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لأنه كان
تعّد الرواية عالمًا قائمًا بحد ذاته وبكل ما يقع فيه من خير و�شر، من قبح وجمال، ومن قيم 

وُمثل الفل�شفة والأدب، والمعارف التي يحر�ص الراوي على تقديمها. 
وه��ي اإح��دى م�شادر التاأريخ حين تكون �شاهدًا مترفعًا عن الهوى غايتها تقديم الحقيقة على 

طبق �شهي من ال�شرد الماتع.
وهي ككل الأ�شلحة يمكن لها اأن تكون في خدمة ق�شية �شامية تخدم الأمة وال�شعب والإن�شان 
وتعزز المنظومة القيمية الأخالقية، اأو تكون في الخندق الآخر والخنجر الم�شموم في عقل 

النا�شئة والأجيال.
حي��ن ق��راأت رواية الزمي��ل وال�شدي��ق الأديب الدكت��ور اإ�شماعي��ل اإ�شماعيل م��روة ح�شرني 
ال�ش��وؤال الأول: م��ا ال�شلة بين الروائي والرواي��ة؟ بمعنى اأدق هل �شاأق��راأ اإ�شماعيل اأم منجزه 

الإبداعي.
وهل يمكنني الف�شل بين المبدع ومنجزه...؟

حي��ن نق��راأ رواية عالمي��ة اأو اأي عم��ل روائيٍّ اأقلَّ �شاأن��ًا من ذلك، ل 
يهمن��ا الروائي اإل قلياًل، لكننا حين نق��راأ مبدعًا ممن نعرفهم ينه�ص 

فينا قارئ اآخر...
وهذا ما عنيته في عنوان مقالتي، فاأي قارئ اأنا؟

اأ اأنظر اإلى الرواية بالقبول الكلي دونما تمحي�ص اأو تدقيق؟
اأم اأنن��ي اأقابله��ا بالرف�ص واأجهّز نف�شي لت�شّي��د ما بها من اأغالط اأو 
حت��ى اأخط��اء اأو اأف��كار ومواقف تقلل م��ن �شاأنها؟ )لأن��ه كان( رواية 
الدكت��ور اإ�شماعي��ل مروة عال��م نعرفه نعي�ص في جنب��ات جغرافيته، 
ع�شن��ا بع���ص تاريخه��ا و�شمعن��ا الكثير من اأح��داث تل��ك الحقبة بل 
حفظناه��ا، من الوحدة مع م�شر ال�شقيقة اإلى مرارة هزيمة حزيران 

و�شوًل اإلى الحرب الظالمة على بلدنا الحبيب �شورية.
ال��راوي ال��ذي �ش��رد لنا حكاي��ة حبه في حل��ب وفق��ره والكثير من 
الحرم��ان ال��ذي عا�شه، اأمتعنا ب�شرد ما جرى مع��ه في دم�شق و�شيظل 

الحجر الذي احت�شنه وحنا عليه ثيمة في الن�ص الروائي البديع.
اأما �شاحب المكتبة التاجر الدم�شقي فهو واحد من الع�شرات الذين 
اأقدموا على احت�شان مثل هذا البائ�ص الفقير، األب�شه واأطعمه ورعاه 
وفت��ح له قلبه قب��ل اأن يفتح ل��ه المكتبة والبيت، ث��م زّوجه واأعطاه 
ِفْل��َذة كبده ف��كان اأهاًل لكل ما لقاه و�شار واحدًا من الكّتاب واأ�شحاب 

الم�شاريع الثقافية. 
تنه���ص الرواي��ة عل��ى ح��دث بال��غ المكان��ة ف��ي الذاك��رة األ وه��و 
���صَ ل��ه بلدنا ف��ي �شبعينات الق��رن الما�ش��ي، وكاأن��ي بالكاتب  م��ا تعرَّ
يقارب الحا�شر بالما�شي القري��ب، فيربط الحلقات كلَّها معًا، لتدرك 
الأجي��ال القادم��ة كي��ف اأننا تح��ت ق�شفين: خ��ارٍج طام��ٍع بموقعنا 

ِل للتنمية والتقدم وداخل جاهٍل ظالميٍّ اأداًة بيد الغير....  ومعطِّ
لق��د بعث مروة بر�شالته المعنونة )لأنه كان( اإلينا جميعًا باأ�شلوب 
رفي��ع الم�شت��وى لغة و�ش��ردًا، وانحاز بو�ش��وح للحقيقة، كم��ا عاي�شها 

ولم�شه��ا ت��اركًا لالآخر اأن يعّبر عما ي��راه وي�شتخدم اللغة التي يراه��ا والطروحات التي يوؤيدها 
وتل��ك الت��ي ينفيها، وج��اءت جل�ش��ات التجار في المكتب��ة لتعطَي �ش��ورة عن التباي��ن والخالف 

والختالف في مواقف الدم�شقيين من الحدث ورف�شهم الحرَب جملة وتف�شياًل. 
والجان��ب الأه��م في هذه الر�شالة اأنها لالأجيال القادمة لعلها ت�شتفيد فتناأى بنف�شها عن كل ما 

ي�شيء للوطن اأو يجعله عر�شة للفتن، والفتنة اأ�شد من القتل. 
��ى فقد تحا�شى الروائ��ي ال�شعاراِت  �شيج��د الق��ارئ ف��ي الرواية ن�شًا مفتوح��ًا على تاأويالت �شتَّ
والمبا�ش��رَة والتباهَي بالنحياز درءًا لل�شبهات كما يق��ال، وقد اأفلح باإ�شافة مهمة جدًا في عالم 

الأدب. 
ون�شج��ل للكات��ب اأنه ت�شدى للفكر الظالم��ي وواجه الحجة بالحجة، وه��ذه مهمة الأديب في 

كل اآٍن ومكان. 
لالأدب ر�شالة �شامية والأديب الأريب من يمتلك اأدواته لياأتي الزرُع اأُكَلُه... 

ل��ن اأن�ش��ى خاتم��ة الرواية وكي��ف تزاحمت الأحداث حت��ى اأتت على الم��كان فبّدلت من دوره 
ومكانت��ه اأي المكتب��ة لتح��ل المقاهي وتبعاِتها و�شخ��ب ال�شباب المعّطِل في مث��ل هذه الأمكنة، 

ة التي تعرفونها.  لعلَّها نهايٌة تكون مبعثًا لالأ�شى في بع�ص جوانبها، لكنها الحقيقة المرَّ

االفتتاحية
 كتبها:  د. محمد الحوراني
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مقاربة انطباعية لتجربة قصصيةاآلمال واألحالم وتحرير جوالننا
دعد إبراهيم: أين الخيط األبيض؟

خليل صويل��ح . في كتابه 
)حفرة األعمى(

لوحتان  للفنان التشكيلي السوري رحيمو حسين/ بلجيكا



 كتب: د. عدنان محمد أحمد

 كتب:  رياض طبرة
خط���ر«  ف���ي  »الأدب 
عنوان كت���اب لتزفيتان 
ت���ودوروف، وه���و كت���اب 
ل  الحج���م،  �صغي���ر 
يتج���اوز اأربع���اً و�ص���تين 
�ص���فحة، ولكن���ه عظيم 
لم���ا  لي����س  الأهمي���ة؛ 
اآراء  م���ن  يت�صمن���ه 

فح�ص���ب، ب���ل لأنه ي�ص���ير اأي�ص���اً، اإلى خطر 
الحرك���ة  ا�ص���تمّرت  م���ا  اإذا  الق���راءة  زوال 
اأن  اخت���ارت  ال���ذي  النح���و  عل���ى  الأدبي���ة 
تنح���وه. والموؤلف ل يته���م اأحداً في كتابه 
هذا واإن كان من الوا�صح اأن اآراءه تاأتي رداً 
عل���ى مزاعم النق���د ح���ول الأدب ووظيفته 
اأي  ي�ص���تطيع  مزاع���م  وه���ي  الحي���اة،  ف���ي 
متاب���ع للحركة الأدبية في بالدنا اأن يذكر 
بع�صها على الأقل، كما ي�صتطيع اأن يلحظ 
ب�صهولة ابتعاد النا�س عن قراءة الأدب، ول 
�ص���يما ال�صعر، ولي�س اأ�صهل علينا من اإلقاء 
الل���وم عل���ى ه���وؤلء النا����س واتهامهم، وقد 
نج���د م�ص���ّوغات كثي���رة له���م، ولكنن���ا قلما 
نجروؤ على البوح ب�ص���وت قوي: اإن ال�صبب 
يعود اإلى الأدباء والنقاد في المقام الأول.
ال�ص���عر  مهم���ة  اأّن  الموؤل���ف  ينك���ر  ل 
البح���ث عن الجم���ال، ولكنه ينك���ر الّدعاء 
ب���اأّن محاول���ة اإنجاز هذه المهم���ة الجليلة 
تجع���ل ال�ص���عر ف���ي حّل مم���ا اأني���ط به من 
مهّمات���ه اأخرى ت�ص���هم في البن���اء الفكري 
–كم���ا  فال�ص���عر  لمجتمع���ه،  والأخالق���ي 
ينف�ص���ل  اأن  يمك���ن  ل  ت���ودوروف-  يق���ول 
عن الحياة؛ اإذ )ل �ص���عر �ص���افياً، كل �ص���عر 
هو بال�ص���رورة »غير �ص���اف« لأن���ه بحاجة 
لأفكار وقيم، وهذه لي�صت ملكه الخا�س(. 
ال�ص���عر يق���دم لنا العالم ال���ذي نعي�س فيه، 
ب���ل يق���ّدم لن���ا �ص���ورة اأخ���رى ل���ه، �ص���ورة 
جدي���دة مثي���رة غي���ر التي نعرفها، �ص���ورة 
تلفتن���ا اإل���ى م���ا ل���م نك���ن نلتف���ت اإلي���ه من 
قب���ل، وت�ص���عرنا باأنن���ا نتع���ّرف عالمن���ا من 
جديد، ون���درك بهذا التع���رف عالئق بين 
موج���ودات ه���ذا العال���م ل���م نك���ن نعرفها، 
الأدب ي�ص���عى اإل���ى خلق عال���م اأكثر حقيقة 
ولكن )خلق عالم اأكثر حقيقة ي�ص���تلزم األَّ 

يقطع الفن �صلته بالعالم(.
الأدب - والف���ن عموم���اً-  ينطل���ق م���ن 
العال���م م���ن اأج���ل ه���ذا العال���م نف�ص���ه، من 
اأج���ل اإغنائه، من اأجل جعله اأكثر اإن�ص���انية 
اأج���ل جعل���ه جدي���راً  م���ن  رحاب���ة،  واأكث���ر 
بوج���ود الإن�ص���ان في���ه، ولذل���ك لي����س م���ن 
ح���ق الأدب، اأو الفن، التحلي���ق فوق العالم 
والنا����س بدعوى اأّن للف���ن عالمه الخا�س، 
ولي����س م���ن ح���ّق الأدب، اأو الف���ن، مطالبة 
النا����س بالتمت���ع بالق���درة عل���ى التحلي���ق 
والفتت���ان  العجي���ب  الف���ن  عال���م  لول���وج 
ونح���ن  نظ���ن  م���ا  كثي���راً  باأ�ص���راره، حق���اً، 
ن�ص���تهدي بعل���م الجم���ال في ت���ذّوق الأدب، 
اأّن  العل���م،  ه���ذا  اأحادي���ث  اإل���ى  ن�ص���غي  اأو 
عل���م الجمال ينكر عل���ى الأدب والفن غير 
ال�ص���عي اإلى بلوغ الجم���ال، ولكن الحقيقة 
ه���ي اأّن علم الجمال لم يكن على الإطالق 
الأعم���ال  ترب���ط  الت���ي  العالق���ة  )يجه���ل 
بالواقع: اإنها ت�ص���اعد على معرفته وتوؤثر 
بدوره���ا في���ه، الف���ن منت�ص���ب دائم���اً لعالم 

النا�س الم�صترك(.
لي�س الأدب ترفاً، الأدب حاجة اإن�ص���انية، 
الأدب �ص���رورة من �صرورات الحياة، ولأنه 
كذل���ك يج���ب اأن يبق���ى بمن���اأى ع���ن عب���ث 
العابثي���ن، العبث ب���الأدب هو عبث بالحياة 

نف�ص���ها، وه���ذا يعن���ي 
عل���ى  الحر����س  اأّن 
حر����س  ه���و  الأدب 
عل���ى الحي���اة نف�ص���ها 
اأي�صاً. و�ص���واء اأدركنا 
ه���ذه الحقيق���ة اأم لم 
ندركه���ا فاإنه���ا تظ���ل 
حقيق���ة، وه���ذا يعني 
اأّن ممار�صة فعل الأدب م�صوؤولية ج�صيمة، 
وعل���ى من ي���روم الإبداع اأن يتمتع ب�ص���عور 
قوّي بالم�صوؤولية، �صعور يدفعه اإلى �صقل 
والمع���ارف  الالزم���ة  بالدرب���ة  موهبت���ه 
المنا�ص���بة، ليك���ون قادراً عل���ى الإجابة عن 

�صوؤال: ماذا اأريد اأن اأقول بما اأكتب؟
من ح���ّق القارئ العادي اأي�ص���اً اأن يفهم، 
اأو اأن يحاول اأن يفهم، ما يمكنه فهمه من 
التجربة الإن�ص���انية التي ي�صعى الأدب اإلى 
تو�ص���يحها، الق���ارئ العادي يفه���م بالقدر 
الذي ت�ص���عفه به ملكاته، والقارئ المثقف 
يفه���م بالق���در ال���ذي توؤّهل���ه ل���ه ثقافت���ه، 
الأف���كار  فر����س  الأدب  مهم���ة  فلي�ص���ت 
)اإّن  عليه���م؛  عر�ص���ها  ب���ل  الق���ّراء  عل���ى 
الكات���ب بت�ص���ويره لمو�ص���وع، اأو حدث، اأو 
�صخ�ص���ية، ل يفر�س اأطروحت���ه، بل يحّث 
الق���ارئ عل���ى �ص���ياغتها: اإن���ه يعر�س بدل 
اأن يفر����س، واإذن يحف���ظ للق���ارئ حريته، 
وف���ي الآن ذات���ه يحثه على اأن ي�ص���ير اأكثر 
اإيحائ���ي  ا�ص���تعمال  وبو�ص���اطة  فاعلي���ة، 
للكلمات، وا�ص���تعانة بالق�ص����س، والأمثلة، 
والحالت الخا�ص���ة، يحدث العمل الأدبي 
ارتجاجاً للمعنى، ويحرك جهازنا للتاأويل 
الرم���زي، ويوق���ظ قدراتنا عل���ى التداعي، 
زمن���اً  ذبذباته���ا  تتوا�ص���ل  حرك���ة  ويثي���ر 

طوياًل بعد الت�صال البدئي(.
ه���ذه المهم���ة الجليل���ة ل���الأدب تفر����س 
عل���ى النقد اأن يلتزم حدوده بو�ص���فه تابعاً 
ل���الأدب، ولي����س اإبداع���اً موازي���اً ل���ه، لي����س 
م���ن ح���ّق النق���د اأن يتاأمل ذاته ف���ي مراآته 
���ة وي�ص���يد بجماله���ا، ب���ل علي���ه اأن  الخا�صّ
ي�ص���اعد المتلقي على الفهم من جهة، واأن 
يق���ّوم حرك���ة الأدب من جه���ة اأخرى، وفي 
�ص���وء هذا الوعي له اأن ي�ص���تعين بما �ص���اء 
م���ن المناه���ج )اأي طريقة ينبغي �ص���لوكها 
لب�ص���ط معن���ى عم���ل اأدبي وا�ص���تجالء فكر 
الفن���ان؟ كل »المناه���ج« جي���دة ب�ص���رط اأن 
تظّل و�ص���يلة بدل اأن تتح���ّول اإلى غاية في 

حّد ذاتها(.
اإذا كان ال�ص���عر بحاج���ة اإل���ى اأفكار وقيم، 
واإذا كان الكات���ب ه���و ذاك ال���ذي يالح���ظ 
ويفه���م العالم الذي يعي�س فيه، كما يقول 
ت���ودوروف - ول �ص���ّك ف���ي �ص���حة قول���ه - 
فاإّن الثقافة الوا�صعة، ف�صاًل عن الموهبة 
والدربة، �ص���رط لزم لالأديب، �ص���اعراً كان 
اأو كاتباً، والتجّروؤ على محاولة ولوج عالم 
ال�ص���عر اأو الكتاب���ة قب���ل الت���زود بالثقاف���ة 
الالزم���ة ُيع���ّد تعدي���اً وعدوان���اً، وم���ن حق 
المجتم���ع، وواجب���ه، اأن يقف في وجه هذا 
الع���دوان؛ لأّن التع���دي على الأدب هو تعدٍّ 
التعال���ي  برّمت���ه، ولي����س  المجتم���ع  عل���ى 
عل���ى النا����س باإب���داع غير مفه���وم – مهما 
عل���ى  خط���راً  باأق���ل  الم�ص���ّوغات-  كان���ت 
لأّن  المتطفلي���ن،  تع���ّدي  م���ن  المجتم���ع 
النتيج���ة واح���دة، ه���ي نف���ور الق���راء م���ن 
الأدب، والبتع���اد عن���ه، وهذا ما يحّذر منه 
ت���ودوروف، وه���ذا ما من اأجل���ه كتب كتابة 

»الأدب في خطر«.

يب���دو اأن اأي مقاربة لتجربة ق�ص�ص���ية تمتد لعقد 
م���ن الزم���ان تحت���اج اإل���ى ق���راءة ثاني���ة وربم���ا ثالثة 
للمنت���ج الإبداعي، وهو الأ�ص���ا�س ف���ي تلك المقاربة، 
اأو �ص���احبتها مهم���ا كان  ولي����س �ص���احب التجرب���ة 
الكات���ب المب���دع عل���ى ه���ذه الدرج���ة م���ن امت���الك 

اأدواته الفنية.
فكي���ف اإذا كان���ت دعد اإبراهيم ق���د خطت خطوتها 
الأول���ى بعدم���ا احت���ّل ب�ص���رها )خي���ط اأبي����س م���ن 
بعي���د( ف�ص���ار عنوان���اً لق�ص�ص���ها الأول���ى، ولت�ص���طر 
بوحه���ا مقترن���اً ب� )لكن( عن���وان مجموعتها الثانية 

بع���د نح���و عقد من الزم���ان، ولتاأتي المجموعة الثالثة لتك�ص���ف 
لنا م�صروعها الق�ص�صي حيث )الطيران خارج الحلم(.

وم���ن )تاب���وت حم���ود( الولي���د الإبداع���ي البك���ر يت�ص���رب نزوع 
القا�ص���ة اإل���ى الغرائبي���ة والذه���اب بعي���داً ف���ي توظي���ف الرم���ز 
واإط���الق الخي���ال في رح���الت حكائية ل ينق�ص���ها الت�ص���ويق ول 
الإدها����س اعتم���اداً على خاتمة تظّل مفتوح���ة لإعمال العقل في 

ح�صن تدّبر الهدف.
دع���د اإبراهي���م كاتب���ة تع���رف م���اذا تريد م���ن حروفها، ل �ص���اأن 
له���ا باللغ���و اأو ر�ص���ف ال���كالم المنم���ق، وف���ي معظ���م ق�ص�ص���ها 

تناأى بنف�ص���ها عن ا�ص���تدرار عطف القارىء حتى لو 
كانت الق�ص���ة لوح���ة من لوحات الظل���م الجتماعي 
وم���ا اأكثره���ا ف���ي اأدب الكاتب���ة، بل هي داعي���ة مجّدة 
ل�ص���تنها�س الن�صان فينا لكي يوؤدي دوره في رف�س 
الواق���ع ومحاول���ة تغيي���ره ا�ص���تناداً اإل���ى وع���ي تدلل 
علي���ه بحكاية بط���ل اأو بطلة امتلك ق���دراً كبيراً من 

ال�صبر حتى انت�صر على ال�صّر اأو الظلم.
وعل���ى الرغم من غياب �صخ�ص���ية ال�ص���ارد اإلى حّد 
كبي���ر وغياب ال�ص���يرة الذاتية اإل اأن���ك تلمح اأن وراء 
هذه التجربة معاناة تكررت ف�ص���ولها مرات ومرات 

واتخذت اأ�ص���كاًل متعددة �ص���اأقدم بع�ص���ها عبر تلخي�س محتوى 
المجموعات الثالث وفق �صدورها.

ل �صاأن للقا�صة بال�صعارات والخطاب المبا�صر فهي حين تكون 
م���ادة الق����سّ مت�ص���لة بال�صيا�ص���ة تكتف���ي بعر����س الواق���ع ليكون 
الجمه���ور حكم���اً، وحين تعر����س المظال���م الواقعة عل���ى المراأة 
في �صتى مراحل عمرها تبين بالوقائع وعن �صابق تر�صد دراية 
م���اذا يعن���ي اإكراه المراأة عل���ى الزواج اأو منعها العم���ل اأو مجاراة 

اأخيها في �صلوكه.
الن�س عند دعد اإبراهيم م�ص���احة وا�ص���عة لإعالن موقفها من 

ق�صايا كبرى: الوطن، المراأة، التقدم، ال�صلم الأهلي، الحب. 
تابوت حمود ق�ص���ة متكاملة البنيان حيث ال�صرد 
والو�ص���ف والح���وار وهي ف�ص���يحة الم���كان المغلق 
عل���ى �ص���كانه والرم���ز وا�ص���ح الدلل���ة عل���ى حال���ة 
انق�صامية بين من يملكون الق�صور ومن لي�س لهم 

�صوى هذا ال�صندوق الخ�صبي.
اأما الذكرى الغالية فهي لوحة روائية من اأجمل 
ما قرات فم�ص���طفى وليلى �صورة عن براءة الريف 

ونقاء الحب على بيادره وينابيعه وكرومه.
ف���ي اأبجدية الرم���اد تحمل الح���روف اأوجاع كون 
بكامل���ه حت���ى لت���كاد ت�ص���ّم الآذان عب���ر حكاية رجل 

يفكر ب�صوت عال فهل نتابع ما تعر�س لها.
مزن���ة هي كائن ب�ص���ري م���ن لحم ودم تحّملت م���ا ل تقدر على 

تحّمله الجبال فمن كان وراء ظلم مزنة؟
بعدها ق�ص���ة لم ت���رق لي عنوانها مزحة ثقيلة وهي ا�ص���م على 

م�صمى وما اأكثر هذا المزاح ما اأثقله.
لك���ن م���ا بع���د تل���ك المزح���ة خّفف عن���ي الكثي���ر حيث انت�ص���ر 
الح���ب ف���ي ق�ص���ة وع���اد �ص���وتها ففرح���ت لف���رح فاطمة و�ص���الم 

بانق�صاع الفجر واندحار العتمة.
ل�ص���يدة الح���زن حكاية ظل���م يتراكم ويتمدد ل���م تر�س الكاتبة 
تجاهل���ه بل عمدت اإلى بيان مراحل���ه وكيف اأننا مطالبون برفع 

الظلم اأينما ا�صتطعنا اإلى ذلك �صبياًل.
في ق�ص���ة الولدة يعج���ب القارئ من بع�س الآباء حين تق�ص���و 

قلوبهم فتغدو كال�صخر اأو اأ�صّد ق�صوة لكنها الحياة.
وه���ا هي ترانيم على اإيقاع الخوف �ص���رخة في وجه الياأ�س بل 

مواجهة �صجاعة لتظل للحياة معانيها.

