
حني طالعني قليٌل من املدوناِت عن حياتِه و�ش���عرِه، وهو الذي ملأ الدنيا و�ش���غَل النا�َس لعقوٍد 
عا�شه���ا يف ال�شن���ِك والع���وِز والفاقِة، ح�ش���رْت يف داخلي �شوٌر كث���رٌة عن تلَك القام���ِة البا�شقِة يف 

ال�شعِر العربيِّ ورمبا يف ال�شعِر كلِه...
هو حمّمُد احلريرّي املولوُد يف حماة عام 1922 والراحُل اإىل الأبديِة بعَد ثمانية وخم�شنَي قهراً 

وجوعاً وتعط�شاً للخلوِد.
اإذ اختَط درباً مل يعانْدُه  ِه،  د احلريري مفتي حماة، لكنَّ احلفيَد مل يكن �شرَّ جدِّ ُه حممَّ جدُّ
الق�شائَد  نظَم  من  وخَر  القوايف  �شياَد  ليغدَو  عليِه  يقدُر  ما  ينهُل  اللذاِت  اإىل  فانحاَز  كثراً، 

ُة يف �شٍن مبكرٍة... بعدما ظهرت موهبتُه ال�شعريَّ
ن�شَر ما ا�شتطاَع يف ثلثينياِت القرِن الع�شريَن وما بعُد، كاَن حليفاً و�شديقاً وفياً للفقِر على 

الرغِم مما كاَن ميكُن له اأن يبعَد عنُه �شبَح الفاقِة، وذَل اجلوِع.
وِعَبٍ  حمطاٍت  عنَد  توقفُت  طواعيًة  احلريرُي  اختارها  التي  اجللجلُة  تلَك  طالعتني  حنَي 

فقراأُتها درو�شاً ورمبا راأيتها �شّنًة وملذاً.
اأنفَقُه على وجِه  ر لُه املاُل  مل يكِن احلريريُّ ليقَف عنَد فقِرِه ومي�شَك يَدُه، بل كاَن كلَّما توفَّ

ال�شرعِة كاأنَّ بينهما عداوًة وقطَع �شلِة رحٍم.
مع ذلَك مل ي�شُك، ومل يرتدد يف اأن يكوَن كغِرِه من �شعراِء العربيِة الأوائِل متلفاً وقوراً...

، كذلَك  وقَف احلريريُّ مَع منا�شلي العامِل الأحراِر يف قرٍن هَو قرُن التحرِر والكفاِح الوطنيِّ
كانت حياُتُه الأقرَب اإىل رحلِة �شوٍق ليدرَك الأمَن وال�شعادَة؛ يف عامٍل تتهدُدُه الأخطاُر من كلِّ 

اجتاٍه، رحلٍة مل تاأِت لُه اإّل بالغمِّ والهّم والأمِل الكظيِم.
مل يقف يف اأ�شعارِه عنَد جغرافيا هذا العامِل املرتامي ف�شاَر �شاعراً كونياً، اإفريقّيا بكلِّ اآلِمها 

كاآ�شيا بكلِّ جراِحها:
ل�����ش��ي��ٌل واآ�����ش����ي����ا  اإف����ري����ق����ي����ا  ال�شهولاإنَّ  وي��ط��وي  ال���ذرا  ي�شتبيُح 
ال���ف���ذُّ يطغى ال�شيولط����وف����اُن احل����ري����ِة  ي��ا م�����ش��ت��ب��ُد  ت��ل��ق��ى  ك��ي��َف 

اأتوقَف عند ق�شائَد فريدٍة  اأن  والتمرِد  باحلريِة  املعطرُة  انتباهي م�شرُتُه  لفتت  بعدما  ويل 
ُتن�شى، كاَن ال�شاعُر احلريريُّ بارعاً يف التقاطها وهو الغزيُر يف معانيِه واملُجّد يف اختياراِتِه  ل 
ال�شائبِة... ويكفيِه هذا النحياُز للمهم�شنَي حيَث برَع يف و�شِف ذلك البائِع املعدِم بائِع »الأ�شكا«:

ط��وي��ًل ط���اَف  ب��ع��دم��ا  يغفو  قليلراَح  اإل  خ���وى  ���ش��ن��دوٍق  ق����رَب 
���ش��ّب��ه��ا ال���ف���ق���ُر ���ش��ي��اع��اً وذه����وله�������َو ط�����ف�����ٌل ك�����وم�����ٌة جم���ه���ول���ٌة
����ُه ب����ع����َد ظ������لٍّ ظ����ن����ُه ي���ب���ق���ى ظ��ل��ي��لراق������ٌد وال�����ش��م�����س ت���ك���وي راأ�����شَ

مّر  على  ال�شعِر  عيوِن   ِمْن  وهَي  »ال�شكني«  ق�شيدِتِه  عنَد  يتوقفون  احلريري  دار�شي  وليَت 
الدهوِر:

ُيرى فلن  احل��ي��اِة  ُم��َت��ُع  ي����ن����ق����اُدوتزايلت  ب���������ش����م����ات����ه  اإىل  َث�������ْغ�������ٌر 
ٌه وِح����������داُدف��ال��ن��ي��ُل دم����ٌع، وال���ف���راُت مناحٌة وال�����غ�����وط�����ت�����اِن ت���������������اأَوُّ
فرحٌة ي  والت�شفِّ ُع��ْر���ٌس،  وال���زي���ن���ُة الأ������ش�����لُء والأج�������ش���اُدفالقتُل 

