

واأطيُر نحوِك �ش�������������������اعرا �شاأهّد كّل خ�ش�������ائري  
اأبقى اأحّبِك اأكث������������������را  ِك رّبم���������������������������ا   فاأنا اأحبُّ

 
ملهمتي تجعل عهد الطفولة قاب قو�شين اأو اأدنى من العمر الذي نّتخذه موئًا ِلما 
لم ُنِتّم فيه ما ُت�شتهى من الق�شائد وما لم نع�شها بعُد من حماقات الخيال واإغفاءاته 

اللذيذة.

 كتبها: منير خلف

ملهمتي

هي ذاتها 
التي جعلتني 

أّتخُذ القصيدة 
معبراً للوصول 
إليها وترجماناً 
يبّلغها رياحين 

العينين 
وبهجتهما..



الت���ي  وال�شيا�شي���ة  واالقت�شادي���ة  االأيديولوجي���ة  التغي���رات  اأحدث���ت 
�شهدته���ا ال�شن���وات القليل���ة الما�شية تاأثي���راً بالغاً في البيئ���ة التي تعمل 
فيه���ا و�شائ���ل االإعام كما اأ�شهم���ت التطورات الهائلة ف���ي مجال تقنيات 
االت�شال والكمبيوتر واالأقمار ال�شناعي��ة في اإحداث طفرة اإعامية لم 
ي�شه���د التاريخ لها مثيًا ف���ي حجمها وات�شاعها وف���ي بنيتها ووظائفها، 
وقد انعك�شت هذه التطورات على نحو وا�شح في واقعنا العربي وكان لها 
دور ب���ارز ف���ي اإيجاد بيئة اإعامي�ة جديدة تحمل ف���ي طياتها الكثير من 

التحديات التي ال بد اأن يواجهها العرب في محاولتهم للتكيف معها.
اإن المحت���وى االإعام���ي المعا�ش���ر يق���ّدم الثقاف���ة الغربي���ة عل���ى اأنها 
»الثقاف���ة االإن�شاني���ة« الت���ي ال ب���د اأن تهيمن وت�شود، بينم���ا يقدم الثقافة 
العربي���ة عل���ى اأنه���ا »ثقاف���ة اإره���اب«، وقد �شاع���د الغرب ف���ي تحقيق هذا 
اله���دف احت���كاره للتكنولوجي���ا االإعامي���ة، وهن���ا ن�شي���ر اإل���ى فق���رة من 
مقول���ة )بريجن�شك���ي( م�شت�ش���ار االأم���ن القوم���ي االأمريك���ي ال���ذي ربط 
فيه���ا بين الهيمنة االأمريكي���ة على �شوق االت�ش���االت العالمية والترويج 
للثقاف���ة الغربي���ة واعتبر ذل���ك اأ�شا�س العظم���ة االأمريكي���ة: )لقد اأمكن 
لثقاف���ة قومي���ة غالب���ة اأن تع���م وت�ش���ود وتهيم���ن وتفر����س عل���ى غيره���ا 
�شفته���ا الم�شتع���ارة كثقاف���ة »عالمي���ة« ب�شبب ث���ورة تكنولوجي���ا االإعام 
ال�شخم���ة المحقق���ة في العق���ود الثاثة االأخي���رة، التي اأتاح���ت اختراق 

ال�شيادة الثقافية االأخرى واالإطاحة باالأمن الثقافي القومي للدول(.
الثقاف���ي الغرب���ي للمجتمع���ات االأخ���رى، عب���ر و�شائ���ل  اإن االخت���راق 
االإع���ام، لي����س اأم���راً جدي���داً ب���ل ه���و قديم، وق���د بداأ م���ع ا�شتي���راد هذه 

المجتمع���ات للنظم الغربي���ة في االت�شال والبرام���ج والمواد االإعامية 
وتقليدها للمدار�س الغربية في تاأهيل اإعامييها واعتمادها على نتائج 
البح���وث والدرا�ش���ات الت���ي اأجري���ت في الغ���رب والنظري���ات التي عك�شت 
طبيع���ة البيئ���ة الغربي���ة وتطورها عب���ر ال�شنين، وهذا ما �شّم���اه الباحث 
االجتماع���ي »توما�س ماك فيل« ب� )االإمبريالية االإلكترونية( التي غدت 
ظاه���رة وا�شح���ة الق�شم���ات في كثي���ر م���ن مجتمعاتنا العربي���ة، ويمكننا 
القول اإّن البيئة الجديدة لات�شال الدولي نقلت التغريب الثقافي من 
كون���ه مجرد حركة توؤثر في »النخب���ة«، ذات النطاق المحدود، اإلى كونه 
حرك���ة توؤثر ف���ي »الجماهي���ر« العري�شة ف���ي المنزل وال�ش���ارع والمكتب 
والمدر�ش���ة والن���ادي ف�ش���ًا ع���ن الموؤ�ش�ش���ات ال�شيا�شي���ة واالقت�شادي���ة 

واالجتماعية الفاعلة والموؤثرة في الحياة العامة.
وبه���ذا ال�ش���دد يق���ول ال�شيا�ش���ي اليمين���ي )ني���وت جنجريت����س( رئي�س 
مجل����س الن���واب االأمريك���ي االأ�شب���ق: )اأمري���كا وحده���ا الت���ي ت�شتطي���ع 
قي���ادة العال���م و�شتبقى اأمري���كا الح�شارة العالمي���ة الكونية الوحيدة في 
تاري���خ الب�شري���ة، وفي مدة ال تتجاوز 300 ع���ام تمكن نظامنا القائم على 
الديموقراطي���ة التمثيلي���ة والحرية الفردية وال�ش���وق الحرة من توفير 
االأ�ش����س الازم���ة الأعظم ازده���ار اقت�شادي ف���ي التاري���خ، اإّن نظام قيمنا 
يحظ���ى بالتقلي���د التمّث���ل ح���ول العال���م، وتقدمن���ا التكنولوج���ي اأح���دث 
ث���ورة في طريقة حياة االإن�شان المعا�شر واأ�شبح القوة الرئي�شة لعولمة 
العالم(... األي�شت هذه )االإمبريالية االإلكترونية( التي يتحدثون عنها؟

 1596( وفيزيائ���ّي،  وفيل�ش���وف  عال���م  ه���و   
ُلّق���ب ب�«اأب���ي الفل�شفة الحديثة«، كما   ،)1650–
�شاهم���ت اأطروحات���ه الفل�شفّي���ة الت���ي م���ا زالت 
ُتدّر����س في المدار����س والجامع���ات حتى يومنا 
الحال���ي ف���ي ظهور عدد كبير م���ن االأطروحات 
اأ�شه���ر  وم���ن  الحديث���ة،  الفل�شفّي���ة  الغربّي���ة 
كتب���ه وموؤلفات���ه ه���و كت���اب بعن���وان »تاأم���ات 
ف���ي الفل�شف���ة االأول���ى« ال���ذي ق���ام بن�ش���ره ف���ي 
ع���ام 1641 للمي���اد، وال���ذي ُيعد حت���ى ع�شرنا 
كلي���ات  لمعظ���م  االأ�شا����س  المرج���ع  الحال���ي 
للفل�شف���ة  وباالإ�شاف���ة  العال���م،  ف���ي  الفل�شف���ة 
والفيزي���اء فقد كان نابغًة في علم الريا�شيات؛ 
حي���ث و�ش���ع نظاماً ريا�شّياً جدي���داً اأطلق عليه 
ا�ش���م نظ���ام االإحداثي���ات الديكارتّي���ة، كم���ا ُيعد 
الموؤ�ش����س االأول للعقاني���ة في الق���رن ال�شابع 
ع�شر، وهو �شاحب العبارة ال�شهيرة » اأنا اأفكر؛ 

اإذاً اأنا موجود«. 
نظرّية المعرفة عند ديكارت:

 ينطل���ق ديكارت في فل�شفته من اأثنّية الروح 
والج�ش���د، فهو ي�شلم بوجود جوهرين في هذه 

الحياة، مادّي، وغير مادّي.
 فالجوهر غير المادّي يتمتع ب�شفة التفكير، 
بينما الجوهر المادّي يتميز باالمتداد، اأي هو 
يف�ش���ل بي���ن م���ا ه���و فيزيائ���ّي وميت���ا فيزيائّي 
كم���ا يقول عن���ه مارك����س، فف���ي اإط���ار الفيزياء 
وه���ي  الجوه���ر،  الم���ادة  ُت�ش���كل  )االمت���داد(، 

االأ�شا�س )الوحيد( للوجود مع الوعي.
 لق���د كان دي���كارت مادّي���اً ف���ي فهم���ه لبني���ان 
العال���م، ون�ش���وء الكون وتطوره، وف���ي الفيزياء 
وعل���م االأحياء. وقد و�ش���ع نظرّية عن االرتقاء 
الطبيع���ي للك���ون، وكذل���ك ع���ن تط���ور الحي���اة 
عل���ى االأر����س وفق���اً لقواني���ن الطبيع���ة، وه���و 
ينظ���ر اإل���ى االأج�شام عند الحيوان���ات واالإن�شان 
عل���ى اأنه���ا اآالت معق���دة ت�شي���ر وفق���اً لقواني���ن 
الحرك���ة الميكانيكّية، ومع ذلك كان مثالّياً في 
البي�شكولوج���ا )عل���م النف�س الجماع���ّي(، وفي 
نظرّي���ة المعرفة، وفي اآرائه ع���ن الوجود، وهو 

ب���داأ �شاأن���ه �شاأن بيك���ون يمار�س ال�ش���ك بيقينّية 
جمي���ع المعارف التي كانت تعد �شابقاً حقيقّية 

ال يرقى اإليها ال�شك.
اإن المعرف���ة اليقينّي���ة عن���د دي���كارت ال تاأت���ي 
طري���ق  ع���ن  حت���ى  وال  الحوا����س  طري���ق  ع���ن 
م���ا تخط���ئ،  العق���ل، فالحوا����س عن���ده كثي���راً 
واال�شتنتاج���ات العقلّية كثيراً ما تخطئ اأي�شاً، 
لذل���ك م���ن هنا يج���ب االنطاق م���ن ال�شك... 
م���ع  الراديكال���ّي،  الكل���ّي  المطل���ق...  ال�ش���ك 

اعتباره �شكاً ال ريبياً اأو ال اأدرّياً.
 اإن دي���كارت ينتق���د المعرف���ة الموج���ودة ف���ي 
ع�شره للو�ش���ول اإلى المعرف���ة االأكثر يقينّية، 
فال�ش���ك و�شيل���ة المتح���ان قوان���ا المعرفّي���ة اأو 
العارفة، ومنها الو�شول اإلى اليقين. ومن هنا 
ج���اءت اأهمية ال�ش���ك ذاته عند دي���كارت الإثبات 
الوج���ود، )اأن���ا اأ�ش���ك اإذاً اأن���ا موج���ود(، فطالما 
اأن���ا اأ�شك فاأنا اأفك���ر، ووجود ال�شك يبرهن على 
تفكيري ووجودي معاً، بيد اأن النزعة المثالّية 
ظل���ت قائم���ة عنده اأي�ش���اً، وذل���ك انطاقاً من 
كون���ه يع���د وج���ود الفك���ر عن���د االإن�ش���ان اأكث���ر 
يقينّي���ة واأ�شالة م���ن وجود الج�ش���م، اأو المادة، 
فهو يدعم المثالّية ال انطولوجّياً، بل غنو�شّياً 
اأي روحّي���اً، ال بو�شفه���ا �شمة للوج���ود، بل �شمة 
لمعرف���ة الوج���ود، وبالتالي هو ف���ي المح�شلة 
م���ن  اأ�شم���ى  يقينّي���ة  هن���اك حقيق���ة  اأن  يوؤك���د 

الماهيتين المادّية والروحّية، هي اهلل.
المنهج الديكارتي:

 ي���رى دي���كارت ان المهمة االأ�شا����س للمعرفة 
ه���ي �شم���ان رفاهّية االإن�ش���ان و�شعادت���ه، وذلك 
م���ن خال مد �شلطانه على الطبيعة وت�شخير 
قواه���ا لم�شالحه، وه���ذا ما يجعل���ه ي�شعى من 
اأج���ل الو�شول اإل���ى منطق يقيني ع���ام، ومنهج 
�شحي���ح ي���وؤدي ب���ه اإل���ى المعرفة الحق���ة، وهذا 
المنه���ج يج���ده ف���ي مقولت���ه ال�شهي���رة : )اأن���ا 
اأفك���ر اإذاً اأنا موجود(. فه���ذا المبداأ الديكارتي، 
ُيكت�ش���ف بالحد����س العقل���ّي الذي يتمي���ز عنده 
بالت�ش���ّور الوا�شح الجل���ي عن المو�شوع، حيث 

ينتف���ي هنا اأي �ش���ك كما يرى دي���كارت، فمعيار 
الحقيق���ة اأو اليقين عنده لي�شت الممار�شة، بل 
ف���ي الوع���ّي االإن�شانّي، وهذا جان���ب مثالّي اآخر 

في منطلقاته الفكرّية. 
اأكث���ر  عن���ده  تتعم���ق  المثالّي���ة  النزع���ة  اإن   
ف���ي المنطلق���ات الدينّي���ة الت���ي و�شعه���ا اأ�شا�شاً 
وج���ود  عل���ى  فللبره���ان  الفل�شف���ّي،  لمذهب���ه 
العال���م، يج���ب اأواًل البره���ان عل���ى وج���ود اهلل، 
ك�شائ���ر  دماغن���ا  ف���ي  فك���رة اهلل موج���ودة  واإن 
االأف���كار االأخرى، ففك���رة اهلل فكرة وجود كامل 
غي���ر متناٍه، ونحن موج���ودون باهلل كعلة اأولى، 
وج���ود  كان  ذل���ك  وعل���ى  الكم���ال،  غاي���ة  واهلل 
عالمنا المح�شو����س يقينياً، اأما ال�شال فياأتي 
لا�شتعمال غير ال�شحيح لقدراتنا المعرفّية، 
وال �شيما االإرادة، التي هي عنده حرة، ومطلقة 
وغي���ر م�شروط���ة ب���اأي بواع���ث، كونه���ا ال تنقاد 

لاأهواء، بل للحقيقة. 
يع���ود  المعرف���ة  بل���وغ  اأن  دي���كارت  يعتق���د   
اإل���ى وج���ود اأف���كار اأو حقائ���ق فطرّي���ة تاأتي في 
مقدمته���ا الم�شلم���ات، لكن���ه يوؤك���د اأن فطرّي���ة 
ه���ذه الحقائ���ق ال تعني اأنه���ا كامل���ة اأو جاهزة، 
ب���ل تعن���ي ا�شتع���داد العق���ل لتقب���ل الم�شلم���ات 
المح�شل���ة  ف���ي  والعق���ل  اأكث���ر،  ال  والمب���ادئ 
االأ�شا����س  ال���دور  يلع���ب  م���ن  ه���و  الحوا����س  ال 
العق���ل  اأ�شلح���ة  واأن  المعرف���ة،  عملّي���ة  ف���ي 
للو�ش���ول اإلى المعرفة ه���ي اليقينّية والحد�س 

واال�شتنباط.
قواعد المنهج الديكارتي:

1- الت�شليم فقط بيقينّية المبادئ التي تبدو 
للعق���ل ب�شيط���ة ووا�شح���ة وم�شلم���ات وال تثير 

يقينيتها اأي �شك.
2- تق�شيم كل م�شكلة اإلى اأجزائها.

اإل���ى  المع���روف،  م���ن  المنظ���م  3- االنتق���ال 
المجهول الذي يتطلب البرهان.

البح���ث  مراح���ل  م���ن  اأي  اإهم���ال  ع���دم   -4
المنطقّية.

اإلمبريالية اإللكترونية!

ديكارت من الشك إلى اليقين - قضايا فلسفّية

 كتب: د. بسام الخالد

 كتب: د. عدنان عوّيد
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 كتب: د. لبيب قمحاوي

يم���ّر العالم العرب���ي االآن بمخا�شات 
جدي���دة وتغيي���رات َقلَبت ف���ي اأ�شولها 
ال�شابق���ة  المفاهي���م  م���ن  الكثي���ر 
والمتع���ارف عليه���ا الت���ي َفَق���َد بع�شها 
معناه، وبع�شها االآخر اإما في الطريق 
ال���ى ذل���ك واإم���ا اأنه���ا اكت�شب���ت معان���ي 
جدي���دة قد تكون بعيدة  كل البعد عن 
ما نعرف���ه ون�شاأنا علي���ه. مفاهيم مثل 
الوطني���ة والحرية وال�شيادة والعروبة 
والكرام���ة وغيرها كثير اأ�شبحت لدى 
ب���ا  االأجي���ال الجدي���دة م�شطلح���ات 
معن���ى اأو م�شطلح���ات تفتق���ر ال���ى اأي 
معن���ى مفه���وم لديه���ا، وف���ي المقاب���ل 
ف���اإن اال�شرار عل���ى التم�شك بالما�شي 
بال�ش���رورة  يعك����س  ال  البع����س  م���ن 
�شام���ة الروؤي���ة بق���در م���ا ق���د يعك����س 
غيابه���ا، ولك���ن وفي الوق���ت نف�شه فاإن 
الدع���وة اإل���ى التغيي���ر يج���ب اأال ت�شكل 
مدخ���ًا للتفري���ط اأو دع���وة لابتع���اد 
ال�شيا�ش���ي  التراكم���ي  الت���راث  ع���ن 
فال�شع���وب  لل�شع���وب،  والثقاف���ي 
واالأم���م الحي���ة تتفاع���ل م���ع ما�شيه���ا 
وحا�شره���ا وم�شتقبله���ا وت�شع���ى نح���و 
االأف�ش���ل �شمن المنظوم���ة ال�شيا�شية 
والثقافي���ة واالجتماعية ال�شائدة التي 
تعطيه���ا م���ن الخ�شائ����س م���ا يميزها 
ع���ن االآخري���ن ويوؤك���د خ�شو�شي���ة م���ا 

يجمعها.
والع���رب  الميت���ة،  واالأم���م  ال�شع���وب 
واقتدائه���ا  بجموده���ا  تتمي���ز  منه���ا، 
بالما�ش���ي  والمتوا�ش���ل  الم�شتم���ر 
الأن التوا�ش���ل بينه���ا وبي���ن الم�شتقبل 
ومتطلب���ات التغيي���ر المرافقة له تكاد 
تك���ون مقطوع���ة، كم���ا اأن ا�شت�شامه���ا 
مطل���ق  ب�ش���كل  للحاك���م  وخ�شوعه���ا 
للجم���ود  خ�شب���ة  ترب���ة  منه���ا  يجع���ل 
ك���ون  الغي���ر،  الإرادة  واال�شت�ش���ام 
التغيي���ر قد يحمل ف���ي ثناياه خطورة 
عل���ى نهج الجمود المرافق لا�شتبداد 
م���ا يجعل من التغيي���ر نهجاً مرفو�شاً 

من الحاكم الم�شتبد.
بعد الحكام العرب ال يكتفون بخنوع 
يت���وّرع  ال  كون���ه  وا�شت�شام���ه،  �شعب���ه 
اأ�ش���ًا ع���ن تدمي���ر موؤ�ش�ش���ات الدول���ة 
تعزي���ز  اأج���ل  م���ن  يحك���م  الت���ي  كاف���ة 
انف���راده وتفرده بال�شلطة، هذا اإ�شافة 
اإل���ى اأن���ه غالب���اً م���ا ي�شتبي���ح الرواب���ط 
م���ن  كاف���ة  والممنوع���ات  وال�شواب���ط 
اإ�ش���اءة  عل���ى  قدرت���ه  تر�شي���خ  اأج���ل 
المطلق���ة.  ال�شلط���ة  تل���ك  ا�شتعم���ال 
ي�ش���كل  ال�شلط���ة  ا�شتعم���ال  اإ�ش���اءة  اإن 
بح���د ذات���ه قم���ة اال�شتهت���ار بال�شع���ب 
ومنظوم���ة القَي���ْم الت���ي تمي���زه، ما قد 
يدف���ع االأمور الى الخ���روج عن قواعد 
المنطق ويجعل ردود الفعل لمثل تلك 
ال�شيا�ش���ات والتج���اوزات اأم���راً ي�شع���ب 
التنبوؤ ب���ه اأو قيا�شه وقيا�س نتائجه لو 

ح�شل، اأو عندما يح�شل.
القدرة على اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة 
المطلقة بل الرغبة واال�شتعداد لفعل 
ذل���ك ه���و تط���ور جدي���د يعي���د االأم���ور 
ال���ى م���ا كانت عليه في حقب���ة الع�شور 
بالت�شل���ط  امت���ازت  الت���ي  الو�شط���ى 
وع���دم  عموم���اً  لل�شع���وب  واالإ�ش���اءة 

االهتمام اإال بالحاكم ورغباته ونزواته 
وع���دم ج���واز م�شاءلت���ه اأو االعترا����س 
عل���ى اإرادت���ه باعتب���اره »ظ���ل اهلل عل���ى 
االأر����س«. وم���ن ه���ذا المنطل���ق، ف���اإن 
اأغلب العرب االآن يعي�شون في واقعهم 
وعاقته���م م���ع الحاك���م اأي���ام الع�شور 
تجّم���د  ق���د  الزم���ن  وكاأن  الو�شط���ى 

وتوقف هناك.
اأحادي���ث كثي���رة ت���دور االآن بع�شه���ا 
بل�شان غا�شب والكثير منها في �شمير 
الم�شتت���ر يهم�س بها المواطن العربي 
لنف�شه لي�س �شكاً في �شحة ما يفكر به 
ب���ل خوف���اً من تبع���ات ما يفك���ر به على 
نف�ش���ه وعل���ى المحيطي���ن ب���ه. وه���ذه 
االنفرادي���ة ف���ي التفكير ه���ي النتيجة 
الحتمي���ة لنج���اح الحاك���م العرب���ي في 
تفتي���ت ال�شع���ب الذي يحك���م، وتمزيق 
موؤ�ش�شاته وتحويله الى فرق متناحرة 
ومجموع���ات �شغي���رة فرعي���ة عرقي���ة 
اأو  ديني���ة  اأو  ع�شائري���ة  اأو  جهوي���ة  اأو 
عل���ى  التناف����س  ال���ى  ت�شع���ى  مذهبي���ة 
بع�س المكا�ش���ب الوظيفية اأو المادية 
ا�شتر�ش���اء  خ���ال  م���ن  المن�شبي���ة  اأو 

الحاكم وتمرير وتبرير نزواته.
المح���ب  وه���و  العرب���ي  ال�شع���ب 
لاألق���اب والمنا�ش���ب ال يق���اوم ذل���ك 
ال���ى  ي�شع���ى  ب���ل  الع���ادة،  ف���ي  الم�ش���ار 
التابع���ة  الق���وة  مراك���ز  ا�شتر�ش���اء 
االأمني���ة  الموؤ�ش�ش���ات  ومنه���ا  للنظ���ام 
الت���ي اأ�شبحت هي الرافع���ة الحقيقية 
والموؤث���رة للو�شول ال���ى المن�شب في 
الدول���ة العربي���ة ب�ش���كل ع���ام، ومن ثم 
احتل���ت م���كان االأح���زاب ال�شيا�شي���ة اأو 
موؤ�ش�ش���ات المجتم���ع المدن���ي كرافعة 
للو�ش���ول اإل���ى ه���ذا المن�ش���ب اأو ذاك، 
وه���ذا الواقع الموؤ�ش���ف زاد من طغيان 
الحي���اة  عل���ى  االأمني���ة  الموؤ�ش�ش���ة 
ال�شيا�شي���ة العام���ة واالقت�شادي���ة م���ن 
خال التحك���م فيمن يدي���ر موؤ�ش�شات 

الدولة ال�شيا�شية واالقت�شادية.
الع���ودة بالدول���ة اإل���ى اأن تك���ون دولة 
موؤ�ش�ش���ات فاعلة يتطلب توافر االإرادة 
لفعل ذلك والقدرة عليه، ال اأحد يريد 
ا�شتب���دال دكتاتورية دول���ة المخابرات 
بدكتاتوري���ة  العرب���ي  العال���م  ف���ي 
اأخ���رى، الع���ودة بالدول���ة ال���ى اأ�شولها 
الد�شتوري���ة الديموقراطية قد اأ�شبح 
بمطال���ب  مرتبط���اً  �شعبي���اً  مطلب���اً 

االإ�شاح والتغيير الديموقراطي.
اإن نه���ج التخوي���ف ورب���ط االإ�ش���اح 
دع���وة  ه���ي  الدول���ة  انهي���ار  بخط���ر 
اإل���ى الجم���ود وقب���ول الو�ش���ع القائ���م 
بم�شاوِئ���ِه باعتب���اره َق���َدراً ال مفر منه، 
والحدي���ث هن���ا ال يه���دف ال���ى النظ���ر 
للواق���ع ب�شوداوي���ة اأو با�شت�شام، بقدر 
فت���ح  اأهمي���ة  تاأكي���د  اإل���ى  يه���دف  م���ا 
ال�شلم���ي  والتغيي���ر  االإ�ش���اح  قن���وات 
اأم���ام المواطنين منع���اً لتفاقم االأمور 
والرف����س  الغ�ش���ب  ح���االت  وتراك���م 
وتطوره���ا اإلى اأعمال عن���ف ال يريدها 
اأحد، وهذا هو الرد على من يمار�شون 
نهج التخويف، وهو نهج �شلبي �شاغط 

ال يوؤدي بالنتيجة اإال اإلى االنفجار.