ولتظل اأحالم الق�ص���ة التي تلتها تف�صح ما بنا من 
ظلم تجاه المراأة 

وتخت���م القا�ص���ة دع���د اإبراهي���م مجموعته���ا خيط 
اأبي�س بهذا البديع:

)الم�ص���لوب يك�ص���ر �صليبه ويب�ص���ق في وجه يهوذا 
عل���ى خلفي���ة ح�ص���د م���ن التماثي���ل التي ب���ال مالمح 
يتف���ّرج فتن���اول  واقف���اً  التمث���ال  اأنجزه���ا كان  حي���ن 
المطرق���ة واأه���وى به���ا عليه حتى تحط���م ثم ما لبث 
اأن خ���رج دون اأن يغل���ق الباب وراح يجرجر خطاه دون 

تردد هذه المرة مبا�صرة الى الربذة(.
���ة مجموعتها بوح ولكن بف�ص���اء للبرد وهي لوحة  تبداأ القا�صّ
من الواقع تف�صح ان�صغالنا، ان�صغال الأهل عن اأبنائهم وان�صغال 
الأبن���اء ع���ن اأهلهم وتاأثير كل ذلك في الأ�ص���رة وم���ا اأحوجنا اإلى 

هذا التذكير.
وم���ن ف�ص���اء للب���رد اإلى الرج���ل الذي غادر ا�ص���مه ق�ص���ة رجل 
يلم����س راأ�ص���اً ف���وق راأ�ص���ه يفّك���ر عن���ه فماذا ج���رى مع���ه؟ قبل اأن 
���ة تقراأ م���ن عنوانها  ���ة اإل���ى ح���ارة الأكابر والق�صّ تاأخذن���ا القا�صّ
والعن���وان عتب���ة ن�ص���ية كم���ا يق���ول النّق���اد، لك���ن ح���ارة اأكابرن���ا 
مختلف���ة فه���ي ل تحتم���ل قادم���اً جدي���داً ب���ل تحتفي 
بم���ن يغادره���ا تح���ت جن���ح اللي���ل كم���ا ه���و ح���ال عبد 

ال�صتار واأ�صرته.
وم���ن خلبية النتم���اء اإلى حارة الأكاب���ر اإلى خلبية 
اأفعال كثيرين من حولنا مو�ص���وع ق�ص���ة ب�صمة ومن 
هن���اك اإل���ى دوائر الموت ودوائر الحياة حيث ت�ص���عنا 
الكاتب���ة بين خيارين ل نقوى على النحياز ال�ص���ريع 
نح���و اأحدهم���ا الأم اأم الولد، لأ�ص���باب تت�ص���ل بالعمر 
وبع���دد الأولد وباأ�ص���ياء اأخرى لكن اكت�ص���اف موقفنا 
يدل���ل عل���ى من�ص���وب تربيتن���ا وظروفن���ا الجتماعية 

والقت�صادية.
في ق�ص���ة واأطلق �ص���راح الخ���وف فنتازيا اللغ���ة والخيال حيث 
التجريب للخروج عما هو �ص���ائد �ص���رداً ومو�ص���وعاً تختلط فيه 

الأحداث بين ما هو واقعي ما هو اأغرب من الخيال.
وم���ن واق���ع متخّي���ل اإل���ى معان���اة اجتماعي���ة واأمرا����س فتاك���ة 
تاأخذن���ا اإل���ى جوانب منها بكثي���ر من الدراية والخبرة فتف�ص���ح 
م���ا بن���ا م���ن ف�ص���اد ونف���اق وخ���وف عب���ر ر�ص���م �صخ�ص���ية المخبر 
ال���ذي يطارد �ص���حاياه اإل���ى المقابر ليظّل لل�ص���مت بقية عنوان 

الحكاية.
���ة تذهب بنا اإلى بوح م���ن عيار 24 اأحزان  لك���ن القا�صّ
بيانو مهجور ق�صة وفاء الرجل لذكرى �صريكة حياته 

حيث يتعلم العزف على البيانو لكيال يظل مهجوراً.
بعد ذلك يعكر مزاجنا �صخ�ص���ية اأبو رعد في ق�ص���ة 
موت يتوالد فن�ص���رع الخطا اإلى م�ص���احة من الو�صايا 
حي���ث ينت�ص���ر الح���ب م���ن جدي���د ويح���دث ف���ي زم���ن 
الحكاي���ة اأن نختم بم���ا ورد فيها من حكاية ال�ص���لطان 
ال�ص���اب م���ا اأتعب���ه فاأبن���اء رعيت���ه اأدمن���وا ع���ادة الركوع 
لي�س في ال�صالة فقط واإنما عندما يح�صرن مجال�س 
ال�صلطان يدخلون راكعين لذلك لم يرهم، وال�صخ�س 
الوحي���د ال���ذي دخ���ل عليه بقامت���ه الكامل���ة ونظر في 

عينيه كانت �صهرا زاد. 
بق���ي اأن نلج اإلى طيران دع���د اإبراهيم خارج الحلم مجموعتها 
���ة، وتمّثل  الثالثة التي تعك�س تطّوراً ملحوظاً في تجربة القا�صّ
خي���ر تمثي���ل اإلى اأي مدى و�ص���لت في �ص���عيها لمت���الك اأدواتها 
الفني���ة بع���د عقد من التجرب���ة اأنجزت خالل ذل���ك مجموعتين 
ق�ص�ص���يتين، وها هي تترجم تراكم خبرتها في ال�ص���رد الم�صتند 
اإلى ح�ص���ن اختي���ار الح���دث والتقاطه على نحو ح���اذق واإعطائه 
ما ي�ص���تحق من عر�س ماتع �ص���ائق يبعث على التعجب ويحدث 

الده�صة، ويظل مخل�صاً للغر�س وللفّن باآن معاً.
فحين اأر�صلت �صالماً اإلى ريحانة الروح الق�صة الأولى في هذه 
المجموعة كانت تدرك عن �صابق معرفة وخبرة وتر�صد مقدرة 
الرم���ز عل���ى نقل ما نريد اإلى القارئ من الخطابية والمبا�ص���رة 
وتاأثي���ر كل ذل���ك ف���ي النف����س الب�ص���رية التي فط���رت على رف�س 

الظلم حتى وهي م�صطرة اإليه، وفق مقولة ال�صاعر:
والظلم من �صيم النفو�س فاإن تجد ذا عفة فلعّلة ل يظلم. 

مقاربة انطباعية لتجربة قصصيةاألدب في خطر
دعد إبراهيم: أين الخيط األبيض؟
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*على اإثر انعقاد الجتماع الذي ح�صرته 
وف���ود قدم���ت من اثني ع�ص���ر قط���راً عربياً، 
ف���ي دم�ص���ق، تمث���ل التح���ادات والجمعي���ات 
الأقط���ار،  ه���ذه  ف���ي  الأدبي���ة  والرواب���ط 
وذل���ك بدع���وة من اتح���اد الكت���اب العرب – 
دم�ص���ق وذل���ك ف���ي الفت���رة الواقعة م���ا بين 
2022/7/26 و 2022/7/28 وم���ا راف���ق ذلك 
من اأن�صطة اأدبية م�صهودة، فقد دعا منتدى 
ال�ص���عراء  �ص���ورية   � ال�ص���ام«  اأدب���اء  »منب���ر 
اإل���ى كتاب���ة ق�ص���يدة عمودي���ة م�ص���تركة من 
وح���ي ه���ذه المنا�ص���بة توؤك���د مكان���ة دم�ص���ق 
المحورية على ال�ص���احة الأدبي���ة والثقافية 
العربي���ة باعتباره���ا بوؤرة تجم���ع اأدباء الأمة 
ومثقفيها، وقد ا�ص���تجاب لن���داء منبر اأدباء 
ال�صام � �صورية عدد كبير من ال�صعراء قامت 
لجن���ة �ص���ّكلها منت���دى »منب���ر اأدباء ال�ص���ام« 
برئا�ص���ة رئي�س مجل�س اإدارة المنبر ال�صاعر 
الأ�ص���تاذ فرحان الخطيب الذي نظم مطلع 
م���ن  �ص���اعراً  ع�ص���رين  باختي���ار  الق�ص���يدة 
ال�ص���عراء المتقّدمي���ن للم�ص���اركة ف���ي ه���ذه 

الق�صيدة، ومطلع الق�صيدة:
»يا جّلق ال�صام كم ي�صتاقك العرُب

جاوؤوا، فاأزهر فيك ال�صعر والأدُب 

1( فرحان الخطيب - �شورية:
يا جّلق ال�صام كم ي�صتاقك العرُب

جاوؤوا، فاأزهر فيك ال�صعُر 
ورحبْت غوطُة الفيحاء بل فرحْت

 لكل من اأن�صدوا، اأو بالألى كتبوا
وهّللْت لالأديب الحرٍّ في وطني

َمْن للعروبة بالوجدان ينت�ص������ُب
َحّيتَك نخبُة كّتاب اأيا »بردى«

ُردَّ التحيَة، عّطْرها كما يجُب
فال�صام فيها �صموُخ الُعْرب قاطبًة

وال�صام تبقى ويبقى المجد والعرُب

2( اإبراهيم ديب اأ�شعد – لبنان:
باِح ل�صم�ِس ال�صاِم ينت�صُب وجُه ال�صّ

حا�صا ل�صم�ِصِك عن دنياي تغترُب
ل يولُد المج��ُد اإّل عن���د يقظته����ا

ُيراف���ُق ال�صاَم تاريخاً وي�صطح���ُب
يا دّرَة ال�صرِق ل زالْت مالحُمه����ا

يروي ماآثَره�ا التاريُخ والكت�������ُب
اإّن العروب��َة اإذ تع���رى بعا�صف����ٍة

فِمْن و�صاِح �ص����اآِم الُعْرِب تنتق�����ُب
دم�صُق ل تُهني اأنِت الرج���اُء لن�����ا

واطوي الزماَن فاأنِت الدهُر والُحقُب

3( د. اأ�شامة الحمود – �شورية:
�����حًى واأنِت اأمٌّ لُك���لِّ الواِفِدي���َن �صُ

م�َس اإذ َت�صُحو هنا، واأُب كي َي�صهُدوا ال�صَّ
���وِر في ُظلَ���ٍم واأنِت اأنِت، �صبيُل النُّ

نا َذهُب ولي�َس َي�ص��داأُ ِمن َج���وِر الدُّ
جاوؤوا ُيِثيلوَن ِعطَر الَحرِف، ت�صُكُنُه

ُروُح الُع��روَب���ِة، في اآلئ���ِه َتِث�����ُب
ا�ُس �ص�اٍد، وفي اإبداِعِه�م ُغ������َرٌر ُحرَّ

�صلَّى بها الَفج���ُر، بل داَنت لها ُرَتُب
ِتيِهي ِدَم�ص���ُق، اأ�صاطيٌر ُهن���ا ُكِتَب����ت

ُفر�ص�اُنه�ا العل��ُم والتاري�������ُخ والأَدُب

4( الق�ص جوزيف اإيليا – �شورية:
يا َمْن �ُصقيِت �صموَم الغدِر ِمْن فئ���������ٍة    

 قد قادها الحقُد والّتزوي����ُر واّللِع���ُب
وكنِت جّن���َة ُح�ْصٍن اأذهل��������ْت اأمماً

 واليوَم ها في كهوِف الُقْبِح ُتحَتَجُب
ب���ْت طَرب��������اً     وكنِت نغم���َة ناٍي خ�صّ

 والي��وَم ل نغ���ٌم ُيتل����ى ول ط������َرُب

اآٍه نظ����لُّ ِمَن الأح�ص��اِء ُنطِلُقه������������ا    
 كيَف ال�ّصاآُم غدْت ُت�صبى وُتغت�َصُب؟

عه������ًدا �صُنرِجُعِك الأقوى وكلُّ ع�صاً    
���ُب  ق�َصْت عليِك �صُنْفنيه��������ا وننت�صِ

5( حياة قالو�ص – لبنان:
ما الحبُّ يا �صاُم؟ عطٌر منِك ين�َصِكُب

َوت�صكبيَن ويبق������������ى ذلَك الّله���������ُب
لولِك ما كاَن لالأح�����الِم خ�صرته������ا

وموج������ٌة من مروِج القل�������ِب تقترُب
ل تْحزني اإْن راأيِت الأر�َس جاح��������دًة

وهّبِت الّريُح كي ت�صتيقَظ ال�ّصحُب
لحْت لِك ال�ّصم�ُس اأم طيُف الغروِب م�صى!
ِك ل ِدي���ٌن ول ن�َص�����ُب من دوِن ع������زِّ

ما�صي���ِك مفخ�����رٌة للن�����ا�ِس قاطب������ًة
هاّل تعيديَن مج������ًدا ما بِه عَط�������ُب؟

6( خالد �شوملي – فل�شطين:
اأَْعَطْوا َوما َتِعُبوا َوالّروَح َقْد َوَهُبوا

�����ُب َوَلْو َتفاَق�����������َم في اأَْبداِنِه�����ْم َو�صَ
ِدَم�ْصُق َواْلُقْد�ُس ُرْغَم اْلُحْزِن ما ُغِلُبوا

َظّلوا َعلى اْلَعْهِد ل هانوا َول اْرَتَهُبوا
ْب َحَجر »َحْيفا« َوَكْرِملَه�����ا َواإِْن ُي�صِ

ْمَع ِمْن اأَْوجاِعها َحلَُب �َصَتْذِرُف الدَّ
في اْلأُْفِق َت�ْصَط���ُع اأَْق�����وا�ٌس ُملّون����������ة

ِر يا اأَْح������راُر َيْقَتِرُب َفَمْوِع��������ُد النَّ�صْ
َفاْلْحِت�����الُل ُغب������اٌر �َص�ْوَف َيْجِرُف������ُه

ُب َنْهُر اْلِكفاِح َو�َصْعٌب ثاِئٌر  َغ�صِ

7( �شارة خير بك – �شورية:
�صليلة النور فوق ال�صم�س اأغنية

�صار الأباة بها.. غّنت بها الحقُب
حه��������ا تليدة الفخر والتاري�����خ و�صَّ

ه���ُب �صاًل من العّز فيه الّدرُّ والذَّ
تاج العوا�صم والأكوان �صاه����������دة

هُب منارة الأر�س تومي با�صمها ال�صُّ
يا غّرة المج����د ما اأحل�ى مطالعه���������ا

َوُب ما عّكرْت �صفوها في دهرها النُّ
ولل�ص��������الم هتفن��������ا ثمَّ اأزمن�������������ًة

�صّعت علومك قامْت �صادٌة نجُب

8( �شام��ي عو���ص اهلل البيتجال��ي – 
فل�شطين:

قلبي دم�صُق اإذا ما ال�صدُر يلته�����ُب    
دم�صق عيني اإذا ما الدمُع ين�صكُب

لم تغمِد ال�صيَف عْن حقٍّ وكم دوٌل    
و�صيفها معر�ٌس اأو �صيفها َخ�َصُب

اأنا فل�صطيُن لي في �صامن�����ا َن�َص�����ٌب     
اإن جار اأهلي، بالد الُعْرِب، فْهي اأُب

كانْت لبيروَت مهداً في مواجعه��������ا
وع�����ّرُة ال�صاِم ع�����ّزاً اأنه�������ا تَه������ُب

امتي�������ن ل�ص���اٌن لي�������س َيْكلمني     لل�صّ
ما دام لل�صام في مترا�صن�����������������ا َلَجُب

9( �شامي مهنا - فل�شطين:
روح العروب��������ِة مجد ال�ّصام ِقبلُته�����������ا 

لك���ّل ُح�������رٍّ ل�����ُه في �ص���������امِه ن�ص��ُب 
يا حادي الّروِح هل ت�صري مواجدنا 

 نحو ال�صاآِم اإذا �صاقت بنا الُحُج�ُب
�صي����ُف الإمارِة م�صت���اٌق لأحم���������دِه 

والخيُل َتذكُر والقرطا�ُس والُكُت������ُب 
يا من حملَت من الّتاريِخ �صحوتُه 

ال�ّصاُم �صم�ٌس تراءت والمدى حلُب 
حى في ظلِّ عتمتنا  ال�ّصاُم روؤيا ال�صّ

من دون ن�صِل الّروؤى اأ�صيافنا خ�صُب

10( عبد اهلل �شكرية - لبنان:

يا �صاُم، يا جّلَق الأحباِب، يا علماً
يا ملعب�اً ل�صجي����ٍج، �صوُت�������ه كُت���������ُب

اأطلقِتها بغن����اٍء ط�������اب م�صمُع��������������ُه
به����������ا تزّي�������ا رنيُن ال�ّصع���ِر، والأدُب

فكنِت رائ����دًة ي������ا زي���َن اأّمتن��������������ا
بك ازدهْت عجباً اأّياُمها الع�������رُب

يا دّرة ال�ّصرِق، راح الغرُب يغبطها
لرايِة العلِم خّلي الغرَب ينت�ص�������ُب

دم�صُق اأنت العال للعلم حامل�������������ًة
على الّدوام، وما في حمِلك العجُب

11( عبلة تايه – فل�شطين:
هذا مدادي يُخ�������ُطّ الآَن قافي�������������ًة

ُهُب فاقراأْ بحرفي ق�صيداً مج�����دُه ال�صُّ
وِقْف على مرف����اأِ التاريِخ اأُحجي�������ًة

كْي ت�صمع الآه في جنبيَّ يا عَتُب
يا اأّيها القلُب خذني ها هن����ا َطلاًَل

على حباِل دمي كم كنُت اأغتِرُب!
َة التاري����ِخ جذوت������ُه دم�ص�����������ُق يا ُدرَّ

عيناِك فجري وفيِك الفجُر ين�َصِكب
اأنِت المكاُن اإذا �صاق الزماُن بن����������ا

فم�����ن �صواِك له������ذا العّز ينت�ِصُب؟

12( علو�ص ع�شاف – �شورية:
يا ِجّلَق ال�ّصاِم عمري نهُر اأزِمن�������������������ٍة

فيه الّرخاُء وفيه الي��������اأ�ُس والّتع������ُب
لي بيَن عينيِك يا �صاَم الهوى ن�ص������ٌب

تعّمَد المج�����������ُد في عيني�����ِك والّن�ص���ُب
دم�صُق يا ُخ�صرَة الّزيت�������وِن في َدِمن������ا

�صاّلُل نور على الأرواِح ين�صك�������ُب
يا اأمَّ َمْن رفع������وا اأرواَحه����������م علم���اً

وبالّدماِء ن�صيَد الّن�صِر ُهْم كتب���������وا
اليا�صميُن عناقي���������ٌد به������ا ن�صج��������ْت

ت بها حلُب كلُّ الق�صائد واخ�صرَّ

13( فاتن ديركي – �شورية:
واليا�صميُن دن�������������ا في عط���ره ثم������ٌل

بال�صوِق م�صتع�����ٌل بالروح ين�صك���������ُب
اأنِت ال�صماُء اإذا لحت كواكبه������������ا

قلب العروبة وال�صري�����ان والع�ص��������ُب
اأجُدادن���������ا حفظوا لل�ص�����اِم ملحم������ًة

فاع�صو�صبْت حقٌب بالعّز ِ ت�صطخُب
ما �صّرن����������ا عتم��������ٌة يغتابه����ا قل����ٌم

فال�صم������ُس محبرٌة تزه���و بم����ن كتب���وا
اإنا ن�صيد ال�ّصن��������ا في �ص�����اِح معرك������ٍة

ن�صدو بِه اأماًل كي تنجلي الُك�����َرُب

14( لينا الخطيب – �شورية:
قد اأينع الفك�������ُر والأق��������الم تنث������رُه

َمهد الح�ص����ارات في تاريخه����ا كتب����وا
ال�ص����ام باق��ي�ة للع���������رب بادي������������ة

كالنخل با�صقة والريح ت�صطخ����������ب
في �صامن�����ا وط����ن والك�����ّل يعرف������ه

والحب يجمعن����ا بالقل������ب ينك�ص���������ب
في �صعرنا الحرف اأنغ������ام على وت�������ٍر

والنظ��������م اأجزل������ه لل�ص������ام ينت��ص��ب
يا جّل����ق ال�ص����ام يا اأوزان قافيتي

فيك الق�صيد وكم يحلو به الط���رُب!

15( ماجدة اأبو �شاهين – �شورية:
ه�سَّ الزماُن لنا واخ�صو�ص���َر الع�ُصُب

في دارِة العّز حّط ال�ص�������ادُة النج�������ُب
اليا�صميُن �ص����������الُة الح���بِّ يجمعه���ْم

والقائموَن، زكاَة العطر ما ك�َصب����������وا
يا ُبردة المج����������د، يا ت�صنيَم عافي�����ٍة

عّفْت دواهَيهم اإن م�ّصهْم و�ص��������������ُب
بنَت الوليد يفي�ُس الحبُّ ِمْن يده������������ا

اإْن �صافحْت اإخوًة �صيماوؤهم ع��������رُب
نكاُد - والدهر يولين����������ا مروءت������ه -

يعاتُب الده�����َر في اأحالمنا العت����������ُب

16( محمد ب�شير دحدوح – �شورية:
ُرٍح  عرائ�ُس ال�ص�����وِء م�صفوح��اً على �صُ

�������������ِرّ تن�صك��ُب لألأءٍة بالوف�������اِء الثَّ
على ُخطاكم، �َصغاُف القلِب ر�صر�صه����ا

عبيُرها ال�صاُم ُينديه���������ا ال�صنا الرِط���ُب
ما�صْت على �صند�ِس الوجداِن زهوُته��������ا

فا�ّصاقط��������ت ديٌم وا�صُتمِطَرْت �ُصُح�����ُب
عرفاَن ما اأُتِرَع����ْت نب������اًل نفو�ُصك�������ُم

����ُب حرف����اً وحب���راً ب�صافي الوّد َتخت�صِ
���ُب ثوَب المج���ِد مفخ�������رًة بك����م ُتق�صِّ

������ُه الَعَج��������ُب وُترِفُل الِكبَر ُعجباً ق�صّ

17( د. مرام دريد الن�شر – �شورية:
�صارْت اإليِك وفوٌد ل انتهاء له����������������ا

كل ال�صعوب اإلى عيني���ِك تنت�ص������������ُب
ترنو اإليِك نفو�ُس الك�������������ون قاطب����ة

رغم الحروب ودمع ظ��������ّل ين�صك����ُب
تم�صي ال�صنون ويبقى الوْهج م�صتعاًل

ياأبى الّرحي���������ل وتجثو عنده الحق���ُب
طارت اإليك حروُف الُعْرب حامل���������ة

لحن الخلود وفجراً لي�س ين�صح����������ب
يا جّلق ال�صام كم هيَّْجِت ِمْن ُح�����َرٍق

بين ال�صلوع وكم للحب قد كتب������وا!