فاأيُّ مكاٍن يف دياِر العروبِة ل يختلُف عن اأخيِه يف انت�شاِر القتِل واخلوِف، والقلِق وال�شطراِب، 
اإثَر  بغداُد  منها  تعاين  التي  بالآلَم  يح�سُّ  ما جعله  النا�ُس؛  يعي�شها  املاآ�شي طقو�شاً  َغَدِت  حتى 

طوفاٍن دهَمها، فمزَج بينُه وبنَي طوفاِن ال�شتعماِر الإنكليزي فقال: 
ال����دُم يجري اأِم  ُت����رى، دج��ل��ُة  ُع���ْم���ريي��ا  ت���لط���ُم  اأم  ب���غ���داَد  ف�����وَق 
َن��ْه��ٌر اأَ الّطافياِن  ما  اأدري؛  َن���ْه���ِر؟ل�شُت  اأم م�����اُء  ���ُه الإن���ك���ل���ي���ُز  ����ش���بَّ

اجلولَن  تراَب  يفدوَن  وهم  الب�شر«  بني  واأنبُل  الدنيا  يف  من  »خُر  الأبراِر  �شهدائنا  وعن 
بدمائهم الزكيِة يقوُل: 

ال�شهيدا ي  �شمِّ ال�شهيِد  دم��اَء  ع��ي��دايا  و���ش��م��ي��ِه  ورداً،  وال���ث���م���ي���ِه 
اأن ول���َد املجُد ���ش��ه��ي��ٌد يف ال�������ش���اِح ي��ت��ل��و ���ش��ه��ي��دااأم���َة ال��ع��رِب م��ن��ُذ 
بجولٍن الدماِء  هدر  �شمعنا  ���ي ال�������ش���ي���اَط حل����ن����اً ع��ت��ي��داقد  ت���غ���نِّ
خجلى الر�شا�شُة  دون��َك  الت�شديداوقفْت  ل��و مت��ل��ُك  ت��خ��ط��ْت  م��ا 

فنم �شاعَرنا الإن�شان قريَر العنِي هانيها، فمثلك ل ميوت واإمنا يبقى خالداً يف �شمائر املبدعني.

د. محمد الحوراني..
ضيف ملتقى البعث للحوار

لغة الحوار الواقعية 
عند حّنا مينا

ملتقى العجيلي 
واألرواح السامية 

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
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لوحة للفنان التشكيلي زهير حضرموت

لوحة للفنان التشكيلي د. علي سليمان

محمد احلريري..
صياد القوافي متالف النقود
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10 جمادى األولى 1444 هـ

 ح���ّدث نف�ش���ه حدي���ث النف����س للنف����س قائ���ًل: »اأيف 
كّل ي���وم �شفح���ة جدي���دة وق�شة وق�شي���دة؟ وهل هذا 
الّن�ش���ج والّتحب���ر، والّر�ش���م والّت�شط���ر يع���ود عليك 

بالّرغيف، وحّبة الزيتون، وعنقود العنب«؟
 ي���ا نف����ُس مئ���ة مرة قلت ل���ك راجي���اً: ).. اأقلعي عن 
ه���ذه »الع���ادة ال�شّيئة« �� ع���ادة الكتابة ����� و�شرف الورق 

الثلجّي بل طائل، ومن غر فائدة(...
 وقل���ت اأي�ش���اً: ».. بل احفظي ه���ذه الأوراق بي�شاء، 
نا�شع���ة، م�شّع���ة، ول تلّوثيه���ا مِب���داد احل����ّس، وح���ب 
ال���روح، و )وح���ل( الكلمات، فكّل ه���ذا ل يثلج ال�شدر، 

لأنه ل يغني ول ي�شمن«!
 ».. م���ا لِك يا نف����ُس وهموم النا�س واآلمهم، وهموم 
اخلا�ش���ة  هموم���ك  اإىل  التفت���ي  واآلم���ه،  الوط���ن 
»الرنج�شّية«، اإىل �شراعاتك، اإىل عذاباتك الداخلّية، 
وقوم���ي بعدئ���ٍذ بت�شمي���د اجل���راح، واأخ���ذ اجلرع���ات 
اللزم���ة، ك���ي تع���ود اإلي���ك عافيت���ك املهاج���رة، وحتى 
ل يّتهم���ك الآخ���رون بانح���راف ال�شّح���ة، والبعد عن 

م�شادر ال�شوء«.
 ي���ا نف����ُس األ���ف م���ّرة قل���ت ل���ك برج���اء مل���ّح: ».. ل 
تعبث���ي يف الوه���م القات���ل، يف قلب عا�شفت���ه الهوجاء، 
على �شّفة النهر، وهام�س الق�شّية، وخارج الزمن..«.
 ».. كّل عم���ل يف ه���ذه احلي���اة املتلطمة يعود عليك 
بالّنف���ع العميم، والّرزق الوفر، اإّل )مهنة الكتابة(.. 
ورف����س  عنه���ا،  بالبتع���اد  طالبت���ك  وم���ّرات  وم���ّرات 
النغما����س يف اأّت���ون لهبها وحرائقه���ا، ولكنك يا نف�ُس 
والإر�ش���اد،  الّن�ش���ح  بعن���اٍد ر�شا�ش���يٍّ تخالف���ني  كن���ِت 
ب���ل كن���ِت بت�شميم انتح���ارّي ت�شّرين عل���ى خو�س نار 
املتاعب، وارتياد هذا اجلّو العكر �� جّو الكتابة �� وكانت 
كلماتي الّن�ش���وح ل ت�شادف لديك اأذناً واعية، طرّية، 
ُم�شغية، فتنطلق حينها خارجاً لتتدحرج على اإ�شفلت 
الطري���ق، وحلظتئ���ٍذ تاأخذ طريقه���ا اإىل بحر ال�شياع 
والع���دم، وكنُت وقته���ا اأ�شمع قهقهاِت���ك العالية، وهي 
تت�شارع وتتعاىل، لتغيظ مّني الأذن والقلب والفوؤاد«!
 ».. اأيتها النف�س، خويف على م�شتقبلك من ال�شياع 
يف  مع���ك  قا�شي���اً  اأك���ون  اأن  اإىل  يدفعن���ي  والت�شّت���ت، 
وال�ّشامت���ون،  واخل�ش���وم،  ومواقف���ي..  كلمات���ي،  كّل 
دون���ك، ويحيك���ون حول���ك خيوط���اً  واحل�َش���َدة يرت�شّ
ال�ّشاق���ط،  داأبه���م  ه���و  ذل���ك  واهي���ة«،  »عنكبوتّي���ة« 