سقوط الدولة العربية بين 
براثن الجمود واالستبداد
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ع����رف االتج����اه النف�شي ف����ي فنون ال�شرد بتمي����ز ال�شخ�شيات بتركيبه����ا النف�شي، وال 
�شيما تلك التي تعي�س �شراعاً داخلياً، اأو تعاني اإ�شراباً �شلوكياً، مع العلم اأن هذا ال�شمة 
موج����ودة ف����ي فن����ون الق�����س قبل فتوح����ات علم النف�����س، فثمة اأدب����اء كتب����وا الم�شرحية 
والق�شة والرواية باعتمادهم على الخبرة الذاتية في معرفة �شلوك الب�شر، واأكد اأهم 
رواد علم النف�س العالم النم�شاوي )�شيجموند فرويد( 1856- 1939 الراأي القائل باأن 

االأدباء �شبقوا علماء النف�س في اكت�شاف اأغوار النف�س الب�شرية ومعرفة حقائقها.
اأم����ا اإط����اق م�شطل����ح )الق�ش����ة النف�شية( فهو مج����رد اإجراء نقدي يه����دف اإلى فرز 
الن�شو�����س وت�شنيفه����ا تمهي����داً لدرا�شته����ا �شم����ن روؤية نقدي����ة خا�شة، فالنق����د االأدبي 
ب����دوره حاول اال�شتفادة من ك�شوفات العلوم االإن�شانية، وكان علم النف�س الذي ا�شتفاد 
منه المبدعون االأقرب اإلى النقد اأي�شاً، فاأحدث النقاد اتجاهاً عرف ب�)النقد النف�شي 
لاأدب( و)علم نف�س االأدب( وذلك بهدف تناول ومعالجة الن�شو�س االأدبية من زاوية 

نف�شية.
ال يكت����ب )الق�ش����ة النف�شي����ة( اأدي����ب يتق����ن فن����ون ال�ش����رد وجماليات����ه فح�ش����ب، فهي 
بحاج����ة اإل����ى مب����دع لديه ملكة �شب����ر اأغوار النف�����س والتعبير عنها، وهذا غي����ر متاح اإال 
لنخب����ة م����ن المبدعي����ن الذين حفروا اأ�شماءه����م على األواح االإبداع، ولع����ل من اأبرزهم 
الرو�ش����ي )اأنط����ون ت�شيخ����وف( ال����ذي اأول����ى عناي����ة خا�ش����ة ل�شخ�شيات����ه الت����ي منحه����ا 
في�ش����اً م����ن الم�شاعر المرهف����ة، ونجد اأغل����ب �شخ�شياته لطيفة رغ����م ق�شوة الظروف 
الت����ي تعي�شه����ا، وق����د تتعر�س للظلم رغ����م طيبتها، وربما تعاني الكثي����ر من الم�شكات 
ولكنه����ا تف�ش����ل ال�شم����ت، وهذا ما جعله����ا محبوبة من القراء الذي����ن يتعاطفون معها 

لقلة حظها رغم �شموها ورقيها.
ومن اأعمال )ت�شيخوف( اخترنا ما يبرز فيها الجانب النف�شي ب�شكل وا�شح لمعرفة 

الطريقة التي عالج بها تلك المو�شوعات، واأ�شلوبه في تناولها.
)العنبر رقم �ضتة(

ي�شي����ر عن����وان الق�شة )العنبر رقم �شتة( اإلى الق�شم المخ�ش�س لاأمرا�س النف�شية 
في الم�شت�شفى الحكومي المجاني المتداعي االأركان الذي تفوح منه رائحة العفونة، 

اأما بطل الق�شة فهو )اأندريه يفيميت�س( الطبيب الذي يعمل في كل العنابر. 
ول����م يك����ن )اأندريه يفيميت�س( مغرم����اً بعمله، فقد اأجبره والده عل����ى درا�شة الطب، 
له����ذا كان يف�ش����ل ق�ش����اء معظم وقته ف����ي منزله وهو يق����راأ ل�شاعات طويل����ة م�شتمتعاً 

بهوايته الوحيدة.
ذات ي����وم دخ����ل )اأندريه يفيميت�����س( العنبر، وتهج����م عليه اأحد المر�ش����ى، فرّد عليه 
بهدوئ����ه المعت����اد، واأخ����ذ يتحدث اإليه وقد راقت����ه مناق�شة المري�س ال����ذي كان مثقفاً، 

ولكن معاناته مع عقدة اال�شطهاد قادته اإلى عنبر المر�شى النف�شيين. 
ولك����ن جلو�����س الطبي����ب ل�شاع����ات طويل����ة في ذل����ك العنب����ر لمناق�شة اأح����د المر�شى 
جعل����ه مو�ش����ع �شبهة من زمائه االأطباء في الم�شت�شف����ى، فا�شتدعي من لجنة طبيبة 
للك�ش����ف عن قواه العقلية- بطريقة غير مبا�شرة منعاً لاإحراج- واأثناء التحدث اإليه 
وجهت اإليه اأ�شئلة اختبارية ب�شكل موارب، وكان يجيب بعفوية وب�شاطة، وهذا ما جعل 
االأطب����اء يجزم����ون باأنه مري�����س نف�شي بالفعل، ف�شرحوه من العم����ل بحجة اأنه متعب 
ويجب عليه اال�شتراحة في البيت، ثم ا�شتدرج اإلى العنبر حيث و�شع �شريراً يخ�شه.

حينه����ا ي����درك حقيق����ة ما حل به، ويكت�ش����ف اأن كل االأفكار التي اآم����ن بها ودافع عنها 
لن تمنحه القدرة على تحمل الو�شع ال�شيئ الذي و�شل اإليه، واأن الماآ�شي في الحياة 

اأكثر ق�شوة منها في الكتب. 
وعندم����ا يحاول الخ����روج من العنبر- ولو اإلى حديقة الم�شت�شفى- يمنعه الحار�س، 
وحينم����ا ي�ش����ر عل����ى تنفيذ طلبه الأن����ه طبيب ولي�س مج����رد مري�س ي�شرب����ه الحار�س 
حت����ى يدمي����ه، وال ي�شتطيع الطبي����ب تحمل االأل����م الج�شدي والنف�ش����ي، فيموت خال 

�شاعات قليلة.
ف����ي حقيق����ة االأم����ر ل����م يب����رئ االأديب بطل����ه م����ن المر�س النف�ش����ي الأنه جعل����ه يقوم 
باأفع����ال اأو يتح����دث عن اأفكار ال تتنا�شب مع المكان����ة العلمية واالجتماعية التي و�شل 
اإليه����ا، وه����ذا ما �ش����ّوغ اتهام����ه باالإ�شابة بالمر�����س النف�ش����ي، ولكنه لم ي�ش����ّوغ لاأطباء 
قراره����م ب�شجن����ه في عنبر المر�شى النف�شيين كاأي مجنون خطر على المجتمع، وهو 

الرجل الطيب اللطيف الذي كان يفوقهم نبًا و�شمواً.
ونجد اأن هذا النموذج من ال�شخ�شيات ال�شعيفة المظلومة ال يملك القارئ تجاهها 
اإال اأن يتعاطف معها، فتبقى في ذاكرته التي ال تحتفظ بال�شخ�شيات الخيالية اإال اإذا 

جعلته يتاأثر بها وي�شعر بمعاناتها وكاأنها �شخ�شيات حية عرفها من قرب.
)الراهب االأ�ضود(

بط����ل ق�شة الراهب االأ�ش����ود )كوفرين( قارئ جيد، اإ�شافة اإلى اأنه يعّد درا�شات عليا 
ف����ي الفل�شف����ة، وقراءات����ه تاأخذه بعيداً عن واقع����ه ولم يعد يفرق بي����ن الواقع والخيال 
بعدم����ا اأخ����ذ يتخي����ل الراه����ب االأ�ش����ود يظه����ر ل����ه ويح����اوره، ولع����ل اأغ����رب ما ف����ي تلك 
المحاورة اأن ذلك الراهب االأ�شود اأخبر )كوفرين( اأنه من العباقرة. ولعل هذا ما كان 
يحت����اج اإلي����ه ك����ي ي�شعر باأهميته وباأن����ه رجل ناجح في الحياة، ولي�����س عبئاً على زوجته 

واأبيها، اأما الطبيب- في الق�شة ال�شابقة- فلم يعان من عقدة النق�س هذه. 
ول����م ي�ش����ع الطبي����ب لمن يمت����دح اأفكاره، وكان يكفي����ه وجود من يناق�شه ف����ي اأفكاره، 
وظ����ن المري�س في العنبر ه����و المنا�شب، ولم يخطر له اأنه �شيكون �شبب ماأ�شاته، مع 
العلم اأن ماأ�شاة )كوفرين( بداأت مع حديثه مع الراهب االأ�شود، ويبدو اأنه لي�س هناك 
فرق بين اأن يكون الطرف االآخر مري�شاً نف�شياً، اأو مجرد �شبح ال وجود له، فالم�شكلة 
في ال�شخ�شية العاقلة التي لم تجد التكيف مع محيطها االجتماعي، لهذا كان بطا 

الق�شتين يميان اإلى العزلة لعدم التكيف مع المحيط بح�شب طبعهما.
وم����ن الجدي����ر بالذك����ر اأن )كوفري����ن( يتهم نف�ش����ه باأن����ه اأ�شيب بمر�����س نف�شي الأنه 
يتح����دث اإل����ى خي����ال �شنعه، وهذا ل����م يحدث مع )اأندري����ه يفيميت�س( فل����م يتهم نف�شه 

بالمر�س النف�شي الأنه لم يكن كذلك بالفعل، ولم يتخيل اأ�شياء ال وجود لها.
ت����رى الزوج����ة )كوفري����ن( يتح����دث اإلى نف�ش����ه فتدرك ه����ول الماأ�شاة، وتب����داأ برحلة 
العاج مع والدها، ويبدو اأن )كوفرين( يتعافى ن�شبياً، ولكن هذا ال ي�شّره الأنه بذلك 
يفق����د ما كان يوؤن�ش����ه ويميزه عن الجميع، فيلقي باللوم على من حوله الأنهم حرموه 

من جنون العظمة الذي كان يمنحه البهجة.
ثم يهجر منزل االأ�شرة بحثاً عن حياة اأخرى ت�شعره بالعظمة التي يتوق اإليها.

و�شرع����ان ما تتراجع �شحته النف�شية والج�شدية، فيرى الراهب االأ�شود من جديد، 
وي�شع����ر بال�شع����ادة الت����ي يبح����ث عنها الأنه يعي�س ف����ي الخيال من جدي����د، ولكن ج�شده 

ال�شعيف اأ�شابه نزيف حاد في الرئة. 
ويم����وت به����دوء ف����ي الفن����دق غريب����اً، كم����ا م����ات )اأندري����ه يفيميت�����س( غريب����اً ف����ي 

الم�شت�شفى.
)الرجل المعّلب(

ل����ه  ال�شابقتي����ن- ولك����ن منزل����ه  يعي�����س )بيليك����وف( بمف����رده- كبطل����ي الق�شتي����ن 
موا�شف����ات خا�ش����ة، فنواف����ذه مغلق����ة باإح����كام، وعل����ى ال�شري����ر نامو�شي����ة، وعندما ينام 
يغط����ي راأ�ش����ه، واإذا غ����ادر منزل����ه ي�ش����ع نظ����ارات �شوداء، ويرت����دي معطف����اً، وي�شطحب 

المظلة حتى في االأيام الم�شم�شة، وي�شع قطناً في اأذنيه اأي�شاً.
ه����ذه ال�شف����ات الخارجية تدل على اأنه يعزل نف�شه عن العالم الخارجي بكل الطرق 
المتاحة لديه، اأما بطا الق�شتين ال�شابقتين فالعزل كان من الناحية النف�شية فقط. 
اأم����ا اإذا اأردن����ا الك�ش����ف عن حيات����ه الداخلية فنجده معل����م اللغة اليوناني����ة القديمة، 
وه����ذا ينا�شب����ه الأن لي�����س ل����ه عاق����ة باالأ�شي����اء الجدي����دة. وبذل����ك يختل����ف ع����ن بطلي 
الق�شتين ال�شابقتين اللذين كانا يعي�شان حياة طبيعية، اأما )كوفرين( فيبدو اأنه كان 
ي�شير اإلى م�شيره لعقدة نف�شية غير قابلة لل�شفاء كقرينه )بيليكوف( الأن كًا منهما 
�شن����ع اأوهام����ه بنف�ش����ه، اأما )اأندريه يفيميت�����س( فم�شكلته اأن االآخري����ن هم من �شنعوا 

االأوهام عنه فكانت ماأ�شاته اأ�شد رعباً.
ول����م تظه����ر مام����ح الراحة على وجه )بيليك����وف( اإال عند و�شعه ف����ي التابوت، قبل 
دفن����ه تح����ت االأر�س، فبذل����ك انقطعت كل ال�ش����ات المتبقية له م����ع العالم الخارجي 
حي����ث �شيبق����ى ف����ي عزلته االأبدي����ة، ومن هنا اأتى عن����وان الق�شة )الرج����ل المعّلب( اأما 
الم����وت ف����ي الق�شتي����ن ال�شابقتين فل����م ي����اأت كخاتمة تحق����ق اأمنيات البطلي����ن بل اأتت 

لتنهي الماأ�شاة التي عانيا منها.
وتختل����ف ق�شة )الرج����ل المعّلب( عن الق�شتين ال�شابقتين ف����ي اأنها كتبت بطريقة 
�شاخ����رة، ب����ل ثم����ة مبالغة في ال�شخري����ة اأحياناً، على حي����ن كتبت الق�شت����ان ال�شابقتان 
باالأ�شلوب الجدي الذي اعتاده )ت�شيخوف( في اأغلب ق�ش�شه، لهذا نرجح اأن يتعاطف 
الق����ارئ م����ع )اأندريه يفيميت�����س( و)كوفرين( اأما بطل هذه الق�ش����ة ف�شيكتفي القارئ 

بال�شخرية منه ال غير.
***

ال ب����د م����ن االإ�شارة اإلى اأنه يمكن درا�شة اأكث����ر ق�ش�س )ت�شيخوف( من زاوية )النقد 
النف�ش����ي( لي�����س الهتمامه بر�شم �شخ�شيات حية على ال����ورق، بل الأن اأغلب �شخ�شياته 
تعي�����س اأزم����ة داخلية. وهنا تاأت����ي اأهمية وبراعة كتابته الأنه لي�����س من موؤ�ش�شي الق�شة 

الحديثة فح�شب، بل من اأهم رواد الق�شة النف�شية اأي�شاً.

القصة النفسية والنقد النفسي
تطبيقات على أعمال تشيخوف

  كتب: سامر أنور الشمالي 

  كتب: عماد نداف 

ا�شطحبن����ي اأخ����ي اإلى عر�����س م�شرحي ل�شك�شبير بعن����وان الملك لير لع����ب بطولته الفنان 
الراح����ل عب����د اللطي����ف فتح����ي عل����ى خ�شب����ة الم�شرح القوم����ي، وكنت فت����ى في مقتب����ل العمر، 

وعندما خرجنا من العر�س �شاألته: لماذا يحكون لنا حكاية اأجنبية؟
ف�شحك اأخي، وعّلق على �شوؤالي قائًا: 

�� لكن العر�س كان جميًا. 
عندم����ا كبرت، وامتهن����ت ال�شحافة، كنت اأحمل الفكرة نف�شها: لماذا يغيب الن�س المحلي، 
ويلج����اأ الم�شرحي����ون لاقتبا�����س؟ والي����وم اأ�شتعي����د تلك الحادث����ة، واأنا اأحاول ط����رح فكرة عن 
الن�س الم�شرحي ال�شوري تتعلق باالقتبا�س والحاجة اإلى ن�س محلي، وفي تجربتي لم اأكتب 
ف����ي الم�ش����رح اإال من زاوية اهتمامي به ك�شحفي يتابع ن�شاطاً ثقافياً �شورياً، اأي اإنني ال اأدعي 
اأنني ناقد م�شرحي، اأو اأنني �شليع في الحديث عن هذا الفن، اإلى الدرجة التي اعتذرت فيها 
اأكث����ر م����ن مرة عن تلبية دعوات وجهت لي للكتابة في مجل����ة الحياة الم�شرحية، بحجة اأنني 

ال اأ�شتطيع اأن اأقدم �شيئاً جديداً الأنني �شحفي ول�شت ناقداً م�شرحياً. 
ف����ي تاري����خ الم�ش����رح ال�ش����وري يع����رف الجمي����ع اأن االقتبا�����س راف����ق اأول انطاق����ة للم�ش����رح 
القوم����ي ف����ي م�شرحي����ة براك�شاج����ورا الأري�شتوفان ع����ام 1960، وف����ي ن�شاطي ال�شحف����ي �شاألت 
ع����ن الن�س المحل����ي للم�شرحي الرائع المرحوم فواز ال�شاجر بع����د م�شاهدة م�شرحيته رحلة 

حنظلة من الغفلة اإلى اليقظة، المقتب�شة عن ن�س لبيتر فاي�س. 
ودائماً كنت اأكتب عن هذه الفكرة، وظل مثل هذا المو�شوع يوؤرقني حتى ال�شنوات االأخيرة 
واأنا اأ�شاهد عرو�س الفنان الكبير اأيمن زيدان �شوبر ماركت وثاث حكايا وفابريكا اأو عر�س 

المخرج ه�شام كفارنة في يوم الم�شرح العالمي، اأو اأي عر�س مقتب�س.
وكن����ت �شعي����داً اأكث����ر مما يمكن و�شف����ه عندما �شاهدت ه����ذا العام بع�����س العرو�س المحلية 
������ بغ�����سّ النظ����ر ع����ن وجهة نظ����ري ك�شحفي فيه����ا �� ومنه����ا م�شرحي����ات الكات����ب �شامر محمد 
اإ�شماعي����ل وم�شرحي����ة وليد اإخا�شي الت����ي قدمت على م�شرح الحم����راء والعر�س الم�شرحي 
الراق�����س “ر�شائ����ل اليا�شمي����ن” الذي ق����ّدم عن ن�س للكات����ب ال�شاب “عل����ي رم�شان �شامة” 

ومن اإخراج “محمد الحلبي” مع الكاتب نف�شه. 
اأي اإن هذا الهاج�س يرافقني مع كل عر�س اأ�شاهده على الخ�شبة، رغم معرفتي باأهمية فن 
االقتبا�س ودوره في تن�شيط الحركة الم�شرحية، مع فهمي لم�شاألة غياب الموؤلف الم�شرحي 

التي عاناها الم�شرح ال�شوري منذ بداياته.
اإن وجهة نظري ال تنكر اأهمية االقتبا�س في الم�شرح ودور هذه العملية في تن�شيط الحالة 
الم�شرحية وحتى في تقديم الروية المحلية وتفعيل ذهن الم�شاهد بتفا�شيل محلية مركبة 
عل����ى فك����رة مقتب�شة، فهذه عملية فنية من �شلب العمل الم�شرحي وال�شينمائي والتلفزيوني 

وقد يكون االقتبا�س في اإحدى حاالته عن رواية محلية واأحياناً عن ق�شة اأو فيلم.. 
واالقتبا�����س موج����ود اأ�ش����ًا في عرو�����س في ال�شينم����ا والتلفزي����ون، لكن الماحظ����ات التي 
اأتوخاه����ا االآن تكم����ن ف����ي ق�شايا ينبغي الوقوف عندها، واأولها م�شاأل����ة نقل الن�س الم�شرحي 
المحل����ي اإلى الخ�شب����ة، وهذا ي�شجع الكتابة الم�شرحية ويدفع عملي����ة الكتابة اإلى المناف�شة، 
وثانيه����ا اأن الحاج����ة اإل����ى الن�س المحل����ي وتقديمه على الخ�شبة هو في �شل����ب عملية تاأ�شيل 

الكتابة ال�شورية نف�شها ونقلها اإلى العالمية، كما هو الحال في تجربة �شعد اهلل ونو�س. 
واإذا كان ال ب����د م����ن الحدي����ث عن نقط����ة جاذبة اأخرى، فمن المفيد هن����ا االإ�شارة اإلى وجود 
جمعي����ة للم�ش����رح �شمن موؤ�ش�ش����ات اتحاد الكت����اب العرب، واأن ثم����ة كّت�اب����اً م�شرحيين �شجلهم 
االتح����اد كولي����د اإخا�ش����ي ومم����دوح ع����دوان وعبد الفت����اح قلعج����ي وغيرهم كثي����رون، ونحن 
نتوخ����ى اإط����اق اأ�شم����اء كبيرة اأخرى في العملي����ة الثقافية ال�شورية، وقد خط����ا اتحاد الكتاب 
العرب خطوتين ناجزتين تتعلقان بنقل الن�س الم�شرحي، �شمن ن�شاط جمعية الم�شرح اإلى 
الخ�شب����ة، وه����ذه م�شاأل����ة تحتاج اإل����ى ت�شافر جهود اأخ����رى يمكن اأن ت�شاهم به����ا وزارة الثقافة 
وجه����ات ممول����ة اأخ����رى. فتبن����ى في الع����ام االأخير اإط����اق فرق����ة م�شرحية لف����رع االتحاد في 
الاذقية باإ�شراف المخرج والكاتب الدكتور محمد ب�شل و�شكل العر�س الذي �شهدته خ�شبة 
م�ش����رح الحم����راء بدم�شق خط����وة منهجية على �شعي����د الم�شروع الثقافي ال����ذي ي�شعى اتحاد 

الكتاب العرب اإلى اإظهاره عملياً بعد الموؤتمر العام الذي انعقد في مطلع العام. 
والخطوة الثانية كانت في عر�س م�شرحي )مونودراما(، وقد �شاهدناه على خ�شبة م�شرح 

القباني للكاتب الم�شرحي محمد الحفري الذي قام باإخراجه اأي�شاً.