18( مريم ال�شيفي - الأردن:
دم�ص����������������ُق اأمٌّ روؤوٌم زانه��ا بردى

لح�صِنها الدفُء والأ�ص�����واُق تنت�ص�����ُب
لليا�صميِن عط�������وٌر اأوق����دْت �صغف�اً

عُر ين�َص�������ِرُب في كل قلٍب وغنَّى ال�صِّ
في كلِّ بيٍت ِمَن الأنغ����اِم اأجَمُله�������ا

وك�������لُّ لح���ٍن ل�ُه في خافقي ط����َرُب
وقا�صي��ون ُمِط��لٌّ ِم�����ْلَء هيبِت�����������ِه

معنى المحب�������ة والأ�ص����واق تلته���ُب
ت�صتاقه الروح معنى �صامي������اً اأب�������داً

يعانق الغي����������َم مزه����ّواً بِه الأرُب

19( ناهدة �شبيب - �شورية:
يا جّل���ق ال�صام ما نامت حرائرن�����ا

اإل وناحت على اأوجاعه��������ا حل�����ب
ع�صر كما المنجل الم�صع����ور تح�ص��دنا

من مطلع الفجر والأرواح تن�ص����رب
وكنت كال�صنديان ال�صّم ما غر�ص�������وا 

فيها الحراب ومهما فوقها وثب���������وا
ما زلت يا �صام رغم الجرح حا�صن������ًة

�صدراً لمن اآب ي�صترخي به التع������ب
ل تحرُق ال�صم�ُس جفنيها واإن لهبْت

والنار تحرُق من في جمره���ا َلِعب�����وا

20( محمد �شريم - فل�شطين:
ِك َمْهم���ا قال��ت الُكت���������������ُب هلِل َدرُّ

َخ�������ب َوردَّدْت ِذْكَرِك الأفذاُذ والنُّ
ر الُعرُب اأياماً َحظي�����ِت به�������ا و�صطَّ

َنْت َمْجَدِك الأزم�������اُن والِحق����ب ودوَّ
واأْدرَك النثُر - بالإبداِع - غايَت���������ُه

ِف ُح�ْصنِك حّتى ا�ّصاقطْت ُرَطُب في َو�صْ
ع������ُر في َمدٍح وفي َغ���زٍل وزاَنِك ال�صِّ

وجاءِك النا�ُس ُع�ّصاق���������اً وما َذَهب���وا
م�ِس باه�����رًة تبقيَن يا �صاُم اأُْخَت ال�صَّ

فاً مثلم����ا َيِج�������ُب! ولم يوّف����وِك َو�صْ

يا جّلَق الّشاِم كْم يشتاُقِك الَعرُب
من وحي اجتماع األدباء العرب في دمشق

 اختيارات فرحان الخطيب
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 كتبت: إيلين يعقوب كركو

اأب���رز  م���ن  واح���دة  ال�ص���وري  الثقاف���ي  الم�ص���هد  خ�ص���ر 
اأيقونات���ه الفنية الت�ص���كيلية برحيل الفن���ان اليا�س الزيات 

في الخام�س من اأيلول 2022.
غن���يٌّ هو عن التعريف، حام���ُل جائزة الدولة التقديرية 
لع���ام 2013، وحار����س األ���وان جداريات الكنائ�س وتفا�ص���يل 

اللوحات الآ�صرة...
ولد الفنان اإليا�س الزيات في دم�صق عام 1935، وبعد اأن 
اأنهى درا�صة المرحلة الثانوية في المدر�صة الأرثوذك�صية، 
تبخ���رت اأحالم���ه ف���ي درا�ص���ة هند�ص���ة العم���ارة لظ���روف 
مادية، فدر�س الريا�ص���يات في جامعة دم�ص���ق اإ�ص���افة اإلى 

درا�صة فن الت�صوير تحت اإ�صراف الفنان مي�صيل كر�صة.
ح�ص���ل على منحة لدرا�ص���ة الر�ص���م في بلغاريا، وتحقق 
الحل���م الكبي���ر بدرا�ص���ة الفن���ون الجميل���ة ف���ي اأكاديمي���ة 
�ص���وفيا ثم ف���ي كلية الفن���ون الجميلة في القاه���رة ليتّوج 
م�ص���يرته بدرا�ص���ة تقني���ات الترمي���م وكيمياء الأل���وان في 
اأكاديمي���ة الفنون الجميلة ومتحف الفنون التطبيقية في 

بوداب�صت.
الأ�ص���طورة وفك���ر  الأيقون���ة وفك���ر  فك���ر  ثال���وث  به���ره 
جب���ران خلي���ل جب���ران ال���ذي من���ح لوحات���ه �ص���مة مميزة، 
ومن���ح تجربت���ه تنّوعاً واختالفاً في الأ�ص���اليب والموؤثرات 
الب�صرية الناب�ص���ة بالحيوية، مع وفاء تام لأ�صالة العمل 
الفن���ي وجماليت���ه ب���دءاً م���ن الواقعي���ة الأكاديمي���ة مروراً 

بالتعبيرية الرمزية و�صوًل اإلى التجريدية.
مالمحهم���ا  م���ن  منطلق���اً  والقد����س،  بدم�ص���ق  تعّل���ق 
لت�صوير الأ�صاطير والم�صاهد الملحمية بروؤيته الخا�صة 

التي تجمع المتناق�صات دون تنافر.
تعتبر فترة ال�ص���تينيات من اأثرى مراحل حياته الفنية، 
فق���د اأنجز خاللها عدداً من الأعمال الخالدة التي اقتنت 
بع�ص���ها وزارة الثقاف���ة والمتح���ف الوطني بدم�ص���ق وعدد 
م���ن الجه���ات الر�ص���مية والعتباري���ة ف���ي �ص���ورية وح���ول 

العالم.
والحكاي���ة  التاري���خ  تتب���ع  م���ن  اأجم���ل  رحل���ة  م���ن  م���ا 
الأ�ص���طورية عب���ر لوحات اإليا�س الزي���ات الذي قام بتزيين 
العدي���د من الكنائ�س في �ص���ورية بالأيقون���ات ذات الطابع 
ال�ص���رقي والجداريات التي �صكلت �ص���غفه الحقيقي، فاأعاد 
تولي���د اأبعادها واإحداثياتها وخطوطها العري�ص���ة بح�ّص���ه 
المرهف لي�صل اإلى ال�صيغة النهائية التي تحمل توقيعه.
�ص���ّور اإليا����س الزي���ات م���ا حول���ه بم���ا في���ه م���ن هواج�س 
وهموم واأحالم وتكوينات نف�صية وثقافية وفل�صفة حياتية 
ووجودية، ف�ص���اهم في تاأ�صي�س الولدة الحقيقية للت�صكيل 
ال�صوري، واإدخاله طور الحداثة والمعا�صرة، مع التم�صك 
والفن���ي  والتراث���ي  والتاريخ���ي  الح�ص���اري  بالم���وروث 

والجذور المحلية التي تمد العمل الفني بن�صغ الحياة.
و�ّص���ح الزيتي في لوحاته المائي والأكرليك، غالباً عبر 
تقني���ة الطبقات، م���ع تحديد بوؤرة اللوح���ة ومنح خلفيتها 
الحرية والنعتاق، حيث يمتزج الإن�صان بالعنا�صر والأفق 
الممتد لونياً اإلى ف�ص���اءات كونية م�ص���رقة خا�صة باليا�س 

الزيات.
يخي���م طيف �ص���وفي تاأمل���ي على لوحاته، ُم�ص���قطاً على 
اللوحة ما يجول في خاطره ليتاأملها لحقاً في�ص���تمر في 
اإ�ص���قاط التفا�صيل تباعاً اإلى اأن تحت�صد الأ�صكال والألوان 

وقد ا�صتمّدت من روحه ال�صيء الكثير.
اللوح���ات  بي���ن  واإن�ص���اناً،  فنان���اً  ق�ص���اه  حاف���ل  عم���ر 
والجداري���ات والمعار�س، فكان مرِجعاً في الفن الكن�ص���ي، 
واأّلف وقدم محا�ص���رات حول الفن الأيقوني ل غنى عنها 
ل���كل باح���ث ومهتم به���ذا الطي���ف الفني، وت���رك لالأجيال 
القادمة مجموعة ا�ص���تثنائية م���ن لوحاته، بّث فيها نب�س 
قلبه و�صذرات روحه التي اأبت اإل اأن تغادرنا بوقار ي�صاهي 

ورع ما اأبدعه من اأيقونات.  

الياس الزيات... 
عندما ترحل 

األيقونة...
مجموعة من الشعراء
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ه���ل يمك���ن اأن يظ���ل الم�ص���هد ال�ص���عري بحال���ه الراهنة 
متجهاً اإلى م�صارات غام�صة ومفتعلة، تجعله اأكثر اإيغاًل 
في اأزمة الح�ص���ور والغياب، اأزمة التمكن من اأن ي�صتعيد 
قدرته الخالقة على اأر�ص���ية �ص���احة ثقافي���ة تعاني خلاًل 
لي�س على م�ص���توى ال�صعر فح�ص���ب، ولكن على الم�صتوى 
الثقافي ب�ص���كل عام، وعلى م�ص���توى ال�صعر ب�صكل خا�س؟ 
لقد بات من الموؤكد، و�ص���من الراهن المعي�س باأّن غياب 
فاعلية الق�ص���يدة، وانح�ص���ار مّدها العارم الذي ن�صط في 
ال�ص���تينيات م���ن الق���رن الما�ص���ي، ن�ص���اطاً ت���رك ب�ص���مته 
الكبرى في ملف ال�ص���عر المعا�ص���ر، هذا الغياب ن�ص���اأ من 
تراكم عوامل عّدة اأتت على بنية الق�صيدة، واأ�صابت واقع 
الم�ص���هد ال�ص���عري في ال�ص���ميم فاأحالته اإلى هذا الواقع 
الخ���رب ال���ذي يبدو ف���ي جملت���ه واقعاً ماأ�ص���اوياً �ص���يمتد 
ف���ي الزم���ان اأكث���ر ل���و بق���ي الخ���راب يلح���ق به���ذا الفع���ل 
الجمي���ل، وا�ص���تمرت الإحباط���ات تنخ���ر في���ه اإل���ى م���ا ل 
نهاية، اإّن العامل الأهّم الذي اأدى اإلى خراب ال�ص���عر هذه 
الموج���ة من الكتابات التي ل تمت اإلى ال�ص���عر باأي �ص���لة 
كان���ت م���ن قريب اأو بعي���د، وانهيار الخي���ال المثقف الفّذ 
الذي كان يعي تمام الأ�ص���ول والقواعد التي اأ�ص����س عليها 
البنيان ال�صعري مملكته الأعلى في كتاب الدهر؛ وغياب 
المفاتي���ح التي تف�ص���ي اإل���ى ينابيع الق�ص���يدة الحقيقية، 
الكتاب���ة  وانت�ص���ار  مكانه���ا،  ال�ص���دئة  المفاتي���ح  بحل���ول 
ال�ص���تهالكية بطريق���ة ح���ادة ومزعج���ة حت���ى بات���ت ه���ي 
الكتابة الأعّم والأ�صمل في الواقع الثقافي الراهن، نحن 
اأمام اأزمة حقيقية لو ا�ص���تمرت في انت�صارها وا�صتفحالها 
فاإنها �صتترك ب�صمتها الآثمة والغا�صمة لفترة طويلة في 
الزمان، و�صنح�ص���ب على حقبة من حقب التاريخ ُتو�ص���م 
باأّنه���ا الأعت���ى قتامة و�ص���واداً، حيث لم تخل���ف لالآتي من 
الأجي���ال فك���رة حقيقي���ة اأ�ص���يلًة، وبني���ة معرفي���ة تق���راأ، 
وت�ص���تعاد مالمحها بين الحين والحين، لي�س الإ�صكالية 
ف���ي ال�ص���عر مطلق���اً، فهو ال�ص���هيل ال���ذي لم تتغي���ر نكهة 
�ص���وته ف���ي الزمان اأبداً، وبقي �ص���داه الجمي���ل يتردد في 
الأجي���ال دائم الحيوية، ح���اراً، عذباً، ندّياً، اإّن الإ�ص���كالية 
تق���ع ف���ي دائ���رة الن�س، ال���ذي اأنت���ج ذاك الن����س، فاأغلبية 
الن�ص���و�س التي نمّر عليها هي اأ�ص���به بال�ص���دى الم�ص���ّوه 
الذي ا�صتنه�صته من الرميم ركامات من اأ�صوات ال�صطح 
التي لم تغ�س في تربة ال�صعر، ول اأ�ص�صت لها جذوراً في 
عال���م الق�ص���يدة، فج���اء مخا����س عقي���م قاح���ل ول يملك 
�ص���يئاً م���ن رحي���ق الغناء ال���ذي يم�ّس الروح في�ص���علها كما 
الن���دى ي�ص���عل الع�ص���ب ف���وق �ص���فوحه العام���رة بخ�ص���رة 
الحي���اة، ول ينه�س اليمام في ذاكرة تتوق لل�ص���دو كثيراً، 
ول يبعث في ال�ص���دور ن�صوة الثرثرات التي تبّثها قهقهة 
الينابي���ع لطي���ور الفجر ك���ي تنه����س للحي���اة، اإن العديد 
ال���ذي نقروؤه الآن من كتابات عابرة كغيم ال�ص���يف العابر 
ي�ص���كل وجعاً للذاك���رة التي تتاأذى من �ص���خب الكالم، اإن 
الكثي���ر مم���ا يكت���ب ه���و تك���رار لن�ص���و�س ظل���ت الكتابات 

ت���دور في فلكه���ا حتى ا�ص���تهلكتها تماماً، واأت���ت على بقية 
م���ا ق���ام فيها من الرحي���ق والبريق، ون�ص���ارة الحي���اة، اإن 
قلة نادرة من ال�صعراء ال�صفوة تحاول اإعادة م�صار ال�صعر 
اإلى ينابيعه الحقيقية الأ�ص���يلة، وت�ص���حيح الم�صار الذي 
�ص���ار هام�ص���ياً ج���ّداً تعب���ث في���ه الإحباط���ات والفو�ص���ى، 
والنهيارات الغا�ص���مة، ولكننا، ونحن ل نلقي باًل لكل ما 
يكتب، وين�صر، ونف�صح المجال اأكثر لعربدات الكالم تلك 
الت���ي بداأت تت�ص���ع عربداتها حتى احتّل���ت اأمكنة رحبة في 
الفكر وال�ص���حافة؛ فاإذا ا�ص���تمر الحال على هذا المنوال 
فاإنن���ا نغامر ب�ص���رف الكلم���ة، وننح���از اأكثر اإلى هام�ص���ية 
تقذفن���ا ف���ي النهاي���ة خ���ارج ح���دود المعق���ول والمقب���ول. 
���ر جي���داً تلك ال���دروب التي نم�ص���ي فيها؛  علين���ا اأن نتب�صَّ
ول ن���دري اإل���ى اأي���ن تقودنا تل���ك الخطا العمي���اء، ونحن 
وراءه���ا لهثون بال اتجاه، ول غايات، ول اأهداف محددة 
تم�ص���ي بنا اإلى حيث نروم ون�ص���تهي، لي�س الوقت للندب، 
وال�ص���جب، والبكاء، ولي�س الكتابة لفتعال اأزمات جديدة 
ت�ص���اف ل���ركام من اأزم���ات طاحنة تلّف الم�ص���هد الثقافي 
عموم���اً بالغمو�س والفو�ص���ى، ولكن ما ي�ص���تثير النف�س، 
ويعّمق جرح القلب اأكثر، ويبعث على الأ�ص���ى اأن الم�ص���هد 
الثقاف���ي العرب���ي ال���ذي احتف���ظ بخ�صو�ص���يته ونكهت���ه 
ون�ص���يجه المتميز عبر حقب التاريخ كافة، يتعر�س الآن 
للتهمي����س والنح�ص���ار وان �ص���ار ذاته الف���ّذة التي لزمته، 
عل���ى م���دار حقب الحي���اة، اإن ال�ص���عر يذبح باأي���دي الذين 
ل يتقن���ون اإل ذب���ح الكلمة، وا�صت�ص���هال الخو�س في اأنين 
التّره���ات الجوفاء، كان ال�ص���عر �ص���ابقاً اأجم���ل من يقودنا 
للحي���اة، واأ�ص���هى م���ن يملوؤن���ا غبط���ة، ويبع���ث ديموم���ة 
ليال���ي  ع���ن  نفت����س  كن���ا  الثمال���ة،  حت���ى  فين���ا  الحيوي���ة 
ال�ص���عر والأم�ص���يات الدافئ���ة، كانت الق�ص���يدة تبع���ث اأّمة 
م���ن رقاده���ا، وخن���ادق من �ص���متها، تمالأ الأف���ق بالنجوم 
والراي���ات ون�ص���وة الغن���اء العظي���م، كان دي���وان واح���د من 
ال�ص���عر يعي���د �ص���ياغة اأم���ة ووطن���اً ومجداً م���ن جديد... 
نح���ن ل نري���د اأن نجع���ل م���ن الأم�س التاري���خ الذي نتكئ 
علي���ه طوال الزم���ان، ول اأن تك���ون ذكرياته هي الب�ص���مة 
الأق���وى والأبق���ى في ذاك���رة الأجيال، نحن اأي�ص���ا حقبة، 
ونح���ن تاري���خ، ونحن ب�ص���مة ل ب���ّد اأن نتركها لم���ن ياأتي 
ناف���ذة ف���ي ال�ص���ميم باقي���ة اأب���داً بحيويته���ا وديمومته���ا 
الخالقة، و�ص���يرتها المتوّهجة.. نحن بحاجة لن�صو�س، 
و�ص���عراء تنه����س م���ن خالياه���م الف���ذة نكهة م���ا كان من 
مجد الق�ص���يدة وال�ص���عر، نحن بحاج���ة لمراجعة الذات، 
ومراجعة الم�ص���هد الثقافي  له لندخل في حقبة جديدة 
اأخرى تحمل في ثناياها ذاك البزوغ الخالب الذي يعيد 
للحقائق الحّية �صطوعها الجميل، ويجعلها في العاليات 
الت���ي نروم، ون�ص���تهي لنخرج من نفق الغياب، والنك�ص���ار 
الموج���ع الحزي���ن؛ اإل���ى اآفاق ال�ص���ياء والعط���اء الجميل 

الوّهاج.

القصيدة وإشكالية النص
  كتب:  الشاعر/ محمود حامد

د محمود قشمر   كتب: محمَّ

  كتب: عّباس حّيروقة

ل���م تك���ن رحلت���ي اأواخ���ر ال�ّص���هر الما�ص���ي - اآب - اإل���ى القنيط���رة كغيرها م���ن الّرحالت اإل���ى باقي مدن 
ومحافظات �صورّيتنا الّنور لأ�صباب عّدة رغم اأّنني �صافرت بهدف الم�صاركة في فّعالّيات ثقافية ل تختلف 

كثيراً عن �صابقاتها من حيث الحتفاء والألق والمتعة.
رحلتي هذه اإلى القنيطرة كان لها في داخلي غير معنى اإذ هي المرة الأولى التي اأزور هذه المحافظة 

اأقف على ترابها واأتاأمل بمحبة قاطنيها.. اأتهّجى بده�صة قراها وه�صابها وتفاحها.. 
رحل���ة كان له���ا ف���ي داخل���ي غي���ر معنى وكي���ف ل يك���ون ووجهتي الج���ولن بكل م���ا يعنيه لنا ك�ص���ورّيين 
�ص���ّيما نحن من جيل تربى تربية وطنية ا�ص���تثنائية.. ت�صّربنا معاني النتماء والقيم من خالل ال�ّصعارات 
الكبي���رة ج���داً والعري�ص���ة جداً التي كان لها الّدور الكبير في اأن نحي���ا على الأمل.. على الحلم الجميل.. 
عيونن���ا م�ص���دودة ب���كل اعتزاز تجاه فل�ص���طين اأوًل وم���ن ثم– الجولن ولواء اإ�ص���كندرون.. انت�ص���رنا لكل 
ق�ص���ايا ال�ّص���عوب المقهورة وثوراتها على المحتل.. واحتفلنا با�ص���تقاللها وغنينا لها )الجزائر – اليمن 

– ال�ّصودان(.
كانت األف باء �ص����باحاتنا فل�ص����طين داري – اأخي جاوز الّظالمون المدى / فُحقَّ الجهاد وُحقَّ الفدا –.. اإلخ 
هتفنا ملء حناجرنا لفل�صطين للجنوب اللبناني لجولننا وللواء اإ�صكندرون.. رّددنا ما رّددته اآلف الحناجر: 

غابت �صم�س الحّق و�صار الفجر غروب 
و�صدر ال�ّصرق ان�صّق ات�صكرت الّدروب 

منرف�س نحنا نموت / قلولن رح نبقى 
اأر�صك والبيوت وال�ّصعب العم ي�صقى 
/ هو النا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب

اأعود واأقول: رحلتي اإلى القنيطرة اأ�ص���بح لها غير معنى في روحي وتفكيري اإذ طرحت كّماً كبيراً من 
اأ�ص���ئلة القل���ق.. النتم���اء.. العقل.. نعم رحلة �ص���ابها الكثير من م�ص���اعر الفرح والعت���زاز كيف ل واأنا في 

عين الّتينة اأطّل على مجدل �صم�س وبقعاتا وعين قنية.
كي���ف ل واأن���ا عل���ى مرم���ى حج���ر اأي�ص���اً م���ن فل�ص���طين المحتل���ة.. عل���ى مرمى حجر م���ن مزارع �ص���بعا 
اللبناني���ة.. م�ص���اعر اختل���ط فيه���ا كل �ص���يء وحاول���ت اأن اأحرر بع�ص���ها من بع����س قلق.. انتم���اء.. خيبة.. 
ت�ص���اوؤم.. ا�ص���تياء.. تحّد.. دخلنا القنيطرة المحررة و�ص���هدنا ما �ص���هدناه من دمار ممنهج قام به الكيان 

هيوني لهذه المدينة ُقبيل ان�صحابه منها..  ال�صّ
كان���ت رحلت���ي اإل���ى القنيط���رة بدعوة م���ن قي���ادة اتحاد �ص���بيبة الّث���ورة للم�ص���اركة في تحكي���م المرحلة 
الّنهائي���ة م���ن الم�ص���ابقة ال�ّص���عرية المركزية التي �ص���ارك فيها ما يقرب من مئة �ص���اب و�ص���ابة من جميع 
المحافظات بمراحلهم التعليمية الّثالث )تعليم اأ�صا�صي – ثانوي – �صكني( ل �صك اأّن ثّمة ر�صائل اأرادت 

قيادة التحاد توجيهها:
الّر�شالة الأولى:

لأبنائن���ا الّط���الب قائل���ة لهم هذا هو العدو الأول والأ�ص���ا�س الذي احتل اأر�ص���نا ول ب���ّد لنا من اأن نعمل 
وف���ي كل حي���ن ما ا�ص���تطعنا حتى تحريرها.. وليك���ن جولننا في ذاكرة الأبناء كما كان وما زال و�ص���يبقى 
ف���ي ذاكرتنا عربّياّ �ص���ورّياً �ص���ّيما اأّن �ص���بابنا غّنوا واأن�ص���دوا وعلى م�ص���مع ومراأى الع���دو الأغاني للجولن 

ولفل�صطين.
والر�شالة الثانية:

اأرادت قيادة التحاد توجيهها للمحتل الغا�ص���ب مفادها اأّن ذاكرة ال�ّص���عوب ل تهرم ول ت�ص���يخ وكنا وما 
زلن���ا و�ص���نبقى نحن اأ�ص���حاب الأر����س واأنت �ص���تبقى اأنت المحتل الغا�ص���ب وكل قرارات ال�ص���مِّ هي باطلة 

باطلة.. 
���عيد ال�ّصخ�ص���ي لن اأتحدث هنا عّما راأيته من اأبنائنا الّطالب  رحلة اأ�ص���افت لي الكثير الكثير على ال�صّ
م���ن حيوية وح�ّس بالم�ص���وؤولية اأو عن تلك الّطاقات الت���ي يكنزها جيل هذا اليوم من وعي وح�ّس جمالي 
اأّخاذ.. جيل من ال�ّصباب اأظهر عك�س ما كان ُيقال عنه اأو ُي�صاع على اأنه جيل الفي�س بوك وو�صائل الّتوا�صل 

في العالم الفترا�صي.. 
ق���د يق���ول قائ���ل مج���ال المقارن���ة غير جائز �ص���ّيما ونحن ل���م نخرج بعد من ه���ذه الحرب الق���ذرة التي 
امتدت لأكثر من ع�صر �صنوات.. اأقول اإّن الأمر غير متعلق بالعقد الأخير وح�صب بل متعلق بعقود خلت.. 
غادرن���ا تل���ك الّدي���ار الخّيرة بكل ما نملك من حزن وغ�ص���ب وا�ص���تياء مرّددين و�ص���نبقى ن���ردد رغم كل 
عذاباتنا وم�ص���ابنا هذا واآلمنا التي اأفرحت واأ�ص���عدت حّد القهقهات عدّونا وذلك لن�صغالنا بتاأمين قوت 

يومنا وزجاجة دوائنا على ح�صاب ق�صايانا الكبرى.. ق�صايا الّتحرير وا�صتعادة الأر�س المغت�صبة.