املرفو�س جملة وتف�شيًل، وقوًل واحداً!
 ).. كّل ه���ذا وذاك يدفعن���ي اإىل ن�شحك باأْن ترتكي 
مهن���ة املتاع���ب لأنا�س �شّذج ب�شط���اء »اأغب�����...« يهوون 

مهنة الّتعب وال�شقاء والفقر..(.
 ».. ي���ا نف����ُس اإذا ا�شتم���ّر عملك يف الّن�ش���ج والّتحبر 
مّط���رداً، فاأب�شِري بي���وم ت�شبحني في���ه �شجرة ليمون 
ل تزه���ر ول تثم���ر.. واإْن بقيِت عل���ى موقفك املتعّنت، 
والظ���لل  الأبجدّي���ة  وحّب���ك  الر�شا�ش���ّي،  وعن���ادك 
الأي���ام  و�شتب���دي  �شتتعب���ني،  فاإن���ك  الوط���ن،  وت���راب 
ن  نواجَذه���ا يف وجهك، و�شيهرم منك اجل�شد، وتتغ�شّ
حظ���ك،  �شتندب���ني  وحينئ���ذ  الأوان،  قب���ل  �شحنُت���ِك 

و�شتقّفع���ني يدي���ك بيدي���ك، لأن���ك مل تفتح���ي اأذنيك 
عل���ى م�شراعيهما، وعقلك على مداه، ومل ت�شتفيدي 

من ن�شح الّن�شحاء، واإر�شاد الأ�شدقاء«..
 ).. ي���ا نف����ُس، الق���راءة والكتابة، والكتاب���ة والقراءة 
اأ�شاب���ع  في���ه  ويفّج���ران  العق���ل،  ُي�شّمم���ان  عم���لن 

ديناميت، ويعّكران »�شفو الّروح«، فل تقربيهما(.
 ».. اأْن ت�شيئ���ي يف كّل ي���وم اإىل بيا����س ال���ورق �ش���يء 
ال���ذي  الزم���ن  و�شياأت���ي  البّت���ة،  لي����س يف م�شلحت���ك 

تعرتفني فيه بهذه احلقيقة الّدامغة..«.
 ».. كّل الأوراق الت���ي لّوث���ت بيا�شه���ا ذات يوم، وذات 
موقف، �شتحا�شبك، و�شُتوقفك على مرتفع اأمام امللأ، 
وحت���ت لفح ال�شم����س، و�شرتين امل�ش���ر الأ�شود الذي 

ينتظرك..«.
 ».. ي���ا نف����ُس ال���ّدرب ال���ذي اخرتِت كان درب���اً �شعب 
املُرتقى، حمفوفاً باملواج���ع واملخاطر، وهو باملخت�شر 
املفي���د ل يطعم���ك عنب���اً، ول زيتون���اً، ول خب���زاً، ول 

هواًء، فا�شمعي ن�شيحة الّن�شحاء، ول تعاندي..«.
 ».. ي���ا نف����ُس ب�شراح���ة متناهية، م���ا تلّوثينه اليوم 
الألف���اظ  وم���ا تكتبين���ه، عب���ارة ع���ن جمموع���ة م���ن 
اجلوفاء، والأف���كار الياب�شة، والّروؤى ال�ّشوهاء الُغثاء، 
وه���ي يف اجلمل���ة م�شابة بحروق وكدم���ات ور�شو�س، 

وعليك باأقرب غرفة اإ�شعاف ملعاجلة ذلك كّله«.
 ».. يا نف�ُس كّل متّوجاتك، وكّل اأفكارك، وكّل قوتك 
واندفاعات���ك، ل ُتع���ادل قّوة حج���ر �شغر يف يد طفل 
فل�شطين���ي ُمنتِف����س، اأو اإميان ا�شت�شه���ادّي �شورّي، اأو 
جنوب���ّي بطل، اأو وقفة عّز ل�شنديد اأ�شطورّي يف وجه 

عدّو �شر�س..
 احلج���ر نطق، فا�شكِتي يا نف�ُس، وجتّمِدي عند نفق 

الفم يا حروف..
 وحت���ى اأك���ون من�شف���اً، �شاحب قل���م نزي���ه، ُمعافى، 
�شاأهم����س يف اأذني���ك، ب���ل �شاأ�ش���رخ فيهما، وعل���ى امللأ، 
وباأعل���ى ال�ش���وت: ب���ل اكتب���ي ي���ا نف����ُس.. وان�شج���ي.. 
وح���ّبي.. ول���ّوين اآلف ال�شفح���ات باأف���كار م�شيئ���ة، 
كّل  عل���ى  هن���اك  املراب���ط«  »الّراب����س  بطلن���ا  متن���ح 
نع  دى، حتى يكمل �شُ اجلبهات كثراً من الأزيز وال�شّ
احلي���اة على ط���راز جدي���د جمي���ل، يعي���د اإىل القلوب 
الك�ش���رة املطعون���ة فرَحه���ا املهاجر، ويعي���د كّل اأر�س 