هواجس ذاتية في العروض 
المسرحية:

النص المحلي واالقتباس

تعزية
رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس االتحاد 

وأعضـــاء االتحاد يتقدمون بخالص العزاء من ذوي األديب كمال ســـحيم بوفاته، 

راجيـــن من المولى أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ويســـكنه فســـيح جناته، 

ويلهمهم الصبر والسلوان.

تعزية
رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس االتحاد 

وأعضاء االتحـــاد يتقدمون بخالص العزاء من األديبة الشـــاعرة هيالنة عطا الله 

عضو  اتحاد الكتاب العرب بوفاة شـــقيقها، راجين من المولى أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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قراءات

- تراق���ُب الوق���َت عل���ى �شرفِة التح���ّوالت، بين يديَك 
َّقة ٌ  ... يطيُر منه���ا اأمٌل، مفاتيح���ُه معل� خريط���ة ٌ تمت���دُّ
ِة اللغ���ِة، حيث تختمُر الكلم���ات عند نوافذها،  تح���ت قبَّ
تعبُر على م���داراٍت بحجِم العالم، وكان ال�شمُت لديَك 
تميم���ة ٌ، تراق���ُب الوق���َت في خريط���ة حبل���ى بالرموِز، 
والم�شافة ُ تدخُل في زمٍن عجوز، كنَت ت�شو�ُس الغرابَة 
ُه االأح�شنة،  ف���وَق �شب���اِب المئذنة، تق���راأ تاريخ���اً تج���رُّ
وكانت �شلوات���َك ُتتِقُن العبور، وبين الورقِة والورقة.. 

ي�شقط ُ الح�شور.
- م���ن قل���ٍق اأو�َشْحَت نف�َش���ك، وفي كلِّ اللغ���ات، كانْت 
طقو����س الطري���ِق ُتقا����ُس بالح�ش���اة، والخط���واُت ُتَع���دُّ 
قا�ش���رات، وكان���ْت ح�ش���وُد الحج���ارِة بحج���م �شي���ن دال 
ر، و�ش���وٌت بحج���ِم  األ���ف، واله���واء خ�شن���اً كرغي���ٍف ُمَق���وَّ
ر، والكت���اُب ُمَقيٌَّد، يبكي  ال�شق���وِط ي���دبُّ اإلى ل�شاٍن ُمَدوَّ
ُه َوُه���ْم  ���ُم وُه���ْم يزج���رون، يت�ش���وَّ َوُه���ْم ي�شحك���ون، يتاألَّ
عارف���ون، واأن���َت تراق���ُب الوق���َت، وكيَف ينم���و الكام.. 

وايا. ٌَّب في الزَّ فوق َعَفِن النوايا، وال�شميُر.. ُمَعل�
- وقٌت خارج الن�س:

ة ُ الزم���ن، لغة ٌ ت�شيُخ في الوطن، وجُه  مثقوب���ة ٌ حافَّ
ه، حكايا م�شقوفة  ٌث ُمَموَّ ٌن ُملَوَّ ٌه، �ِشْعٌر ُملَوَّ دم�شَق ُم�َشوَّ

�س، ِظلٌّ ينمو فوَق مقبرٍة.. ُم�َشيَّ�ْس.. ٌ بفراٍغ ُمَقوَّ
- ُتراق���ُب الوق���َت، غي���َر اأنَك َل�ْش���َت وح���َدْك، اكَت�َشْفَت 
الخديَع���ة، تل���َك الت���ي ا�ْشتطالْت، ث���مَّ ا�ْشتطال���ْت، َوَبَنْت 
ج�ش���راً للفجيع���ة، اأو�شح���َت نف�َش���َك.. حي���َن َك�َشْف���َت.. 
الميِّتي���ن،  حو����َس  دخل�ْ���َت  وال���ورد،  الرم���اِد  بي���ن  م���ا 
���َب، زمٌن يج���ري، ظاٌل تع���رُج، ع�شٌب على  ْم���ٌت تر�شَّ �شَ
َت���ْت ن���وَر ال�شم����س، الفتة ٌ ُكِت���َب عليها: هذي  قب���وٍر.. َفتَّ
اٌز  �َش���ْت رائحَة الفو�ش���ى، والليُل ُعكَّ قب���وُر المعرف���ة، َقدَّ
ِدئة،  ل�شم�ٍس.. تحمُل قتاها، تم�شي بهم اإلى اأر�ٍس �شَ
ق���راأَت ال�شواه���َد.. كاَن على اأكتاِفها.. لغ���ة ٌ تنزُف نفياً، 
وف���ي ظاله���ا.. اأحوا�ٌس ُمِلَئْت رم���ًا وحجارة، والريُح 
ى،  تمح���و كل عب���ارة، َخَرْج���َت.. اأيقظَك ال�ش���وُك الُمَدمَّ

ى. فاكَتَمَل الحلُم الُم�َشمَّ

عاَل���ٌم.. فاتٌح اأحزانُه.. الجتراِر االنك�شاْر، َهْم�ٌس فوَق 
َنُه الغبار، و�شوتاِن في حوار. امروؤ  موائِدِه.. وكتاٌب َكفَّ
القي����ِس ومهي���اْر، امروؤ القي�س: هك���ذا اأحببُت خمري.. 

فاأبى وا�شتداْر...
مهيار: واأنا اأر�شلُت جمري.. فاأذى وا�شتعاْر...

- خرْج���َت، اأيقْن���َت، حزْم���َت، اأعلْن���َت، اأطلْق���َت حلَمَك 
المجنون، �شيموُت الراف�شون، قادٌر اأن ُتغيَِّر... ويجيُء 

ال�شوُء...
النه���اُر..  وياأت���ي  لنخلَ���ة،  قم���راً  البي���ُت..  يرت�ش���ُم 
ل���كلِّ طف���ٍل وطفلَ���ة، واعتل���ى ف���وق المناِبر، واأن���َت فاتٌح 
ُل البي���َت �شي���اًء  اأفراح���َك.. ل���كلِّ مب���دٍع و�شاع���ر، ُتح���وِّ
ومراي���ا، تول���ُد اللغ���ُة.. ومئذن���ة ُ الح���روِف.. ومع���راُج 
الحكاي���ا، وِدم�ش���ُق اأقبل���ْت عل���ى ِحب���ِر االأ�ش���ول، تدف���ُن 
ع�ش���َر االأف���ول، ُتنه���ي المهزل���ة، بالفك���ِر.. باالأف���كاِر.. 
ب�شيٍء من الجنوِن.. بغ�ش���ِل وجِه المدينة.. بالب�شملَة، 

حت���ى راأي���ُت ال�شحاب، يمت���دُّ كالفاِتَحة، تح���َت يا�شمين 
���ة،  االأبجديَّ و�ش���وَت  الت���راب،  اأغان���ي  واأ�شم���ُع  دم�ش���ق، 

تميمة ً اأبدّية.
- �شوٌت داخل الن�س:

ة، قافل���ة ٌ وطري���ٌق وفر�ش���اٌن  مط���ٌر م���ن زم���ِن النب���وَّ
ة، و�شوٌت من بعيد، ُيغنِّي وُيعيد: يا زماَن الَمَطر،  وفتوَّ
ُع���ْد اإلين���ا، وا�ْشِقن���ا مم���ا لدي���ك، ربم���ا وردة ٌ، اأ�شفاُره���ا 
بي���َن يديك، واأْعِطنا مما تب���ارَك على �شفتيك، يا زماَن 

المطر.
رفي���ٌق  للم�شي���ر، خا�ش���رَك  اأخ���رى  دروب���اً  َفَتْح���َت   -
ب�شي���ر، ال ي�شي���ُع عل���ى الر�شي���ف، ال ي�شق���ط ُ كاأوراِق 
الخري���ف، ي�شتح�ش���ُر الوق���َت الم�شروق، وما����سٍ ُعلَِّب 
الغ�ش���وُن..  فكان���ت  ال�شت���اَرة،  فاأزلتم���ا  �شن���دوق،  ف���ي 
ياِء، واالأح���اُم باأقمارها،  والع�شافي���ُر، وم���وٌج ِم���َن ال�شِّ
ل�َْت  وكلُّ ينابيع القرى، ووج���وٌه، ومدينة ٌ، وِب�شارة، َو�شَ
�ش���وَت الزمن.. بلحظِة ال���والدة، ونمَت – واقفاً – با 
و�ش���اَدة، وكن���َت على البيِت.. اأحنَّ م���ن قنديل، والوطُن 
�شَج���ُر الطري���ق،  التاأوي���ل، فالت���فَّ حول���َك  ف���ي  ُل  االأوَّ
والت���راُب على وقع خط���اك.. ي�شتفيُق ق���ادٌر اأن تغيَِّر... 
راأي���ُت كيَف َت�شُقط في الظام.. �شم�شاً، وكيَف ت�شتفيُق 

الم�شافة، بت�شكيِل المعرفة والثقافة.
ّي: - من�شوٌر �شرِّ

كاَن ف���ي الم�شاف���ِة.. ُحَفٌر م���ن الرماد، وبي���َن الُحَفِر 
���ة، واأ�ش���واٌت خ�ِشَن���ة، ُيَغلِّفه���ا ال�ش���واد،  اأطي���اٌف جنائزيَّ
وكاَن في الَمدينة، )من جثِث االآباِء يحملون(، طاعوٌن 

ونوايا دفينة ٌ، وطريٌق ال توؤدِّي اإلى دم�شق، 
بال�ش���وِك  مليئ���ة ٌ  ويخرج���ون،  الموت���ى  يعبره���ا 
والح�ش���ى.. وكثي���ٌر من عال���ِم االأحزان، تع���رُف اأحذيَة 
ال  طري���ٌق  وال�شيط���ان،  والمخ���ادِع  والقات���ِل  القم���ِع 
ت���وؤدِّي اإل���ى دم�شق، يعبرها الموت���ى ويخرجون،.... ثمَّ 

ُيعِلنون...،
ومراي���ا،   ، ولغ���ة ٌ واأنه���اٌر،  الن�س...وط���ٌن  �ش���وُت   -
و�شال���ة ٌ ِم���َن الح���وِر، و�شف�شافت���ان، �شياأت���ي ال�شباح، 
والوق���ِت  اللي���ِل..  حل���وِل  قب���َل  الطري���َق..  يخت���رُق 
الُم�شتب���اح، ه���ذا الوط���ُن زرٌع وم���اٌء و�شم����ٌس و�شط���اآٌن 
و�شف���اف، واالأر����سُ ترك����سُ نح���َوُه.. تط���وُف بخ�ش���وِع 
الط���واف، هذه لحظة ُ الخ���روج مَن الرماد، هذا �شوُت 
االتحاد، وعل���ى ال�شرفِة.. وجهاِن وقلٌم وكتاب، واأ�شماٌء 
ع���ِر.. با غياب، كاَن  ���َرْت بالوق���ِت.. تهبط ُ اإلى ال�شِّ َتَدثَّ
���اُه.. م���اٌء َي�ْشَتنِبُت الح���روَف.. على  ُد – َكفَّ االأف���ُق يت���ورَّ
ٌة وابتهاٌل  طري���ِق الرجوع، عين���اُه،، ُت�شيُء اللغ���َة.. َفَرفَّ
وكن���َت  واالأ�شئل���ة،  المعرف���ة  منته���ى  فكن���َت  وخ�ش���وع، 

الغيمَة الُمقِبلَة، وكنَت قنديَل الطريق.

خاطرة
اكتبي..!

ه���ل تعرفي���ن كيف يت���م اكت�ش���اف �ش���دى االأحام 
المن�شية في ذاكرة القلوب؟

واألق الندى مع ابت�شامة ال�شباح االأزرق؟
وانتعا�س قبلة المدى لجراح العا�شقين؟

االأ�شطح���ة  عل���ى  الحم���ام  هدي���ل  تعرفي���ن  ه���ل 
القديمة؟

وتفتح ال�شو�شنة في حقول المدى والندى؟
و)اأ�شواق( القبات في ليل م�شروق؟

هل تعرفين �شمت الجبال و ال�شباب يلفها بندى 
االأحام؟

ذاك���رة  ف���ي  الزم���ن  يتوق���ف  عندم���ا  واللحظ���ة 
الف�شول؟

 وعمق االأ�شياء في القلوب؟
..واللحظات وال�شدى؟

اكتبي...اكتبي اإذاً!
 و�شط���ري بدمع االأنامل الخفق���ات واالأ�شواق اإلى 

عالم يمتد بعيداً بعيداً!
ربما ن�شل اإلى المعنى واالأمل.

أنَت قنديل الطريق

أشواق الفرق

 كتبت: رجاء شاهين

 كتب: رضوان السح

 كتبت: *خديجة مروان الحسن 
نب���داأ من العنوان وه���و عتبة ا�شتنطاق اأولى 
تف�ش���ح عن خا�شة لمكن���ون مت�شع هو ن�شها 

االأكبر المثقل بمعانيه عبر دالالت متعددة.
فالخي���ول: لفظ وظيف���ي يخرج عن ماديته 
ليق���وم بوظيفة مح���ددة ترمز اإل���ى )الجمال، 
ال�شب���ر، الوف���اء، القي���ادة، ال�شف���ر، الر�شال���ة، 

القوة، التمرد، االأ�شالة(.
ق���وة  اإل���ى  ترم���ز  اأ�شع���ة   : بنف�شجي���ة  ف���وق 
الطاق���ة، وهن���ا المق�ش���ود الطاق���ة التاأملي���ة، 
ثورتها وكمونها، فهي �شبابية الداللة اأحياناً، 
وثائ���رة اأحيان���اً اأُخ���رى، جارح���ة، وموؤلم���ة في 

مواقع اأخرى. 
خيول فوق بنف�شجي���ة: تعني طاقة الجمال 

وقوة الترميز.
فمن���ذ العنون���ة تعط���ي ه���ذه الن�شو����سُ نف�َشه���ا خ�شو�شي���ة ف���ي 
التاأوي���ل ف���ي عق���دة الربط بي���ن عنوان الن����س بو�شفه عتب���ة اأولى 
ل���ه وم���ا �شيندرج تحته م���ن متن ذي قيمة داللي���ة وبنائية )تر�شد 
المجموع���ة اآالم االإن�شان واآماله ف���ي عالم قا�شي المامح، منافق، 
كاذب، وتر�ش���د دواخ���ل اإن�ش���ان الماأ�ش���اة ال�شوري���ة. ال يت�ش���ع ال�شعر 
ال�شتيعابه���ا ب���ل يت�شع الآمال تاأت���ي بطيئة وغائمة ه���ي ما تبقى له 
م���ن اإن�شانيت���ه المعذب���ة في ه���ذا العالم( ال���كام لل�شاع���ر محمود 

نق�شو.
ط���رح نق�شو معنًى ثالثاً للن�س كما يق���ول روالن بارت )المعنى- 
ومعنى المعنى( هو المعنى المكتوم الراب�س في ال�شكل فهو واحد 

من متعدد يطّل على الامحدود، وينفتح على حقل المعاني 
الغيمُة ذاُت الغيمِة 

واالأبواُب كذلك غام�شُة االإف�شاِح 
ومن فمها ُت�شلب 

والموجة ذات الموجِة
لم تتغّير في ديمومتها االأخ�شاُب، ولم ترهب... �س9 

يعتم���د ال�شاع���ر عل���ى زي���ادة مع���دالت االنزي���اح وتغلي���ب االإيحاء 
والرم���ز على الت�شريح وهذا ما يمنح الق�شيدة اإ�شارات مركزة هي 
ل  من اأعمدة الكام وعليها يعّول في التو�شع والت�شرف وبها تو�شَّ

اإلى تزيين اللفظ وتح�شين النغم.
ال بّد وتنفرج الماأ�شاة 
هذا ما قالته االأ�شجاُر 

اأواَن ذبوِل الظلِّ وموِت الذاْت 
واأفادْت اأّن الربَّ االآن ُيزيح ال�ّشْتَر عن الوطِن المدمى، 

وعِن الّروِح المطواة.. �س57 
االأ�شي���اء عند نق�ش���و ال تنحني، تواجه دون انفع���ال تتحد باأ�شياء 

اأخرى اأي بين دال ودال اآخر لُتتّم المعنى:
وهل يجب اتباُع العارفين، 

اإذا اأردنا ال�شير في المعنى على وقع القبيلة، 
وفق ما تلَك االإ�شارُة تقت�شيه 

اأقول لكم: كفى موتاً 
ًة ما يعتريه  كفى هذا المحارب ُغ�شّ

الأن الطيبين على الدوام، 
يغالبون فداحة الجري ال�شريع وراء بع�س العي�س.. �س61 

الرم���ز لدي���ه كما يق���ول هن���ري بريمون:)المعن���ى ال�شري الذي 
يفي����س اأو ي�شتقط���ر م���ن الكلم���ات( يتطّل���ب مواجه���ة للن�شو����س 
�شهل���ة  يب���دي طواعي���ة  ال���ذي ال  ت�شّكله���ا  لف���ك مغالي���َق  وجه���داً 

للتك�شف، بل يت�شرنق برمزيته قدر ما ي�شتطيع.
ي�شتعي���د ال�شاع���ر حركي���ة الحي���اة م���ن �ش���ور ف���ي الذاك���رة ومن 
الطبيع���ة والنا����س فه���و ي�شتعي���د اإنت���اج الذكرى بحميمي���ة مفعمة 

بال�شوق واالنتماء العاطفي والمكاني:
َفت�َشُه ملياً من اأعاه اإلى قدميه 
واأ�شاف كبير الحرا�س: انتبهوا، 

ما هذا اللون الداكن عند القلب هنا.. 
جرٌح اأم ذكرى، 

اأم وطٌن يتكّوم في ُبرديه؟ 
يكفيه، 

دعوُه يمرَّ
ففي جعبته حم�س االأولى 

حم�س الم�شكونُة في عينيه �س 53 
ُتم�ش���ك الرمزي���ة بالن�س وتملك���ه بح�شورها المتف���رد، وت�شفي 
علي���ه دالالتها، ليم�ش���ي الن�س ج�شداً من الجم���ال، روحه هي تلك 

المعاني التي يتناولها ذهن القارئ الجاد فت�شكن اأعماقه.
تتح���رك الن�شو����س كلها ف���ي �شياقية تعبيري���ة وداللية م�شتركة 
عب���ر التبن���ي المدرك لان�شج���ام القيمي في الروؤي���ة التي تاأ�ش�شت 

ف���ي  خ�شو�شي���ة  م���ن  ب���ه  حفل���ت  وم���ا  عليه���ا، 
التج�شي���د، كما تت�شاطر الن�شو����س تعبيرها عن 

اآالم مواطنيه ووطنه واآمالهم. 
�شياغ���ة  اإل���ى  نق�ش���و  محم���ود  ال�شاع���ر  �شع���ى 
اأحام���ه واقع���اً ملمو�ش���اً في معاني���ه، كما تعك�س 
ن�شو�ش���ه جوان���ب م���ن ت�شّت���ت ال���روح والخ���وف 
ال���ذي يغل���ف جمرة اأعماق���ه برماد م���ن ياأ�س اآني 

�شرعان ما يتجاوزه مردداً ترانيم اأمانيه:
ال ُبدَّ من دنيا تزقزق في �شباح نهورها االأ�شياء 

ال ُبدَّ حّتى ي�شتقيَم الدرُب من معًنى بعيٍد 
بال�ش���رِّ  الم�شف���رِّ  لاأخ�ش���ر  �ش���اذٍج  واعت���راٍف 

المع�ش�ِس في الحقول، 
لتنعم االأرجاء.. �س92 

ق�شائد محمود نق�شو تعطي اإ�شارات مرّكزة �شواًء اأكانت حقيقية 
اأم ُمتخيلة وهذا جوهر التجريدية: 

لم ي�شاألني �شمُت الباب، 
اأوان مررُت هنالك في معناه عن المهرب 

والعالم داٍم- اأعرف-، 
والقدي�شون احتكروا ا�شم اهلل.