اآلمال واألحالم وتحرير جوالننا

فجاأة.. راأيتها..
كان���ت ت�ص���ير اأمامي.. �ص���جرة جفت اأغ�ص���انها، وع�ص���ف الح���زن كيانها.. 
اأتعبتها الهموم، وهّدها الياأ�س.. اأف�ص���حت بذلك اأ�ص���مالها البالية، ورجلها 

الحافية، وخطاً اأثقلها الفقر، واأنهكتها الحاجة.. 
قلت في نف�صي: اإنني اأعرفها.. لكن لماذا..؟ ل�صت اأدري.. 

ازددت اقتراباً منها.. فبدت تحت�صن �صيئاً.. تحت�صنه كاأنه اأملها الوحيد 
المتبق���ي له���ا من حطام دنياها البائ�ص���ة.. نظ���رُت اإليه.. اآاآاآه. اإّنه ر�ص���يع.. 
ي���ا اإله���ي.. حتم���اً اإن���ه ر�ص���يعها فقد ُطب���ع بطابع الح���زن الذي ر�ص���ف على 

محّياها..
ل�ص���ت اأدري لماذا تباطاأُت بالم�ص���ير و�ص���رت على وقع خطواتها..؟ ربما.. 

ربما لأنني اأعرفها.. ل�ص���ت اأدري.. لكن تناهت اإلى م�ص���امعي كلماتها.. بل 
هي ح�صرجاتها.. مناجاتها.. ب�صوت يرتع�س ت�صرعاً، ويلتهب تو�صاًل:

� اإلهي.. ارحم وليدتي، زهرة حياتي الذابلة، واأن�ص���ودة �ص���عادتي البائ�صة، 
فقد اأذبلها جوع بطني، وجفاف �صدري، وانكفاء النا�س عني.. ان�صلني من 

اأ�صواك المعاناة، فقد اأثخنتني جراحات الحياة..
اختل�ص���ُت نظ���رة اإل���ى وجهها؛ ف���اإذا عيناها تطفح���ان دمعاً حفر م�ص���يلها 

اأخدوداً لح فوق عظام وجهها البارزة..
ثم �صمعتها تقول:

�� واأنت اأيها العزيز.. يا من كنت درعي وح�ص���ني، اأواجه بك �ص���هام العناء، 
واأقا�صمك كاأ�س الهناء.. فاأوقعك المر�س بين براثنه، واأجهز عليك الفقر 

باأنيابه، ف�صربت كاأ�س الردى، وارتحلت اإلى الدار الآخرة، وخلفتني وحيدة 
اأزدرد غ�ص���ات ال�ص���قاء، واأتبلغ ف�ص���الت الحرمان.. اإّن نف�صي تحّن للقياك، 

وروحي تنتع�س بذكراك.. فاإلَم هذا الفراق..؟
قال���ت ذل���ك فالتقت عين���اي بعينيها.. لكنني لم اأر وجهها بو�ص���وح.. لقد 

واراه نقاب الدمع الذي فا�س من اأعماق وجداني..
كفكف���ت على عج���ل دمعي، واأخرجُت م���ا في حوزتي، ومددت���ه لها بحياء 

قائاًل:
� لق���د وقع���ت مناجاتك ف���ي �ص���ويداء قلبي موقعاً، وع�ص���رت رّق���َة فوؤادي 
ع�صراً.. فتف�صلي لو �صمحت واأقبلي كل ما اأحمل من مال.. ول تظّني ذلك 

تكرماً.. فاأنا اأعرفك معرفة قوية.. اأو ل�صِت اأختي.. اأختي في الإن�صانية؟

مهداة إلى الشاعر الكبير معروف الرصافيتلك التي أعرفها..
 صاحب قصيدة )األرملة المرضع(
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ف���ي كتاب���ه حف���رة الأعم���ى، ال�ص���ادر حديث���اً ف���ي 
دم�ص���ق ع���ن دار نينوى، يتاب���ع ال�ص���حفي والروائي 
خلي���ل �ص���ويلح، اإبداعاته وتاأّلق���ه بكثير من النجاح 
والتمي���ز، بكثير م���ن الأهمية، وباأبعد من الب�ص���مة 
الخا�ص���ة التي ل ت�ص���به �صواه، خليل �ص���ويلح الذي 
بري���د  الح���ب،  )وراق  رواي���ات:  ع���ّدة  ف���ي  اأتحفن���ا 
عاج���ل، دع عن���ك لوم���ي، زه���ور و�ص���ارة وناريم���ان، 
الن���دم،  البراب���رة، اختب���ار  الغ���زال، جن���ة  �ص���ياأتيك 
عزلة الحلزون، واحتظار الفر�س(، و�ص���من �صل�صلة 
)النقد وال�ص���يرة الروائية، التي �ص���در منها كتاب: 
ونزه���ة  المكتب���ة،  �ص���د  ال�ص���هوة،  حرا�ص���ة  قان���ون 

الغراب، وحفرة الأعمى(.
ف���ي كتابه: حف���رة الأعمى ي�ص���عنا الروائي خليل 
�ص���ويلح اأم���ام حال���ة مبه���رة ولفتة و�ص���ائقة، كتاب 
�ص���نقروؤه اأكثر من مّرة لما فيه من �ص���غف ودللت 
معرفي���ة وعم���ق وولوج لعوالم الن����س الروائي بكل 

اأبعاده وتجلياته، لدرجة ك�صف عيوب ونواق�س و�صلبيات الن�س الروائي، )واإذا كان الفال�صفة 
يقول���ون ال���ذي ل يمتل���ك اإجابات، ل يحّق له طرح ال�ص���ئلة(، عند �ص���ويلح �ص���نجد الكثير من 

الذي يثير الأ�صئلة، والأكثر مما يطرح لها من اإجابات.
والكتئاب والوحدة والإرهاق والحيرة،  لل�صغف  فاأنت مرتهن  الكتابة  تعي�س مخا�س  “ اأن 
دفع���ة واح���دة ت�ص���تدرج �صخ�ص���يات روايت���ك اإلى مكائد �ص���ردية محكم���ة، اأو هكذا تظ���ّن، مثلما 
ت�ص���تدرجك ه���ذه ال�صخ�ص���يات اإلى مخابئها ال�ص���رية، وكاأن���ك تعي�س مخا����س الفر�س بانتظار 
ولدة مه���رة اأ�ص���يلة تخ���رج بطماأنين���ة من غ�ص���اء الم�ص���يمة، ل مخا�س ال�ص���لحفاة التي تدفن 
بيو�صها في الرمل وتغادرها بال ندم اأو �صكوك بم�صيرها المقبل! ل تجعل اإذاً، م�صودة روايتك 

بي�صة �صلحفاة فوق �صاطئ مهجور، فهناك م�صافة �صاّقة بين الولدة وتفقي�س البي�س”. 
وهكذا �ص���نجد �ص���احب وّراق الحب، واختبار الندم، ل يعلن في كتابه: )حفرة الأعمى( عن 
نف�ص���ه واعظاً ول عّراباً للفّن الروائي، بقدر ما يعلن عن ع�ص���قه و�ص���غفه الكبير لهذا الجن�س 
الأدب���ي، ال���ذي تمّي���ز وتفّرد فيه، وحاز فيه عدة جوائز، هكذا �ص���نجد خلي���اًل يدعو وبكثير من 
دراية العارف كتاب الن�س الروائي اإلى النتباه )اإلى منارة مر�صية على �صواطئ عوالم روائية 

تدعو مريديها الحقيقيين للركون اإلى ظاللها في �صم�س يوم قائظ(.
خلي���ل �ص���ويلح ف���ي حفرة الأعمى، يزيح غب����س العيون الزائغة في تالفي���ف الن�س الروائي، 
»المالحظ���ات، والو�ص���ايا، والإ�ص���ارات،  الع���ارف:  وتاأل���ق وبدراي���ة  ثق���ة  ب���كل  بدل���وه  ويدل���و 
والمقترحات والإر�ص���ادات، والبنود، والأوهام، الواردة اأدناه موّجهة اإلى موؤّلف هذا الكتاب في 
المق���ام الأّول، بو�ص���فها خريط���ة طريق �ص���ردية، كي ل يقع في حفرة الأعمى م�ص���تقباًل، وفي 

حال وجود اأّي ت�صابه مع موؤّلف اآخر، فهو ت�صابه مق�صود« �س 07
بكثير من المعرفة �ص���نجد اأن �ص���ويلحاً؛ يدعو اإلى تجنب الترّهل في الن�س الروائي كذلك 
التخل�س من الوهن ال�ص���ردي: »كنت اأفت�س عن و�ص���فة ناجعة في كيفية التخل�س من الوهن 
ال�ص���ردي ال���ذي اجت���اح حمى الكتاب���ة الروائية اليوم، فلي�ص���ت الم�ص���كلة في البدان���ة اأو الهزال 
فق���ط، اإّنم���ا ف���ي “الخفة التي ل تحتمل” وفي نق�س الكل�س في المفا�ص���ل، �صت�ص���ادفك رواية 
ما /روايات، منذ �صفحاتها الأولى بم�صية عرجاء، وبعكاكيز غير مرئية«، �س 21، �صنتابع مع 
خلي���ل �ص���ويلح، قائاًل: »ف���ي روايتي )اختبار الندم( كانت اإحدى ال�صخ�ص���ّيات تحمل ا�ص���مين، 
الأول افترا�صي ت�صتعمله ال�صخ�صية في مرا�صالتها على مواقع التوا�صل الجتماعي، والآخر 
ا�ص���مها الحقيقي في �ص���جّل النفو�س، كان ا�صمها اآمال، لكن والدها عازف العود المغمور الذي 
كان مغرماً ب�ص���وت اأ�ص���مهان اأ�صّر على مناداتها بهذا ال�صم، كنوع من رّد دين قديم، خ�صو�صاً 
اأّن���ه نق���ل م���ن وظيفت���ه تع�ّص���فاً من دم�ص���ق اإلى ال�ص���ويداء، م�ص���قط راأ����س المغنية الم�ص���هورة، 
و�صاأ�ص���رف وقتاً طوياًل للقب�س على ا�ص���م الراوي في روايتي )عزلة الحلزون( ولأنه كان من 
قّراء ميخائيل نعيمة، وجبران خليل جبران قمت بمزج ال�صمين معاً )ميخائيل جبران(« �س 
24 ف�صائل الختزال، والقت�صاد اللغوي، وتقطير الجملة، في هذا الف�صل من كتابه المتميز 
يقول �صويلح: »كنت اأ�صرت في روايتي )اأوراق الحّب( اإلى ف�صائل جّدتي ف�صة الجا�صم علّي، 
لجه���ة هند�ص���ة ال�ص���رد، وفقاً لذه���اب واإياب المخيلة، ون�ص���ف القواعد ال�ص���ارمة للمنظور في 
الر�ص���م، كان���ت جّدتي قد اأهدتني ن�ص���يجاً من ال�ص���وف على هيئة )خرج( حاكت���ه بقرن غزال، 
ووفق���اً لمخّيلته���ا البدوي���ة، ر�ص���مت بخي���وط ملّون���ة اأ�ص���كاًل غرائبية فوق �ص���طح ف���وق قطعة 

الن�صيج على هيئة ح�صان ونخلة وطال�صم«. �س 35. 
 وفيما ي�صبه البوح يتابع �صاحب )�صياأتيك الغزال(: »كنت تحت تاأثير األبير كامو في روايته 
)الغريب( وهو يتلّقى خبر موت اأمه، بفارق اأنني انخرطت بنوبة بكاء اإثر هاتف يبلغني موت 
ت اإلى اأّيام، بما يوازي اأحد ع�صر عاماً من الحنين اإلى تلك  اأمي، وبدّقة اأكبر نوبة عواء / امتدَّ

الرائحة لأن تعانقني مثل فر�س تت�صّمم مهرها الغائب« �س 40. 
عنون���ات خلي���ل �ص���ويلح ف���ي كتاب���ه هذا ه���ي مفاتي���ح الأب���واب المو�ص���دة ولجه���ات تخاتلها 
البو�ص���لة، ولربم���ا الريح في كثير م���ن الأحيان، اإل اأن الربان ربان القيادة �ص���يقودنا لمداليل 
ومفاتيح لأبواب مو�ص���دة، و�ص���تائر غفى على ورد رفوفها �ص���ّلم الو�ص���ايا للو�صول لكتابة ن�ّس 

روائي اأو م�صودة رواية، دون اللجوء، اإلى و�صايا بع�س النّقاد.

خليل صويلح . في كتابه )حفرة األعمى(
عن السرد الروائي.. وشغف الكتابة

 كتب: أحمد عساف

 كتب: قحطان بيرقدار

مقارب���ة  بم���كان  ال�ص���هولة  م���ن  لي����س 
ال�ص���عر نث���راً، اإذ يحت���اج ه���ذا الفع���ل اإل���ى 
للغ���ة  معا�ص���رة  ط���ول  واإل���ى  واٍع  ����س  تمرُّ
بو�ص���فها الأداة الفني���ة الأب���رز في عملية 
فه���م  اإل���ى  اإ�ص���افة  الإبداعي���ة،  الكتاب���ة 
عميق لماهية ال�ص���عر ولفحوى ال�صعرية 
وعنا�ص���رها كافة، ول �ص���يما اأننا في زمن 
ا�صُت�ص���هلت فيه عملية الكتابة مع انت�ص���ار 
مواقع التوا�ص���ل الجتماع���ي، واختلطت 
في���ه الأجنا�س الأدبية، بل ظهرت اأ�ص���كاٌل 
كتابي���ة ل���م يك���ن لن���ا عه���د به���ا ف���ي اأر�س 
الواقع، واأ�ص���بحت ق�ص���يدة النثر �صّماعًة 
ُتعّل���ق عليه���ا بع�س هذه الأ�ص���كال التي ل 
يمك���ن في حال من الأحوال اعتبارها فناً 

اأدبياً.
لل�ص���اعرة  ون�ص���يد«  ومدين���ة  »طفل���ة 
اإبراهي���م، وال�ص���ادرة ع���ن اتح���اد  اأميم���ة 
الكتاب العرب عام 2020م، فر�ص���ٌة جميلة 
للوقوف على ق�ص���يدة نثر طازجة ولفتة 
لم���دارك قارئه���ا واأحا�صي�ص���ه، وه���ي ُتقراأ 
ُت�ص���لِّم الق�ص���يدُة  اإذ  ف���ي جل�ص���ة واح���دة، 
القارَئ اإلى ق�صيدة تليها، وهكذا دواليك، 
فال يلب���ث اإل وقد قراأ المجموعة كاملة، 
وخرج منها بح�صيلة �صعورية حاّرة تترك 

اأثرها الوا�صح في وجدانه.
تكثي���ٌف ع���ال، تطويٌع للغ���ة، ان�ص���يابيٌة، 
�صال�ص���ٌة، ت�ص���ويٌر فن���ي، خي���اٌل، لقط���اٌت 
�ص���ريعٌة ُموؤّث���رة، جر����ٌس مو�ص���يقّي داخلّي 
والعاطف���ة،  ال�ص���عور  ف���ي  ���ج  توهُّ خا����س، 
تنا�ّس، م�صاميُن لفتة... كّل ذلك نجده 
ون�ص���يد«،  ومدين���ة  »طفل���ة  ف���ي  وا�ص���حاً 
وُمعّبراً عن ق�ص���يدة نثر حّية ناب�ص���ة في 

اأغلبية عنا�صرها المعروفة.
ذاته���ا،  اأعم���اق  ف���ي  ال�ص���اعرة  تغو����س 
فُتب���دي لن���ا كثي���راً م���ن ال���روؤى والأف���كار 
والم�ص���اعر، ويطغى هذا على المجموعة 
كاملًة، اإذ اإّن اأغلبية ن�صو�صها تنطلق من 
واإليه���ا، وت���دور حوله���ا، واإن كان  ال���ذات 
�ص���طٌر كبي���ٌر من الم�ص���امين المطروحة 
غيَر ذاتي كما يبدو لوهلة، اإل اأّن ال�صاعرة 
ووجدانه���ا،  روحه���ا  م���ن  علي���ه  ت�ص���كب 
فيغ���دو اأكثر تاأثيراً في القارئ، وهذه هي 
المقول���ة العاّم���ة الت���ي اأرى اأنه���ا تنطب���ق 

على المجموعة تمام النطباق.
تقول:

»ولي األُف األٍف من الأحالم
ما اأغلقْت في وجهي 

�صبابيَكها
ول �صّيجْت بالعو�صج 

اأ�صواَرها
ولي األُف األٍف من المرارات

َبَنْت في القلب اأع�صا�َصها
فباأيِّ األِف األٍف اأبتدُئ النجوى؟

وباأيِّ برٍق اأُفّجُر نبَع الُم�صتهى؟«
مّم���ا ه���و حا�ص���ٌر بق���وة ف���ي المجموعة 
مخاطب���ٌة لالآخ���ر )الحبي���ب(، ربم���ا عبَر 
م���ا ي�ص���به تراتيل ال�ص���وق والحني���ن اإليه، 
ويبدو اللطف وا�ص���حاً في الق�صائد التي 
تدور حول ذلك، اللطف بمعناه الفني، اإذ 
يل���وح لنا جم���اٌل روحيٌّ خفيٌّ ُيف�ص���ي اإلى 
اإح���داث تاأثير عميق ف���ي القلوب، ويظهر 
منه���ا  اأقتط���ُف  ع���ّدة،  ق�ص���ائد  ف���ي  ه���ذا 

قولها:
»ُيمّزُقني الحنين
فاأرُفو �صقَّ الغياب

باأِلِف الغفران
حيَن ل اأملُك �صواه

***
اأ�صرُخ با�صِمك

هوُل وال�صهوب ُد ال�صُّ ُتردِّ
َرْجَع النداء

فيفرُّ من دمي
قطيٌع من الأيائل

يرق�ُس للحياة«
اأن  نلح���ُظ  الب���وح،  ه���ذا  �ص���ياق  وف���ي 
ال�ص���اعرة تل���حُّ عل���ى فك���رة م���رور الزم���ن 
ر الحال، فال �صيء يبقى على حاله،  وتغيُّ
بل اإّن ما يبقى هو الحنين ومطاردة تلك 
الذكري���ات الت���ي تداع���ب القلب، وت�ص���عل 

فيه لهيباً من نوع خا�س:
»وكنُت 

اإذا ما مرَّ في خاطري ظلُّه
التمعْت في يقيني �ُصهٌب ونيازك

وكان �صوُتُه 
حاّراً ياأتيني

���ُج ُك���روَم الفتن���ة... فاكه���َة �ص���يِف  ُين�صِ
الم�صّرة

كاَن... كنُت... كانوا
كاأنَّ الزماَن اأفلَت اآهاِتِه

فُتْهنا وتاُهوا«
ت���زال  ل  ذل���ك،  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
ال�ص���اعرُة ت���رى نف�َص���ها طفل���ة، م���َع اأنه���ا 
تتغّنى في اإحدى الق�ص���ائد باأّنها �ص���ارت 
جّدة، لكنها ل تزاُل تخاطب ذلك الطيف 
الملت�ص���ق بروحها ما بين الحلم والوهم 

وارتعا�صات الهوى وجنون الم�صتهى:
»طفلٌة اأنا

والطريُق اإليك عّبدته الأحالم
والحلُم اآٍه منه 

اأُم�ِصُكُه، فُيخاتُل يقيني
ويهرُب اإلى وهمي

يعقُد قراَنُه على
ما تبّقى من ارتعا�صات الهوى

وجنون الم�صتهى«
ُيمّث���ُل مح���وراً  �ص���ابقاً  م���ا عر�ص���ُتُه  اإّن 
اأ�صا�ص���ياً ف���ي مجموع���ة »طفل���ة ومدين���ة 
ون�صيد«، وق�ص���ائد هذا المحور ُمتوّهجة 
وناب�ص���ة بالحياة، وتثير في القلب كثيراً 

من اللواعج.
اأّم���ا المح���ور الآخ���ر الب���ارز اأي�ص���اً ف���ي 
المجموع���ة، فاإن���ه يت�ص���ل بالح���رب التي 
ال�ص���نوات  خ���الل  �ص���ورية  عل���ى  �ُص���ّنت 
ف���ي  تركته���ا  الت���ي  والآث���ار  الما�ص���ية، 
نف����س ال�ص���اعرة، والأ�ص���ى ال���ذي عا�ص���ته، 
وه���ي ت���رى الوط���ن يعي����س ه���ذه الحرب 

ق�ص���ائَد  ذل���ك  ح���ول  فكتب���ت  المدم���رة، 
موؤثرة عّدة، تقول في اإحداها:

»اختطَف غوُل الحرب 
اأبجديتي

عنها األوُب باحثًة
تندهني الحروف

ل اأراها
ما زلُت

في المتاهات والخفايا
اأبحُث 

كي اأفكَّ وثاقها«
ق�ص���ائد  ف���اإن  �ص���ابقاً،  قل���ُت  وكم���ا 
المجموع���ة نابع���ٌة م���ن ال���ذات، حت���ى في 
ُيع���دُّ مو�ص���وعاً  ال���ذي  الح���رب  مو�ص���وع 
خارجياً، اإّل اأنها ت�ص���كُب عليه من روحها، 
ُم ُروؤى  فُتعّب���ُر عنه بح���رارة وعفوية، وُتقدِّ

مميزة في هذا ال�صدد:
»م�صلولٌة كلماتنا

وخراُب الروح كبير
والوطُن عاجز

كيَف ي�صير؟
***

َمذُبوُحوَن من الوريد اإلى الوريد
مخنوقوَن برمل الفظاعات

هل ت�صمُع الآلهُة غناَء الأطفال
هديلَهم

زقزقاِتهم 
وهم ُينَحُروَن في مهودهم؟!«

دم�ص���ق  تح�ص���ر  ال�ص���ياق،  ه���ذا  وف���ي 
القديمة مو�صوعاً �صعرياً بامتياز، فتقول 
اإّن ف���ي دم�ص���ق القديم���ة بقاي���ا م���ن ف���رح 
فح�ص���ب، ومق���اُم الغياب حزي���ن، وتاأخُذنا 
اإل���ى ب���اب توما ومقه���ى »عالبال« ث���م اإلى 

مقهى »النوفرة«، لكْن في النهاية:
»ما زالْت حكاياُتنا ُمتلّفعات 

ببرقع الزمن
غائباٍت في مروج الوجل

وما زاَل باُب توما ُيقارُع بالع�صق
اأحزاَنه

والنتظاُر ما زاَل
رهيَن محاب�ِس العدم«.