طهور، دّن�شها الإرهابيون، لأح�شان الوطن...«!
 ».. القلم يا نف�ُس »َحجٌر« ولكْن من نوع اآخر، وبقّوة 
اأخرى.. فان�شجي، وحّبي، واكتبي ول تبتئ�شي، ففي 

الكتابة حياة اأّي حياة، ويف القراءة ربيع اأّي ربيع..«.
 »واأرج���وك ل تتوّقف���ي ع���ن الق���راءة والكتاب���ة لأّي 
ظ���رف كان، ولأّي �شب���ب اأو عائ���ق، م���ع اعت���ذاري اأّوًل 

واآخراً عن كّل كلمة مل تكن يف م�شلحتك قطعاً..
 ول ت�شّدق���ي �شيئاً من اّتهاماتي الباطلة املْزعومة، 
فلق���د ُكِتبت يف حلظة �شبابّية، �شرابّية، طائ�شة.. واأنا 

لِك، ومعِك.. فتفّجري..!

الكتابة ال ُتطِعم عنبًا..! الدولة القطرية بين واقع التجزئة 
 كتب : وجيه حسنوالطموح النهضوي

  كتب: د. عدنان عوّيد 

م���ا �شاأقول���ه هن���ا لي����س م���ن منطل���ق اإمي���اين املطلق ب���ه.. فاأن���ا م���ن الذي���ن يوؤمن���ون بالقومّية 
العربّية.. وباأنها م�شروع اإن�شايّن متحرر حمرر كافر بال�شتعمار وال�شتغلل وكل اأنواع التمييز 

العن�شرّي والعرقّي.
اأم���ام معط���ى التجزئة والدولة القطرّية، التي اأ�شبحت واقعاً ملمو�شاً يف زمننا امللو�س، تفر�س 
علين���ا ه���ذه الواقعّي���ة الإقرار بهذه الدول���ة التي لها اأر�س و�شعب وحكوم���ة وعلم ونقد واعرتاف 
ر�شم���ي م���ن الهيئ���ات واملحاف���ل الدولّي���ة، واأن اأول ق�شية يف م�شمون ه���ذا الإقرار به���ذه الدولة، 
ه���و النظ���ر يف كيفّي���ة حتقيق كل تل���ك الق�شايا التي ته���ّم حياة الفرد واملجتم���ع واملمثلة يف حرّية 
الإن�ش���ان وعدالت���ه وم�شاوات���ه يف ه���ذه الدولة، األي�س م���ن املنطق اأن ينال �شعب ه���ذه الدولة حقه 
يف حريت���ه وعدالت���ه وم�شاوات���ه وامل�شاركة يف اإدارة دولته ولو باحل���د الأدنى، قبل اأن ُيطرح حتقيق 
امله���ام الك���بى، اإن كان على م�شتوى امل�شروع القومّية اأو الأممّية وفقاً للطروحات الأيديولوجّية 
القومّي���ة الت���ي تطرحه���ا الأح���زاب القومّي���ة العربّي���ة، اأو وفق���اً للطروح���ات اأو الأيديولوجي���ات 
الأممّية، كما تطرحها الأحزاب الإ�شلمّية اأو ال�شيوعّية؟ مع تاأكيدنا هنا اأن الكثر من الأحزاب 
الي�شارّية قد تبنت م�شروع امل�شاألة القومّية و�شرورة ربط الن�شال القومّي بالن�شال ال�شرتاكّي، 
اأو العروبة بالإ�شلم، وخا�شة بعد انهيار املنظومة ال�شرتاكّية وعلى راأ�شها الحتاد ال�شوفييتي. 
ل اأظ���ن اأن اأي مفك���ر عق���ليّن �شيا�شّي���اً كان اأو غر �شيا�ش���ي بيده اليوم مقالي���د ال�شلطة ويغار 
عل���ى �شعب���ه ووطنه، �شيقف �شد هذا املوقف اأو الروؤية، اإذا كان فعًل يفكر ويعمل مل�شلحة ال�شعب 
ولي����س مل�شلحت���ه اأو م�شلحة قوى طبقّية اأو حزبّية اأو تقليدّية، كالع�شرة والقبيلة والطائفة، اأو 
ه���و يري���د من تل���ك ال�شعارات الأيديولوجّي���ة الكبى �شلحاً بيده كي يح���ارب بها كل من ينتقد 
خطاب���ه ال�شيا�ش���ّي الداخل���ي واخلارج���ي معاً، اأو يه���دد م�شاحل���ه وا�شتمرارّية بقائ���ه يف ال�شلطة، 
واأعتق���د اأن ه���ذا م���ا يجري اليوم م���ن العديد من الق���وى ال�شيا�شّية احلاكم���ة يف الوطن العربّي، 
فهي غالباً ما تقوم باتهام كل من ينتقدها اأو ينتقد اأيديولوجيتها ويطالبها بالإ�شلح و�شرورة 