ابتعدوا في الرحلة اأكثر مما ت�شمُح بو�شلُة البحار، 
فتاهوا في الو�شح االأرحب.. �س 88 

يمت���زج �شع���ر ال�شاع���ر نق�ش���و بعال���م ال���روؤى ال���ذي تختل���ط في���ه 
االأ�ش���وات الم�شترك���ة ف���ي ال���روؤى المبهم���ة مع ن���زوع روح���ي بارز، 
ويعم���د اإلى التراث الفل�شفي الذاتي، يتعم���ق في البحث والت�شاوؤل 
حي���ث يخ���رج اأحياناً من ح���دود الن�س المادية اإل���ى ت�شكيل عاطفي 

مده�س. يقول �س6:
ال�شاعر حا�شرة التكوين االأبهى، 

وال�شاعر ذاكرة الت�شكيل 
وهو ا�شتثناء اهلل، 

اهلل اأراد به اإغفال الموح�س 
بعد ذبول الظلِّ بعام الفيل

الموت عند ال�شاعر نق�شو ال يعني الموت الح�شي تماماً بل يعني 
الم���وت المعنوي ودالة ذلك الحي���اة المفعمة بالق�شوة والهزال في 

ق�شائده.
ويعم���د ال�شاع���ر اإل���ى ا�شتح�ش���ار االأنث���ى كقري���ن يكم���ل الن����س. 

)الطارئ في هذا االأنثى.. 
�شوت االأنثى... 

دفء ُمقبَّلها، 
وف�شاء ماذات الّتقبيل 

وظال الجّنة حين ترفُّ الّرّف الموؤن�س، 
وقت تمرُّ ببال ال�شوء، 

فيكتُب ما طاَب التنزيل 
والطارئ في االأمر التاأويل.. �س7-6(

-ال ي�شتجي���ب الن�س عند محم���ود نق�شو لمن يمر به مروراً فهو 
يحت���اج اإل���ى قارئ ي�شغ���ي اإل���ى اأ�شوات هام�ش���ة في العم���ق الق�شي 
م���ن الن����س كم���ا اأن هن���اك حالة م���ن االعت���داد بالنف����س والكبرياء 
الوا�ش���ح في ن�ش���ه )اإعادة كتابة ن�س قديم( الموؤ�ش�س على نوع من 
المونول���وج الداخل���ي حي���ث يم�شي �ش���وت ال�شاعر ج���زءاً من ذاكرة 

ي�شدح بما في اأعماقه من �شور تاريخية وقيمية ووجودية. 
ي�شتثم���ر ال�شاع���ر ف���ي مجموعت���ه تقني���ة النهاي���ة ُمجي���داً ُح�شن 

الختام:
اأنت من اأطلق ال�شهم من غيبه 

نه  اأنت من كوَّ
ال تحاوره...ال تاأمنه �س80 

يتح�ش�س ال�شاعر محمود نق�شو الوطن ال كوجود اأ�شم بل مرتكز 
النعت���اق الذات في امت���داده الزماني وال�شعوري الذي ي�شتثيره في 

اأعماقه من حنين وذكرى وانهمارات وجدانية.
في ديوان )خيول فوق بنف�شجية( لل�شاعر نق�شو يتماهى القارئ 
م���ع كينونة لغوي���ة مفعمة بخ�شو�شيته���ا، ع�شية عل���ى اال�شتجابة 
االآني���ة والتلق���ي الب�شي���ط، مت�شابك���ة ف���ي م���ا ينه����س بها م���ن روؤى 

وت�شكل بنائي:
وقد يتاأخر المعنى هنالك في الطريق، ويكثُر االأ�شراُر.
فاحر�س اأن تعوَد بما ي�ُشرُّ ال�شعَر من هذي الق�شيدِة..

قبل اأْن ياأتي �ِشواْك 
وها هي في البعيِد ُتعيُد تدويَر الزوايا.. 

كي تراْك. �س74ِ(
هذا ويذكر اأن ديوان )خيول فوق بنف�شجية( هو الديوان العا�شر 

لل�شاعر محمود نق�شو و�شادر عن اتحاد الكّتاب العرب.

بين التجسيد والتجريد.. قراءة في مجموعة 
)خيول فوق بنفسجية( للشاعر محمود نقشو
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 ف���ي �شه���ر حزي���ران م���ن كل عام يحتف���ل المجتم���ع الرو�شي عل���ى الم�شتويي���ن االأكاديمي، 
وال�شعب���ي بذك���رى والدة ال�شاع���ر الرو�شي الكبير، اب���ن رو�شيا البار – األك�شان���در بو�شكين، اإذ 
ي�شادف يوم والدته في ال�شاد�س من هذا ال�شهر، حيث تقام الندوات االأدبية، وحلقات الحوار، 
وتقام الحفات، واالأم�شيات ال�شعرية، والموؤتمرات من الباحثين، واالخت�شا�شيين، ومحبي 

ال�شعر الرو�شي، بل من محبي موؤلفات ال�شاعر بو�شكين.
اإذا ق���ال باح���ث م���ا: اأنا اأق���وم بدرا�شة اإرث بو�شكين، كاأنن���ا به يقول اأنا اأدر����س اإرث المتنبي، 
اأو اأن���ا اأدر����س اإرث اأب���ي العاء المعري، اإذ اإّن عالم بو�شكين كبي���ر وغنّي كعالم عمالقة ال�شعر 

العربي الكبار. 
ف���ي كلمت���ه اأثناء ك�شف ال�شتار عن تمثال بو�شكين في مو�شك���و عام )1880( خاطب الكاتب 

الرو�شي المعروف فيودور دو�شتويف�شكي الجمهور وا�شفاً األك�شاندر بو�شكين قائًا:
» اإنك���م �شتج���دون ف���ي ه���ذا الكاتب ال���روح الوطني���ة، واالإن�ش���ان العبقري، بموهب���ة فريدة، 
ف���ذة، حيث اإن���ه ا�شتطاع اأن يجمع بذاته، الح�س الوطني الحقيق���ي، وروح االأمة.. هذه الروح 
الم�شيحي���ة الحق���ة، ال�شادق���ة... لي����س هن���اك اأدن���ى �شك ب���اأّن اأ�شخا����س بو�شكين كان���وا دوماً 

اأ�شحاَب �شمات وطباع رو�شية«.)1( 
قمن���ا ف���ي �شه���ر �شباط الما�شي بن�ش���ر ترجمة لق�شيدتي���ن لل�شاعر بو�شكي���ن وهما: »اأقف 

بخ�شوع اأمام ال�شريح المقد�س«، و«اإلى من افتروا على رو�شيا«
 ل���م يك���ن ذل���ك عبث���اً اإنم���ا حاولنا مام�ش���ة الجان���ب الفك���ري - ال�شيا�ش���ي ل���دى ال�شاعر، 
وموقف���ه م���ن ق�شاي���ا وطنه الكبرى، رغ���م خافه مع الق�ش���ر وال�شلطة بالنظ���ر اإلى اأمرين 
وهم���ا: )اإلغ���اء قان���ون ال���رق، وتحرير الفاحي���ن من قواني���ن العبودية(، ث���م )اإ�شاح نظام 
الحك���م، بتغيي���ر نظ���ام الحك���م القي�ش���ري المطل���ق(، ح���اول فري���ق م���ن الباحثي���ن وموؤرخي 
االأدب الرو�ش���ي ت�شوي���ر ماأ�ش���اة بو�شكين باأنها عبارة عن �شراع بي���ن رجلين: الحاكم متمثًا 
ب�شخ�شي���ة القي�ش���ر نيك���والي االأول م���ن جه���ة، وال�شاعر، ال���ذي يتوق اإلى الحري���ة من جهة 
ثاني���ة، بينم���ا هناك فريق اآخر في زمننا هذا يعتقد باأن بو�شكين المفكر وال�شيا�شي، والرجل 
مو�شوع���ي المعرف���ة كان ي�شبق ع�شره فكرياً، ولم تكن لدي���ه النزعة االنقابية، اإذ اإنه �شّرح 
في اأكثر من منا�شبة باأنه يقف �شد كل ما يعوق تقدم مجتمعه الرو�شي، ويوؤكد هذا الفريق 
اأن جوهر ال�شراع ينح�شر في م�شاألة اأن كفاح بو�شكين كان يمثل ال�شدام بين الواقع، الذي 

كان يعي�شه المجتمع وما يطمح اإليه ال�شاعر المفكر وال�شيا�شي الكبير بغر�س االإ�شاح.
 لق���د و�شف���ه الكات���ب الرو�شي المع���روف غوغول قائ���ًا: »اإن بو�شكين يمث���ل روح االإن�شان 

الرو�شي القادم بعد مئتي عام«.
 ف���ي عام���ي 1830- 1831 قام���ت انتفا�ش���ة وار�ش���و، وتعر�ش���ت رو�شي���ا لخط���ر غ���زو اأوروبي 
غرب���ي جدي���د يه���دد م�شيرها، ووجودها لذا راأين���ا األك�شاندر بو�شكين يكت���ب ق�شائد المديح 
والحما�ش���ة ه���ذه، اأي ثاثيت���ه ال�شهيرة ع���ام 1831، متغني���اً باأمجاد رو�شي���ا وبتقاليد الجي�س 
الرو�شي، كنا قد ن�شرنا اثنتين منها واليوم نقوم بن�شر الق�شيدة الثالثة، وهي تحت عنوان - 

»ذكرى بورودينو«
 اإليكم ن�س الق�شيدة

БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА 
 ذكرى بورودينو

 اإنه ليوم عظيم – ذكرى بورودينو )2(
 اأثناء حفل تاأبين اإخوة لنا

 قلنا : ها هي القبائل قد غزتنا
 مهددة بادنا رو�شيا بالماآ�شي

 األم تكن اأروروبا كلها هنا؟
 واأي نجٍم كان دليلها!

مدنا  ولكننا كال�شنديان �شَ
ّدينا تلك الهجمة..  وب�شدورنا �شَ

 هجمة القبائل التي ر�شخت الإرادة قوية
 وما كاَن غير متكافئ جعلناُه متكافئاً

** 
 ربما قد ن�شوا هزيمتهم الُمدّوَية

 اأجل لقد ن�شوا ذلك، اأراهم اليوَم َيتغطر�شون، 
 لقد ن�شوا ال�شيَف الرو�شّي وذلك الثلج

 الذي �شار مقبرة لهم في ال�ّشهوب،
 اإن تلك الوليمة ال�شهيرة ت�شدهم من جديد −،

 دم ال�شافيين ُي�شكرهم
 غير اأن ال�شحوة عندهم قا�شية �شتكون
 وغفوة اأولئك ال�شيوف �َشتكون طويلة 

 في مكان اإقامتهم الجديِد، اإذ هو بارٌد و�شّيق 
 تحَت تراب حقولنا ال�شمالية

**
 تعالوا اإلينا: اإّن رو�شيا تناديكم!

 ولكن ليكن في معرفتكم اأيها ال�شيوف!
 اأّن بولونيا لن تقف في الطليعة:

 ف�شوف تعبرونها عظاماً!
َي االأمُر في ذكرى بورودينو  لقد ق�شِ

 ها هي راياتنا ترفرف هناك من جديد
 واقتحمنا الثغور وها هي وار�شو قد �شقطت

 اإني اأرى بولونيا كالفوج المهزوم
 ترمي رايتها المدماة على التراب –

 اأما الع�شيان فقد اأخِمَد واأخر�ْس
** 

 من �شقط في المعركِة فهو �شالم
 نحن ال نمرغ وجوه اأعدائنا بالتراب، وال ندو�ُشها

 ولن نذّكَرهم بما كِتَب 
 على االألواح التاريخية 

 وال بما جاء بالو�شايا من جيل لجيل،
 ولن نحرَق مدينتهم وار�شو

 اأما هم.. فا ، لن َيروا 
 وجَه نم�شي�س ال�شعبية الغا�شب )3(

هم  ولن َي�شمعوا اأغنياٍت تغي�شُ
 مَع قيثارِة ُمطرٍب رو�شي

** 
 اأنتم..، يا من تثيرون ال�شغب في المجال�س

 اأيها الخطباء، يا من اأطلقتم الأل�شنتكم االأِعّنة
 اأنتم، يامن اأ�شبحتم نذيَر ال�شوؤم االأ�شود

 اأنتم، يا من تفترون على رو�شيا!
 من اأين جاءكم العلم اأّن الرو�شّي ..

 اإنما هو تمثال طيني َمري�س، و�شعيف؟
 اأتت�َشوروَن اأن هذا الَمجَد ال�شمالي –

 حكاية بائ�شة ومناٌم كاذب؟
 اأال تقولون لنا: متى َمدينة وار�شو

 �شتدّون لنا قانونها الُمنتظَر الَجّباَر؟
** 

 اإلى اأين �شننقل تلك الُح�شوَن؟
 اأاإلى حدود )بوغ( اأو حتى )فور�شكا( اأو )ليمان(؟

 وبيد من �شتكون )فالينيا(؟
 ولمن �َشيعوُد اإرُث بوغدان؟ )4(

 اإذا ما اعترفنا باأحقية المنتف�شين
ُل عننا ليتوانيا  �شتنف�شِ

 اأما مدينتنا القديمة )كييف( بقبابها الذهبية،
 اأّم المدائن الّرو�شية القديمة،

 هل �شتن�شّم الى وار�شو الهائجة
 مَع كّل اأ�شرحتها الُمقد�َشِة تلك؟ 

** 
راخ الَمبحوح   هل ب�شجيجكم هذا وبال�شّ

 قد اأرَبكتُم الحاِكم َالرو�شّي؟
 اأال تقولون لنا، من قد نّك�َس راأ�شُه؟

 لمن �َشُيقدُم االإكليل.. األل�شيِف اأم للعويل؟
 اأال تعرفون قوة رو�شيا؟ اأما �َشِمعتم بالحرِب والموِت،

ِف الغريبة؟  وذاك الع�شيان، وجبروت العوا�شِ
 من كانوا وراء ذلك اأرادوا اأن يهّزوها )5(

 انظروا: اإنها تقف �شاِمدة ً َمتينة ً، �شلبة!
 وهذه اال�شطرابات حولها قد خَمَدْت،

 وهاهي بولونيا لقد تقّرَر َم�شيرها ....
** 

 ما الن�شُر اإال �شاعة �شعادةٍ  تريُح القلب،
 فانه�شي يا رو�شيا وارفعي الراأ�س عالياً

 وب�شوٍت واحد َدعينا ن�شَمُع هذا الحما�َس!
 ولكن حاذري رفع ال�شوت عالياً في الهتافاِت

 بقرب فرا�ِس من َي�شتريح هناك 
 ذلك القائد العظيم – قاهر ال�شرور ورافع الحيف،

عْت له قَمُم طورو�س   ذاك الذي خ�شَ
 وا�شت�شلمت اأمامه قلعة يريفان)6(

ِفَرْت له اأكاليُل �شوفوروف  هذا الذي �شُ
ّم ُحروٍب ثاْث  اأكاليل الغار تلك في ِخ�شَ

** 
 اإني اأراه قد قام من �شريِحِه

 ها هو �شوفوروف ي�شَهُد انهيار وار�شو)7(
 وها هو طيفُه َيلوُح هناك وَيبتهج

 لروعِة هذا الَمجد الذي كان قد اأ�ّش�َس له!
 ها هو ُيبارك لَك اأيها الَبطُل، 

 ُيبارُك جراَحك، وُيبارك ا�شتراَحتك كُمحارب،
 ويبارُك لرفاِقك الُمخل�شين الَب�شالة واالإقداَم

 ُيبارُك الخَبَر الُمب�شَر بانت�شارَك العظيم
 وذلك ال�شابط َال�شاّب َحفيَدُه،

 الذي جاء بالخبر ُمتجاوزاً براغا )8(
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ظهرت م���ا بعد الحرب 
ف���ي  الثاني���ة  العالمي���ة 
�شوري���ة م�شرحيات تتخذ 
م�ش���دراً  التاري���خ  م���ن 
كاتبه���ا  وي�شتوح���ي  له���ا 
م���ن الحقائ���ق التاريخية 
ي�شق���ط  تاريخ���ا  ليق���دم 
م�شتم���دة  ق�شي���ة  علي���ه 
وه���ذا  الحا�ش���ر.  م���ن 
التوظي���ف  ن�شّمي���ه  م���ا 
الدالل���ي للتاري���خ وغالباً 

م���ا يك���ون مدعم���اً وظيفياً 
بجمل���ة من المكون���ات التراثي���ة ال�شتكمال 
ال���دالالت. وعب���د الفت���اح قلع���ه ج���ي يتمثل 
االتجاه التاريخ���ي - التراثي في م�شرحية 
هب���وط تيمورلن���ك، وق���د ق�ّش���م م�شرحيت���ه 
اإل���ى ثاثة اأق�شام اأو هبوطات( في الطريق 
اإل���ى الجحيم( وبهذا يك���ون قد ا�شتغنى عن 
الف�ش���ول والم�شاه���د المتع���ارف عليه���ا في 

الن�س الم�شرحي.
يط���رح الكاتب ف���ي الم�شرحي���ة محاكمة 
تيمورلن���ك ف���ي العال���م االآخ���ر ويك�شف عن 
الت���ي ارتكبه���ا. فالهب���وط االأول  الجرائ���م 
يتح���دث ع���ن اأربع���ة �شخ�شي���ات ه���م ح�شن، 
بايزي���د، تقي الدين و�شارة ُجمعوا في كهف 
مغلق من جمي���ع الجهات وال �شبيل للنفوذ 
اإال م���ن االأعل���ى ال���ذي يق���ود لاأ�شفل ومن 
خ���ال ح���وارات ال�شخ�شي���ات تكت�ش���ف اأنها 
تنتظ���ر �شخ�ش���اً خام�ش���اً غائباً ع���ن المكان 

هو تيمور.
وه���ي  نمت���ار  �شخ�شي���ة  وت�شتوقفن���ا 
�شخ�شي���ة اأ�شطوري���ة ميثولوجية وردت في 
الديان���ات القديمة كحار����س للجحيم. وقد 
ا�شتخ���دم الموؤل���ف ه���ذه ال�شخ�شية كداللة 
ربط بين الجحي���م و�شخ�شيات الم�شرحية 
م���ن جهة وبي���ن �شخ�شي���ة تيم���ور واأفعالها 

من جهة اأخرى. 
يقوم نمت���ار بتعرية تيمورلنك من تاجه 
و�شيف���ه وثياب���ه. قلعجي:  “علي���ك بت�شليم 
ال�شي���ف والت���اج، هذه االأ�شي���اء ال تخ�شك “ 

قلعه جي 1980  �س 87
وبالمقارن���ة بي���ن �شخ�شي���ات الم�شرحية 
واأ�شله���ا التاريخي���ة يب���دو اأن قلعجي اتخذ 
ال�شخ�شي���ات التاريخي���ة كو�شيل���ة ق���ام به���ا 
ليعبر ع���ن �شخ�شيات وظواهر �شيا�شية في 

ع�شره الحا�شر.
الزمان والمكان

الم�شرح���ي  ف���ي  الزم���ن   
ه���و ي���وم الح�ش���اب يختل���ف عنه ف���ي الواقع 

المعي�س اأي العهد التيموري
ط���رح  اإل���ى  الكات���ب  يق�ش���د  حينم���ا  و 
عاقب���ة تيمورلن���ك ال�ش���وداء ونهاي���ة رحلته 
الزم���ن  يتوق���ف  الثال���ث  الهب���وط  ف���ي 
فتب���دو ال�شم����س �شاكن���ة �ش���وداء، اإن���ه توقف 
الزم���ن، الزم���ن االأ�ش���ود ال�شاك���ن اأي انتهاء 
ال�شي���رورة، وحي���ث ال �شي���رورَة ال زم���اَن، 
وحي���ث الزم���اَن ف���ا ق���وًة فاعلة �ش���وى قوة 

ال�شحق والدمار 
هب���وط تيمورلن���ك اخت���راق الم���كان من 
االأعل���ى اإل���ى االأ�شف���ل فليغي���ر الم���كان م���ع 
تغيي���ر الهبوط���ات ولكن االأمكن���ة المتغيرة 
تق���ع في اإطار كلي يعم���ل في تطور الحدث 
الم�شرحي. المكان في الهبوط االأول كهف 
الكه���وف المتع���ارف  غي���ر ع���ادي ال ي�شب���ه 
َمحكم���ة  الثان���ي  الهب���وط  وف���ي  عليه���ا 
الح�ش���اب ف���ي العال���م االآخر، وف���ي الهبوط 
ف���اإن  ال�شافلين/الجحي���م،  اأ�شف���ل  الثال���ث 
تغيي���ر الم���كان ي���وؤدى اإل���ى تغيي���ر مج���رى 
الح���دث واإل���ى تط���ور حا�ش���م ف���ي مج���رى 
الح���دث  تعمي���ق  وف���ي  الم�شرح���ي  الفع���ل 

الم�شرح���ي وغ���زارة تدفق���ه 
لي�شل اإلى م�شبه االأخير.

م���ن  الكات���ب  ا�شتله���م 
وحالت���ه  التاري���خ  الم���كان 
واأ�شحاب���ه  )الكه���ف(  اأي 
التاري���خ،  ف���ي  الم�شهوري���ن 
تعبي���راً  عن���ه  وعّب���ر 
مو�ش���وع  ينا�ش���ب  جدي���داً 
فه���و مقط���ور  الم�شرحي���ة. 
ب�شرع���ة  ي�شي���ر  لقط���ار 

ال�شوء.
» كهف �شيق عميق ُمغلق، 
اأ�شب���ه بَمنج���م فح���م، الغ���ازات تت�ش���ّرب من 
�شقوق الجدران، ف���ي ال�شقف ُفتحة �شيقة، 
تت�ش���ع ل�شقوط اإن�ش���ان وتوؤدي اإلى مجهول، 
الكه���ف  ف���ي  �شيق���ة  واأنف���اق  َم���اٍو  هن���اك 
وب���اب �شخ���ري مغلق في ال�ش���در، كل �شيء 
منح���وت من ال�شخور الفحمي���ة، الطاولة، 
زجاج���ة  الخزان���ة،  الِم�شج���ب،  المقاع���د، 
الخم���ر، اإبريق الماء، ال�شحون “ (قلعجي، 

1980 ، �س 7.
نهاية الطاغية- نهاية الم�شرحية

اإن اأعم���ال تيمورلن���ك والموبق���ات الت���ي 
ارتكبه���ا ب���دت ب�ش���ورة اأ�شي���اء ق���ي الم���كان: 
قب���ور، بي���وت  مهدم���ة، جث���ث، وب���دت ه���ي 
القا�ش���ي والَحك���م وه���ي التي تب���ت بالقرار 

والم�شير.
اإن لغ���ة المكان التعبيري���ة تمثل مطرقة 
الق�ش���اء والت���ي حكم���ت عل���ى تيم���ور لن���ك 
الق�ش���اء  ه���ي  اأعمال���ه  النهائ���ي،  بم�شي���ره 
الح���ق وه���ي منف���ذة الق���رار، فه���ي جحيمه 
ويح���اول تيم���ور لنك اأن يق���اوم ب�شدة جذب 
الم���كان والتاأثي���ر الذي يمار�ش���ه على وعيه 
وج�ش���ده والق���ادر على تبدي���ل حتى �شورته 
الج�شدي���ة. ويتح���دث تيمورلنك ف���ي ياأ�س 

وهزيمة:
تيمورلن���ك: اأه���ي اليقظ���ة م���ن  جديد.. 
عب���ث ف���ي عب���ث.. ودائ���رة اللي���ل تخن���ق كل 
�شيء.. ماذا تنفع اليقظة وهذا الليل يخفى 
كل الموجودات... ذكريات عفنة تفوح منها 
رائح���ة ال���دم ال يمك���ن اأن تاحقن���ي اأ�شباح 
م���اء،  للجائ���ع،  رغي���ف  �شنقُته���م،  الذي���ن 
قطع���ة خب���ز... ال�ش���يَء، ال�شيء غي���ر عظام 
الجف���اف...  �شققه���ا  واالأر����س  الموت���ى... 
ل���م يعد ثم���ة اأمل... والعتمة ع���دو االإن�شان 

االأكبر.  قلعجي1980    �س 137 .
يزح���ف تيمورلن���ك كح�ش���رة عل���ى يدي���ه 
اأ�شب���ه  �ش���وداء  كح�ش���رة  يب���دو  ورجلي���ه، 
ب�شر�ش���ار ويح���اول اأال ينقل���ب على ظهره. 
�شاخ���ر  موؤث���ر  طوي���ل  مونول���وج  وخ���ال 
ظه���ره،  عل���ى  وي�شق���ط  ويت�شل���ب  يتع���رى 

ويداه ورجاه اإلى االأعلى.
تيمور لنك : اأية قوة خفية تجذبني نحو 
تل���ك النقطة ال�شوداء ؟ يجب اأال اأ�شقط، يا 
للكارثة، اإنني اأتح���ول اإلى حيوان مف�شلي.  