ق�ص���يدة  المجموع���ة  ف���ي  وتح�ص���ر 
»وم�ص���ات«  بعن���وان  ن����س  ف���ي  الوم�ص���ة 
موؤل���ف م���ن اأربع ع�ص���رة وم�ص���ة، ومعلوٌم 
اأن ق�صيدة الوم�صة �صواء اأكانت نثرية اأم 
موزونة، هي من اأ�ص���عب اأ�صكال الق�صيدة 
وق���درة  تكثي���ف  م���ن  اإلي���ه  تحت���اج  لم���ا 
وعميق���ة،  كبي���رة  اأح���وال  التق���اط  عل���ى 
وت�ص���ويرها باألف���اظ وعب���ارات قليلة ذات 

دللت وا�صعة:
»مركُب الفرا�صات

يمخُر ُعباَب روحي
ُروحي

حكاياُت موٍج ورق�ُس نوار�س«
وفي وم�صة ثانية:

»فارُه الحنين
�صامُق ال�صوق

قلبي«
كان ما �صبق اأبرز الأجواء التي ح�صرت 
ف���ي مجموع���ة »طفل���ة ومدينة ون�ص���يد«، 
التي اأراها مجموعًة ُموّفقًة جداً، وتحتاج 
اإل���ى درا�ص���ة نقدّي���ة متاأني���ة، واإنم���ا الذي 
اأتي���ُت ب���ه هن���ا كان اأق���رَب اإل���ى التو�ص���يف 

العام لما ورد فيها.

»طفلة ومدينة ونشيد« للشاعرة أميمة إبراهيم
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ح�ص���نين  محم���د  المفّك���ر  يق���ول 
الكب���رى  التاري���خ  وقائ���ع  هي���كل:« 
عائم���اُت جلي���ٍد، طرُفه���ا ظاه���ٌر ف���وَق 
تح���َت  الرئي�ص���ُة  وكتلُته���ا  الم���اِء، 
ا�صتك�ص���اَفها  ي���رد  وم���ن  �ص���طحِه، 
فعلي���ه اأن... يغو����س«، ه���ذا تماماً ما 
تهدف اإلي���ه التحقيق���ات والتوثيقات 
بط ما ت�صّدى  التاريخية، وهذا بال�صّ
ل���ه الباح���ث الدكتور فن���دي اأبو فخر 
ف���ي مبحث���ِه ه���ذا، ليقوَدن���ا عب���ر م���ا 
يقرب من مئتّي �ص���فحٍة م���ن القطِع 
الكبي���ر نح���و اأغرِب مناط���ق الجزيرة 
الم���كان  �ص���حراً،  واأكثِره���ا  العربي���ة 
»الّتحف���ة« ال���ذي كان���ت اإب���ل بلقي����س 
ملك���ة �ص���باأ يوماً تحمل من���ه هداياها 

اإلى النبي �ص���ليمان، »ع�ص���ير« المنطقة الملهمة التي �صبق اأن 
كانت هدفاً لمذكرات اأحمد را�ص���د با�ص���ا، ومذكرات الفرن�صي 
موري����س تاميزي���ه الت���ي وّثق���ت الحمل���ة الم�ص���رية عليه���ا، 

وغيرهما من الّرحالة والدبلوما�صيين. 
ولق���د تحّولت تل���ك التدوينات اإلى مناجٍم للم�ص���تغلين في 
ف���كِّ األغ���از ال�ّص���رق العرب���ي، وف���ي ه���ذه المذك���رات المحّققة 
حديثاً للمت�ص���ّرف �ص���ليمان �صفيق كمالي اإّنما ُيعيننا الباحث 
اأبو فخر على ملء م�صاحات فارغة من تاريٍخ مغَفٍل بمعطياٍت 
جديدٍة تنك�ص���ُف على يِد م�ص���تعمٍر بق�ص���ٍد اأو بغيِر ق�ص���ٍد ولو 
�ص���ابتها األواُن الت�ص���ّفي م���ّرًة وال�صتعرا�ص���ات والتزويرات _ 
ادر  �صهلُة الف�صل_ مّراٍت اأخرى، وكتاُب »اأحداث ع�صير« ال�صّ
ُم لنا بحثاً �ص���ائقاً في  ع���ن دار »كت���ب« اللبنانّية عام 2018 يقدُّ
يومّياِت المت�ص���ّرف »كمالي« حيُث يختلط فيه الّتوثيق باأدب 
المذّك���رات، وبمقروئّي���ٍة متاأّني���ٍة له���ذا الكتاب �ص���نجُدنا اأمام 
طائف���ٍة من المعلوم���ات التاريخّية والجغرافّية وال�صيا�ص���ّية، 
ولق���د جه���د الباحُث من خالله ف���ي بلورة نظرٍة مو�ص���وعّيٍة 
من منظور جديد لالإ�ص���اءة على ملّفات غام�ص���ة في البالد 
الت���ي احت�ص���نت اأقدم الح�ص���ارات الب�ص���رية تلك المو�ص���ومة 

ببلد الغرائِب والعجائِب والفردو�س المفقود.
ينقلنا الموؤّلف اإلى اأر�س اليمن في مطلع القرن الع�صرين 
ليق���ّدم مث���اًل رائع���اً عن الأم���ل العربي الذي ل���م يخُب، وعن 
ط���اّلب الكرام���ة والحرّي���ة م���ن الث���ّوار الذي���ن ل���م َيذَعن���وا 
اأو ي�ص���تكينوا، اأولئ���ك الذي���ن كان الع���دّو دائم���اً م���ن اأمامه���م 
اإل���ى  المحت���لُّ  �ص���عى  ال���ذي  الجه���ُل  م���ن خلفه���م،  والجه���ل 

تر�صيخه وا�صتدامته.
واإذا افتر�ص���نا اأنَّ كّل مروّي���ة تاريخّية تحمل عموماً ن�ص���بًة 
م���ن ارتياٍب م���ا، فاإّننا اأميل لالعتقاد ب���اأنَّ كّل اإعجاب يعترف 
ب���ه الغ���ازي تج���اه ع���دّوه ه���و �ص���ادٌق حتم���اً، وكلُّ حدي���ٍث عن 
انه���زاٍم اأمام الخ�ص���م _ على �ص���عوبته_ هو م���اّدٌة توثيقّيٌة 
األ�ص���ُق بالحقيقة، ومن هنا تحديداً تنبثق القيمة التوثيقّية 

لمرا�صالت ومذّكرات الغزاة والم�صتعمرين. 
ُيعمُل الباحُث م�ص���باره العلم���ّي في مذكرات وزير الحربية 
ال���ذي ت���دّرج في غيِر من�ص���ٍب في اأر�ِس اليم���ن وذلك قبل اأن 
ُت�ص���ند اإليِه مهّمٌة ع�ص���كرّيٌة في �صورية وقبل اأن يتوّلى لحقاً 
ولي���ة الب�ص���رة، وبالكاد ب���داأت الحرب العالمّي���ة الأولى حّتى 
اّتهم���ه »م�ص���طفى كم���ال اأتاتورك« بالخيان���ة، وهنا هرب اإلى 
م�ص���ر ليخ���طَّ لن���ا ه���ذه المذّك���رات بن���اًء عل���ى طل���ب جريدة 
الأه���رام، الت���ي ت�ص���ّمنت العدي���د م���ن الوقائ���ع والتحلي���الت 
والمالحظ���ات الجغرافّية باللغة العثمانية قبل اأن يت�ص���ّدى 
القوم���ي  النه�ص���وي  الدم�ص���قّي  الخطي���ب  الّدي���ن  مح���ّب 

لترجمتها اإلى اللغة العربية. 
يقودن���ا وزي���ر الحربّي���ة ف���ي رحل���ة جغرافّية اأقرب للم�ص���ح 
الطبوغراف���ي ب���دءاً م���ن جب���ال طورو����س ليعّرفن���ا كي���ف ت���مَّ 
تق�ص���يم ج�صد الجزيرة العربّية �صيا�ص���ّياً بين م�صيخة واإمارة 
واإمامة، ثّم ي�صف لنا خ�صوبة اأرا�صي ِتَهاَمة الع�صير واليمن 
ح���دَّ اأنَّ ب���ذرة واح���دة ق���د تنت���ج نباتي���ن وح���دَّ اأنَّ الباذنج���ان 

وال���ذرة والفلف���ل والقطن ق���د تناف�س الأ�ص���جار 
���د لن���ا غط���اء الجبال  ف���ي ارتفاعاته���ا، ث���ّم يف�صّ
وال�ّص���در  وال���ّدوم  النخي���ل  �ص���جر  م���ن  الّنبات���ّي 
ويّدع���ي  والليم���ون،  والم���وز  الهن���دي  والّتم���ر 
بانبهاٍر اأنَّ المرء قد ي�صاهد الف�صول الأربعة في 
�ص���اعة واحدة لو ت�صّنى له اأن ي�صتقّل و�صيلة نقٍل 
�صريعٍة مثاًل، وبعد ذلك ي�صهُب في الحديث عن 
جمال مناخها الم�صاعد على ال�صت�صفاء وغناها 
وبمناج���م  النف���ط  وبمواط���ن  العذب���ة  بالمي���اه 
م�ص���هد  وف���ي  ال�ص���خري،  والمل���ح  المع���ادن 
فوتوغراف���ي جميل ي�ص���ُف لن���ا المط���َر الغزير، 
كي���ف ينحدر في م�ص���يالٍت م���ن اأعال���ي الجبال، 
ث���مَّ يتلّوى ف���ي المجاري الغرانيتّي���ة المحفوفة 
باأ�ص���جار ال�ص���نوبر، ويعّق���ُب مقترحاً ب���اأنَّ اإقامة 
ال�ّص���دود ف���ي بع����س مناف���ذ الأودي���ة ق���د يح���ّول 
الب���الد العربّية اإلى جنان حقيقّية تماماً كما في تجربِة �ص���ّد 
م���اأرب، وبلغٍة اأدبّي���ٍة مفاجئٍة يتحّدُث رجُل الحرِب عن التوّزِع 
ال�ّص���اعرّي للبي���وت المطلي���ة بالكل����س عل���ى روؤو����س الجب���ال 
الحاّدة في اليمن في�صفها باأّنها اأ�صبه ببي�س الّن�صور، وهنا ل 
يخفي ان�ص���حاره اأم���ام العمارة الغريبة والبديع���ة موؤّكداً اأّنها 

دون �صكٍّ دليٌل دامٌغ ح�صارٍة بائدٍة. 
ول���م يطل الوقت حت���ى اندلعت الثورة ف���ي ِتَهاَمة، فانبرى 
كمالي اإلى التفاو�س باأ�ص���لوبه »الدوبلوما�ص���ي« من مرا�صات 
ومفاو�ص���ات م���ع الإدري�ص���ي، حيث ل���ّوح له برئا�ص���ة المحاكم 
ال�ص���رعّية، لك���ّن الأخير ل���م يكن اأقّل ُحنكًة من���ه، فمن تفاهم 
عب على  اإلى هدنة، تجّددت الثورة مّرًة اأخرى، وكان من ال�صّ
الّدولة العثمانّية الم�ص���غولة بثورة حوران اإر�ص���ال التعزيزات 

المطلوبة.
وا�ص���ل  العرب���ي،  بال���زّي  المع�ص���ول،  بال���كالم  بالهداي���ا،   
الكمال���ي طريَق���ه ال�صيا�ص���ي، غير اأّن الإدري�ص���ي دع���ا القبائل 
اإل���ى الّزح���ف باأ�ص���لحتها، واأعل���ن الجمي���ع اأّن �ص���ليمان با�ص���ا 
�صي�ص���ّحى ب���ه ف���ي عي���د الأ�ص���حى، حو�ص���رت العا�ص���مة اأبها 
ل�ص���بعِة اأ�صهٍر، فنال منها الجوع والإنهاك، وف�صلت محاولت 
���لح مع الإدري�ص���ي، اإّل اأّن الأ�ص���تانة اأر�ص���لت اأخي���راً حملة  ال�صّ
اإم���دادات بقيادة ال�ص���ريف ح�ص���ين، فاأ�ص���اع الإدري�ص���ي بذكائه 
���لح  المعت���اد اأنَّ اأمي���ر مّك���ة جاء اإلى ع�ص���ير ليتو�ّص���ط في ال�صّ
م���ع الّدول���ة، نج���ح ال�ص���ريف في رفع الح�ص���ار عن اأبه���ا لكّنه 
انك�صر اأمام الثائرين الذين رف�صوا الخ�صوع، فعاد اإلى مّكة، 
وبال���كاد فعل حّتى انطلقت حملة جديدة على الإدري�ص���ي من 
اليم���ن، اأطلقه���ا عّزت با�ص���ا قائد الق���ّوات العمومّي���ة، اإّل اأّنها 
عان���ت نق�س الماء وُهزمت، فقتل خالل ثالث �ص���اعات األفان 
وخم�ص���مئة جندّي، بعده���ا غادر الكمالي اإلى �ص���ورية، وحين 
و�ص���عت الح���رب العظم���ى اأوزاره���ا قطع �ص���ّكان جبال ع�ص���ير 
�ص���لتهم بالإدري�ص���ي واأظه���روا ميله���م اإل���ى حك���م ال�ص���ريف، 
فا�ص���تقّر راأُيه���م على الن�ص���مام اإلى �ص���لطنة اآل �ص���عود لتبداأ 

المرحلة الحديثة من تاريخ المنطقة. 
وي�ص���يُر الكمالي اإلى اأنَّ ثورة ع�ص���ير كانت فاتحًة للحوادث 

الأخرى في بالد العرب.
 ولعّل من اأجمل ما كتبه:

���هم اأنَّ الحرّية التي هي من لوازم الّد�صتور  »وقد فهم بع�صُ
�صتحدُث فو�صى في عالقة الزوجات باأزواجهّن«.

���اً لالنفراد  »ث���ّم اإّن لكّل واحٍد من زعماء العرب مياًل خا�صّ
بالإدارة وال�ص���تقالل بالحكم، اأّما لو وجد في الأّمة العربية 
رجل �صيا�ص���ّي ر�ص���يد ي�ص���تطيع اأن يجمعها حول غاية واحدة 
ف�صيكون ذلك بداية تاريخ جديد للح�صارة العليا في جزيرة 

العرب«.
اأب���و فخ���ر ه���ذا التحقي���ق  ف���ي النهاي���ة ُيح�ص���ُب للدكت���ور 
ال�ص���تطالعّي الإثرائ���ّي المعن���ّي بتاري���ِخ بل���ٍد عربيٍّ �ص���قيٍق، 
وه���و بذلك يتجاوز النغالق القطرّي �ص���ّيق الأفق ومحدود 
القيم���ة ليق���ّدَم لن���ا منج���زاً توثيقّياً مهّم���اً تزهو ب���ه المكتبة 

العربية.

الإن�ص���انية،  نت���اج  باأنه���ا  الثقاف���ة  ُتع���رف 
ل���ة  والمتحوِّ الثابت���ة  خ�صائ�ص���ه  ومجموع���ة 
عب���ر الع�ص���ور، اأو مجموع المع���ارف والأفكار، 
والع���ادات  والطقو����س  والآداب،  والفن���ون 
وكّل  اإل���خ،  والأخ���الق..  والقي���م  والتقالي���د، 
���له الكائ���ن الب�ص���ري م���ن محيطه،  م���ا يتح�صّ
وللثقاف���ة جانب���ان، جان���ب معن���وي اأو روح���ي، 
تغّل���ب  وكلم���ا  ملمو����س،  اأو  م���ادي  وج���ان���ب 
عل���ى  )المعرف���ة(،  اأو  المعن���وي،  الجان���ب 
الجانب الم���اّدي، كانت الدللة اأكثر و�ص���وحاً 

ر والأ�صالة. على التح�صُّ
اأهمية الثقافة، واأهدافها: 

للثقاف���ة قيم���ة اإن�ص���انية كبي���رة ف���ي ذاته���ا، 
ت�ص���كيل  ف���ي  الكبي���ر  بتاأثيره���ا  تمت���از  وه���ي 
ها عقلياً  ال�صخ�ص���ية الإن�ص���انية، وتوجي���ه نموِّ
وانفعالي���اً واجتماعي���اً، وبكونه���ا اأداة لالرتقاء 
والإبداعي���ة  واللغوي���ة  الإدراكي���ة  بقدراته���ا 
المختلف���ة، وف���ي الوق���ت نف�ص���ه فه���ي تمت���از 
بالأهمي���ة ذاته���ا ل���دى لل�ص���عوب وم�ص���يرتها، 
ولكونه���ا و�ص���يلة للتنمي���ة بمعناه���ا ال�ص���امل، 
واأداة لبن���اء الح�ص���ارات وتط���ّور المجتمع���ات 
ل الأ�صا�س المتين  الب�ص���رية، لذلك فهي ت�ص���كِّ
ف���ي بن���اء الف���رد والمجتمع عل���ى حدٍّ �ص���واء.. 
ك  اإنه���ا تحّف���ز تفكي���ره وتنم���ي مدارك���ه وتحرِّ
لميول���ه  وت�ص���تجيب  واأحا�صي�ص���ه  م�ص���اعره 
���ل والكت�ص���اف والتعبير،  الغريزي���ة في التخيُّ
الح����سِّ  تربي���ة  ف���ي  كبي���راً  دوراً  له���ا  اأن  كم���ا 
الإن�ص���اني النبي���ل ف���ي نف�ص���ه، وتر�ص���يخ فيه���ا 
القي���م ال�ص���امية، وته���ّذب انفعالت���ه، وترتقي 
بح�ّص���ه الجمالي، وهنا تكم���ن القّوة التاأثيرية 
الكبيرة للثقافة، ويكمن ال�ص���تثمار الأف�ص���ل 
للمجتم���ع الب�ص���ري، وم���ن مقا�ص���د الثقاف���ة 
تنمي���ة  ف���ي  ت�ص���هم  اأّنه���ا  اأي�ص���اً،  واأهدافه���ا 
وتكوي���ن  الجي���دة،  الجتماعي���ة  العالق���ات 
التجاهات اليجابية تجاه المجتمع، وتنمية 
الإح�صا�س بم�صكالته وق�صاياه، كما ت�صهم في 
زيادة خبرات الإن�ص���ان ومعارف���ه عن الطبيعة 
والعالم والكون، وتعّزز لديه الإيمان بالحرية 
والم�ص���اواة واحت���رام ال���راأي الآخ���ر، وُتتيح له 
الط���الع على المخزون الح�ص���اري لل�ص���عوب 

في المجالت كاّفة.
و�شائط الثقافة وم�شادرها:

الو�صيط في الثقافة هو كّل اأداة ُت�صتخدم في 
تقديم الم���ادَّة الثقافية اأو الأدبية باأجنا�ص���ها، 
د  وتتع���دَّ للمتلق���ي..  اإي�ص���الها  دور  وت���وؤدي 
ه���ذه الو�ص���ائط ب�ص���كل كبي���ر، ب���دءاً بالكت���اب 
الت�ص���ال  و�ص���ائل  اإل���ى  وو�ص���وًل  المطب���وع، 
بالمجل���ة  م���روراً  كالإنترني���ت،  الحديث���ة 
والإذاع���ة،  وال�ص���ينما  والتلف���از  وال�ص���حيفة 
الثقاف���ة  و�ص���ائط  الدار�ص���ون  وي�ص���نِّف  اإل���خ، 
بح�صب النوع: الو�صائط المقروءة، وهي اأقدم 
ال�ص���حيفة والمجل���ة  واأه���مُّ الأن���واع، مثاله���ا 
والكتاب، والو�ص���ائط الم�صموعة، مثل الإذاعة 
والم�صّجلة والأ�صطوانات، والو�صائط المرئية 
الم�ص���موعة، الت���ي تمت���از بدرج���ة عالي���ة م���ن 
التاأثي���ر، كال�ص���ينما والفيدي���و والتلف���از، وهي 
تتب���واأ مكان���ة كبي���رة ل���دى رواف���د المنظوم���ة 

الثقافية برمتها. 
وهن���اك و�ص���ائط ثقافي���ة اأخرى ت���وؤدي دوراً 
تكوي���ن  وف���ي  وال�ص���لوك  الفك���ر  ف���ي  موؤّث���راً 
والمتح���ف  كالم�ص���رح  والتجاه���ات،  القي���م 
�صخ�ص���اً  الإن�ص���ان  ي�ص���بح  لك���ي  وغيره���ا، 
لغ���ة  اإل���ى  يحت���اج  فاإن���ه  التكوين���ي،  بالمعن���ى 
وثقاف���ة يكت�ص���بها بفع���ل ات�ص���اله وتفاعله مع 
الموؤثرات المحيطة، ما يجزم اأن “التثقيف” 

عملية اجتماعية مكت�صبة، تتمُّ عبر موؤ�ص�صات 
ثقافت���ه،  الإن�ص���ان  منه���ا  ينه���ل  اجتماعي���ة، 
كالمدر�ص���ة، والرفاق، وو�ص���ائل الإع���الم، اإلخ، 
اإل اأّن الأ�ص���رة ه���ي اأه���ّم تلك الموؤ�ص�ص���ات على 
الإطالق، كونها تلعب الدور الأكثر تاأثيراً في 
نقل الثقافة وبناء وتنمية �صخ�ص���ية الإن�صان، 
اإل اأنه���ا لي�ص���ت الم�ص���در الوحي���د ف���ي ه���ذه 
العملية، كما اأن و�ص���ائل الإعالم باتت - اليوم 
- تمل���ك دوراً موؤّث���راً وكبيراً ف���ي حياة الأفراد 
متكامل���ة  منظوم���ة  واأ�ص���بحت  والجماع���ات، 
ل�ص���ناعة و�ص���ياغة مفاهي���م ثقافي���ة حديث���ة، 
وممار�ص���ة فع���ل ن�ص���ط ف���ي الحي���اة الثقافي���ة، 
بفروع���ه   - ال�ص���عبي  الت���راث  اإل���ى  اإ�ص���افًة 
نات���ه - ال���ذي ي�ص���كِّل م�ص���دراً مهم���اً من  ومكوِّ
م�ص���ادر الثقافة، اإذ اإن الأم���ة الراقية ثقافياً؛ 
ه���ي الأّم���ة الت���ي تتم�ص���ك بتراثه���ا وتحاف���ظ 
مج���الت  ف���ي  توظيف���ه  اإل���ى  وت�ص���عى  علي���ه، 
ما�ص���يها  يمث���ل  ل  الت���راث  لأّن  الثقاف���ة، 
فح�صب، بل يمثل حا�صرها وم�صتقبلها اأي�صاً، 
ق لأبنائها المعرفة الثّرة في كل  كما اأن���ه يحقِّ
الميادين، وت�ص���ّرع لهم منبعاً من اأغنى منابع 
الثقاف���ة وم�ص���ادرها، �ص���واًء المحلي���ة، اأم على 
الم�صتوى الإن�صاني، فتعّرفهم بعادات ال�صعوب 
وتقاليده���ا المختلف���ة، والكثير من المعارف، 
وت�ص���هم بالنتيجة في اإعدادهم للحياة اإعداداً 

جيداً، يليق بكينونتهم ووجودهم الإن�صاني.
ة الثقافية و�شروطها: خ�شائ�ص المادَّ

ة ف���ي اأن  اإذا كان���ت الأ�ص���اليب الثقافي���ة ج���ادَّ
ق لالإن�ص���ان  تطرق باب العالم برحابته، وتحقِّ
نمّواً معاف���ى، واأن تلب���ي احتياجاته المعرفية 
���ر  وتعبِّ المختلف���ة،  والتوا�ص���لية  والنف�ص���ية 
عّم���ا يختلج في نف�ص���ه من اأفكار وم�ص���اعر، ل 
ة خ�ص���ائ�س  ب���دَّ اأن تتواف���ر - ف���ي مادَّتها - عدَّ
جه���ة،  م���ن  بالمحت���وى  تتعلَّ���ق  و�ص���روط، 
وبالنواح���ي الفني���ة م���ن جه���ة اأخ���رى، اأي اأن 
���ق مجموع���ة م���ن العتب���ارات م���ن حي���ث  تحقِّ

ال�صكل والم�صمون، نتناولها باخت�صار:
تحم���ل  اأن  الم�ص���مون:  حي���ث  م���ن  اأوًل   -
اأهداف���اً   - الثقافي���ة  ة  الم���ادَّ  - ف���ي  الأف���كار 
ت�ص���هم  واأخالقي���ة،  وجمالي���ة  اإن�ص���انية 
بمجملها في الرتقاء بالإن�ص���ان وتنمية وعيه 
و�صخ�ص���يته، واأن تك���ون قادرة على اللت�ص���اق 
بوجدانه، وال�ص���تجابة لحتياجاته الإدراكية 

والتخّيلية. 
- ثاني���اً م���ن حي���ث الأ�ص���لوب: تتواف���ر - في 
م���ة - القيم���ة الفني���ة الجي���دة،  الم���ادة المقدَّ
والبن���اء الفن���ّي الجي���د، وتتَّ�ص���ف بالأ�ص���اليب 
الرقيق���ة،  الإن�ص���انية  الم�ص���اعر  تله���ب  الت���ي 
اإل���ى جان���ب  وتبع���ث عل���ى الخي���ال الموح���ي، 
وال�صال�ص���ة،  بالجاذبي���ة  المتمّي���ز  الأ�ص���لوب 
والخال���ي م���ن التعقي���د والغمو����س والتكلُّف، 

قة والممتعة.  واللغة ال�صليمة والم�صوِّ
- ثالثاً م���ن حيث النواحي الفنية: اأن يكون 
الإخ���راج الفن���ّي جمي���اًل وجذاب���اً، وباعثاً على 
المتع���ة والرغب���ة ف���ي موا�ص���لة التلق���ي، واأن 
يكون ال�ص���كل - في الم���وادِّ المطبوعة - اأنيقاً 
وجذاب���اً، واأن يراع���ى فيه���ا الم�ص���توى الفن���ي 

الجيد.