تداول ال�شلطة، باأنه يعمل �شد امل�شروع القومّي والآّمة العربّية، اأو �شد الإ�شلم. 
اإذاً ل حل للخروج من ماأزق التخلف الذي نحن فيه اإل النظر بعقلنّية يف كيفية العمل داخل 
القطر الواحد اأوًل - بعد اأن اأو�شلت الأنظمة ال�شيا�شّية احلاكمة اأوطانها خلل ع�شرات ال�شنني، 
منذ ا�شتقلل هذه الأنظمة القطرّية، اإىل اأمر واقعّي بكل معنى الكلمة، ومن اأجل الو�شول اإىل 
الو�شائ���ل الكفيل���ة بتحقي���ق ه���ذه املهمة النه�شوّي���ة، ياأتي يف مقدم���ة الو�شائل الت���ي علينا الأخذ 
به���ا براأي���ي، ه���ي العلمانّي���ة والدميقراطّية، فاإذا كان���ت العلمانّية تعني يف �شياقه���ا العام العتماد 
عل���ى العق���ل يف بناء الدولة املدنّية، اأي دولة القان���ون واملوؤ�ش�شات واملواطنة... دولة احرتام الراأي 
والراأي الآخر من خلل الإقرار بالتعددّية ال�شيا�شّية وتداول ال�شلطة... دولة احلرّية والعدالة 
وامل�ش���اوة وحتري���ر امل���راأة... دولة جتاوز جمتمع الع�ش���رة والقبيلة والطائف���ة واملذهب، وبالتايل 
الدولة التي �شيف�شل فيها الدين عن ال�شيا�شة واعتبار الدين هلل والوطن للجميع، دون امل�شا�س 
مبقد�شات هذا الدين وعقيدته، والتعامل معه على اأنه م�شاألة تخ�س الفرد وحريته، هذا الفرد 
ال���ذي يج���ب عل���ى دولة العلمانّية اأن تعم���ل من اأجل عودته اإىل مرجعيت���ه الإن�شانّية التي فقدها 
من���ذ مئ���ات ال�شنني حتت �شغط وع���ي مزيف وهوّية مزيفة اأبعدته ع���ن انتمائه احلقيقي لوطنه 
واأمت���ه ب���ل حتى اأ�شرته، كم���ا اأفقدته اإرادته وحريته يف التفكر واتخ���اذ القرار امل�شتقل املعب عن 

�شخ�شيته هو كاإن�شان له احلق يف التعبر عن هذه ال�شخ�شّية. 
اإن العلمانّي���ة بتعب���ر اآخر، هي اإع���ادة بناء الوطن واملواطن بناًء عقلنّي���اً من خلل حتكم هذا 
الإن�ش���ان يف اإدارة الدول���ة واملجتمع بعيداً عن اأي �شلط���ة ا�شتبدادّية اأو مطلقة يف مرحلة تاريخّية 
حم���ددة، مب���ا متثل���ه ه���ذه الإدارة م���ن قيم مادّي���ة ومعنوّي���ة تتمثل يف بن���اء موؤ�ش�شات ق���ادرة على 
حتقي���ق دول���ة املواطن���ة والقان���ون، ه���ذه الدول���ة التي تعن���ي يف املح�شل���ة حرّية الف���رد واجلماعة 
يف اختي���ار �ش���كل ه���ذه الدول���ة ونظ���ام حكمه���ا وحامله���ا الجتماعّي، ه���ذا الختيار ال���ذي يف�شي 
بال�شرورة اإىل الدميقراطّية التي تعني �شكَل: حرية الراأي والقول والتعبر والتنظيم ال�شيا�شّي 
والحتجاج والتظاهر والرت�شح والت�شويت وتداول ال�شلطة، وم�شموناً: متثل، امل�شاركة الفردّية 
واجلماهري���ة ع���ب منظم���ات واأحزاب ومتح���دات اأهلّي���ة ومدنّية للبح���ث عن ال�شب���ل والو�شائل 
والط���رق الت���ي حتقق �شياغة الق���رارات وتنفيذها، الت���ي تهّم حياة الوط���ن واملواطن مبا ي�شمن 

اأمن وا�شتقرار وتنمية الدولة واملجتمع. 
م���ن هن���ا نرى اأن الدميقراطّي���ة والعلمانّية وجهان لق�شية واحدة، تهدف���ان اإىل حتقيق )دولة 
املواطن���ة(، دول���ة امل�شاركة واحلرّي���ة والعدالة وامل�شاوة ب���كل ما تت�شمنه ه���ذه الدولة من جت�شيد 
للقي���م الإن�شانّي���ة، الت���ي ت�ش���كل الأ�شا����س املت���ني لبن���اء اأي م�شروع م���ن م�شروعات حرك���ة التحرر 

العربّية ويف مقدمة هذا امل�شروع بناء الدولة املدنّية بكل ما حتمله هذه الدولة من دللت.
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عاملن���ا ال���ذي نعي�س في���ه الآن يع���اين انف�شاماً متعدد الأوج���ه، فهو يجمع 
بني عاملنا احلايل الذي نعرف، وعاملنا الأقدم الذي مل نعرف اإل من خلل 
الكت���ب والرواي���ات والأفلم الوثائقي���ة وبع�س الزي���ارات امليدانية للمناطق 
اإلَّ جزئي���اً  الآن  ال���ذي ل نعرف���ه حت���ى  املتغ���ر  النائي���ة، وعاملن���ا اجلدي���د 

وبدرجات متفاوتة.
م���ا ه���و اإذاً ه���ذا الع���امل املت�شاب���ك واملتغ���ر ال���ذي نعي����س في���ه الآن؟ وم���ا 
طبيعت���ه وطبيعة و�شائل���ه واأهدافه وق�شاياه؟ وكي���ف نتمكن من معاجلتها 