قلعجي  1980، �س 139 
ي�شق���ط تيمورلن���ك على ظه���ره، يخ�شع 
لق���وة ج���ذب غام�ش���ة ت�شحب���ه بُب���طء اإل���ى 
الظلم���ة،  تتكاث���ف  حي���ث  الم�ش���رح،  عم���ق 
يختفي �شيئاً ف�شيئاً وُي�شَمع �شوت عميق اآٍت 
م���ن بعيد، �شوت يجم���ع بين القوة والحزن 

والمعاناة
ال�شوت:  تيمورلنك اأيها ال�شر�شار .

وهكذا تنتهي الم�شرحية بانت�شار مطلق 
بابت���اع  ق���ام  ال���ذي  والم���كان  لل�شي���رورة 
تيمورلن���ك، اإن���ه اتحاد الزم���ان بالمكان في 

نقطة واحدة وفعل واحد.
�ش���يء  كل   والم���كان،  الزم���ان  “امت���زج 
ينه���ار، يرت�ّس، ينعدم« قلع���ه جي 1980�س 
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مراآتي وقلبي..
وتلك الّر�شائُل بيننا..

بائُع الكتِب.. بائُع الجوارِب..
تلك المت�شّولُة وذاك الّدروي�س..

ورقُة اليان�شيِب واإ�شارُة المرور ..
جميعهم حّذروني..

حّتى ال�ّشارع كان حزيناً لحالي..
اأنا..؟

 كّذْبُت الجميَع و�شّدقُت موعَدنا اليوم..
�ش����رُت خلف قدمّي الّلتين كانت����ا ت�شتجّرانني با 

قلٍب اإليك..
اأخط����و المم����رَّ بب����طٍء َوِج����ٍل ك����ي ال اأرتط����َم بتلك 

رت.. الحقيقة التي ُحذِّ
و�شْلُت...

�شمعُت طرقاً قوياً في �شدري اإلى الي�شاِر قليًا..
عيناَي على و�شِك ال�ّشقوط..

ن�شيط����ة  موّظف����ة  في����ه  تظه����ُر  مفت����وٌح  مكت����ٌب 
ومراجعين.. اآخٌر ُم�شّرٌع ب.�س.ك.رتير...

ال�شكرتي����رة  م����ن  فارغ����اً  كاَن  لحظ����ة.. 
والمراجعين..

اأّما باُب مكتبك كان مجّرَد جداٍر اأ�شّم..
مو�شٌد في وجهي وعلى قلبي....

كما اأخبروني..
كما حّذروني..

كما توّقعُت..
ِدمت.. ولكْن �شُ

�شفَعني قلبي بق�شوٍة.. �شقطْت اأ�شابعي..
عين����اَي الّلت����ان كانتا تتاأّمان �ش����ورَة عينيَك قبَل 

قليٍل..
طعَنْت ذلك الباَب عّدَة نظراٍت....

اخترَقْت ثّم احترَقت..
ذنبه؟

كان يخّبُئ خلَفُه اأنَت..
ن����زَف الب����اُب و�شقَط ظف����ٌر بطاٍء اأحم����ر وخ�شلٌة 

ْبَك اأّية نظرة.. �شعٍر �شقراء، ولم ت�شِ
كنَت تختبُئ خلف جداٍر عنكبوتيٍّ ه�ّس..

جباٌن اأنَت بكامِل خيانتك..

عائدٌة اأنا بكامل خيبتي..
كان����ت الكتُب با �شفحاٍت.. والجوارُب مهترئٌة.. 
يلق����ي  والّدروي�����ُس  اأناقِته����ا..  بكام����ِل  والمت�شّول����ُة 

كلمًة..
ورقُة اليان�شيِب با اأرقاٍم.. 

اإ�شارُة المروِر بثاثِة األواٍن
اأ�شود.. واأ�شود.. واأ�شود

ُلها  ����ارُع حاَل قو�ش����اً هاميَّاً ب�شبعِة األ����واٍن اأوَّ وال�شَّ
و�شابُعها وما بينهما اأ�شود..

�شاأبتُر قدميَّ الخائنتين..
�شاأهجُر ذاَك الّطريَق..

�شاأقّبُل �شفعاِت قلبي �شفعًة �شفعًة....

وفي المّرِة القادمِة...
�شاأ�شلُح الباَب

هي ال�شحراء اإذاً
ه���ي الريح وم���ا تكن�شه من رم���ل وتعيد ت�شكيله 
على هيئة » كثب���ان« َيطمُر الحكايا مرًة وُيظِهرها 

مراٍت.. 
الرم���ل دائ���م الحركة ف���ي تفا�شي���ل ال�شحراء، 
غن���ي في ترتيب الروؤيا، �شاك���ن او غا�شب، مرتفع 
اأو منخف����س، مث���ل كل التفا�شي���ل الت���ي تجتم���ع 
فتق���وى وتمي���د ب�شف���ان ال�شح���راء لتعي���د ترميم 
االأغاني وتر�شَد اللغَة اإلى طرقاتها المتحركة في 

الق�شائد وعلى اأكتاف ال�شعراء المتعبين
ولكن 

اأن تكون مالحة
فهذا وجع جديد في الحلق يمنح اأمداء الكام 
مرتفع���ات من اأ�شداء �شيرة حي���اة محمولٍة على » 
هودج الَفقِد والُيتِم » والعي�ِس في )ترميم الوقت( 
» بع���د  بال�ش���وق والتم�ش���ك بال�شب���ر » مق���ام االأم 

فقدان » عمود الطهر » وقبلة النور..
ه���ي طفولة مالحة وقد خطف���ت الريُح كثبانها 
ول���م تترك من حاوتها غي���ر » مامح خريفية » 

تر�شمها الق�شيدة بمامح اأٍب غائمة.
هي ق�شائد العائلة:

اأمي 
كلما �شمتت �شجرة

اأنجبت عائلة من االأغ�شان.
اأخي

يهتدي بالغدران
..

اأنا
وحدها فخاخ العزلة

تعيدني
اإلى فل�شفة االأ�شجار

...بوة: اأما زلت تربت على كتف الزمان.
الق�شائد تم�شي بين طفولة ويتم واأنثى تبحث 
ع���ن مملك���ة النهد البائ���دة في الزم���ن المغبر مع 

اإدانات للواأد والندوب والقحط 
تنادي زم���ن اآلهة الزرع الخ�شيب لتبقى ت�شلي 

وهي مم�شو�شة بالحب.
وه���ي اأنث���ى تود ف���ي /عم���ق / لو اأن ه���ذا القلب 

يبق���ى دائ���م الخ�ش���رة، فه���ي ال 
تحتمل يبا�شه

وال حالة العط�س.
الذاتي���ة  م���ن  تنتق���ل 
الغالب���ة ف���ي المجموع���ة اإلى/ 

المو�شوعية / وتخاطب العالم:
ا�شبغ واجهات حروفك باالأبي�س 

واترك لاأ�شود خياراته.
وف���ي العال���م االآن: يظه���ر الوط���ن، عل���ى مي���زر 

النكبات، وتحديداً تلك الطفولة التي تهدر..
كثبان مالحة 

مجموع���ة �شعري���ة تنتم���ي اإل���ى ق�شي���دة النث���ر 
تعي�س ق�شائدها الزمن المعي�س داخل الن�س بكل 
زخ���م معارف���ه وهموم���ه الم�شتحدث���ة بالت�شوي���ر 

والمجاز واللغة والتكثيف واالإدها�س.
تقول:

ربم���ا كل م���ا جمعت���ه الري���ح م���ن كثب���ان الحياة 
مالح لتوؤكد المعاناة في م�شيرة التكوين والبحث 

عن حاوة ما في الحب والعطاء والعائلة.

موعد

وجع جديد في الحلق
قراءة جمالية في مجموعة ) كثبان مالحة(

قصة

 ف���ي منت�شف الم�شاف���ة بين قريتين.. 
تعب المت�شول 

)م( م���ن ال�شي���ر تح���ت وه���ج ال�شم����س، 
فاخت���ار زيتونة بجان���ب الطريق، وجل�س 
ف���ي ظله���ا لي�شتري���ح، وبع���د دقيقتي���ن اأو 
اأكث���ر قلي���ًا.. اأخ���رج نق���وده م���ن جيب���ه 

ليعّدها.. 
 م���ن المرجح اأنه كان متيقناً باأّن اأحداً 
لن يراه.. اإذ كان الوقت ظهراً، والحرارة 
�شديدة، والطريق خالية تماماً، وال �شيء 
يتح���رك ف���ي ذل���ك الخ���اء �ش���وى بع�س 

الع�شافير التي تقفز اأو تطير. 
 لكن���ه م���ا كاد ي�شع النق���ود في ح�شنه 
حت���ى �شاه���د �شخ�شاً يخّب عل���ى الطريق 
اإلي���ه مبا�ش���رة، ف�ش���ارع  ونظ���ره من�ش���ب 
الإخف���اء نقوده فى جيبه. اإال اأّن ال�شخ�س 
اإذ  ال�ش���يء..  بع����س  وقح���اً  كان  الق���ادم 
انعط���ف نحوه كال�شه���م، ثم األقى ال�شام 
وجل�س بجانبه، وبعد اأن حملق في وجهه 

لحظات.. قال بخبث: 
 - هل خ�شيت مني يا رجل؟ 

 فاأجابه المت�شول )م( بخبث اأي�شاً: 
 - ولماذا اأخاف منك؟ هل �شت�شربني، 

اأو هل �شت�شرقني مثًا؟ 
 - مع���اذ اهلل اأن اأفع���ل �شيئ���اً م���ن ه���ذا 
تح�ش���ي  واأن���ت  راأيت���ك  لكن���ي  القبي���ل. 
اأخفيته���ا..  راأيتن���ي..  وعندم���ا  نق���ودك، 

لماذا؟ 
 - ك���ي ال اأثير غيرتك. الأنك قد تكون 

فقيراً ومحتاجاً! 
 - وهن���ا مرب���ط الفر����س. الأن���ك اأث���رت 
ومحت���اج  فقي���ر  اأنن���ي  واالأه���م  غيرت���ي، 

فعًا. 
 - هل تق�شد اأنك �شحاذ؟ 

 - نعم. 
الت���ي  النق���ود  الأّن  �شّي���ئ..  حظ���ك   -  
م���ن  ه���ي �شدق���ات  ف���ي ح�شن���ي  راأيته���ا 

المح�شنين. 
 - وتظ���ن اأن���ي ال اأع���رف اأن���ك �شح���اذ؟ 
لك���ن ب���اهلل علي���ك.. األ���م تذهب اإل���ى بيت 
)ال...( اإنه بطل من اأبطال هذه الحرب، 
األ���م  ويدف���ع كثي���راً.. كثي���راً!! ذهب���ت؟! 

تذهب؟! 
 - نعم ذهبت.. لكن كيف عرفت؟ 

 - وم���ن ال يع���رف القم���ر حي���ن يظهر 
ف���ي كبد ال�شم���اء؟ ل���و راأيتك ف���ي مدينة 

نيويورك لعرفت اأنك قمر بادي.
�شر�ش���ي  اأرج���وك..  ب���ي  ته���زاأ  ال   -  
يوؤلمن���ي، ومعدت���ي خاوي���ة، واالأه���م اأن���ي 

اأكبر �شناً منك. 
 - ب���ل االأهم اأن���ك ال تجروؤ على العودة 
اإل���ى بيتك.. م���ع اأنك عجوز وال قدرة لك 
عل���ى اال�شتمرار في غمار ه���ذه المهنة.. 

األي�س عندك زوجة واأوالد؟ 
 - عندي زوجة واأوالد واأحفاد. 

 - لكنك مطرود. 
 - باهلل عليك توقف.. اأعرف اأنك وقح 
وق���وي.. لكن���ك بداأت ترهقن���ي، وما قلته 

حتى االآن يكفي. 
 - في البداية كنت خائفاً اأن اأقتلك، اأو 
اأ�شرق���ك، واالآن اأنا اأرهقك.. وردة جورية 

اأنت؟! 
 قال ذلك و�شحك، ثم تابع: 

 - واأراه���ن اأن���ي ل���و تركت���ك وم�شي���ت 
االآن.. �شتتعل���ق بذي���ل �شترت���ي مثل طفل 
�شغي���ر.. باهلل عليك هل اأنا مخطئ فيما 

اأقول؟ 
 - ال.. ل�شت مخطئاً.. الأّن �شيف العام 
اأج���ازف بالبق���اء  2022 ح���ار ج���داً، ول���ن 

وحدي هنا بعد اأن راأيتك. 
 - يعن���ي نحن االآن ف���ي االأيام االأخيرة 
م���ن �شه���ر تموز، وبذلك يك���ون قد م�شى 
اأح���د ع�ش���ر عام���اً  الح���رب  ان���دالع  عل���ى 
وب�شع���ة �شه���ور، ومازلن���ا اأن���ا واأن���ت عل���ى 

قيد الحياة. 
 - وهل يجب اأن نرق�س الأننا على قيد 

الحياة؟! 
 - لم اأقل ذلك.. لكن هل خ�شرت اأحداً 

في هذه الحرب؟ 
 - نعم.. خ�شرت ابني. 

 - ومعا�شه ماذا تفعل به؟ 
 - تاأخذه زوجتي وبناتها.. عندي اأربع 

بنات دون زواج. 
 - هل تعطيني واحدة؟ 

 - لمن؟ البنك؟ 
 - بل لي. 

 - لك اأنت؟! وهل اأنت اأرمل؟ 
 - بل عندي زوجتان.

 - وتري���د الثالث���ة. ب���اهلل علي���ك كي���ف 
تدبر اأمورك مع زوجتين؟ 

اأعي����س معهم���ا  اأن���ا ال  ت���رى..   - كم���ا 
الأجيبك عن �شوؤالك. 

 - ولماذا تريد الثالثة؟ 
 - اأريد ولداً يحمل ا�شمي. 

 - اأراهن اأنك ال ت�شتطيع التفريق بين 
اأوالدك واأحفادك ب�شبب كثرتهم. 

 - اإذاً اأنا اأكذب!
 - وم���ا ال���ذي يمنع���ك؟ من ه���و مثلك 

يكذب ويك���ذب، وحتى لو عرف االآخر اأنه 
يك���ذب.. يبقى االأم���ر بالن�شبة له طبيعياً 

جداً.
 - اإذاً ل���و �شاألت���ك عن قريتك وعائلتك 

لن تقول الحقيقة. 
 - تعل���م اأني لن اأقول الحقيقة، فلماذا 

ت�شاأل؟ 
وقريت���ي  اأحم���د،  ا�شم���ي  الأّن   -  

)الزعفران( لعلك مررت بها؟ 
 - ل���م اأم���ّر به���ا، ول���م اأ�شمع به���ا.. لكن 
قب���ل ذل���ك وبع���ده.. اأن���ا ال اأ�شدقك.. هل 

تعرف لماذا؟ 
 - لماذا؟ 

 - الأن���ك �شخ�س وقح، والوقح محتال، 
وبراعته ف���ي االحتيال تتنا�شب طرداً مع 

وقاحته. 
 - م���ع ذل���ك اأن���ت تحتاجن���ي االآن، وال 
اأ�شتطي���ع اأن اأعت���ب علي���ك اأيه���ا العج���وز 
الخرف���ان، فهيا لنم�شي، و�شاأكون لطيفاً 
معك بقدر ما اأ�شتطيع، واأعدك منذ االآن 
اأنني ل���ن اأدخل القرية التي ن�شل اإليها.. 
قري���ة  اإل���ى  واأم�ش���ي  ل���ك  �شاأتركه���ا  ب���ل 

اأخرى.. هل ير�شيك ذلك؟ 
 - نعم ير�شيني. 

المت�ش���والن  تاب���ع  الني���ة  ه���ذه  عل���ى   
�شيرهم���ا تح���ت وه���ج ال�شم����س. لكن بعد 
ع���دة خطوات. نظر المت�ش���ول االآخر اإلى 

المت�شول )م( وقال: 
 - اأراك بطيئ���اً ج���دا اأيه���ا العجوًز، وال 
اأع���رف اإن كن���ت اأ�شتطي���ع تحم���ل م�شق���ة 
ال�شير معك كل هذه الم�شافة المتبقية.. 

لذلك �شتعذرني.. األن تعذرني؟ 
 - �شت�شبقني اإذاً، و�شتدخل اإلى القرية 
الت���ي وعدتن���ي اأال تدخله���ا، واأراه���ن اأنك 
�شتتناول الطعام عند اأبي محمد.. األي�س 

كذلك؟!
 - حت���ى ل���و فعل���ت ذل���ك.. اأال توؤم���ن 
ب���اأّن اهلل وحده المعن���ي بق�شمة االأرزاق.. 
نف�ش���ك،  تجه���د  ب���اأال  اأن�شح���ك  لذل���ك 
وعندما تتع���ب يمكنك اأن ت�شتريح ثانية، 
وتح�شي نقودك دون اأن تجد من يتطفل 
علي���ك.. ال���وداع ي���ا غال���ي.. حظ���اً طيب���اً 

اأتمناه لك. 
 هذا م���ا قاله المت�ش���ول االآخر قبل اأن 
ينطلق م�شرعاً.. على حين ظل المت�شول 
المتاأني���ة  الخط���وات  ب���ذات  ي�شي���ر  )م( 

البطيئة دون اأن يقول �شيئاً. 

تحت الزيتونة

 -1-
قلة حيلة 

تلتق���ي نظراتن���ا فاأغ����سُّ طرف���ي عنها واأنهم���ك بالبحث لعّل���ي اأحظى ب�ش���يء ي���وؤكل، اأُكثُر من 
ح بي، ولكن ال بد اأخيراً من الطع���ام، فبعد اأن احتلُت عليها  الذه���اب اإل���ى المطبخ، تتبعن���ي تتم�شَّ
وعلى الوقت وعلى الجوع الذي نال مني، مددُت يدي اإلى الرغيف الوحيد، فقا�شمتها اإياه، وفي 

اليوم الثاني قّلْت حيلتي ففتحت لها باب الق�شة، وتركتها توّدعني كما يحلو لقّطٍة جائعة.

- 2 -
- قلم ر�ضا�ض �ضغير - 

قب�ش���ُت عل���ى ظل���ي متلب�شاً وه���و يرمم �شعال���ي المتقطع في ه���ذا الليل ال���رازح تحت احتال 
الب���رد والمط���ر، واأن���ا م�شتلٍق عل���ى �شرير حل���ٍم موؤجل، اأخرجُت ي���داً مترددة من فرا�ش���ي تناولُت 
قلم الر�شا�س ال�شغير واأوراقاً مبعثرًة اأكملُت جملتين من ق�شٍة بداأُت كتابتها، واأنا م�شمٌم على 
خلخلة ما هو �شائد، فح�شدُت الكثير من االأحام الممنوعة، والرغبات المكبوتة، غيرُت �شفاف 
المعان���ي، ف�شع���دْت اأح���رف الهم�س اإلى غير غايته���ا، حين �شعرْت يمناي بب���رٍد، وهجمْت عا�شفٌة 
عل���ى زج���اج الناف���ذة في الوقت الذي زاحم النعا����س اأ�شباحاً تتراق�س في ف�ش���اء الغرفة الداكن. 
اأغم�ش���ُت عين���ي، و�شدن���ي �ش���يء م���ا اإلى الن���وم، لكّن طرق���اٍت مت�شارعًة عل���ى ناف���ذة الغرفة كادْت 
تحّط���م زجاجه���ا اأيقظْت و�شني، ما الذي حدث للجدران، فقد اأ�شبحت كالقما�س رقيقة تحركها 
الري���ح اأم���ا �شق���ف الغرف���ة فق���د انحنى، وب���داأ الماء يقط���ر من���ه، ازدادْت اأ�شوات الري���ح والوعول 

ال�ش���اردة، قط���راٌت بلل���ْت وجه���ي، ي���ٌد باردة الم�ش���ْت ي���دي، وارتفع �شوت ب���كاء الطف���ل فاختلطت 
االأ�شي���اء، وتمت���م المكان برع���ٍد غير مفهوم، فتبل���د النب�س المت�شارع في �ش���دري، وارتفع �شوت 
الب���كاء م���ن كل الجه���ات، ما الذي يجري؟ قالت �شخ�شيات ثانوية ف���ي الق�شة، لكّن اأحداً لم يرّد 
عليها، فاذْت بحيرٍة �شديدٍة بعد اأن راأت قافلة رجاٍل بلبا�ٍس غريٍب و�شعوٍر طويلٍة يقودون طفًا، 

وقربهم قلم ر�شا�ٍس �شغير يتعثر بدم بارد. 
- 3 -

» ع�ضيان » 
خذلن���ي الثق���ب الذي اأحدثت���ه في باب الذاك���رة، الأتل�ش�س منه على طفولتي، ف���اأرى ما راأيته 
م���رة م���ن بين اأغ�شان القل���ب، عندما حلق من ج�شده���ا �شرب الده�شة المعه���ود فاأ�شابني بنوبة 
ذكوري���ة. انته���ت عندما قمت بهذا الثقب اللعين، ومن ح�شن حظ الروح اأن امراأًة اأخرى، ت�شللْت 

من ثقٍب نويُت اأن اأحدثه في باب اأحامي المو�شدة.
فاأعلنْت رغباٌت مكبوتٌة ع�شيانها المدني في وقت منع التجول. 