إضاءة على كتاب »أحداث عسير/ مذكرات المتصرف 
سليمان شفيق كمالي« للباحث الدكتور فندي أبو فخر

عن الثقافة.. وأهدافها ووسائطها
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ْوُق ِم�ْصَعُل َتِحنُّ اإَِلْيِك الّروُح وال�صَّ

َوَقلبي اإلى َعْيَنْيِك يا �صاُم ُبْلُبُل

َوَحْرفي َتراتيٌل َمدى الُعْمِر َعْزُفها 

َوِرم�صاِك لي ُنوٌر ُمبيٌن َوَمْنَهُل

ًة ْيَن اأَذياَل التَّواريِخ ُحرَّ َتُجرِّ

َهُل َوَو�ْصٌم على َزْنَدْيِك َيقري، َوَي�صْ

باً، َوَتنحني َوَيعُمُر َبْيُت الَمْجِد ِخ�صْ

ِلَيْقَظِتِه الّراياُت َنْهجاً، َوَتْغِزُل

ْيِم جاٌر، َول اعَترى َوما عا�َس َنْهَب ال�صَّ

َمواثيَقُه َجْوٌر، َول َجفَّ ِمْرَجُل

اإذا ما َدجا غاٍز َدَجْت َفْوَق َراأْ�ِصِه

لوا َدواٍج ِبها ُجْنُد ال�ّصاآِم َتَوكَّ

اِم َخْيُل الفاِتحيَن َتاَلأَْلأَْت َففي ال�صَّ

ُبطولُتُهْم تجلو، َوَتهدي، َوَتبذُل

ٍة مَّ َلها َفْوَق اأَْر�ِس اهلِل اأَ�صفاُر اأُ

ُتباهي ِبها الأَجياُل حيناً، َوَتاأُْمُل

اأَناَخْت ِبها الأَمجاُد اأَحماَل �َصْم�ِصها

ُل َففيها َدٌم بالَمْكُرماِت ُمَوكَّ

َفُقْل ِللَّذي اأَْلقى على ال�ّصاِم ِحْقَدُه

َوفي �َصْيِفِه ها�َصْت َعلينا اأَراِذُل

َمكيٌن َعريُن ال�ّصاِم َرْغَم َمكاِئٍد

َفِمْن اأَْيَن ِجْئُتْم �صاَوَلْتُكْم َمداِخُل

ْت ِبِفْدَيٍة اأََرْدُتْم ِبها َكْيداً َفَبرَّ

َح�َس النَّ�صُر اّلذي ما َتَخيَّلوا ِبها َح�صْ

نيا ِفداًء َي�صوُنها َفاأَْدَه�َصِت الدُّ

َوَيرمي َلها َنْباًل اإِذا ما َتناَبُلوا

اُم اإِنَّها اُم، ما اأَدراَك ما ال�صَّ هَي ال�صَّ

لوا نيا ِكراماً َتَنزَّ ِبها �صاَدُة الدُّ

حَمُن �َصعباً َوَم�ْصَكناً ِبها باَرَك الرَّ

ْهِر ِلْلَمْجِد َمْوِئُل َوفي قا�َصَيوِن الدَّ

ِبها يا�َصميُن الَبْذِل َهْنَد�َس ِعْطَرُه

ى، َفهي ِحبٌّ ُمَدلَُّل َوفيِه ُت�َصمَّ

َلها في ُقلوِب الُمْخِل�صيَن َمناِزٌل

اأَواِخُرُهْم �صاَدْت ِبها َوالأَواِئُل

َوما �َصرَّ هذا الَبْيَت َمْن خاَن َعْهَدُه

َواأَغرى ِبِه الأَعداَء َلّما َتاأَّملوا

َحْت َوما �َصرَّ اأَْر�َس ال�ّصاِم َلّما َتَقرَّ

ديٌق ُمخاِتُل َعدوٌّ َدجاها، اأَْو �صَ

دى دى َيْتَبُع الرَّ �ِصنوٌن ِعجاٌف َوالرَّ

اآِم في الَمنايا ُم�َصْرَبُل َو�َصْعُب ال�صَّ

اآُم َتذوُقها �ِصنوٌن ِعجاٌف َوال�صَّ

َعذاباً، َواأَجناٌد ِبها ما َتَرّجلوا

َلَقْد اأَْجَه�صوا اأَحالَم َمْن جاَء غازياً

َو�َصْع�َصَع َقْلُب ال�ّصاِم، َواْنَهدَّ باِطُل

�ِصنوٌن ِعجاٌف َمْهُرها ال�ّصاُم، َواْنَجلَْت

َعذاباُتها الُكبرى، َفيا َقْوُم َهلِّلوا

اأَفي�صوا َعلَينا ما َجَنْت �صاُم َمْجِدنا 

ُل ْم�ِس ُغرٌّ ُمَحجَّ َفاإِنَّ �ُصعاَع ال�صَّ

ريَفَة َلْم َيِع�ْس َفَمْن اأَْوَجَع ال�ّصاَم ال�صَّ

ِبَمْناأى َعِن الَهْوِل اّلذي هو ناِزُل

َوقولوا َلَه يا َقْوُم: َحْتُفَك هاِتٌف

روا بالَقْتِل َمْن هو قاِتُل اأَل َب�صِّ

َعريُن �َصاآِم الُعْرِب بالَمْجِد عاِمٌر

ُر اّلذي قد اأَْفَزَع ال�ّصاَم اآِيُل َوَق�صْ

َوَكْم َمرَّ اأَعداٌء َفعا�ُصوا َمراَرًة

ُهنا في ال�ّصاآِم، واْزَدَرْتُهْم َمحاِفُل

َطفي َكذاَك هي الأَحداُث َتجلو، َوَت�صْ

ْدُق راِفُل   ِمَن الّنا�ِس َمْن في َطْبِعِه ال�صِّ

ماِن َوحيَدًة �َصَتْبَقْيَن في �ِصْفِر الزَّ

، َوَيْنَهدُّ باِطُل ُيقاُم ِبها َحدٌّ

ِر ال�ّصاِم َمْجٌد ُيِظلُّنا ِباأَفراِح َن�صْ

َوُي�ْصِرُق تاريٌخ، َوَتم�صي اأَياِئُل

َكفى اهلُل اأَْهَل ال�ّصاِم �صّراً اأَ�صاَبُهْم

الِل َتطاَولوا َوَكْيداً ِبِه اأَْهُل ال�صَّ

اأَل ُكلُّ َنْب�ٍس دوَنما ال�ّصاِم عاِقٌر

َوُكلُّ �َصالِم دوَنما ال�ّصاِم فا�ِصُل

َوُكلُّ ِن�صاٍل عاِثٌر ُثمَّ عاِثٌر

َوَمْن خاَنها َحلَّْت َعلَْيِه النَّواِزُل

َف�صونوا َجبيَن ال�ّصاِم َتْمَرْح خيوُلُكْم

َوُتْثِمْر اأَمانيُكْم، َوُتْلَجْم َعواِذُل

َواإِّل َفَقْد َجَنْت على اأَْهِل َبْيِتها

َبراِق�ُس، َواْنَهدَّ الِبناُء الُمطاِوُل

ْمُنُهْم َواأَ�صحى َكَبْيِت الَعْنَكبوتاِت اأَ

راِب ُمزاِيُل َوَوْهٌم َكاأَ�ْصراِب ال�صَّ

َفما َعزَّ َقْوٌم دوَن ِبرٍّ ِباأَْهِلِهْم

َفُظْلُم َذوي الُقْرَبى اأَيا َقْوُم قاِتُل

ْر�ِس ال�ّصاِم اأَْقداُر اأُّمتي اأَناَخْت ِباأَ

َوفي ال�ّصاِم اإِْجها�ٌس َلها َوالَمحاِمُل

ُة َقُة الّشاِميَّ الُمَعلَّ

شعر

اأرتعُد بال خوٍف

واأُلُم بال ذنٍب

واأدوُر على وقٍع

 يتعّثْر

مرَجَحني ميزاُب اللهفِة

 بين يقيٍن يناأى

 و�صروٍد يعبُث بالأبعاِد

 الق�صوى

مْذ ِهْمُت اإليَك

 اهتّزْت اأوردُة الريِح

وفّرْت اأ�صرعُة الروح...

مْذ غبُت لديَك

ارتاعت اأنفا�ُس الأكمِة

والنهُر ارتدَّ اإلى �صّفتِه

 وال�صهُم تدّثْر

*

مطعوٌن 

 يا وجَع الريِح 

 ببابي

و�صقيٌّ 

 يا وقَع الجمِر

 على بوحي

الواقُف في المحراِب

 تعّرى

عانَدُه اللحُن المعروُف 

 ببّحتِه

والوخُز تهّجى مو�صَمُه 

 الغجريَّ

 ت�صّهى اأوردَة المزماِر

 على جدٍث يتجّلى

 اأو يندى

مّواٌل كاَد يخرُّ 

 على حيرتِه

وفحيٌح في الركن 

 ت�صادى 

ما عاد اإليك الروُع

وعدَت تجُرّ يقيناً 

 ُمدمى
ما كنَت عنيداً

ما ع�صَت �صعيداً 

هل بتَّ بال �صهٍد

اأم جئَت بال وعٍد

اأم لَذ لديَك ال�صكُّ 

 �صبياًل

والهاج�ُس اأبقى

 مولَي تموُز 

 ُخذنا للعناقيِد

 َن�ُصمُّ ريَحَك في ليِل الَبواريِد

باياَك منُذ  كانت �صَ

 احَمرَّ نرج�ُصها
اناً بقرميِد ُط الُحبَّ ُرمَّ  ُتفرِّ

 ك�صبِر مئذنٍة، اأنثاَك �صارحٌة

ُط الفجَر  ُتم�صِّ

 بين العيِد والعيِد
 ي�صمُّ �ُصبَّاُكها

 َطيَرين من َحَجٍل
 فال َتِهْم بهما من غيِر َتغريِد

 َمن عا�صَر القوَم �صار الآن
 اإِلَفُهُم

 فكيف َمن عا�صَرت عينيَك بالِجيِد
 مولَي تّموُز 

 ل �صقٌر يلوُح هنا
 ول َقطاٌة على باِب الأجاويِد

 َنُمرُّ بالُعُمِر الم�صروِق من َيِدنا
 كما يمرُّ حنيٌن

 بالتجاعيِد
 ما اأنكرتَك �ِصعاٌب 

 كنَت َحرَملَها
 وُتعَرُف الأر�ُس يوَم التِّيِه بالُعوِد

 وكلما َهِرمْت 
 ماَل الغريُب اإلى

 َطْلٍح بذاكرة الأنهاِر من�صوِد

اِت  َتروي له اآخُر الَجدَّ
 عن وَلٍد

 ُيقاُل عن اأهلِه اأ�صحاُب اأُخُدوِد

 قالت عجوٌز 

 ُتفلِّي راأ�َس حكَمِتها

 لن ُيهَزَم الجوُع يوماً بالأنا�صيِد

ودا ُنخبئُه  ِقر�ٌس لأّياِمنا ال�صَّ

 وهل َعرْفنا

وِد  �صوى اأّياِمنا ال�صُّ
 اأيا الكثيُر الذي بالحّب يقتُلنا

 اأيا القليُل الذي

 قا�ُصوُه بالُجود
 كانت ُتخيُِّرنا ال�صحراُء

 اأنَّكُم
وِد ِة الدُّ ِة الناِر اأو من ح�صِّ  من ِح�صَّ

 نحن الثقوُب التي في النَّاي
 َي�صكُننا 

 ُغيَّاُب باٍب بوجِه الريِح مو�صود
 والحزُن من َق�َصٍب

ُفُه   كنا ُنجفِّ

َر ِمزماراً لداووِد حتى ُنح�صِّ

هْجس وز موالي تمُّ
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معب���َدِك  ع�ص���تاُر  ي���ا  �ص���اأزوُر 

المقّد�َس

كي ترّتلني �صالُة العتذاْر

�صاأطوُف حوَل مقاِمِك الأبديِّ

منت�صياً باأغنيِة الّدواْر

ع�صتاُر.. يا ع�صتاْر

نيَّْة يا رّبَة الحبِّ ال�صَّ

البدُر هالتِك البهّيْة

والوجُه من فرِح النهاْر

ع�صتاُر.. يا ع�صتاْر

�صاأغادُر الّن�سَّ المعّلَب في �صوْر

واأعوُد اأ�صجُد للقمْر

هل كاَن ربُّ الجنِد غير �صنيعٍة

ُو�صعت بخيمِة اجتماْع..

فان�صلَّ منها العقُل

واجتمَع الّرعاْع

ع�صتاُر.. يا ع�صتاْر

�صاأظّل منك�صراً اأماَمِك

حالماً بالعودِة الكبرى لرّباِت الجماْل

فاهلل منق�صٌم على اأبنائِه

�صلٌو يبعثُرُه الجنوُب

ُه ال�صماْل واآخٌر يهوي وينِه�صُ

وال�ّصاحُة الّرحباُء بينهما مطّرزٌة براياِت القتاْل

�صاأعوُد للعينيِن تختزناِن األواَن ال�ّصماْء

وخ�صرَة اللوِز المتماوَج في ال�ّصهوْل

كي اأقب�َس الفرَح ال�ّصهيَّ

يراق�ُس القلَب الحزيَن

ول تلملمُه العقوْل

�صاأعوُد يا ع�صتار كي اأرنو اإلى هالِت �صعرِك

تحتويها هالٌة كبرى

فتنتع�ُس الموا�صُم والحقوْل

�صاأعوُد للع�صِر الخرافيِّ الجميْل

من غير.. يهوه.. ي�صتطيب القتَل

في كلِّ المرابِع والف�صوْل

�صاأعيُد ت�صكيَل المعابِد لل�صنابِل.. للكروِم وللمطْر

للّرّبِة الأنثى.. لإبداِع الب�صْر

عّلي اأدغدُغ عالماً ك�صروُه في اأحالمِه

واأقوُل حلمَي ما انك�صْر

رى حين الولوج في كنه ال�صُّ

ي�صيء نور الحّب الم�صار..

كل ما حولي غناء

وكثيٌر على قلبي اأن يجد نجواه،

تمّر ال�صنون واأنا اأ�صارع وحدتي

نجوٌم كثيرة حّطت على كتفي

لتغويني

وكم هزمتني في �صّري التعاويذ..

الأمل كان حا�صراً وي�صحبني 

واأنا اأ�صتجديه الغروب،

وكم �صخرت من عا�صٍق مهموم

حّتى �صلكت الهوى درباً

فاأعجزني ما راأيت..

وها اأنا الآن اأدور على قلبي

في ذروة اآلمي وع�صقي

واأراك معي في م�صاحة النور

وقد امتالأ قلبي بع�صق اهلل..

اأح�ّس بك، اأراِك واأ�صمعك بقلبي

تمّدين يديك نحوي األم�س اأ�صابعك

فت�صري ق�صعريرٌة تم�صح غفوتي..

اأ�صبحت )ال�صندباد( واأنت الحكاية اللغز

التي �صتورثني بع�س الجنون،

وقد اأبدو

ذاك ال�صاحب الذي ي�صيخ

وتهرب من بين اأ�صنانه ال�صنون،

لكني ما برحت اأتوق للهوى 

لروٍح ت�صّمني اإلى �صدرها

تحّرك في قلبي ارتعا�س الرحيق

حين تن�صّل يداي رحيمًة

تكّور ما كّون اهلل في نهديِك

من رجفة الغ�صن

ومن وهٍج حنون

واأنا المترع بالرغبات والخيبات

قيد ا�صتعاٍل في و�صح الجليد،

فرحُت اأرتب لك مهاد ق�صائدي

األّم ذوؤابات الفتون منك

اأ�صّذب خ�صالت الغوى

اأ�صكبها بجمرها الطاغي نقيًة

واأجمع كل اأكوانك في زهرة

ليولد ذاك الجنون..

�صاأطلق العنان لقلبي

ليرتجل الغناء والعناق

ومعاً نرق�س كغ�صنين من غار

اعتذاٌر إلى حبيبٍة 
قتلوها

العروج على بساط القلب

 شعر: هاجر عمار

لعازفة تحت جلدي

تخيط الظالل على رجفان القمم

وتقول لمطلعها

خذ يدي ومدد م�صاجين كهفي

وذوب �صموعك في اأولي

لي�صير اللهيب طحيناً

اإلى الجائعين

تعّرت �صلوعي وفا�صت

لأن�صرها في حبال ال�صهول

وتقطر �صّيدة ج�صمها من ورود

فاأّي المعاجم اأ�صكن

كي اأجمع الأر�س اأر�صا«

بدون �صريد

ويقفل اأبوابه اآخر ال�صعراء

فاإّن الخيال ي�صّق عليه النفاق

أريد أن أسرق رغيفًا
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ق���ام من بين الأموات، بعد �ص���نين من اإغما����س وتبكيم وتكميم، 
�ص���دمت عينيه اللتين األفتا الّظلمة، �ص���م�ٌس لتّموز، والتي _ على 
الّرغ���م م���ن حرارته���ا الحارق���ة _ل���م ُتْن�ص���ِج التي���َن ول عناقي���َد 
الك���روم ول ح���بَّ الح�ص���يد.. فال�ّص���بع العجاف، وال�ّص���بع ال�ص���مان، 
تتب���ادلن المق���ام في الحقل منذ اآخر مو�ص���م للمط���ر، وذلك، قبل 

اأن ُيَغ�يََّب في غيابات الحّب.
داهمت اأذنيه ا�ص���تغاثاُت ال�ّص���وارع، في مدينة تب���ّدل كّل ما فيها، 

خب، وباأمجاد مهرجانات الّت�صوير والّت�صفيق. وازدحمت بال�صّ
وجوه النا�س مكدودة، وعيونهم فقدت القدرة على الإب�ص���ار، لم 
يلح���ظ اأّن اأحداً نظ���ر اإلى الآخر، اإّنهم فقط، حين كانوا يلمحونه، 
ي�ص���يحون بوجوهه���م عن���ه، كم���ن ي�ص���يح بوجهه ع���ن م���راآة تعك�س 

�صحنته المتعبة، وتحّذره من �صيخوخة مبّكرة..
اأيديه���م محاي���دة، واأفواههم فاغ���رة، هو ل يعرف ما الذي �ص���ّل 

قدرتهم على البت�صام، اأهو الجوع اأو الده�صة العارمة؟
رق�ص���ة  يوؤّدي���ن  ال�ص���احات..  تم���الأ  واأج�ص���ادهن  الن�ص���اء  وج���وه 
الإغ���واء ف���ي وا�ص���حة النه���ار، في وح���ل ال�ص���وارع.. اإّنه���ن ملّونات، 
لك���ن، ول واح���دة منه���ن ليل���ى.. ول  مت�ص���ابهات.. وم�ص���تبهات.. 
قي�س في المدينة.. ولأّن قي�ص���اً لي�س في المدينة، �ص���رن يقت�صمن 
الب�ص���اعة م���ع كائ���ن نفط���ي ينتقي من تنا�ص���به منه���ّن، ليزّين بها 
ما يقتنيه من قطيع العورات المت�ص���رنقات بالحرير الأ�ص���ود، من 

ن�صيج )كّل المراأة عورة(.
عل���ى زوايا ال�ص���وارع المواربة، وعند المف���ارق المباغتة للّدروب 
المتعبة، علب حديدية، اأم�ص���ت عنواناً لعدالة الع�ص���ر، لكّنها الآن 
ا فيها  مك�ص���وفة بع���ري فا�ص���ح، تحيط بها اأكيا�س �ص���ود تفّتق���ت عمَّ
واندلقت.. في داخلها طفالن يتعاركان عراكاً دامياً... ت�ص���اركهما 
العراك اأ�ص���الء مدّماة لفراخ نفق���ت لتّوها... يتعاركان على رغيف 

ياب�س، وقطعة مه�ّصمة من البال�صتيك.
�صاأل: ما هذه؟ 

قالوا: اإّنها حاوية قمامة المدينة. 
تذّك���ر قريت���ه، حين كانت اأّمه، مع الفج���ر، تكن�س مدخل الّزقاق 

الموؤّدي اإلى الّدار، وت�صقي الحبق، واأزهار العبيتران.
 ترى اأين كانوا يذهبون بالقمامة اآنئذ؟ 

لم ي�صاأل نف�صه هذا ال�صوؤاَل طوال ال�صنوات الخم�س والخم�صين 
الما�صية...