اأو التعاي�س معها؟
الأجي���ال ال�شابق���ة تائهة بني ما كانت تعرفه واعت���ادت عليه، وبني قدرتها 
على القيام مبا هو مطلوب منها الآن يف عامل جديد متغر ب�شرعة ُمفزعة، 
اأّم���ا الأجي���ال اجلدي���دة فاإّم���ا اأّنها واكبت عامله���ا اجلديد، واإّم���ا اأنها ما زالت 
تبحث عن نف�شها وعن دورها يف هذا العامل اجلديد الذي حتكمه تكنولوجيا 
متط���ورة ومتغ���رة ب�شكل مت�شارع، وعلى الرغم م���ن ذلك فاإن تلك الأجيال 
اجلديدة ما تزال اأقرب اإىل فهم التكنولوجيا اجلديدة على حداثتها واأكرث 
قدرة على ا�شتيعابها من قدرتها على فهم وا�شتيعاب امل�شكلت املحيطة بها 
كون تلك امل�شكلت يف اأ�شولها هي من اإفرازات عامٍل قدمٍي َذَوى اأو كاد، مما 
يخلق للأجيال النتقالية واجلديدة حالة من عدم التوازن والنف�شام بني 
متطلب���ات اجلدي���د وواقع القدمي، وبني ما هو ممكن وموجود وما هو غر 

موجود اأو قيد الت�شكيل.
الأجي���ال الأك���ب �شن���اً بع�شه���ا ق���د جن���ح يف ملم�ش���ة ق�ش���ور التكنولوجيا 
اجلدي���دة واكت�ش���ب بع�س القدرة على التعام���ل الب�شيط معها، على حني اإن 
الأجي���ال اجلدي���دة رمبا تكون قد جنحت يف التعامل م���ع تلك التكنولوجيا 
بعفوي���ة وب�شاطة و�شهولة يح�شده عليه���ا الكبار دون اأي وعي منهم اأن ذلك 
يعن���ي تزاي���د الفجوة بني الأجيال و�شعف متزاي���د يف اإمكانية اإيجاد اأر�شية 
م�شرتك���ة للتفاهم بني الأجي���ال حيث اأ�شبح الكبر يتعلم التكنولوجيا من 

ال�شغر ولي�س العك�س كما كان عليه احلال �شابقاً.
وت���رة التغي���ر اأ�شبحت الآن اأكرث �شرعة وت�شارعاً، وقدرة العامل والب�شر 
عل���ى التاأقل���م مع تل���ك املتغ���رات اأ�شبحت بالت���ايل اأكرث �شعوب���ة، الق�شايا 
وامل�ش���كلت ال�شيا�شي���ة التي تع�شف بالعامل الآن ه���ي يف معظمها نتاج عامل 
يغادرن���ا ب�شرع���ة مف�شحاً املجال اأمام عامل جدي���د يتميز باختلف جوهري 
يف طبيعت���ه ويف مفردات���ه ويف منط علقاته ب���ني الب�شر، العامل القدمي يتم 
ى منه وم���ع الب�شر  جتريف���ه الآن بق�ش���وة تخل���و م���ن اأي تعاط���ف مع م���ا تبقَّ
املنتمني اإليه، ذلك العامل الذي يذوي ب�شرعة البق، بعد اأن اأثبت اأنه ميتاز 

ببلدة وبطيء يف ا�شتيعاب املتغرات اجلديدة ويف التكيف معها.
الب�ش���ر اجلدي���د يختل���ف ع���ن الب�ش���ر الق���دمي بكونه اأق���ل عاطفي���ة واأكرث 
م�شاعره���م،  يف  اإن�شاني���ة  اأق���ل  باخت�ش���ار  ه���م  اجلدي���د  الب�ش���ر  ان�شباط���اً، 
وعلقاته���م م���ع الآخري���ن علقة فردي���ة ان�شباطية ل حتم���ل م�شاعر الود 
�س وحت���رتم العلق���ة امل�شلحي���ة املتبادلة  والعاطف���ة بق���در م���ا حتم���ل وتَقدَّ
َكة  الق���ادرة على خلق عامل م�شرتك من خلل خلق روابط م�شلحية ْم�شرَتَ
جدي���دة تختل���ف عم���ا عهدن���اه، اخل�شو�شي���ة اأ�شبح���ت ب���ل معن���ى، وحت���ى 
الرواب���ط الأ�شري���ة والعائلي���ة ابت���داأت ت�شي���ق وتتقل����س اإىل ح���دود العائلة 
ال�شغ���رة املبا�ش���رة فق���ط، ومفه���وم التكاف���ل الأ�ش���ري والجتماع���ي اأ�شبح 
جزءاً من املا�شي، وحتى العلقة املبا�شرة بني اأفراد العائلة ال�شيقة ابتداأت 
تفق���د طبيعته���ا مل�شلحة علقة ت�شتند اإىل مفاهيم كونية عامة مثل حقوق 
الإن�ش���ان وحق���وق امل���راأة وحق���وق الطفل الت���ي اأ�شعفت من عفوي���ة العلقة 
العائلية املبا�شرة ومن الدور الطبيعي لكل من الأب والأم يف تربية اأولدهم، 
واأ�شب���ح ارتب���اط الأطفال بوالديهم ارتباطاً عاطفي���اً ولكنه مقيد ب�شوابط 
جتع���ل من العائلة جزءاً من نظام اجتماعي )social system( ولي�س 