» قرار الحكم »
على ر�شيف حا�شد بالده�شات، حاولت القب�س على رغبتي التي ت�شللت منذ امراأتين 

لك���ن �شرطي���اً كان يقب���ع خل���ف �شج���رة الحل���م، لوح ل���ي ببطاق���ة �شفراء، عل���ى اأثره���ا التزمت 
بقرارات الحكم ولم اأعد اأرمي اأحامي باتجاه المرمى.

- 4 -
- حّب -

بعد نجاح عملية نقل القلب التي اأجريتها ونجاح عملية زراعته في �شدرِك
وبعد اأن بداأ ينب�س ب�شكل طبيعي

االآن �شار لديِك قلبان ولم يعد لديِك مانع من حب اثنين، كاهما اأنا…
- 5 -

- فقد -
في الزاوية التي ت�شكل تقاطعاً مع �شارعين، يجل�س على كر�شّي �شغير بجانب حجٍر م�شطحة 
اأ�شب���ه بم�شطب���ة �شغي���رة يتق���ي ال�شم����س بظ���ل حائ���ط واطئ، يتاأم���ل العابري���ن بحياد ت���ام ذقنه 
البي�ش���اء الطليق���ة الت���ي تكاد تام�س �شدره تعط���ي مامحه هيبًة وج���ااًل، عمامته الخ�شراء 
تمي���زه ع���ن االآخري���ن. اأكثر من مئة �شنة عمره، في وقت االأ�شيل من كل يوم ياأخذ مكانه ها هنا 
اأول الزق���اق ال���ذي ينته���ي اإلى بيته حت���ى لتح�شبه جزءاً م���ن المكان، �شيء ما ي�شدن���ي اإليه، اأ�شم 
رائح���ة طيبة، اأحييه واأجل����س، يبت�شم، اأ�شاأله كعادتي: وماذا بعد؟ يتابع حكايًة بداأها باالأم�س ثم 
ك م���ع الكتلة الوطنية، ما كنت اأعرف معنى ذل���ك، اأقف االآن في الزاوية  ينه���ي كام���ه، وكان جدُّ
نف�شه���ا، ال اأث���ر للحائط الواطئ وال للم�شطبة القديمة، وفجاأة يم���اأ مراهقون بدراجات نارية 
الم���كان ب�شجي���ج عاٍل ورائحة بنزيٍن محترق.. ترّحمُت عليه واأن���ا اأ�شتعيد ذكريات ما�س جميل، 

م �شحكة بلهاء خرجت دون اإذن مني. واأرمَّ

خمس قصص قصيرة
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 كتب: علي الدندح
 كتب: حاتم صادق خربيط

قلت: ما ال يقال
فا تتعجب من الريح

حين ت�شف عليك الغبار
وينخلك النور وحدك..

اأنت الجنون.. الظام االأنيق
واأنت الظال..

كاأنك وحدك
رغم الظام الذي يحتويك

تخيرت نف�شك منه
فا روح اإالك ت�شبح

في الاوجود
فهل كنت تقراأ في ال�شر
وجه ال�شباح الغريب؟!

ُت�شدر للغيب حزنك؟
ها قد تفّجر وجه ال�شباح

دم البرتقال ت�شّدع
واأنت الوحيد

ترجم �شرك باالأنجم ال�شاهرات
وحلمك حّد المغيب

ا�شتراح
ينفلق ال�شوء

حين تهّم الخطا بارت�شاف ال�شياء
وبين الخا�س النقي

وبينك درب محال
ت�شّذ عن االآخرين

وحين انتبهت اإليهم
تفانيت في ملكوتك

م�شتر�شًا في الجنون!
فكيف لهم اأن يروك؟
وكيف لهم اأن يعوك؟

واأنت..، المجاز ، ال�شراب
واأنت الخيال
واأنت المحال

وقد قلُت: ما ال يقال
لو اأنك دربت ق�شائدك الغافيات

على ال�شيد
لم تمتحنك ال�شليقة!

اأنت الوحيد القريب من النور
تدنو اإليك الغيوم

فليتك اأدنيت قلبك للنبع 
يدنيك اأعلى اإلى الروح

اأنت الوحيد القريب البعيد
البعيد القريب الذي

ال ينال!
اأنا ال اأظنك تّدخر االآن

حزنك لاأ�شقياء
ولل�شعراء

جدير بحزنك اأال يكون
لغيرك

فاكتب على الماء
ما �شوف توحي به النار

اأنت الخلود االأكيد 
بوجه الزوال

فهل قلت فيك الذي
ال

يقال
هذا محال محال

اأّيها الَمحبوبُة الوعُد..
تذكْرتِك..

اإّما الَذ بي حا�شُر اأياِمي 
ُيغنِّي ِببكاٍء ونزيْف... 

اأ�شتعيُد الزمَن الُمرِهَق 
�شيْف..  ما�شيَنا على رْم�ِس الرَّ

حين كّنا، 
وِق  بين عينيِك وعينيَّ من ال�شَّ

زمان ٌعمُره مليوُن عاْم
فا�شتمّري اأيها ال�ّشاغلَة الباِل 

ا�شتمّري في رحيِل التْوق واللهفِة 
من حاٍل لحاْل.. 

اأنا يا �شو�شنًة مغرو�شًة 
اِء.. بين ُكرياِت الدِم الحْمراِء والبي�شَ

دوَع الَعجِز،  اأْرفوِك �شُ
ر القتاْل.. في ذاكَرتي ال�شْوهاِء من ع�شْ

اإنِني اأُ�شلُب اأحياناً بروِحي،
حِو على �شْدر الّرماْل.. اأبني قمَم ال�شَّ
حاَرى..  وِبقلِبي مدُن الغربِة تمتُد �شَ

هذه اأحداُقنا مْفتوحُة االأبواِب،
ن�شَتجدي على اأعتاِبها النوَم ِجهارا..

حِو العَرق االآتي  نرَتجي مولَد �شَ
على اأعقاِب بْلوانا العتيقْة..

ي ع�شكَر الوْح�شِة فينا، اأن يقا�شِ
وُيغاوي َنزَق الرغبِة في قاِع الُمحاِل..

وُق  حو اإذا بَرَق ال�شَّ ليتنا ن�شْ
على حّد الّن�شاِل..

اإّنم�������������������ا..
ال البكاُء الماجُن الم�شفوُح ُيدنيَنا 

َ��ا.. وال دْرُب الهَوى ُيبعدن�
يع�شُق الوجُه لقاَء الوجِه،

لكّن الم�شافاِت َتناءى..
اإْذ ُيعاري الواحُد االآخَر..

يغدو الّدهُر �شم�شاَر جراحاٍت �شقيمْة.. 
ويتوُه البعُد في اأبعاَد اأخَرى 

يجترُّ انت�شاراٍت اأماٍن..
فارَتعي في �َشهوِة الّنزِف بعينيَّ 
ا�شتمّدي فرَح االألواِن واالأ�شراِر 

من اأ�شواِر �شجِن الدمِع،
كوِني العمَر في �شدِري خطيَئْة 

فاأنا منذ ت�شّياأُت و�شارْت َوحدِتي 
م�ْشتوطناً للهرِب الوْح�شيِّ 

من حبِك في دوامِة الموِت البطيئْة..
كِبدي يلهُث من �شوٍق ل�شوٍق 

جاهًا اأن َر�شيَف القهِر 
ال يمنُح دْفئاً لغريْب.. 

مدُن اللهفِة خاتْلُت بها وْحياً،
يُت، ولو هْدهَدة توؤن�ُس رْع�شَي  ت�شهَّ

الهارَب من لّجِة �شْعفي.. 
وت�شّربُت مع االأغنيِة الحافيِة االأقداِم 

اإلى وْكر االأفاِعي 
في ليلِة �شيٍف داكنْة..

ذقُت طعَم الذلِّ في وَطني،
تجاوزُت خطوَط الَياأ�ِس في �شاحاتِه..

زيَّفُت انتماِئي..
خبْت في ذاِكرِتي  حينَما �شَ

اِرخْة.. �شوُر المنَفى واآالُم رفاِقي ال�شّ
كاَن طعُم ال�شجِن مراً

اِمتيْن، في عيوِن الزاِئرين ال�شّ
واريِب، عِب في الزَّ نازلُت جيو�َس الرُّ

ملهوفاً عليِك..
اأتملَّى وجَهك العاتَب،

 يْعدو في َمتاهاِت ال�شياْء..
 اأ�ْشاأُل اأهداَب عينيِك،

عن ال�شرِّ الذي يحفُظه الدمُع،
اإذا طاَل البكاْء..

حامًا قلِبي الذي ما اأدركتُه الطعناُت 
اإال راحًا منِك.. اإليِك 

جئتِك يا �شْو�شنًة مْغرو�َشًة 
ملَء َخايا الّروِح،

�ُشروقاً طاِهراً 
ينبُع من ُعهر الهزيماِت،

من ُحلكة الجْوِر الذي كبَّلنا..
�شرُت وهجاً لّون اأعطاَف الغروِب 

باألواِن الكبرياْء..
باً في رحلِة الزيِف المغنَّى  غا�شِ

ى  يتقّفى اأثَر الَغيِث المدمَّ
في َحنايا الفقراْء..

يعلو ِبهتاٍف �شاَق بِه �شمُع ال�شماْء..
اِك على �شفِة نهٍر طفٍل  اأتقرَّ

تتحوُل �شبَع �شفاٍف حائراْت..
يَن مع الياأ�ِس، ُكنِت تخو�شِ

�شراَع الَموِت والبعِث �شوياً.. 
ثم َتبكيَن على اأحبابِك 

بعَدما تاهوا ب�َشحارى الوهِم.. 
اآه.. كم �شاَل على وجنِة اأ�شواقِك 

هذا النهُر ملتاعاً.. فتّيا..
فا�شَتمدي فرَح االأْعياِد والنَّ�شِر 

من اأعماِق في�ِس الدمِع،
اإنني اأركُع بيَن يديِك َخْجان،

�شيفَي المثلوُم،
من اإغفاءٍة طالْت ِبدفِء الغمِد

ي.. قد اأنكَر كفِّ
باركيِه االآَن.. ُرديِني اإليِه 

فاأنا منُذ ت�َشياأُت،
و�شارْت وْحدِتي ُملَتجاأً

لهروٍب يائ�ٍس اأْمرَد،
من حبِك في دّوامِة دنياَنا المقيتْة..
تهُت في اأْروقِة الكذِب الذي �شّيعنا 

َث ُطهَر اأنا�شيِد الحقوْل.. ولوَّ
 .... َت�شّتّتتُّ

تعاَورُت مع النا�ِس اتهاماِت الوالْء..
تعلمُت فنوَن الَحرِب 

جيِج الّنَبراْت.. ب�شَ
َتداولُت على َقارعِة الر�ْشوِة،

اأنواَع ال�شكاَوى..
رخاْت.. نحُن اأحاٌم، ثغاٌء، �شَ

منُذ اأن تاَه بنا الجْدُب 
ائعْة.. ورْحنا عَبثاً َنجمُع اأ�شتاَت ُروؤاَنا ال�شّ

لم نذْق غيَر َمراِر الَحنظِل 
الهاجِم في ح�ْشرجِة الغزِو المهيْن..

اهُر  وهذا دُمِك العاطُر الطَّ
لناُه الزنخ َالمْلعوَن في كّل َمكاْن.. حوَّ

بيَننا يا ملَجئي في زمِن النفِي،
يوَن، الَع�ش�ُس ال�شرِّ

وال�َشا�شُة الباِئ�شوَن، 
والَف�شاُد الموغُل،

والذيَن يخونوَن َنب�َس الَوطْن..
منذ اأن تاَه بنا الجْدُب،

لنا خانعيْن.. تحوَّ
ولجاأنا للَتكايا والزَوايا والَمزاراِت.. 

نطلُب الن�شَر على االأعداِء،
عاْء..  عاراِت واألواِن الدُّ بال�شِّ
جِم بالّغيِب  غيَنا للرَّ منُذ اأ�شْ

ما اأْمطرْت واَحتِك العط�َشى �شماْء..
فا�شتمِدي فرَح االأطفاِل والبهجَة
من اأْوجاِع اأْحبابِك يا كلَّ النِّ�شاْء..

درِك �شاحاٍت، افتحي �شَ
لغْزالِن هواَي العا�شقْة..

وحدُه حبِك يا �شْو�َشنًة مْغرو�َشًة
بين ُكرياِت الدِم البْي�شاِء والحْمراِء،

جّواُل االأناَ�شيِد الَحبي�شاِت 
ِغبْة.. باأعماِق ُدناَي ال�شَّ

قادٌر في اأزمنِة الَمْحل، 
على ر�شِم طريٍق لُخطانا 

في َدياجيِر الُوعوِد الكاِذبْة..
مِت،  وُمعاداِة ُجنوِن ال�شَّ

والتبريِر منْذ لّوّنا َتفا�شيَل الّكاْم..
وامَنحيني قدرًة اأن اأ�ْشمَخ 

حين اأْدنو من قبوِر ال�شهداْء..
ودعيِني اأح�شُن اإ�شراَق النهاْر..

وُخذيني لعناِق ال�شحوِة الورديِة
في رْحِب الدياْر..

هوامش قصة حب مستمرةفضيلة العمى!!

 كتب: أسعد الديري

على ُنْقَطٍة في اآِخِر ال�ّشْطِر
�ْشِنُد َظْهري... �َشاأُ
َواأَْنَتِظُر الَق�شيَدة

***
في اّلليِل...

َت�َشّللَِت الَكِلماُت
�شاِبِعها على روؤو�ِس اأَ
اإلى َج�َشِد الَق�شيَدِة

ْت... َتَعرَّ

َوَتَرَكْت ِلُحروِفها 
ُحّرّيَة الَبْحِث عْن َمْعنى

َيليُق ِبَحَماَقِتها
***

ُقْلُت َلها: ما بيننا...
�َشَتْقَتِلُعُه الّريُح

َرِة االأََلِم مْن َخا�شِ
***

َفْجاأًة...

َتا�َشْيُت َبْيَن َيَدْيها 
ْوٍء َهاِرٍب لْلتّو  َك�شَ

ِمِن اْبت�شاَمٍة ماكرٍة
َفَقَدْت ُعْذِرَيَتها

فوَق �َشريِر الِغَواَيِة
***

ذاَت �ِشتاٍء...
اِبُعها َتَكلََمْت اأَ�شَ

َمَع اأَ�شاِبعي

ِبُلَغٍة لْم اأَْفَهْم اأَْبَجِديَّتها
اإال حيَن َهَطَل الَمَطُر

وا�ْشَتْيَقَظْت اأَْحاُمنا
من َل�ْشَعِة الَبْرِد

***
اْعَتَرَفْت...

اأنَّ اليا�َشميَن الذي َيناُم
اِت �َشْعِرها بيَن ُخ�شُ

�َشَيْبِذُل ُق�شارى َجْهِدِه

لكي َيعوَد
ّرجاً بالِذْكَرياِت ُم�شَ

***
ال�ّشْرَفُة...

التي امتاأْت بلَْهَفِة االْنِتظاِر
َتَرْكُتها َوحيَدًة 

َوُمْتَعَبًة...
بعَد اأْن َفَقَدْت ذاِكَرَتها

قبَل اأْن َتْنَتهي الحكاَية

لهفة االنتظار
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 كتبت: د. أسمهان الحلواني

يوماً ما...
حين تكبر بقلبي المعا�شي

�شاآتيك اآثمة 
اأحني جذع نخيلي 

واأرفع �شعفي على ركبتي
ال تجحف بحق الرطب 

فق���د ن�شج تح���ت �شمرة االنتظار وتعمد م���ن �شم�س قوافل 
العبور 

خذ بعط�شي وامنحني لوابل مطر قريب 
تحت غيمة هاربة من واحة غرق

واأثمل ببلل النوايا 
فهذا اأ�شعف الجزاء

الظّل الذي اأوى للنوم عميقاً... ا�شتفاق مع �شم�س تتوالد 
وما زال ل�شيق اجتياحي للحياة

والروح الهاربة في جيدي كزئبق
عرفت معابر االنتقال 

وا�شتباحت حرمة وحيك في تناوب ا�شتعالين ورطب
في كل عودة اأزهر وتتبرعم في جنباتي نقاط التما�س

بين طاقات الحريق 
ثمة انطفاء مرجو 

واأمنية تت�شاعد مع دخانات الوجع
اأزه���اري الم�شيجة بالمح���ال عرفت فن االأثي���ر... واأر�شلت 

�شوعها م�شافراً في طلبك 
والخيميائي الذي �شهر 

نداي في بوتقة معدنه
و�شل اإلى اأثرك فا�شتحال ذهبا

وت�شاألني... كيف ال تلمع اإال بالح�شرة؟
فاأقول... البريق ميراث الجوهر وهو في عهدك ال يزول

اأو تدري
جاهلة كل المواريث التي ال تحتويك 
باقية كل العهود التي قطعت باأمرك 

تلك نبوءة العراف الذي 
كتب على لوح حقيقة االأزل اأنك هاهنا باق كوجه ال يزول

واأنا كما اأنا ما زلت اأحتفي بالبركة

عرجون مسافة

 كتب: حيان محمد الحسن

)وعّرتني االمنيات(
كاأّني على مفرق

العمِر
تهمي علّي ال�شنوُن

الِعجاُف
اأنا الاهُث الم�شتفي�ُس

وراَء االأماني 
وترهقني ُموح�شاُت الدروِب

ي�شيُق بَي الوقُت 
ُي�شرُف في حّل لغِز

المتاهاِت 
وقتي

وها عبثاً اأ�شتمرُّ
فاأح�شي جًوى كلَّ خيباِت

عمري المريراِت
اأبكي واأبكي 

اأعّد ثواني انطفائي
هنا �شاَخِت االأمنياُت

تنَي االأغنياُت  وعرَّ
فتهُت

�شريَد الِقفار

وِهمُت على َوجهَي
الُمتعِب الحرِّ 

تهُت لدى كثرِة الطرقاِت 
و�شاَع على طول هذا

الهجير �شياعي
َوغاب �شًدى كان فيِه

يجلجُل �شوتي
اأال يا َلطوِل االأ�شى 

فا�س حزني كما
جبٍل

فوَق �شدر االأما�شي الطواِل
اأما اآن اأْن ترحَل التّرهاُت

ويحيا الَمواُت 
وتتركني ها هنا

هاِنئاً
بن�شائِم غفوِة ُعمرَي

ها هو ذا البطُء يزحُف 
نحوي �شريعاً 

اأراه بعيداً قريباً 
قريباً غريباً 

غريباً األيفاً عجيباً 

ينادي ب�شوِت الحياِة
اأال طاب لي فيَك 

موتي

)كم في �ضلوعي من حنين(
البحر فل�شفُة انعتاقَي واحتراقَي

هذي الزرقة اللجّيُة 
االأنواء واالأمداء

بع�ُس مداَي
وجهِك ب�شمُة العمر الندّي 

ووهجُه 
و�شباُحْه

كْم كنُت اأحلُم اأْن اأحّلق فيِك
نحو العالياِت من الجبال

واأنثني 
فاأنا وحّق هواِك طيٌر 

�شاع منه ن�شيده منذ االأزْل
وك�شرُت اأكواب الغزل 

طيٌر كما تتخيلين 
داحُه  �شُ

لكن اأُهي�َس جناُحْه
كم في �شلوعي من حنيٍن

الَح فيِه الوقُت �شحواً 
�شيُفُه اأتراُحُه 

ما كاَن اأق�شاُه انتظارَي
والمنى

في �شرفِة الوعِد الجميِل 
فرا�شٌة تخ�شى لهيب 

ال�شامتيْن...
لكّن قلبي مثقٌل بالغائبيْن...