والّنا����س،  الأ�ص���ياء،  ككّل   _ بات���ت  القمام���ة  اأّن  يع���رف  ل  ه���و 
والعالئق _�ص���لعة ذات قيمة، يحترب عليها وافدون جدد، �صلبهم 

ال�ّصوق فرح الحا�صر، واأمان الآتي.
قدماه الواهنتان غّزتا ال�ص���ير اإلى حّي رق�ص���ت فيه طفولته مع 

رفاق ل يزالون زاداً لذاكرة الفرح الّطاعن في البعد..
دكاكي���ن.. دكاكي���ن.. ا�ص���توقفته م�ص���اومة بين طفلي���ن، اجتاحه 
رع���ب، »ه���ل �ص���ار الأطف���ال ه���م الآخ���رون تج���اراً؟!« ب���اع اأحدهما 
و�صته، ودخل اإلى قاعة يت�صّمر فيها �صبية، على اآذانهم  لالآخر ق�صّ

اأغطية �صوداء �صميكة، تعزل عنها اأ�صوات الب�صر.
الم�ص���نوقين،  كاأق���دام  ال���ّدكان  اأر����س  ف���وق  اأقدامه���م  تتاأرج���ح 
عيونهم م�ص���ّمرة على �صا�ص���ات ملّونة، لب�ص���ت وجوههم اأديم قتلة، 
يتل���ّذذون بلعب���ة اإطالق الّنار على �ص���ور لوج���وه مطلوبين لعدالة 
ال�ّص���وق، �ص���ور فيها بع�س م���ن مالمح جّده، وعمامة �ص���يخ الحّي، 

و�صاربي �صّجانه، و�صيء من مالمح ال�ّصهداء.
تذّكر عراكاً ن�ص���ب بينه وبين رفيق طفولة كانت... اأق�ص���م الأّول 
)بالَع����درا(، واأق�ص���م ه���و بمحّمد اأّنهم���ا لن يزوغال بلع���ب )الكّل(، 

و�صة الّزيت والّزعتر، وت�صالحا.  واقت�صما ق�صّ
و�ص���ة  ا�ص���توقفته درج���ات هرمة لبي���ت رفيق )لعب���ة الكّل( وق�صّ
الّلع���ب، و�ص���األ  اأن ينهكهم���ا  بع���د  الّزعت���ر، حي���ث كان���ا يجل�ص���ان، 
الدرجات عنه، �ص���متت بحياد مريب... اأجابه �ص���اّب يافع، منهمك 

با�ص���تنبات لحي���ة قبل اأوانه���ا كان يقف بمدخل الجامع المال�ص���ق 
الح���ّي  ف���ي  الكني�ص���ة،  ق���رب  �ص���كنوا  لق���د رحل���وا،  البي���ت:  ل���ذاك 

المجاور...
اأح�س بالعط�س، وبمرارة في الحلق...

يا اهلل كم طال الطريق اإلى البيت؟ اإلى ح�صنها؟
���وت المبح���وح لرجع نقرات���ه على الب���اب، وعلى درجات  ف���ي ال�صّ

ال�صّلم، على جدران بيته، قراأ عدد �صنّي الغياب...
واإذ فتح���ت ل���ه الب���اب م���ّد يداً اأرع�ص���ها �ص���ّك الواقف بي���ن تخوم 
الحل���م والواق���ع، م���ّدت يدها المخ�ص���وبة بن�ص���يج الليل���ة الأخيرة، 

واحتواهما ا�صتغفاٌر لذنب لي�صا مقترفيه.
اأطرق���ت خج���اًل، واأ�ص���فاً عل���ى �ص���باها ال���ذي تواط���اأ م���ع عقارب 

النتظار الممعنة في الّرحيل.
بع���د ارت���واء وهمّي لعط����س ا�ص���محّل، كان الّن���زف المدّمى، من 
�ص���وك، نب���ت ف���وق وريق���ات اليا�ص���مين الت���ي، ول�ص���رورة التكّي���ف 
الق�ص���رّي م���ع مناخات القح���ط، وتواطوؤ الّريح والّرمل وال�ّص���راب، 

وهروب الأفياء، وخيانة المطر، اأم�صت �صّباراً. 
اأدرك اأّن���ه ف���ي زم���ن اآخر، لم يع���د ينتمي اإليه، زم���ن يتبادل معه 

الغربة
قب���ل بزوغ اأول���ى خيوط الفجر، خ���رج اإلى تخ���وم المدينة.. اإلى 
المقب���رة.. ن���ادى عل���ى اأج���داده، وعين���ي اأبي���ه اللتي���ن عميت���ا ب���كاًء 
لفق���ده، و�ص���باب �ص���قيقه ال���ذي فارق���ه عن���د حاّف���ة الّج���ب، األق���ى 

الّتحية:
- �صالماً.. �صالم���اً.. 

�صخروا: اأ�صالم لنا! �صالم مّنا عليك. 
قال: هل عندكم مّت�صع لي؟ 

قالوا: المكان هنا يّت�ص���ع للجمي���ع، ولكّنك ما زلت تحمل رائحة 
الّدنيا وكثافتها، تخّل�س منها، وحّرر �صوءك، وتعال. 

قال: وهل عندكم �صوء؟ وفي القبر؟
وء في القبر، في القبو، في  اأ�ص���فقوا على �ص���ذاجته، وقالوا: ال�صّ
�صوت القّبرة، في حجارة القب�صة، في القّبة، في القب�س، تخل عن 

رائحتك، وتخّط كثافتك، ولك عندنا مّت�صع اأمين. 
خائباً للمّرة ال�...عاد اإلى حاّفة الجّب، فوجد م�ص���روراً ال�ّصّياف، 

وقد هّده الإعياء.
قال لم�صرور متو�ّصاًل لأّول مّرة: 

- األقني.. غّيبني.. 
ق���ال م�ص���رور: ل مّت�ص���ع ل���ك، ف���ي الج���ّب رف���اق �ص���ّلموا علي���ك 
البارحة، ولم يبق لدّي غير قمي�صي، والّذئاب تعوي �صوب الحقل 
و�ص���وب الجّب، ولي�س بعد اليوم من دم كذب.. �صاعداك اأقوى من 

قيدي، و�صوتك يهّز الجّب، اأبناوؤك ها هنا. عد.. 
فا�س الجّب توقاً.. �ص���اح م�ص���رور - ولأّول مّرة - ب�صوت منك�صر 

ف�صارت له عيون اآدمّية:
اأرج���وك اأّيه���ا المفق���ود المولود.. المول���ود المفق���ود، مّد يدك، 

و�صاعدني.. لقد اأقبل مو�صم الجراد. 
قال المفقود المولود: يدي عندك، في الجّب.

قال م�صرور:
 لقد �صخت، و�صيفي تثّلم، تعال �صاعدني، لنخرج معاً.

قيامة
  قصة: غادة اليوسف

  قصة: جاسم الحمود 

  قصة: توفيقة خضور

)1(
عاري���اً كان عندم���ا دخ���ل ح���رم الجامعة، و�ص���مرُة ج�ص���ده الهزي���ل تلمع تحت اأ�ص���عة الظهي���رة..! تجمه���ر الطالب حوله 
يتفّر�صون في عريه ويقهقهون.. هم�س لنف�صه بمرارة، وهو ُي�صير ب�صّبابته اإلى �صرواله الورقّي الق�صير الذي بالكاد ي�صتر 

عورَتُه: )يبدو اأّن الر�صالة لم ت�صلهم، فظاهرُة العري وحدها من لفتْت انتباَههم(
انتبه البع�س اإلى �صّبابته، دنوا منه اأكثر، وهم ُيحّدقون في �صرواله الغريب.. 

 �صرخ اأحدهم مذهوًل:
� انظروا يا �صباب.. �صرواله لي�س �صوى �صهادة جامعية.

�صاح اآخر:
� وُم�صّدقة اأي�صاً.

� ودرجاته.. اأراأيتم كم هي عالية..؟
م�ص���ح طال���ٌب دمعت���ه، وه���و ُيزيح ال�ص���ريط الال�ص���ق الذي ثّب���ت به ال�ص���روال الورقي حول خ�ص���ره ال�ص���امر، وهو يقول 

ب�صوت العجب:
� ُمعّدُله: ت�صعون بالمئة.

تهاطل���ت علي���ه اأ�ص���ئلُتهم.. اختل���ط الب���ريُء منه���ا بالخبيث، والج���اّد بالهازل، غي���ر اأّنه لم ُيج���ب على اأّي منه���ا، فرجال 
ال�صرطة فّرقوا الجمع ب�صرخة واحدة، وكّبلوا ال�صاب العاري بالأ�صفاد، ثّم حملوه معهم في �صيارتهم الم�صتعجلة..

� لماذا فعلت ما فعلت..؟
�صاأله المحّقق بلهجة ال�صخط.. وهو يجل�س متحّفزاً وراء مكتبه الفخم.

� وماذا فعلُت يا �صيدي..؟ هل اأذيُت اأحداً، هل �صرقت، اأو قتلت، اأو..
� اخر�س اأيها الغبّي.. ل تعرف ماذا فعلت..؟! خد�ص���َت الحياَء العاّم، اأهنَت الأخالق، دّن�ص���َت حرم الجامعة بعريك، وفوق 

كل هذا ت�صاأل ببالهة: ماذا فعلت..؟
دنا �صرطي اأعجف من المحّقق، وقال له بلهجة الخ�صوع:

� �صيدي.. لم تقل �صيئاً عن تحويل ال�صهادة الجامعية اإلى �صروال داخلّي ل�صيق ب�...
نظر المحّقق اإليه با�صتخفاف، وابت�صم ابت�صامة الُمحيط بكّل ما يلزم:

� نحن �صرطة الآداب ل نتعّدى على اخت�صا�س غيرنا، فاإهانته للكلية التي در�س فيها من اخت�صا�س فرع اآخر، وهو على 
كّل حال �صيزور عّدة فروع، و�صينال ما ي�صتحّق.

�صحك ال�صاب ب�صراوة، وكاأنه �صمع نكتًة نادرة.. زجره المحقق ب�صوٍت اأجفل عظامه:
� فيم �صحُكَك اأيها الفاجر..؟

� اأ�صحك ابتهاجاً يا �صيدي، فهل الفرُح ُمحّرم في بالدنا..؟
قهقه المحقق موجة اإثر اأخرى، وقال: 

� لو كنُت اأعرف اأّنك مجنون، لما اأجهدت نف�صي معك، فم�صفى المجانين اأولى بك.
باأ�صى بالغ �صاأله:

� من اأوحى لك باأنني مجنون يا �صيدي..؟
اأثاره ال�صوؤال الأنيق، فاأجاب بما ي�صبه الإ�صفاق:

� �صحكاتك عندما ذكرُت الفروع التي �صت�صت�صيفك هي من اأوحت لي بهبلك.
� ما اأ�ص���حكني يا �ص���يدي هو اكت�ص���افي المتاأّخر لأهمية �ص���هادتي الجامعية التي م�صى على ح�صولي عليها ع�صرُة اأعوام، 
ع�صُر �صنواٍت يا �صيدي واأنا اأح�صن �صهادتي بين جوانحي، واأجري لهثاً من مكان اإلى اآخر بحثاً عن عمل اأقتات منه، لكّن 
اأحداً لم ُيعرني اأو ُيعرها اهتمامه، حتى ا�ص���طررُت اأن اأكون �ص���بّياً من �ص���بيان الحاويات الذين يغو�صون فيها لياًل لجمع 
اأكيا����س النايلون القذرة، والعبوات البال�ص���تيكية الم�ص���تهلكة، لبيعها والعي�س بثمنها الُملط���خ بالهوان والقمامة، لم يهتّم 
اأحٌد بحامل ال�صهادة الجامعية، ولم ي�صتهجنوا غو�صه بين الأكوام القذرة.. لكّن الدنيا قامت ولم تقعد عندما حاول �صتَر 
عورته بها.. برّبَك األ ت�صتدّر هذه المفارقُة العجيبة ال�صحك..؟ وهل ت�صلح هذه ال�صهادة اإّل ل�صتر العورة..؟ هل يليق بها 

اإّل دوُر ال�صروال الداخلي الذي وهبُته لها..؟
)2(

بعد خروجه من ال�ص���جن باأّيام، ا�ص���تدعته رئا�ص���ة الكلية لأمر مهّم.. هرول متاأبطاً �ص���هادَته المتاآكلة واآماَلُه الوا�ص���عة، 
وب�صمًة خجولة تحاول البزوَغ على ُمحّياه..

ة كيد �صبية عذراء، تناول ال�صهادَة المهترئة من يد  وقف بين يدي عميد الكلية منتظراً الفرج.. مّد العميد يَدُه الب�صّ
ال�صاب، وبيده الأخرى ناوله �صهادًة جديدة وهو يقول باحتفالية:

اف���رح ي���ا بن���ّي.. فما قم���َت به من عمل غري���ب اأتى اأُكل���ه وحّقق غايته، فق���د قّررْت رئا�ص���ة الجامعة وبالإجماع ا�ص���تبدال 
ال�صهادات الجامعية الورقية ب�صهادات من قما�ٍس ُمدّعم بالمطاط الذي ل يحتاج اإلى اأ�صرطة ل�صقة.

تمّعن ال�صاب لحظات في �صهادته الجديدة، وقال راجياً:
� لو �صمحَت يا دكتور اأغم�س عينيك قلياًل.

وخالل دقيقتين كان قد خلع �ص���رواله المتاآكل، وا�ص���تعا�س عنه ب�ص���هادته الجديدة، ثم بداأ يتقافز في الهواء باحتفالية 
ديٍك مذبوٍح في العراء، وهو يغّني ببّحة الألم العريق:

)افرْح يا األبي، لْك ن�صيب تبلغ مناْك وّيا الحبييييب.. افرْح يا األبي..(.

افرح يا قلبي

)كخلية نحل( ينطبق الو�صف تماماً على الم�صهد في �صاحة المدر�صة؛ حركة دائبة 
متداخلة... مدنيون وع�ص���اكر كبار و�ص���غار رجال ون�ص���اء، �ص���احة المدر�صة هي المكان 

المنا�صب لحفل التكريم هكذا قّرر الم�صوؤولون.
عند ال�ص���اعة العا�صرة �ص���باحاً كانت كاميرات التلفزيون جاهزة م�صوبة على طاولة 
و�ص���عت عليها �صورة لل�ص���هيد يعتر�س زاويتها العلوية �صريط مائل اأ�صود اللون، جهر 
المكرفون طالباً الهدوء، واأعلن بدء الحفل بالوقوف دقيقة �ص���مت على روح ال�ص���هيد، 
ث���ّم األق���ى عري���ف الحف���ل مدّر�س اللغ���ة العربية في المدر�ص���ة كلمة مطّول���ة عن قيمة 

ال�صهادة وال�صهداء واأنهى كلمته معلناً بدء توزيع الهدايا:
وتحّدث باإ�صهاب عن رجل �صفاته خارقة في الإدارة حتى انتاب الجميع رغبة ملّحة 

لمعرفة هذا الرجل الفّذ فاأنهى عريف الحفل حديثه م�صّرحاً مو�صحاً:
-اإّن���ه الرج���ل الذي ق�ص���ى عم���ره في خدم���ة مدينة ال�ص���هيد اإن���ه ال�ص���يد المحافظ 

فليتف�صل للمن�صة ل�صتالم هديته م�صكوراً.
ث���ّم تح���ّدث عريف الحفل عن رجل فاق خالد ب���ن الوليد حكمة وتخطيطاً وتجاوزه 

�صجاعة وعزماً وعّرف به اأخيراً:
- رجل الحرب الذي و�ص���ع ال�ص���هيد في المكان المنا�ص���ب العميد قائد اللواء الذي 

خدم فيه ال�صهيد فليتف�صل للمن�صة ل�صتالم هديته م�صكوراً.
ثّم توالى على المن�ص���ة ل�ص���تالم الهدايا: مدير المدر�ص���ة التي تعلم فيها ال�ص���هيد، 

ومدير ال�صركة التي كان ال�صهيد موظفاً فيها ومختار حّي ال�صهيد و...

احت�ص���ن كّل منهم هديته ثّم توّجهوا اإلى الطاولة بعد اأن ا�ص���تبدلت �ص���ورة ال�صهيد 
التي كانت تتو�ّص���طها ب�ص���حون الفاكهة والحلوى، ثّم توجهوا لبوابة المدر�ص���ة، خلف 
ق�ص���بان البواب���ة احت�ص���د اأطف���ال الح���ّي وعيونه���م تراقب �ص���حون الفاكه���ة والحلوى 
بح�صرة، فتح الحار�س البوابة فابتعد الأطفال رهبًة عدا فتاة �صغيرة في ال�صابعة من 

عمرها؛ تقّدمت منهم تنادي ب�صوت �صعيف خجول:
= مناديل مناديل ا�صتروا مني مناديل...

التفت المحافظ لحار�س المدر�صة: اأبعد هذه ال�صغيرة يبدو اأّنها م�صّردة.
ة: رّد الحار�س بغ�صّ

- لي�صت م�صّردة يا �صّيدي اإّنها يتيمة... اإّنها ابنة ال�صهيد.

كرنفال الشهيد
قصة قصيرة 
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اخبار ونشاطات

بح�ص���ور ع���دد م���ن المثقفين والمهتمين، و�ص���من مو�ص���م الن�ص���اطات الثقافي���ة لفرع القنيط���رة لتحاد 
الكتاب العرب  تمت الدعوة لح�ص���ور العر�س الم�ص���رحي “ليلة اأخيرة” من تاأليف واإخراج الأديب محمد 
الحف���ري وتمثي���ل الفن���ان مدي���ن رحال، وذلك ي���وم الثالثاء 13 اأيل���ول 2022م في المرك���ز الثقافي العربي 

لمدينة فيق في مدينة دم�صق.
ي�ص���كل ه���ذا العر����س حلق���ة م���ن م�ص���روع رعاي���ة اتح���اد الكت���اب العرب للم�ص���رح لي����س فقط على �ص���عيد 
الم�ص���رحية المطبوعة في كتاب، من خالل �ص���عيه لإحيائه وتحريك الجمهور واإحياء التفاعل بين النا�س 

في المجتمع عبر رعاية ودعم العرو�س الم�صرحية الجادة والهادفة.
يعك�س العر�س �ص���ورة الإن�ص���ان الذي طحنته المعاناة وال�صغوطات الخانقة فبات يعّج بالمتناق�صات في 

محاولة للهروب من واقعه الحياتي المعي�س المرير الذي بات كابو�صاً يحا�صر اأنفا�صه.

دعا فرع دم�ص���ق لتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع رابطة اأدباء �ص���ورية الفترا�ص���ية اإلى مهرجان تحت عنوان “معاً 
لتعزيز ثقافة النتماء للوطن”، وذلك ظهر الثالثاء 2022/9/13 في مقر الفرع.

�ص���ارك ف���ي المهرج���ان مجموع���ة من الأدباء هم: بديع �ص���قور و�ص���ليمان ال�ص���لمان وغ�ص���ان حورانية و�ص���رية عثمان 
وفار�س دعدو�س وراما العمري وهناء داوودي و�صدرة العلي و�صو�صن ر�صوان.

اأدار فعالي���ات المهرج���ان الدكت���ور ابراهي���م زعرور رئي�س فرع دم�ص���ق لتح���اد الكتاب العرب الذي اأعرب عن �ص���عادته 
ف���ي تالق���ي تجارب اأدباء اأم�ص���وا جزءاً من عمرهم في خدم���ة الثقافة والأدب مع مجموعة من الأدباء ال�ص���باب الذين 
يخطون اأولى خطواتهم في هذا الم�صمار، وهي ظاهرة �صحية وجميلة تعك�س توا�صل وتكامل الأجيال في اإطار العمل 

الثقافي والروؤيا الم�صتقبلية الوا�صحة للنهو�س بالوطن والإن�صان.
عك�ص���ت كثاف���ة الم�ص���اركة والح�ص���ور اهتم���ام المجتمع ال�ص���وري بالأدب ك�ص���رورة وحاج���ة وطوق نجاة لالإن�ص���ان في 
خ�ص���ّم ما يعي�ص���ه يومياً من �صغوطات وكوارث وتحديات، واأكدت اأن المرحلة ال�صعبة التي تتجاوز من خاللها �صورية 
محنته���ا هي مرحلة اإعادة بناء الإن�ص���ان وَج�ص���ر الهوة بي���ن الأجيال المختلفة لتحقيق المزيد من التما�ص���ك والُلحمة 

في المجتمع.

»ليلة 

أخيرة« 

في 

ثقافي 

فيق

»معًا 

لتعزيز 

ثقافة 

االنتماء 

للوطن«

دع���ت جمعي���ة ال�ص���عر ف���ي اتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع جمعية النقد الأدبي  لح�ص���ور ندوة تكريمية لل�ص���اعرين اأ.يو�ص���ف ال�صيا�ص���نة واأ. فاديا 
غيبور، وذلك ظهر الثنين 2022/9/12 في مبنى التحاد بالمزة.

ح�صر الفعالية الدكتور محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب العرب واأع�صاء المكتب التنفيذي وعدد كبير من الزمالء اأع�صاء التحاد والمثقفين 
والمهتمين، حيث قدمت رجاء �ص���اهين ع�ص���و هيئة تحرير مجلة الموقف الأدبي قراءة نقدية في �ص���عر اأ. يو�ص���ف ال�صيا�صنة، كما قدم د. غ�صان غنيم 

رئي�س فرع ريف دم�صق لالتحاد درا�صة نقدية في �صعر اأ.فاديا غيبور.
كما األقى ال�ص���اعر ابراهيم عبا�س يا�ص���ين ق�ص���يدة مهداة اإلى ال�ص���اعر يو�ص���ف ال�صيا�ص���نة، لتختتم الفعالية بتقديم درعين تكريميين لل�ص���اعرين 

دبي والثقافي. المكرمين تقديراً لهما على اإغناء الم�صهد الأ
ويتقدم التحاد بجزيل ال�ص���كر لالأديب ح�ص���ين الرفاعي ع�ص���و اتحاد الكتاب العرب اأمين فرع حزب البعث العربي ال�ص���تراكي في درعا لم�ص���اهمته 

الفاعلة في تاأمين كل ما يلزم لت�صهيل ح�صور ال�صاعر يو�صف ال�صيا�صنة وعدد من اأدباء درعا اإلى مقر التحاد في دم�صق.

أمنيات 

بالشفاء 

العاجل 

لألديب 

سهيل الذيب
زار الدكتور محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب العرب والأديب توفيق 
اأحمد نائب رئي�س التحاد والأ�صتاذ الأرقم الزعبي ع�صو المكتب التنفيذي 
لالتح���اد والأديب محم���د الحفري والأديب محمد الطاهر الأديب �ص���هيل 
الذي���ب ع�ص���و اتحاد الكت���اب العرب في الم�صت�ص���فى ال�ص���وري التخ�ص�ص���ي 
لالطمئن���ان على �ص���حته، بعد اإجراء عمل جراحي ل���ه تكلل بالنجاح وذلك 

يوم الثالثاء 2022/9/13.
واإذ يتمن���ى رئي����س اتح���اد الكت���اب الع���رب واأع�ص���اء المكت���ب التنفي���ذي 
واأع�ص���اء التح���اد تمام ال�ص���فاء والعافية لالأديب �ص���هيل الذي���ب، يتطلعون 

بعين الرجاء اإلى لقائه بوافر �صحته قريباً.