اأ�شا�شاً للمجتمع )society( كما عرفناها وعهدناها على مر الع�شور.
العلق���ة ب���ني الب�ش���ر اأ�شبحت متر الآن ع���ب مو�شلت وو�شائ���ل وقنوات 
توا�ش���ل وتعبر ُتلغ���ي احلاجة اإىل توفر علقة اإن�شاني���ة اأ�شا�شها الحتكاك 
امل���ادي املبا�ش���ر من خلل املُ�َشاَه���دة والتوا�شل، وهكذا، ف���اإن اإن�شاناً ما يفهم 

التكنولوجي���ا احلديثة ويتق���ن ا�شتعمالها والتوا�شل عب و�شائلها املختلفة، 
ق���د يك���ون اأق���در عل���ى التفاه���م والتفاعل م���ع �شخ����س اآخر ميتل���ك املهارات 
نف�شه���ا ويقط���ن بعيداً عن���ه اآلف الأميال م���ن جاره الذي ي�شك���ن يف ال�شقة 
املقابل���ة يف املبن���ى نف�ش���ه ولكن���ه ل يتق���ن فن���ون التعام���ل م���ع التكنولوجي���ا 
اجلدي���دة، وهك���ذا، فاإن ما يحكم العلقة بني الب�ش���ر يف العامل اجلديد هي 
قدرته���م عل���ى التوا�ش���ل والتفاع���ل �شم���ن و�شائ���ل التكنولوجي���ا اجلديدة، 
ولي����س الرواب���ط العائلي���ة اأو الإن�شاني���ة اأو اجلغرافي���ة اأو املكاني���ة اأو الهوية 
الوطني���ة اأو العرقي���ة اأو الدينية اأو املذهبي���ة اأو قرب م�شافة التوا�شل املادي 

املبا�شر اأو ُبعِدها. 
ال�شيا�ش���ة اأي�ش���اً مل تع���د كما نعرفه���ا تقليدياً، واحلي���اة ال�شيا�شية الآن مل 
تع���د عقائدي���ة كما كانت يف القرن الع�شرين، ومل تعد بالتايل تعك�س اأ�شلوب 
حياة �شاحبها بقدر ما اأ�شبحت عبارة عن حمطة عبور من حالة اىل حالة، 
وم���ا كان مقد�ش���اً اأ�شب���ح قاب���ًل للت���داول، وما كان م���ن املَ�شلَّم���ات اأ�شبح من 

الأمور امل�شكوك بها.
�ش���وف ي�شه���د العامل اجلديد اختفاء الكثر م���ن املفاهيم التي تنتمي اإىل 
الع���امل القدمي ومنها الدولة الوطنية والهوية الوطنية وال�شيادة الوطنية 
لتف�شح املجال اأمام عامل �شيباين غر ملمو�س ل تعني فيه الهوية الوطنية 
�شيئاً ول متثل ال�شيادة الوطنية اأي قيمة حقيقية يف عامل يتم اخرتاقه من 
الف�شاء ويتم التجوال يف �شمائه واأجوائه دون ا�شتئذان، ويتم الو�شول اإليه 
واإىل مواطنيه عب �شبكة عنكبوتية ل تخ�شع اإلَّ اإىل القليل من القوانني، 
والق���درة على ال�شيطرة عليها حمدودة ج���داً وتكاد تكون معدومة اإل للقلة 

القليلة جداً من مالكي حقوق التكنولوجيا احلديثة املتطورة.
النتم���اء �ش���وف ينتق���ل م���ن الهوي���ة الوطني���ة اأو الديني���ة اأو املذهبية اإىل 
مفه���وم امل�شال���ح امل�شرتك���ة ب�ش���كل ع���ام واإىل مفه���وم امل�شلح���ة ال�شخ�شي���ة 
الت���ي ق���د ترتب���ط ب�شرك���ة م���ا اأو جمموع���ة م���ا ب�شكل خا����س، ال���ولء �شوف 
ينتق���ل بالت���ايل من ال���ولء للدولة اإىل ال���ولء لتلك ال�شرك���ة اأو املجموعة. 
وم���ن هن���ا ت�شبح ال�شيط���رة على الأم���ور وال�شب���ط والربط ق�شاي���ا ن�شبية 
اإىل   )societies( جمتمع���ات  م���ن  وحتوله���م  الب�ش���ر  بتط���ور  ترتب���ط 
اىل  اجلغرافي���ا  مفه���وم  يربطه���ا  م���ا  جمموعات )groups( يتع���دى 
مفاهي���م اأخ���رى مثل النتم���اء التكنولوج���ي اأو النتماء املهن���ي اأو امل�شلحي 
الذي قد ي�شبح البديل للنتماءات التقليدية كما يعرفها العامل القدمي.

ال�شلوك الإجرامي والع�شابات �شوف ت�شبح اأي�شاً مرتبطة بالتكنولوجيا 
اجلدي���دة والق���درة عل���ى الخرتاق الإلك���رتوين والنتماء له���ذه املدر�شة يف 
الخ���رتاق اأو تل���ك، وحت���ى الع���ادات الإجرامي���ة مث���ل الإدم���ان �ش���وف تاأخذ 
اأ�ش���كاًل جدي���دة تتوافق مع العامل اجلديد، واحلدي���ث هنا يدور مثًل حول 
اأمن���اط م���ن املو�شيق���ا برتددات معين���ة لها تاأث���ر اإدماين متام���اً مثل تاأثر 
املخ���درات م���ا يجع���ل امل���رء بحاج���ة ما�ش���ة اىل ال�شتم���اع اإليها ب�ش���كل دوري 