نّزت عليِه جراحْه
اأيُك الم�شافاِت الحبي�شِة اأ

اأن�شبْت اأ�شواكها
فينا 

اأغاني الموِت ت�شدعنا
و�شوتي اليوَم تخنقُه الرياُح

وكم رجوُت 
باأْن يفّك القيد عن حزني

وُيطلَق من لذيذ البوِح 
فيَّ �َشراُحْه

قصيدتان

�شاأدفن ذكرى االأم�س و�ْشط حقائبي
وتاريَخ حبٍّ كان اأر�َس عجائِب

فغاِدْر؛ فحرُب الحبِّ اأوَهت عزيمتي
اَمُة الفو�َشى اأباَدْت كتائِبي ودوَّ

ِتي ُع ح�شَّ �شبرُت؛ فما زاَل التَّ�شدُّ
فررُت بقلبي من رياِح الم�شائِب

اِق و�شَم مودٍَّة حفرُتَك في الخفَّ
نق�شُت ا�شَمَك ال�شحري فوَق َترائِبي

و�شغُت رواياٍت لُحبٍّ ُمَخلٍَّد
وقلٍب على �شدِق المحّبِة دائِب

فلم اأْجِن اإال خيبًة اإثَر خيبٍة
وفي الروِح خذالٌن ع�شيُر ال�شرائِب

وما زلُت اأُ�شَقى علقماً قد ح�شبُته
زالاًل نقّياً من خفيِّ ال�ّشوائِب

فهل كنُت اإذ اأثنيُت اأكذُب، اأم على
�شفيٍر من االأوهاِم �ِشدت خرائِبي؟

اأاأخدُعهم اأم اأخدُع النف�َس عندما
اأنادي باأن الع�شَق ن�شوُة ذائِب؟

واأخ�شى -اإذا فتَّ�شُت عن �شرِّ جفوٍة
ُقنا- هواًل ُي�شيُب ذوائبي تفرِّ

ت رواحِلي! وكم ذا بفيِء االأمِن حطَّ
وفي رو�شِة الّنجوى اأنخُت َركائبي

وكم من �شاِف الع�شِق اأترعُت ُمهجتي!
فاأتخمُت روِحي من نقيِّ الرغائِب

فكيف لحكِم البيِن اأخف�ُس اأجُنِحي؟
وفي ال�شدِر كهٌل لي�س عنَك بتائِب

وكيف اأريُق الحلَم بعد ن�شوِجه؟
ى ميٌِّت للنوائِب؟ وهل يت�شدَّ

ي �شراٌب ظننُته َب من كفِّ ت�شرَّ
ندى الغيِث يهِمي من عيوِن ال�ّشحائِب

فاإن غاَب منَك القلُب، والج�شُم حا�شٌر
فغادْر؛ فقلِبي لن يكوَن لغائِب

وَدْعني وخّفاقاً طعْنَت وفاَءه
الأدفَن ذكَرى االأم�ِس و�ْشَط َحقائبي

 كتبت: عروبة الباشا

حروب

زماُن الو�شل يا ليلى َيعوُد

وفي اأ�شفاره َنَغٌم َوُعوُد

َوَليُل الحّب َيْعُمُر من جديٍد

باأر�ٍس زاُدها خيٌر وجوُد

فاأنِت بخاطر الع�ّشاق ُحْلٌم

روُد يهيم ب�شحره القلب ال�شَّ
بحّبِك رّنم الم�شتاق لحناً

َوَغّنته المطالع والُقدوُد

َفَكْم هاَمْت ب�شحر العيِن عيٌن

هباِء ُخوُد َوَكْم مالْت مع ال�شّ
فاآدم ذاق من حّواَء ُحّباً

ونوٌح بعده اأو�شى َوهوُد
وَقْي�ٌس ُجّن في لياه وجداً

ف�شافته الم�شارُب والُجروُد

َواأْودتٌه اْلَمنّيُة في قفاٍر

وخانته المواثق والعهوُد
ف�شبحان الذي اأحيا قلوباً

دوُد تدغدغها العواطف والرُّ

فكّل مليحٍة بالع�شق ليلى

ٍع قي�ٌس َودوُد وكلُّ ُملَوَّ

ْعِر رمٌز فليلى في فنون ال�شِّ

الأ�شٍل �شاغ معناه الُجدوُد

فيا ليلى اأعيدي في ِحمانا

ُكوؤو�س الحّب ُمْتَرَعًة ت�شوُد

هباء جاماً ّبي من جنى ال�شّ َو�شُ

يطيب بلثمها الجرح الَعنوُد

وعودي كالّن�شيم با َمعاٍد

لت�شحَك في مرابعنا الوروُد

َوَتْن�ُشَر في عرا االأن�شام عطراً

تزول به الحواجُز والحدوُد

فبورَك بالعطاء نديُم ع�شٍق

ب�شيف الحّب عن ليلى يذوُد

َد في و�شاٍل وبورك َمْن َتَعمَّ

لتفنى من توا�شله القيوُد

فما ليلى �شوى لغٍز جميٍل

تف�ّشره الّر�شالة والعقوُد

ْن بالو�شل منهاجاً وِفكراً َف�شُ

اإلى الفردو�س والمنجى يقوُد

َوُكْن للمجد �شّباقاً بعلٍم

موُد َفَنْيل المجد يلزمه ال�شّ

فهذا للمراتب خيُر درٍب

عوُد ِلُحرٍّ ق�شده منها ال�شّ

فيارّب الخليقِة والبرايا

اأَِغْث عبداً لغيرَك ال يعوُد

َوُكْن عوناً لمخلوٍق �شعيٍف

هوايته العبادة وال�ّشجوُد

 كتب: هشام عمران

فكّل مليحٍة 
بالعشق ليلى
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قراءات

اللوحة االأولى
»اأ�شتهي الموت الم�شّرج بدماء الحب« 

كانت اأّول جملة كتبتها بعد �شاعٍة من فراقنا، حدث ذلك في تمام ال�شاعة التا�شعة م�شاًء..
والتي تعلمت منها الكثير.. 

مهزومة، �شعيفة، اأع�شر روحي، اأك�شر الماء بيدي، واأجه�س بالبكاء واقفة باأرجاء المطبخ المنير ب�شوء 
القمر كقبٍر رخامي.. 

ت�شتيق���ظ جدتي مذعورًة على بكائ���ي ب�شعرها البرتقالي الُم�شفر في هيئته المتينة، تفتر�س النظر بكل 
اأجزائي.. 

عدُت اإلى غرفتي ملعونة، و�شعُت راأ�شي على مخدٍة خ�شنة.. 
كنا نتقا�شم الغرفة معاً، هّبت اإلى جواري تكفف دموعي بيديها المجعدتين، متوج�شًة وم�شوبًة نظراتها 

تجاهي..
خائفة باأن اأجن لحظتها.. 

عزم���ت وقته���ا على عدم النوم عقاباً لي، ولكنه���ا �شممت اأن تروي لي حكايات كنت اأعرفها عن ظهر قلب، 
محاولة الهروب منها، متجهة �شوب المطبخ مجدداً، اأدخن الماريغوانا 

»النوافذ هي حكاياتنا الجارحة ال�شرّية« 
اأح���ّدق بعي���داً م���ن نافذتن���ا، واأ�شاه���د برنامج���اً تلفزيونياً لج���اري �شاح���ب ال�شاربين المعكوفي���ن، يعا�شر 

زوجته بعنف، مفتونة بالكوميديا ال�شوادء.. 
ومنذ تلك اللحظة..

تعلمت التل�ش�س على الجيران يومياً..
الأكتب حكايًة ما اأو م�شهد ي�شترجع �شنيما 1999، 

مم�شكة فر�شاة اأ�شناني من جهة، اأنظف حواف النافذة من جهٍة اأخرى..

ومن ثمَّ اأ�شند يدّي، مم�شكة قلمي الحبر الذي جفَّ من كثرة االنتظار..
�شاردة بالبرنامج، ال�شاربين، والزوجة الم�شكينة. 

تعلمُت اأي�شاً اأنَّ النافذة تعك�س الوجه الذي نتخليه في مخليتنا..
لذلك اأتخيلك معي، بجانبي..

اأتح�ش�س رائحتك..
الألثم بعدها وجهي في النافذة.. وتتّك�شر، وينك�شر طيفك.. فاأبكي م�شرعًة لت�شميد كدماتها..

فتمدَّ يداها كالمخالب.. وتجرحني.. 
اأرك����س اإل���ى المغ�شلة، اأقب����س بيدي الثانية على �شنبوٍر منقط بثاث نقاط م���ن الماء، ومن �شّدة �شداأه 

لم اأغ�شل يداي حرجاً منه.. 
و�شعت وعاًء تحته، وبداأت اأتاأمل اهتزاز المياه ب�شكل عمودي، اأ�شع طاولًة اأمام المغ�شلة متاأبطة الكتاب..

وجبيني مر�شع بحبات العرق التي ت�شقط على الورق ب�شكل دوري مع الماء. 
ومن بعدها.. لم اأغ�شل يديَّ اأبداً 

*
اللوحة الثانية

قررت البحث عن العمل في مكان ال اأعرف نف�شي وال اأذكره. 
دخلُت اإلى عيادة طيبب اأ�شنان اأُعّرف عن نف�شي ومهاراتي وقدراتي. 

كانت ال�شكرتيرة من جانبي تقّو�س حاجبيها، وتّزم �شفاها في كلِّ دقيقة. 
))اأّول در�س لي كان »�شحب ع�شب«(( 

دخل���ْت ام���راأة �شمراء الوجه، اأنفها اأفط�س، تلب����س �شنداًل مفتوحاً، اأقدامها تفوح منهم رائحة قذرة طغت 
على رائحة المعقمات والمكان، تغلق فمها بيديها المرتجفتين. 

جل�شْت على طاولة العيادة، اأ�شهرت عن اأ�شرا�شها المعنفة خجلة من نف�شها.
قع الطبيب واأخذ مراآته وبداأ يتلم�س اأ�شرا�شها، ويبخ مخدر على كل �شر�س.. �شُ

يتحرك ال�شر�س فجاأة.. ف�شقط..
تنزف المراأة دماً وتبكي ب�شمت.. 

بقيُت اأتاأملها بجمود، تقب�س على يدي وتبكي، التفت اإلى الوراء اأعطيها طناً من المناديل المجففة.. 
- �شحب الع�شب ال جدوى، �شنقلع االأ�شرا�س.. 

بداأ الطبيب ي�شفعها بالكام:
تنظيف االأ�شنان مهم، فح�شها مهم، عاجها مهم..

اأهملت نف�شك كثيراً، ال اأ�شتقبل حاالت كهذه. 
اكت�شفُت هنا اأنَّ عاقة االأ�شنان وطيدة مع األم، كالحب تماماً.. 

م���ع كلِّ �شر����س ُيقل���ع، ن�شي���ٌد من االأل���م والعن���اق الخانق من خ���وف، ليتبعثر ال�ش���راخ في اأرج���اء الروح.. 
اأق�شد العيادة.. 

بعد اأن انتهينا من المعركة، اأم�شكت المراأة مراآة تتاأمل ثغرها القبيح، خجلة من نظراتي الباهتة. 
منهارة بالبكاء المخنوق، متح�شرجة ت�شاأل عن الحل لهذه الماأ�شاة. 

اأجابها الطبيب » تل�شبية �شغلتها �شهلة«. 
طرفت على خّدي دمعتان محبو�شتان، واأنا اأراقب المراأة من بعيد، وال يوجد مال تقا�شيه عليه،ال يوجد 

حل �شوى الم�شكنات واالأدوية. 
خرجت المراأة �شفتاها متورمتان تغطي فمها بيديها غير قادرة على ال�شراخ.. 

التفت الطيبب نحوي، و�شاألني:
»هل لاألم مقيا�س؟!« 

وبعد هذا ال�شوؤال الفل�شفي، قررت العودة اإلى القراءة وتدريب نف�شي على الكتابة.. 
اأفكر بماهية ال�شوؤال، وقيا�س الم�شائب و�شّدتها واألمها.. راف�شة ال�شعور ب�شيء لاأبد..

كجاد الم�شاعر.
اللوحة االأخيرة

حكاي���ة االأم���ل المجنون، تح���اول تحقيق كل �شيء با�شترجاع م���ا فات، ال اأريد ا�شتب���اق االأحاديث ومعاركة 
الكتابة. 

وبالرغم مما اأعي�شه من حكايٍة جديدٍة عن التحطم. 
االآن اأم كلثوم ت�شطدح باالأغنية التي اأحبها والتي تبعث بقلبي الفرح اأكثر من الحزن: اأمل حياتي..

فتك�شر عقارب �شاعتي.

عِر؟ وكيف  كي���ف ت�شتيقظ االأ�شط���ورُة في اأجّن���ِة ال�شِّ
تتنا�ش���ل دوائَر من وهٍم؟ وكي���ف تنعقد حباُت الق�شيد 
لتتدّل���ى م���ن عرائ�ِس ال�ّشح���ر؟ واأين تكون الم���راأُة في 
ذل���ك الت�شكي���ل العاج���ي الباه���ر؟ كّل ذل���ك يمك���ن اأن 
يتقاط���َر من فِم االأ�شطورة التي اأ�ش�شها نحاٌت قبر�شيٌّ 
اأو يونان���يٌّ ا�شم���ه »بيجمالي���ون«، ث���م تلقفْته���ا األ�ش���ُن 
عراء، فم���ا نحته اإزميُله ا�شت�شاغْته اأقام ال�ّشعراء،  ال�شُّ
وفوفْت���ُه األ�شُنته���م، فكان���ت جباُههم اإلى ذل���ك التمثال 
طائف���ًة  وخياالتُه���م  مفتوح���ًة،  وعقوله���ُم  مرفوع���ًة، 
بم�شاف���ات م���ن ال�ّشح���ُر حين ي���ذوُب في ف���ِم االأُغنيات، 
فما تجربُة اأبي ري�شة الجمالية مع االأ�شطورِة العاجية 
والخ���دود  الملوك���ي  والق���ّد  البي�ش���اِء  الَب�َش���َرِة  ذاِت 

الم�شيئة والعيوِن الّرواني؟
ف���ي  اإ�شطي���ف ح���رٌث طّي���ب  النب���ي  للدكت���ور عب���د 
مو�ش���وع منحوت���ة بيجمالي���ون، اإذ قّدم بحث���اً مقارنياً 
مهم���اً عنوانه الموؤثرات »االأجنبية ف���ي ال�شعر العربي 
المعا�ش���ر«، ن�شره عل���ى ال�شابكة االإلكترونية، اأورد فيه 
كام���اً كثي���راً ع���ن اأ�شط���ورة بيجمالي���ون وقّل���ب فيه���ا 
الروؤى وملخ�س ما انتهى اإليه وهو كام مقبو�س من 
كام ال�ّشاعر الروماني اأوفيد:« حين راأى بيجماليون 
ه���وؤالء الن�ش���اء... كره م���ا اأودعته الطبيعة ف���ي المراأة 
م���ن نقائ����س ب�شع���ة، وارت�ش���ى لنف�ش���ه حي���اة العزوبية 
بعي���داً ع���ن الن�ش���اء غي���ر اأن���ه ف���ي الوق���ت نف�ش���ه �شخر 
فن���ه الرائ���ع ف���ي نح���ت تمث���ال عاجي ل���ه بيا����س الثلج 
و�شاغ���ه اأكثر جمااًل م���ن ن�شاء االأر�س، فوقع في غرام 
م���ا �شنعت���ه ي���داه، وكان التمث���ال يفي����س حيوية حتى 
ليخي���ل للم���رء اأن يو�ش���ك اأن يتح���رك ل���وال اأن الحياء 

يم�شك به...«.
وغرب���اً  �شرق���اً  االأدب���اء  اأعجب���ت  االأ�شط���ورة  ه���ذه   
فم�شرحه���ا ج���ورج برن���ارد �شو ف���ي بريطاني���ا، وتوفيق 
الحكي���م ف���ي م�ش���ر، واأم���ا ف���ي ال�شع���ر ف�شال���ت تل���ك 

االأ�شطورة على األ�شنة كل من:
بدي���ع حق���ي فاأن�ش���اأ ق�شي���دة بعن���وان »نح���ت«، يقول 

فيها:
َتِعَب االإزميُل وانهدَّ الحجْر 
وذوى المرمُر واعتلْت �شورا

بعن���وان  ق�شي���دة  نظ���م  �ش���ادي  اأب���و  زك���ي  اأحم���د 
مطلعها: في  يقول  “بيجماليون”، 

من خيالي َجبلُت ُح�شَنِك تمثااًل حياُله االأنبياُء
عل���ي محمود طه فدبج ق�شي���دة بعنوان “ التمثال” 

يقول فيها:
اأّيها التمثاُل هاأنذا جئُت الألقاك في ال�شكون العميق

حام���ًا م���ن رغائ���ب البر والبح���ر وم���ن كّل ُمحَدٍث 
وعريِق

جئ���ت اأُلقي به عل���ى قدميك االآن في لهف���ِة الغريِب 
الم�شوِق

عمر اأبو ري�شة، في ق�شيدته “ امراأة وتمثال”، وهي 
ما نود الوقوف عندها في هذه المداخلة الخاطفة.

يقول عمر اأبو ري�شة:
ح�شناُء، َهذي دميٌة منحوتٌة من َمرمِر

نيا ُطلوَع ال�ّشاخر الم�شَتهتِر طلعْت على الدُّ
ِر و�شرْت اإلى حرم الخلود على ِرقاب االأع�شُ

ُعريانًة �َشِكَر الخياُل بُعْريها المُتَكبِِّر
با المتفّجِر اأبداً ُممتعًة بينبوِع ال�شِّ

ترنو اإليها في وجوِم الحالِم الم�شتف�شر
ِر ٍل في �شحِرها وم�شمَّ رف بين منقَّ والطَّ

َوَو�َشى بها اإبداُع ناحِتها الجمال العبقري
وم�شى وبنُت روؤاه لم َتْكُبْر ولم تتغيِر
ح�شناُء ما اأق�شى ُفجااآِت الّزمان االأزَوِر

اأخ�شى تموُت روؤاي اإْن تتغيري فتحجري
هنال���ك طرائق جم���ة لتفكيك الن�شو����س ال�شعرية، 
تجزئت���ه  اإل���ى  يح���وج  مركب���اً،  �ش���كًا  اعتباره���ا  عل���ى 

للقب����س على نا�شي���ة المعنى، واإدراك ه���ذه الغاية هو 
عي���ن الم�شتحي���ل، الأن ا�شتئ�ش���ال المعن���ى الكامن في 
الن����س اأم���ر ف���وق الغاي���ة التي ي�شع���ى اإليه���ا التفكيك، 
الأن المعن���ى كام���ن ف���ي الن�س، ومن المح���ال اجتثاثه 
كم���ا يتهي���اأ لدرا�ش���ي الن�شو����س، ف�ش���رح االأبي���ات يبعد 
خطوتين عن المعنى، وكذا معالجة االأ�شلوب هو عمل 
ف���ي االآلي���ات اللغوية، وه���و بعيد عن المعن���ى خطوات 
عدة، فما ال�شبيل لمداعبة المعنى الكامن في الن�س؟

 ف���ي الواق���ع هنال���ك طريق���ة ناجعة الإخ���راج ظال 
المعن���ى م���ن الذه���ن اإل���ى الواق���ع، بطري���ق ا�شت���دراج 
الدالل���ة االأدبي���ة التي ال ت�ش���اوي المعنى م���ع اأنها ظل 
م���ن ظاله، تماماً كالظ���ل الذي هو في واقع االأ�شياء، 
فم���ن يرق���ب الظ���ل يج���د اأن���ه متغي���ر بح�ش���ب حرك���ة 
ال�شم����س م���ن حي���ث عموديته���ا اأو ميوله���ا، فق���د يكون 
اأط���ول م���ن ال�ش���يء اأو يعدل���ه وق���د يق�ش���ر عن���ه وهذه 
ه���ي المقارب���ة، ه���ي نف�شها تحدث ف���ي اأثن���اء المناورة 
التفكيكية التي نقوم بها ال�شتخراج المعاني الن�شية.

م���ن ه���ذا الناحي���ة يحت���اج الفه���م العميق اإل���ى اأوتاد 
تثبت���ه ف���ي مواجهة الن����س، من الن�س نف�ش���ه، واأق�شد 
التركي���ب اللغ���وي الذي يت�شكل من���ه النظم بح�شب ما 
اأف���اده ال�شي���خ عبد القاهر الجرجان���ي، وعليه �شنكتفي 
درج���ات  م���ن  درج���ًة  بن���ا  تبل���غ  ق���د  عب���ارات  بتحدي���د 

التفكيك والتحليل:
الح�شن���اء: الح�ش���ن ف���ي اللغ���ة غير الجم���ال، اإذ من 
معاني الح�شن: كل مبهج مرغوب، وقيل كل ما ح�شن 
ظاه���ره وباطنه فهو ح�شن، اأم���ا الجمال فتاأ�ش�س عليه 
عل���م على ي���د االألمان���ي باومغارت���ن، وهو العل���م الذي 
اأراد تحوي���ل الخبرة االإح�شا�شية اإلى خبرة جمالية اأي 
فك���رة، واأ�شفُّ تعري���ف للجمال فيما اأت�شور هو تعريف 
فيكت���ور هوغو حين قال: الجمال هو ال�شكل، وال�شبب 
ف���ي ذلك اأن الجمال الذي بمعن���ى ال�شكل ينف�شل عنه 
مفهوم���ان هم���ا الجم���ال الممت���ع ال���ذي ه���و الح�ش���ن 
والجمال المخيف الذي هو الجالة والروعة، األم تر 
في قول الفرزدق ما يع�شد الجمال الرائع حين قال:

يغ�ش���ي حياء ويغ�شى من مهابته فما يكلم اإال حين 
يبت�شم

ف���ي كّفه خيزران ري���ح عبق من كّف اأروع في عرنينه 
�شمم

وح�شن���اء اأب���ي ري�شة هنا م���ن الح�شن ه���ي اأدنى اإليه 
م���ن الروع���ة، والح�شناء فت���اة لقيها ف���راأى فيها ح�شناً 
باه���راً، فاأخ���ذ يقارن بينه���ا وبين تمث���ال غاالتيا الذي 
نحت���ه بيجماليون، ليرجح ف���ي النهاية جمال التمثال 
عل���ى ح�ش���ن الح�شن���اء وال�شب���ب اأن جم���ال التمثال باق 
وح�ش���ن الح�شناء زائل، وهذا ه���و جوهر الق�شية التي 

نظم من اأجلها الن�س.
دمية منحوتة من مرمر: 

الدمي���ة: الم���راأة الناعم���ة، والدمي���ة ف���ي اللغ���ة هي 

ال�ش���ورة، ل���ذا فقول���ه دمي���ة اأي �ش���ورة تج�ش���د ام���راأة 

جميل���ة من حي���ث ال�شكل، ولم يقل ح�شن���ة، ليعلمنا اأن 

الجم���ال غي���ر الح�ش���ن، الأن الجمال هو جم���ال ال�شكل 

وال�ش���ورة طبق���اً لم���ا قال���ه هوغ���و م���ن اأن الجمال هو 

ال�ش���كل، واأما الح�ش���ن فهو الماحة الت���ي تبدو عليها 

الم���راأة ف���ي الحقيقة، وهي �شفة زائل���ة، بينما الجمال 

ثابت ال ينق�شي مع مرور االأع�شر.

وطبيع���ي اأن يعقد الق���ارئ موازنة بي���ن جمال الفن 

)التمثال( وح�شن الم���راأة، ليعلم بي�شر اأن جمال الفن 

يغلب جم���ال الطبيعة بح�شب ديمومته، من هنا �شمي 

علم الجمال علم الفن.

وم���ن الماح���ظ اأن في الن�س دالالت م���وؤازرة لهذه 

الفكرة �شبه الم�شتقرة مثل:)�شرت اإلى حرم الخلود(.

عّريان���ة: الع���ري في اللغ���ة هو التج���ّرد، وفي الن�س 

التمث���ال المنح���وت بغي���ر ماب����س لتعري����س الجمال 

تح���دي  االأول:  م���زدوج  لغر����س  الطبيع���ة  لعوام���ل 

الطبيع���ة الإثبات عجزها ع���ن التاأثير بجمال التمثال، 

والثان���ي اإبراز درجة عالية ج���داً من الو�شوح، فالعيب 

يوج���ب ال�شت���ر، والتمث���ال ال عي���ب في���ه ث���م اإن مذهب 

الطبيع���ة ال���ذي انت�ش���ر ف���ي األماني���ا ع���ام 1906 والذي 

دع���ا اإلي���ه ريت�ش���ارد اأونو جويي���ر في كتاب���ه “التعري” 

هو اإحي���اء للجم���ال التمثالي وفق روؤي���ة بيجماليونية 

ته���دف اإل���ى تعري����س ذوي الدم���اء الزرق���اء ال�شافي���ة 

الأ�شع���ة ال�شم����س واله���واء رغب���ة ف���ي حي���ازة الطاق���ة 

الحيوية واال�شتمرار بالن�شارة اإلى اأطول وقت ممكن.
الجمال العبقري:

الجم���ال مفه���وم متح���ّرك ولي����س ا�شتاتيكي���اً دائماً، 

فاأو�ش���كار وايلد يرى اأن الجمال ن���وع من العبقرية، ال 

ب���ل هو اأرق���ى من العبقرية الأنه ال يحت���اج اإلى تف�شير، 

فه���و حقيق���ة عظيمة في ه���ذا العالم، وت���ذوق الجمال 

كم���ا يق���ول �شاك���ر عب���د الحمي���د هو ن���وع م���ن االإبداع، 

فاكت�شاف الجمال نوع من الوعي وال�شلوك االأخاقي 

العالي.