ندوة تكريمية لشاعرين ساهما في إغناء 

المشهد الثقافي واألدبي
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اصدارت

ُنب���اِرُك لل�ّص���اعرة ُلب���اب اأك���رم جمي���ل ُقنب����س �ص���دوَر ديوانه���ا 

ال�ّص���عري: ام���راأة الَبح���ِر والّذاك���رة،... الذي �ص���در في دم�ص���ق 

باأربع وت�ص���عين �صفحة من القطع المتو�صط،... وفي ُمقّدمته 

كت���ب الأ�ص���تاذ الأدي���ب الّناقد الّدكتور اإ�ص���ماعيل م���روة قائاًل: 

ُت�ص���ِدُر ال�ّصاعرة ُلباب اأكرم قنب�س مجموعتها ال�ّصعرّية ) امراأة 

البحر والّذاِكَرِة( لتكون حاِملًة ميراَث ال�ّصعر الُمعتَِّق الجميل، 

وم���ا بين دم�ص���ق وال�ص���ارقة، �ص���ورية والإم���ارات تنثر ال�ص���اعرُة 

مي���اَه َبحره���ا،  وه���ي ام���راأُة البح���ِر الوفّي���ُة لالأر�س والإن�ص���ان 

���عر العربّي، وقد �صاغت ذاكرتها  ِلُت�ص���اَف �صاِعرًة اإلى ِجْيِد ال�صِّ

ق�ص���يدًة حديث���ة اأ�ص���يلة، حديثًة ب�ص���كلها، اأ�ص���يلًة بم�ص���مونها 

والمحتوى والغاية،

�ص���من �صل�صلة الرواية من اإ�ص���دارات اتحاد الكتاب العرب 
بدم�ص���ق وبالتع���اون مع دار �ص���ويد �ص���در كتاب خي���ال علمي 
جدي���د للدكت���ور طال���ب عمران حم���ل عن���وان “الخروج من 

النفق”.
ف���ي الكت���اب ثالث روايات ق�ص���يرة هي: “ح���رب الأحقاد” 

و”�صادة القهر والمتعة” و”الخروج من النفق”.
وفري���دة  طويل���ة  اإبداعي���ة  م�ص���يرة  �ص���من  جدي���د  كت���اب 
للدكتور طالب عمران في رحاب اأدب الخيال العلمي، اأ�ص���اء 
م���ن خالل���ه على الم�ص���تقبل وتنب���اأ بالقادم، وه���ذه التنبوؤات 
ناجم���ة عن درا�ص���ة واإح�ص���ا�س، انطالق���اً من مخيلة وا�ص���عة 
تبن���ي الأح���داث والق�ص����س والمغام���رات الت���ي ل تحده���ا 
الأزمنة والأمكنة، فت�ص���ّد انتباه القارئ وتثير ف�صوله للعلم 
والمعرف���ة، وتو�ص���ع مداركه وت�ص���وراته ح���ول الزمن القادم 

وما يحمله من مفاجاآت.

�ص���من �صل�صلة الدرا�ص���ات من اإ�ص���دارات اتحاد الكتاب العرب 
بدم�ص���ق وبالتع���اون مع دار �ص���ويد �ص���در كتاب جدي���د للدكتور 

مجد �صليمان رزق حمل عنوان “ وردة الن�س ظّل المعنى”.
يبحث الكتاب في عوالم ال�صعر، متطرقاً اإلى:

الت�ص���كيل اللغوي ف���ي مجموعة )اإعالنات الم���وت والحرية( 
لبندر عبد الحميد

ظواه���ر اأ�ص���لوبية ف���ي مجموع���ة )لل���وردة، لبقاي���ا الخ���راب( 
لأو�س اأ�صعد

تح���ولت ال���ذات )الروؤي���ا والت�ص���كيل( ق���راءة  ف���ي )تاأم���الت 
ملونة( لرائد خليل

م�صتويات “ال�صعرية” في الق�صيدة العربية
لأدوني����س  )روؤي���ا(  ق�ص���يدة  ال�ص���عري  الخط���اب  �ص���يمياء 

اأنموذجاً- ق�صيدة )الغفران( لتمام التالوي اأنموذجاً
فينومينولوجيا الج�صد قراءة في )متاري�س الرغوة( لب�صير 

عاني
تراجيديا ال�صراع الإيديولوجي بين المقد�س والدنيوي قراءة في )مرثاة دانيال( لبراهيم من�صور

الح�س الملحمي في جدارية محمود دروي�س )هباء كامل التكوين( اأنموذجاً
جمالية التلقي والتاأثير في ق�صيدة )دع اللوم( لبن الرومي اأنموذجاً

ازدواج الدللة وتبادلها اإ�صاءة تقويمية على )جمانة( الم�صيب و)قو�س( ال�صماخ.

�ص���من �صل�ص���لة الدرا�ص���ة من اإ�ص���دارات اتحاد الكتاب 
الع���رب بدم�ص���ق وبالتع���اون م���ع دار �ص���ويد �ص���در كتاب 
جدي���د للدكتورة ريما الدياب حمل عنوان “ا�صت�ص���راف 

اأدب الخيال العلمي”.
اأرادت الدكت���ورة ريم���ا دي���اب م���ن خ���الل ه���ذا الكت���اب 
الإ�ص���هام ف���ي التاألي���ف النق���دي ف���ي ب���اب اأدب الخي���ال 
العلم���ي، لكون���ه باب���اً يع���دُّ م���ن رواب���ط الأدب العرب���ي 
الحدي���ث بم���ا �ص���اع ف���ي الآداب العالمية، ذل���ك لأن هذا 
ال�ص���رب من الأدب ل يزال خ���ارج الهتمام النقدي، مع 
اأن���ه من الأنواع الأدبية ال�ص���ائعة الت���ي تلقى قبوًل لدى 
جيل ال�صباب على نحو خا�س، اإذ اإن اأدب الخيال العلمي 
يقدم للن�سء ثقافة وعلماً ي�ص���عفان على تر�ص���يخ اأ�ص����س 
التفكي���ر العقلي، وهو م���ا نحتاج اإلي���ه بالفعل للنهو�س 

بالثقافة الجتماعية.

�ص���من �صل�ص���لة الدرا�ص���ات م���ن اإ�ص���دارات اتح���اد الكت���اب 
العرب بدم�ص���ق وبالتعاون مع دار �ص���ويد �ص���در كتاب جديد 
للدكت���ورة �ص���مر الدي���وب حم���ل عن���وان “ الأدب التكامل���ي- 

درا�صة في التماثالت بين الأدب والفيزياء الحديثة “.
تهت���م الدرا�ص���ة الت���ي يحت�ص���نها الكت���اب بالتكام���ل بي���ن 
الطرفي���ن  اأن  م���ن  منطلق���ة  والطبيعي���ات،  الإن�ص���انيات 
يمّث���الن ثنائي���ة �ص���دية، والعالق���ة بي���ن الطرفي���ن عالقة 
ت�ص���اد، والت�ص���اد مدعاة للتكامل في النهاية، ويقوم جوهر 
الت�ص���اد على ا�ص���تمال كل �ص���ّد �ص���يئاً من خ�ص���ائ�س �ص���ّده، 
ففي الإن�ص���انيات �ص���يء م���ن الفيزي���اء حين يتعم���ق الأديب 
في ق�ص���ايا الوجود، ويلج���اأ الفيزيائي الحديث اإلى الخيال 
والتفكي���ر ب�ص���اعرية حي���ن يبح���ث ف���ي عال���م م���ا دون الذّرة 
المتناهي في ال�صغر، وعالم المجّرات المتناهي في الكبر.

“خما�ص���ية  كت���اب  �ص���در  الجدي���دة،  اأم���ل  دار  ع���ن 

الحما�ص���ة- ق�ص���ائد من طاجيك�صتان” بن�صخته العربية 

الت���ي ق���ام بترجمته���ا ن���ذر اهلل ن���زار بمراجع���ة وتقدي���م 

للدكتور ابراهيم ا�صتنبولي.

ي�ص���م الكت���اب باق���ة م���ن الق�ص���ائد لخم����س �ص���مو�س 

�ص���اطعة ونج���وم لمع���ة ف���ي �ص���ماء ال�ص���عر الطاجيك���ي 

الحدي���ث.. خم�ص���ة م���ن كبار �ص���عراء طاجيك�ص���تان، لكل 

منهم حما�صته التي يتفرد بها في الأدب، وقريحته التي 

يتميز بها في الإبداع، وفل�صفته في الحياة.

وقد اختيرت هذه الكوكبة الخما�ص���ية الحما�ص���ية لأن 

ق�ص���ائدها تالئ���م ال���ذوق العرب���ي الرفيع بم���ا فيها من 

اأ�ص���الة ف���ي التفكي���ر وب�ص���اطة ف���ي التعبي���ر وعذوبة في 

البيان.

امرأة الَبحِر والّذاكرة

 للّشاعرة ُلباب أكرم ُقنبس

الخروج من النفق

ثالث روايات قصيرة من الخيال العلمي

وردة النص ظّل المعنى

استشراف أدب الخيال العلمي

األدب التكاملي

دراسة في التماثالت بين األدب والفيزياء الحديثة خماسية الحماسة
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• 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
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كتب الناقد الدكتور �شاكر م�شطفى:
الب���وح عن���د جمانة طه اأ�ص���به برائحة الأكا�ص���يا اأو زهر 
النارن���ج، يغلف���ك يغ���زوك يمل���وؤك اأنفا�ص���اً م���ن العط���ر، 

ويترك لك اأن ُت�صاَق معه اأو ُتم�صك عنه.
في مدينة تقف على جرف �صخري، وت�صند راأ�صها اإلى 
جبال �صّم مورقة بالأخ�صر وال�صنديان، ولدت، وفي بيت 
قارئ يهتم بالكتاب وي�ص���جع على اقتنائه، ن�صاأت وكبرت، 
در�ص���ت في جبلة المرحلة البتدائية، وال�ص���نوات الثالث 
الأول���ى م���ن المرحل���ة الإعدادي���ة، في تل���ك المرحلة لم 
يك���ن ف���ي المدين���ة �ص���وى مكتبة واح���دة، ولم تك���ن كتب 

الأطف���ال م���ن اهتماماته���ا، لك���ن اأمها بذكائه���ا ا�ص���تطاعت اأن تنقلها اإلى 
عالم الده�ص���ة والخيال ب�صردها ق�ص�صاً من األف ليلة وليلة وما تحفظه 

من نوادر تراثية اأدبية واأ�صعار، وت�صكل ذاكرتها الأدبية والمجتمعية.
*في ال�صف ال�صاد�س وهو الأول الإعدادي في زمنها، بداأت تتعّرف اإلى 
مقتني���ات المكتبة ال�ص���غيرة التي اأ�ص�ص���ها لهم والدها »الم���زارع« القارئ 
المثقف والمتنّور، �صمت المكتبة العديد من الكتب التاريخية والأدبية، 
منه���ا: فتوح ال�ص���ام للواقدي، األف ليلة وليل���ة، كليلة ودمنة، الريحانيات 
لأمي���ن الريحان���ي، وكت���ب �ص���كيب اأر�ص���الن وكتاب���ه المهم: »لم���اذا تقّدم 
الغ���رب وتاأّخ���ر الم�ص���لمون«، ونه���ج البالغة، ودي���وان المتنب���ي، الذي ما 
زال يرافقه���ا، ال�ص���ادر ف���ي الع���ام 1305 هجرية /1883/ ميالدية ب�ص���رح 
عالمة اللغة ال�ص���اعر نا�ص���يف اليازجي، هذا اإلى جان���ب مجلة )التمّدن 
الإ�ص���المي( باأعدادها المت�صل�صلة، )ومجلة الر�صالة(، )ومجلة العربي( 
فيما بعُد، ول تن�ص���ى ت�ص���جيع اأ�ص���اتذتها في ماّدة اللغ���ة العربية، وحّثهم 

لها على ال�صتمرار في القراءة والكتابة. 
*رافقت مراحل درا�صتها ظروف جعلتها ل ت�صتمر في مدر�صة بعينها، 
���لت على ال�ص���هادة الإعدادية في مدر�ص���ة  ول ف���ي مكان بعينه، فقد تح�صّ
راهب���ات العائل���ة المقّد�ص���ة بالالذقي���ة، وفيها نال���ت الكاأ����س الثانية على 
م�ص���توى الثانوي���ات بالمحافظ���ة، ف���ي م�ص���ابقة ع���ن »القومي���ة العربية: 
لت عليها من معهد النجاح  واقعاً وتطّلعات«، اأما ال�صهادة الثانوية فتح�صّ
بدم�ص���ق، ال���ذي كان له���ا في���ه محط���ات مهّم���ة و�ص���مت حياته���ا بالجمال 

والعتزاز. 
فق���د اْنُتِخَب���ْت ف���ي الع���ام 1961 رئي�ص���ة اتح���اد طالب���ات دم�ص���ق، وكانت 
�ص���ة في  الرائ���دة الم�ص���رفة عل���ى المكت���ب الأ�ص���تاذة نج���اح العط���ار الُمدرِّ
اإحدى الثانويات للبنات، وَح�َص���َدْت جوائز برنامج »اأوائل الطلبة«، الذي 
َمْت بتكليٍف  كان يقّدم���ه الإعالم���ي الكبير الراح���ل خلدون المال���ح، وَقدَّ
م���ن وزارة التربي���ة والتعلي���م حف���اًل عل���ى الم�ص���رح الع�ص���كري للمواه���ب 
المو�ص���يقية والأدبي���ة للط���الب في الثانوي���ات، وكان تح���ت رعاية رئي�س 
الجمهوري���ة العربي���ة المتح���دة، وق���د تكل���ل ه���ذا النج���اح بتجربته���ا مع 
ال�ص���ماء، م���ن خ���الل رحلة على مت���ن طائرة �ص���راعية مع مدرب���ة الفتوة 

الرائعة علّية خما�س والطيار ال�صهير موفق الخاني.
*اْنَت�َص���َبْت اإل���ى ق�ص���م اللغ���ة العربي���ة في الجامع���ة ال�ص���ورية، وتزّوجت 
وه���ي ف���ي ال�ص���نة الثالثة، وفي العام 1970 �ص���اَفَرْت ه���ي واأبناوؤها الثالثة 
اإلى بريطانيا حيث كان زوجها الطبيب يخت�ّس بالجراحة العامة، وبعد 
الرج���وع اإلى الوطن عادت اإلى الجامعة بت�ص���جيع وم�ص���اندة من زوجها، 

َجْت. وَتَخرَّ
لك���ن الق���در لم يمِهلهم طوياًل، فقد توفي زوجه���ا في العام 1981 وهو 
َفْت في  ف���ي اأوج ال�ص���باب، ف���كان ل بّد لها م���ن اإيجاد عمل، وب�ص���رعة، توظَّ
المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني مديرًة للمكتبة، واأ�صرفت 
ف���ي ذل���ك الوقت عل���ى ندوتي���ن: الأولى عن جمالي���ات الفيل���م الوثائقي 
بالتعاون مع الموؤ�ص�ص���ة العاّمة لل�ص���ينما ومعهد غوته بدم�ص���ق، والثانية 
عن الكتاب العربي: وم�صكالت توزيعه، بالتعاون مع منّظمة اليون�صكو.

*في العام 1983 ُمنيْت بكارثٍة اأخرى تمثلت بوفاة وا�ص���طة العقد ابنها 
اإياد، رحيل ه�صام واإياد َحّطمها نف�صًيا، وكاد اأن يفقدها ر�صدها وبحوارية 
طويل���ة م���ع نف�ص���ها وجدت اأّنه ل ب���ّد لها م���ن الختيار، اإم���ا الخروج من 
النف���ق واإما الن�ص���حاق ف���ي داخله، فبعد اأن كانت تراق���ب بحيادية الكتب 
الت���ي تترّب���ع فوق اأرفف المكتبة، نه�ص���ت عندها رغبة باأن تجدد �ص���غفها 
بها وتعود اإلى القراءة، فاأنع�س هذا القرار حياتها روحياً وفكرياً، وج�صر 

الهوة بينها وبين عالم تغّرب عنها وكاد اأن يندثر.
اْتََّجَه���ْت اإل���ى الأمث���ال ال�ص���عبية، وتط���ّور العم���ل م���ن جمع اإلى درا�ص���ة 

تاريخي���ة مقارن���ة، لكنه���ا بالتاأكي���د عرف���ت حج���م الجهد 
ال���ذي بذلت���ه ف���ي التوثي���ق والتحلي���ل، وع���دد ال�ص���اعات 
الطويلة التي تراكمت �ص���ت �صنوات، فكان العمل في كتاب 
»الُجمان في الأمثال« تعويذًة �ص���ّد الياأ�س، و�ص���ّد الترّدي 
ت �ُص���بَحُة الكتاب���ة  ف���ي ب���وؤرة م���ن وج���ع ل ق���رار ل���ه، َوك���رَّ
وتنّوعت اأجنا�ُص���ها، بحوثاً واأدب الرحالت وق�ص�صاً للكبار 

ولل�صغار ون�صو�صاً وروايتين.
*ف���ي الع���ام 1995 انت�ص���بت اإل���ى اتح���اد الكت���اب الع���رب، 
وف���ي العام 2000 اْنُتِخبت ع�ص���واً في مجل�س التحاد وفي 

المكتب التنفيذي، و�صاركت في اإدارة الجمعيات والفروع.   
مة  *�ص���اركت في مهرجانات وندوات ثقافي���ة بدعوة من الجهات الُمَنظِّ

�صورّية وعربية واأوروبية، في:
ان واأبو ظبي والجزائر وتون�س وال�ص���ودان وجنيف وال�ص���ين  لبنان وَعمَّ
وفنلن���دا والنروي���ج، رحلته���ا اإلى ال�ص���ين كان���ت باإيفاد من اتح���اد الكتاب 

العرب، وتراأ�صت وفد التحاد ب�صفتها ع�صو مكتب تنفيذي. 
اأّم���ا العالم���ة الفارق���ة ف���ي كلِّ ه���ذه الن�ص���اطات فه���ي م�ص���اركتها ف���ي 
الموؤتمر العالمي للحوار الإ�صالمي الم�صيحي الذي عقد في جنيف في 
العام 2003، بتكليف من �ص���احب الغبط���ة البطريرك اإغناطيو�س الرابع 

هزيم رحمه اهلل واأعلى مقامه.
*اإّن توا�ص���لها م���ع الآخ���ر المختلف عنها لغًة وح�ص���ارًة وتراث���اً ومنبتاً 
فها اإليه عن قرب، كان فر�ص���ة ثمينة، حملت اإليها فيو�ص���اً اإن�صانية  وتعرُّ
م���ن الثقاف���ة والآداب والمواق���ف الجتماعية والأخالقية والح�ص���ارية، 
ف���اإذا كانت اللغة هي الحامل الأ�ص���ا�س للثقافة، فاإن التالقح الثقافي هو 
الذي يعّزز وجود اللغة وحاملها الثقافي، اإذ ل يمكن لأّي ثقافة اأن تنمو 
وتتطور اإّل بالتوا�ص���ل مع غيرها ب�ص���كل مبا�ص���ر، اأو عن طريق الترجمة 

التي تحقق لنا الخروج من الفردية اإلى الآخر.
*كت���ب عن نتاجها الأدبي عدد مهّم م���ن الإعالميين ومن كبار الأدباء 
وال�ص���عراء والنّق���اد، نذك���ر منه���م الأ�ص���اتذة: عالم���ة الأردن روك����س ب���ن 
���اب ح�ص���ن، محم���د كمال،  زائ���د العزي���زي، د. �ص���اكر م�ص���طفى، نجاة ق�صّ
الأمير يحيى ال�ص���هابي، ميخائيل عيد، يا�ص���ين رفاعية، د. اإ�صكندر لوقا، 
اإ�ص���كندر نعم���ة، طلعت �ص���قيرق، فريد جح���ا، محمد قراني���ا، عبد الكريم 
عب���د الرحي���م، خال���د عثم���ان، خلي���ل خاليل���ي، محم���د خال���د رم�ص���ان، 
ولي���د معم���اري، غازي �ص���المة، عبد اللطي���ف الأرن���اوؤوط، محمد غازي 
التدمري، معمر عطوي، عدنان كزارة، محمد اأبو معتوق، �صاهر خ�صرة، 
محمد �ص���كري، علي الراعي، عبد اللطيف يون�س، عفراء ميهوب، فريال 

زهرة، هالة نحالوي، �صهام رم�صان.
موؤلفاته���ا: )الجم���ان ف���ي الأمث���ال(، بح���ث 1991/ )�ص���ندباد في رحلة 
موؤّجل���ة(، ق�ص����س 1994 )عندم���ا تتكل���م الأب���واب(، ق�ص����س 1998 )ل���َك 
اأغني(، ن�ص���و�س 1999/ )مغامرة �صمكة(، ق�ص����س اأطفال 2001 )المراأة 
العربي���ة ف���ي منظور الدين والواق���ع(، بحث 2004 )�ص���مت اأزرق غامق(، 
ق�ص�س 2005 )بيئتي النظيفة(، ق�ص�س اأطفال 2005 )تنهدات الأبي�س(، 
ن�ص���و�س 2007 )م�ص���افات ومط���ر(، ق�ص����س 2007 )غواي���ة الذكري���ات(، 
)من اأدب الرحالت( 201 )الطائر والريح(، ق�ص�س اأطفال 2017 )اأبواب 
في الركام(، 2018 )وقت للحب(، رواية 2020 )على تخوم الوجع(، رواية 

2021. اإلى جانب �صهادات ودرا�صات في تكريم اأدباء �صوريين وعرب.
قمن���ا بزيارته���ا ف���ي منزله���ا بمدين���ة جبل���ة، رئي����ُس التح���اد واأن���ا، في 
الأّي���ام القليل���ة الما�ص���ية، وكّنا في غاية ال�ص���عادة عندما دخلنا بيتاً ت�ص���عُّ 
منه الثقافُة والفكُر وال�ص���ور والر�ص���وم والذكريات التي يحمُل كلُّ منها 
ًة اأو حكايًة لها عالقٌة بتاريخ بلدنا الفكري والجتماعي وال�صيا�صي،  ق�صّ
كم���ا كدن���ا نقع في البحر من على ال�ص���رفِة الغربي���ِة لمنزلها في الطابق 
ال�صاد�س ذلك البحُر العجيُب الذي يُمدُّ ُعُنَقُه ليتح�ّص�س مالمح الجمال 
بَد عندما يكوُن الحواُر مع امراأة ذات وْعٍد دائٍم مع  والدفء واحت�صار الزَّ

.. الُح�صن والأناقِة والرقيِّ
لجمانة طه مّنا كلُّ الحترام والتقدير، والموّدة، ون�صكرها �صكراً عميقاً 

على مجمل م�صيرتها الغامرة والغنية، ونتمّنى لها ال�صالم الدائم.

جمانة طه
أديبةٌ من بالدي

السيدة التي تحمل في أردانها البحر