لم تكبر ولم تتغير:

ديموم���ة الجم���ال الفن���ي اأي المنحوتة وه���و يتفوق 

م���ن  يقت���رب  الأن���ه  الزائ���ل،  الطبيع���ي  الجم���ال  عل���ى 

الخديعة في حال تغيره 

فتحجري:

اأي كون���ي تمث���ااًل، ليدوم جمال���ك، وهو طموح لبقاء 

الجم���ال الطبيع���ي لي�شاهي جمال التمث���ال، وهو اأمر 

قائم على االأمل والحلم، وال ر�شيَد واقعياً له.

والخا�ش���ة: اإّن عمر اأبا ري�ش���ة ال ي�شدر في كامه 

عل���ى الف���ارق بي���ن جم���ال الطبيع���ة وجمال الف���ّن عن 

انفع���ال، بل عن معرف���ة جمالية عميق���ة األب�شت �شعَره 

ه���ذا الث���وب الب���ّراق، امت����سّ بع����س رحيقه���ا من كام 

�شوبنهور حول تفّوق جمال الفّن على جمال الطبيعة، 

فجع���ل م���ن االأ�شط���ورة و�شيل���ة للتعم���ق ف���ي الظاهرة 

الجمالية، وال�ّشعراء في ع�شرنا الحا�شر يم�شون في 

طريق ال�شعر با علم وبا ثقافة، وهو اأمر يجعل من 

�شعرهم كاماً انفعالياً يموت قبل اأن يولد.

عبارات السنوات 
الوجودية

في َأسطرِة الّنص الُعَمريِّ
قصيدة »المرأة والتمثال« أنموذجًا

 كتبت: رند قنب كتب: أ.د. أحمد علي محّمد
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اخبار ونشاطات

دع���ا فرع دير الّزور الّتحاد الكّتاب الع���رب رّواده وجمهور المثّقفين والمهتّمين 
اإل���ى ح�ش���ور ندوة حوارّية بعن���وان ))جهود الجمعّيات والمنّظم���ات االإن�شانّية في 
محافظ���ة دي���ر ال���ّزور(( وذل���ك بمنا�شبة الي���وم العالم���ّي للعم���ل االإن�شان���ّي 8/19، 
ي�ش���ارك فيها فريق عم���ل ))دائرة العاق���ات الم�شكونّية والّتنمي���ة(( وهي اإحدى 

جمعّيات العمل االإن�شانّي في المحافظة.
وف���ي تم���ام ال�ّشاع���ة الّثامنة من م�شاء ي���وم الخمي�س المواف���ق 25 / 8 / 2022م، 
تواف���د رّواد ف���رع االّتح���اد وجمه���ور م���ن المثّقفين ف���ي المحافظة اإل���ى مقّر فرع 
العاق���ات  الحزب���ّي، وبح�ش���ور مدي���ر ))دائ���رة  االإع���داد  ف���ي مدر�ش���ة  االّتح���اد 
الم�شكونّي���ة والّتنمية(( وعدد من العاملين والمتطّوعين فيها بداأ الّدكتور قا�شم 
القحطان���ّي الفعالّي���ة بالّترحي���ب بالح�ش���ور والّتعري���ف بالي���وم العالم���ّي للعم���ل 
����س لاعتراف بجهود العاملي���ن في المجال  االإن�شان���ّي بقول���ه: ))ه���و يوم مخ�شّ
االإن�شان���ّي واأولئك اّلذين فقدوا حياتهم ب�شبب الم�شاعدات االإن�شانّية، ُحّدد اليوم 
بي���وم 19 اآب/اأغ�شط�س من كّل ع���ام، وُعّين من قبل قرار الجمعّية العاّمة الخا�ّس 

بتعزيز وتن�شيق الم�شاعدة في حاالت الّطوارئ الّتابعة لاأمم المّتحدة((.
ث���ّم عّرف���ت المحامية نجوى الب�ش���ري الم�شوؤولة القانونية بجه���ود الجمعّيات 
�شت الحديث بالتف�شيل  والمنّظم���ات االإن�شانّي���ة في محافظة دير الّزور، ث���م خ�شّ
ع���ن جه���ود ))دائ���رة العاق���ات الم�شكونّي���ة والّتنمية(( وم���ا قّدمته م���ن خدمات 

للم�شتفيدي���ن ف���ي المحافظ���ة، وذك���رت باالأرق���ام ع���دد المراك���ز المفتتح���ة ف���ي 
المحافظ���ة، وع���دد الم�شتفيدين من خدم���ات الدائرة، والقطاع���ات التي �شملتها 

الخدمات.
���وت ما  ���ورة وال�شّ ث���م �شاه���د الح�ش���ور عر�ش���اً تقديمي���اً بانورامي���اً يوّث���ق بال�شّ

اأنجزته دائرة العاقات الم�شكونّية والّتنمية على كامل الجغرافية ال�شورية.
انتقل���ت بع���ده المحامي���ة نج���وى الب�شري للحوار م���ع الح�شور حول م���ا ُقّدم، 

فداخ���ل كّل م���ن االأ�شت���اذ اأ�شع���د جمي���دة واالأ�شتاذة اأمّي���ة الجا�ش���م بمداخلة اأغنت 
الّن���دوة، كم���ا تلّقت المحامية نج���وى الب�شري عدداً من االأ�شئل���ة اأجابت عن عدد 

منها، واأجاب عن عدد اآخر ال�شّيد ح�شين الطه مدير الّدائرة.
وخت���م الدكت���ور عدن���ان عوّيد الّن���دوة ب�شكر الح�ش���ور وفريق العم���ل في دائرة 
العاق���ات الم�شكونّي���ة والّتنمية، والقائمين عليه���ا، ووّدع الجميع على اأمل اللقاء 

بهم في ن�شاط جديد لفرع دير الزور الّتحاد الكّتاب العرب.

بمناسبة اليوم العالمّي للعمل اإلنسانّي 19 / 8

ندوة حوارّية بعنوان ))جهود الجمعّيات والمنّظمات اإلنسانّية في محافظة دير الّزور((

في فرع دير الّزور الّتحاد الكّتاب العرب
 كتب: د. قاسم القحطانّي

بح���زن  دم�ش���ق  ودع���ت 
اأب���رز  م���ن  واح���داً  كبي���ر 
ن���ذر  م���ن  خّلدوه���ا،  م���ن 
ج���ّل �شن���وات عم���ره الإبراز 
جماله���ا، اأحد اأعمدة الفن 
�شوري���ة  ف���ي  الت�شكيل���ي 
والعال���م، الفن���ان مم���دوح 

ق�شان.
تكاد تكون دم�شق البطل 
معظ���م  ومح���ور  الُمطل���ق 
مم���دوح  الراح���ل  لوح���ات 
ق�شان، ببيوتها وحاراتها 
والمن�شوج���ة  المت�شابك���ة 

بخيوط الحب والتاآخي وال�شموخ والوقار والُح�شن الخجول.
جذبت���ه دم�ش���ق التي ترعرع في ح�شن تفا�شيلها االآ�ش���رة، فر�شمها بهيام، ب�شياغة واأ�شلوب لوني 
فري���د وتفا�شي���ل ب�شري���ة م�شرق���ة تحاكي بتدرجاته���ا ما تنطوي علي���ه هذه المدين���ة العريقة من 

اأمكنة وحكايات.
ا�شتطاع���ت لوح���ات مم���دوح ق�ش���ان ال���ذي ولد في دم�ش���ق ع���ام 1929 اأن تنقل ه���ذه المدينة اإلى 
كل رك���ن ق�ش���ّي من العال���م، فعّرفت بفنونه���ا و�شماتها وتفا�شيله���ا المعمارية العريق���ة وتقاليدها 

االجتماعية وحاراتها الُمده�شة الغارقة في بحر من الجمال.
دم�ش���ق ف���ي لوح���ات ق�ش���ان ق�شي���دة �شع���ر اأ�شيل���ة، ر�شمها باأبه���ى حلة، كم���ا يحلم به���ا اأن تكون، 
م�شتخدم���اً اأطياف���اً لونية مهيمنة تمل���ك �شطوة وا�شحة فاللوحة حين تفق���د األوانها، براأيه، تفقد 

معناها وينق�س بريقها وتبرد حرارتها وال تحقق تفاعلها المطلوب.
اأق���ام مم���دوح ق�ش���ان خال حياته اأكثر م���ن 104 معار�س في مختلف اأنح���اء العالم ونال جوائز 

وتكريمات واأو�شمة، واقتنت متاحف كثيرة اأعماله التي تتمتع ب�شهرة ا�شتثنائية عربياً وعالمياً.
ممدوح ق�شان واحد من موؤ�ش�شي نقابة الفنون الجميلة بدم�شق، ونقطة عام في خارطة الفن 
الت�شكيل���ي ال�ش���وري، وقد مار�س فن���ون الر�شم والت�شوير والحفر منذ درا�شت���ه الفنية في اأكاديمية 
الفن���ون الجميل���ة في روما حتى اللحظات االخي���رة من عمره ورحيله في دم�شق في االأيام االأخيرة 

من اآب 2022.
ُعرف ممدوح ق�شان ببراعته في ر�شم الماحم مثل »معركة حطين« ولوحاته عن حرب ت�شرين 
التحريرية، كما برع في تج�شيد المعاناة االإن�شانية من نزوح ومعاناة لاأطفال اإ�شافة اإلى اإ�شاءته 
عل���ى المه���ن التراثية القديمة واالأزياء ال�شعبية التي تعتبر م���ن اأبرز معالم دم�شق التي بقيت اأمه 

الحنون التي احت�شنته طفًا و�شاباً وكهًا وفناناً واإن�شاناً، ومع�شوقته االأ�شطورية ال�شاحرة.
لاأموم���ة م�شاح���ة وا�شع���ة ف���ي اأعم���ال مم���دوح ق�ش���ان فه���و يعتب���ر اأن اأمه ه���ي ملهمت���ه االأولى 
واالأخيرة، ال �شيما اأنه فقد حنانها في �شن مبكرة عندما رحلت وهو لم يتجاوز التا�شعة من عمره 
فبقيت حّية في ذاكرته ومنحته طاقة تعبيرية ال تن�شب رغم الفراغ الروحي الذي �شببه فراقها.

ح�ش���رت م���دن اأخرى في لوح���ات ق�شان، فقد اأقام معر�شاً كامًا ع���ن اليمن وطبيعته الخابة 
و�شعبه الطيب عام 1982، وكان لتون�س ن�شيب من اإبداعه اللوني بطيفه الوا�شع.

لم تقت�شر تجربته االإبداعية على الر�شم، فقد اأّلف العديد من الكتب في الفن والتربية الفنية 
لعّل اأهمها كتاب » ن�شف قرن من االإبداع الت�شكيلي«.

األهم���ت الموا�شي���ع ال�شعبي���ة الت���ي تام�س حي���اة المجتمع الدم�شق���ي اليومية مم���دوح ق�شان، 
فتناوله���ا فني���اً بروؤيته الخا�شة التي تنو�س ما بين االتجاه التكعيبي واالتجاه التعبيري، وباأ�شلوبه 
الفريد الذي يملك ب�شمة ا�شتثنائية اأخرجت اللوحة عن �شمتها للتتعالى منها �شحكات االأطفال 

�شبيحة العيد وزقزقة الع�شافير الم�شتظلة باأغ�شان الغوطة الوارفة.
ل���ّوح مم���دوح ق�ش���ان موّدعاً دم�ش���ق، اإال اأنه قبل الرحيل هم����س لها اأن تذكره بح���ب، واأجُزم اأنها 
اأجابته.. ال بد اأنها اأجابته.. �شتبقى ابني البار ونب�شاً خالداً في روح اليا�شمين في بيوتي العتيقة...

االأدب���اء  م���ن  ح�ش���د  بح�ش���ور 
والمواه���ب  والمهتمي���ن  والمثقفي���ن 
ال�شاب���ة في مختل���ف االأجنا�س االأدبية 
احتف���ى  والمو�شيقي���ة،  واالإبداعي���ة 
ف���رع ال�شويداء التح���اد الكتاب العرب 
باإ�شهار الن���ادي ال�شبابي الثقافي، يوم 

االثنين 2022/8/29.
قدم���ت المواهب ال�شاب���ة على منبر 
ف���رع ال�شوي���داء ع���دداً م���ن الق�شائ���د 
والخواط���ر  الق�شي���رة  والق�ش����س 
االأدبي���ة تناول���ت مو�شوع���ات مختلفة 
واجتماعي���ة  واإن�شاني���ة  وجداني���ة 
ووطنية، اإ�شاف���ة اإلى عر�س مو�شيقي 
فني ق���دّم المواهب ال�شابة في العزف 

والغناء باأبهى �شورة.
ياأت���ي اإط���اق الن���ادي ال�شبابي الثقافي في ال�شويداء في اإط���ار اهتمام اتحاد الكتاب العرب بالمواهب االإبداعية ال�شاب���ة ودعمها وت�شجيعها واإبرازها 
بال�شكل الائق والعمل على �شقلها واالأخذ بيدها وتطويرها باإ�شراف اأدباء وكتاب و�شعراء وفنانين، وتحفيز هذه الطاقات االإبداعية من خال ن�شر 
اأعماله���ا اأو االإ�ش���اءة عل���ى عملها االإبداعي وبالتالي اال�شتفادة من هذه الطاقات الكامنة وتعزيز ح�شورها الفاعل ما ي�شهم في اإغناء الحراك الثقافي 

في المحافظة.
وم���ن بي���ن اأن�شط���ة الن���ادي ال���ذي ا�شتقطب اإل���ى االآن نحو 60 موهب���ة بمختلف االأجنا����س االإبداعية باقة كبيرة م���ن الفعاليات وور�ش���ة كتابة واإخراج 

م�شرحي باإ�شراف رئي�س دائرة الم�شرح القومي.
وي�شع���ى الف���رع الإط���اق ور�ش���ات وفعالي���ات ثقافي���ة واأدبية وفنية اأخ���رى ح�شب اهتمامات ال�شب���اب، وهي فعالي���ات مجانية داعم���ة للمواهب الواعدة 

يرعاها اتحاد الكتاب العرب انطاقاً من اإيمانه باأن هذا الجيل ال�شاب هو اأمل الوطن وباني م�شتقبله الم�شرق.

 رحل وفيًا لدمشق الحب... 

ممدوح قشالن وداعًا
فرع االتحاد في السويداء ُيشهر نادي الشباب الثقافي 

محم���د  الدكت���ور  بح�ش���ور 
الحوران���ي رئي����س اتح���اد الكتاب 
الع���رب، و�شم���ن فعالي���ة اأربع���اء 
الكات���ب ال�ش���وري ا�شت�ش���اف فرع 
دم�ش���ق لاتحاد في حوار مفتوح 
الفن���ان العرب���ي ال�ش���وري عبا�س 
النوري ظه���ر االأربعاء 31 اآب في 

مقر الفرع.
وقد عبر الفنان عبا�س النوري 

ع���ن �شعادته بهذه الم�شاركة ولقاء 
جمهور كبير من ال�شباب واالأدباء والمثقفين في حوار مفتوح، ثم تحدث عن تجربته الفنية وعن راأيه في الم�شهد الدرامي ال�شوري والعربي والعاقة 

بين الدراما والن�س فالعمل الدرامي قائم على عمود اأ�شا�شي هو الق�شة، وما الدراما اإال ال�شكل االأكثر جاذبية وتاأثيراً وتثقيفاً للق�شة.
كم���ا تط���رق خال الحوار اإلى تاريخ �شوري���ة الثري والغني والمتنوع الثقافات، واإلى دور االإعام ودور و�شائل التوا�شل االجتماعي، موؤكداً اأن الجراأة 

لي�شت هي من ي�شنع النجاح، فالنجاح ي�شنعه ال�شدق والتعامل المو�شوعي مع الواقع بقراءة جريئة توازي وتواكب منظور العقل.
اختتم���ت الفعالي���ة بح���وارات تفاعل فيها الح�شور الكثيف مع الفنان عبا�س النوري الذي ات�شمت اإجابات���ه ومداخاته بال�شفافية وتقبل النقد مادام 

مثمراً، وقد اأعد هذا الفعالية وقدمها االأ�شتاذ ملهم ال�شالح واأ�شرف عليها الدكتور ابراهيم زعرور رئي�س فرع دم�شق التحاد الكتاب العرب.
ياأت���ي ه���ذا اللق���اء انطاقاً من رغبة اتحاد الكتاب العرب في ج�ش���ر الهوة بين االإعام والثقافة واإبراز الدور الريادي الحقيقي االإيجابي الذي يلعبه 

الفنان الممثل، حيث ي�شعى االتحاد الإثبات ح�شوره الفعال والمثمر في مختلف اأن�شطة الحياة والمجتمع.
تجرب���ة اأربع���اء الكات���ب ال�ش���وري �شتم�شي في م�شيرته���ا كل �شهر من خال ا�شت�شافة فنان اأو كاتب اأو مبدع �شوري ف���ي حوار حول الق�شايا المتعلقة 

بعمله اأو فكره اأو ثقافته.

الفنان عباس النوري في جلسة حوارية في فرع دمشق
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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:    »1785« األحد2022/9/4م- 

قولوا لها اأن َتُكفَّ عن اإمعانها في الخ�شرة والبهاء.. واأن تترك مكانها قليًا كي تُمرَّ وفود ال�شباب �شائرًة باتجاه َحْتِفها وقَت ارتطامها 

لتُه اإياها  ب���اأول طق����س م�شم����س.. الأنه���ا عندما ال تفعل ذل���ك يتبعثر ال�شباب لحظ���َة ماقاتها له خا�ش���راً اإمكانيَة اإي�ش���ال ر�شالته الت���ي َحمَّ

الطبيع���ُة دون اأن تك���ون ل���ه اإرادُة َحْم���ل اأو اإي�ش���ال الر�شال���ة، ودون اأن تكون ل���ه الم�شيئُة في الحف���اظ على نف�شه كلوحٍة رمادي���ة �شمراء وقَت 

ا�شطدام���ه بم���ن ُيل���وي قامَتُه وينهُب جمال اأيِّ لوحة؛ اأق�ش���ُد بذلك �شجيرتي الخ�شراَء الماكثة َعلى ال�شفح وه���ي تمنُع اأعاليه من رغبات 

االنحدار.

من �شمع �شجيرة تغني فت�شغي اإليها الع�شافير، ومن راأى �شجرة يتحول جذُعها اإلى َحنجرٍة َت�شدُح فُت�شبُح اأَهمُّ �شجراِت ال�شرو عن�شراً 

يوُن والزوفا والبابونج والزعرور مرددين لمقاطع االأغاني.. من �شمع �شجرة تزفُّ مواويل الفرح كي  في فرقتها المو�شيقية.. وي�شبح الطَّ

تخ���ف وط���اأُة الخري���ف وتطلق عتابا الدفء لي�شتحي �شقيُع ال�شتاء على حاله.. وم���ن �شمعها تغني لتزداد زهوُة الربيع فيقتطع اأياماً اأخرى 

من ف�شل يليه عابثاً بذلك بقوانين الف�شول.

���ُر اأنن���ا جل�شن���ا حوله���ا على مقاعَد من خ�شب ُتظللنا داليٌة ُتحاورنا طيوٌر وَب�َشٌر وحكاي���ا عابرة.. ولكنا كنا من�شغلين بها فقط، وتدور   اأََتَذكَّ

الحكايا حولها ومن اأجلها �شاخ�شين اإلى نموها ال�شاحر وفيئها وظالها وثمارها الواعدة.

هذا بع�ُس ما اْقَتَرَفْتُه روعتُها بحقنا وحقِّ البحر والجبل والريف.. ومازالت 

ِج دائماً بالثلج  ه���ا تحوالِت الليِل والنهار، وغطاُء راأ�شها الري���َح وال�شباَب والمطَر، و�شرواُلها رائحَة التراِب الم�شرَّ ف���ي كل ذل���ك كان قمي�شُ

وال�شيول والنباتات الطاهرة، وعباءُتها الوطَن الم�شَتِحمَّ اأبداً ب�شموليِة الجماِل.

ة فاألب�شوها قمي�شاً من حواني���ت المدينة.. وذهبوا بها اإلى المن�شات والمنابر والتجمع���ات التي ت�شبه الحاالت االحتفالية،  خدعوه���ا م���رَّ

كان���ت غريب���ًة عل���ى الم���كان ومراراِت���ِه، والزم���ان، وقدرِت���ه على ق�شق�ش���ة اأي �شفي���رة ٍعذراَء خجل���ى قادمة ٍمن خ���ارج هذا ال�ش���رداب المعتم 

الم�ش���يء. لكنه���ا عندم���ا األق���ت بنف�شها عل���ى يا�شمين المدينة تعاَن���َق �شاعتها البابون���ج والبيل�شان، وتم���ازج ال�شوت المب���دع بعراقة تجربِة 

ُرُه  الم���كان، وَتداَخ���َل اله���دوء بال�شخب، والمطُر بال�شحو، والنق���اُء بالغبار، والمدى العف���ويُّ المفتوُح بالغرف المغلقة، والعط���اُء بمن ُيَقدِّ

ويحميه، وِمْن َثمَّ تحا�َشَن الوطُن مع الوطن.

قال لي حار�ُس الغابة: مرَّ من هنا �شيَّاٌد عندما راأى �شجيَرَتَك الخ�شراَء األقى �شاَحُه ون�شيُه تحَتها، وَكَتَب على ِجْذعها هذه االأبيات:

َكَتْبُتِك فوق �ضدِر الغيم ع�ضقًا    

ًا فاْكت�ضفُتِك في �ضميري نديَّ     

َكَتْبُتِك نَهر نوٍر في خيالي    

كاأنَّ العمر اأق�ضُر من ق�ضيِر     

الأنِك اأنِت اأ�ضجُد في هدوٍء    

وَمْرَحَمٍة على طرِف ال�ضريِر     

كَتْبُتِك ق�ضًة كانت وتبقى    

بذاكرِة الع�ضوِر مع الع�ضوِر     

عندما ُيغّني الشجر