وبالطبع مقابل دفع مبالغ معينة اأو ا�شرتاك معني.
امل���ال املت���داول وال���رثوة ل���ن تبق���ى يف امل�شتقب���ل نق���وداً تقليدي���ة نلم�شه���ا 
ونح�شيه���ا ب���ل ه���ي يف الطري���ق لأن ت�شب���ح اأرقام���اً نقروؤه���ا اأو ن�شم���ع به���ا 
ون�شتعمله���ا دون اأن نراه���ا اأو نلم�شها بل نرى فق���ط ما ت�شتطيع اأن ت�شرتي 

ملالكها اأو تفعل له.
وهك���ذا، ف���اإن الع���امل اجلديد �ش���وف يك���ون عاملاً ب���ارداً ممل���وءاً بالفراغات 
الإن�شاني���ة الت���ي ل ميك���ن ملء فراغاته���ا بالعواط���ف بل بامل�شال���ح، و�شوف 
يك���ون عامل���اً موح�ش���اً يتميز ب�شع���ور متناٍم بالوح���دة والتوح���د اإىل حد امللل، 

ولكنه �شوف يكون عاملاً منظماً اإىل حد امللل اأي�شاً.
اهتمامات الب�شر يف العامل اجلديد �شوف تفوق حدود الأر�س التي نعي�س 
عليه���ا والت���ي اأخذت ت�شيق مب���ن عليها من ب�شر، وموارده���ا مل تعد حتتمل 
الإ�ش���راف الب�ش���ري يف ال�شته���لك والتلوث حيث الأج���واء م�شمومة واملياه 
ملوث���ة مما ل���ن يرتك اأمام الب�شر من خيار اإّل العمل على اإعادة احلياة اإىل 
اأر�شه���م املنكوب���ة، اأو النطلق اإىل عوامل اأخرى يف الف�شاء الرحب، اإذا كان 

ذلك ممكناً. 

هذا العالم الجديد الذي قد ال نعرفه لقاءات 
 كتب : د. لبيب قمحاويشعرية

  كتبت: د. فادية المليح حلواني

ثم���ة حال���ة خا�ش���ة نعي�شه���ا م���ع ال�شع���ر يف ف�شاءاته 
املفتوح���ة ب�شفافي���ة وم�شداقي���ة م�شاع���ره وخيالت���ه، 
بحري���ة ل قي���ود فيه���ا، وباأم���ل ل حم���دود بعي���د امل���دى 
وا�شعنقي. يقولون: قلب ال�شاعر هو قلب طفل �شغر 
نق���ي روحه ت�شكن بلبل غريده ونقاوؤه نقاء اليا�شمني 
الأبي����س، و�شم���اوؤه مك�ش���وة بغيوم ندي���ة، وعواطفه لها 
تلوي���ن ال�شفق حتمله���ا اأوراقه و�شرايين���ه ويبثها حباً 

واأملاً، واأمًل مفتوحاً من اأجل حياة حرة وكرمية. 
هيدج���ر(:  )مارت���ن  الفيل�ش���وف  اأتذك���ر كلم  وهن���ا 
)يج���ب األ منار�س الفل�شفة اإل يف �شكل ق�شائد(، وهذا 
يعن���ي اأن ال�شع���ر ه���و املج���ال الرح���ب للفك���ر الفل�شف���ي 

واأ�شتطيع اأن اأقول امل�شتقبلي. 
علق���ة  ه���ي  والفل�شف���ة  ال�شع���ر  ب���ني  العلق���ة  اإن 
عميق���ة ت�شتند اأو ت�شتمد علقته���ا هذه من خا�شيتني 
اأ�شا�شيت���ني لكل منهم���ا وهي اخلي���ال الفكري اخل�شب 
املم���زوج باأدب رفيع وفنية ممي���زة يف التنا�شق والنفتاح 

اخل�شب واجلمالية و�شول ً اإىل الإبداع. 
كان ال�شع���ر �شابق���اً ي�شتخدم للحما�شة، اأما الآن ف�شار 
عل���ى نه���ج اآخ���ر نه���ج املع���ري الفيل�ش���وف ال�شاع���ر، اأو 

ال�شاعر الفيل�شوف. 
العمي���ق  الفك���ر  اأم���ام  وا�شع���اً  الطري���ق  فت���ح  نه���ج 
وامل�شتقبل���ي فاإىل جانب احلما�ش���ة والو�شف والعاطفة 
ال�شع���ر  قن���اة  ي�شل���ك  الفك���ر  اأ�شب���ح  والرث���اء  وامل���دح 
ومدنيته���ا  الأم���ة  روح  ع���ن  يع���ب  بحي���ث  وف�ش���اءه، 
احلديثة بل اأ�شبح اأو رمبا اأق�شر الطرق لفهم م�شاعر 

الأمة وتطلعاتها. 
اإىل حي���اة جدي���دة  ال�شع���ب  ع���ن نزع���ة  لأن���ه مع���ب 
متح���رراً م���ن الظلم والقي���ود معاجلاً اآلم���ه واأمرا�شه 
اإىل امل�ش���اواة ب���ني ال�شع���وب والأجنا����س، ف�ش���ار  داعي���اً 
الجتماعي���ة  باأهداف���ه  والق�ش�ش���ي  التمثيل���ي  ال�شع���ر 
والفل�شفي���ة مع حمافظة على الأوزان املعهودة يف اأكرث 
الأعم���ال وميل وا�شح اإىل اخلفي���ف وتغير القافية يف 
العم���ل الواح���د على طريقة املو�شح���ات الأندل�شية، مع 
ح�ش���ور ثق���ايف وا�شع ت�شم���ل الفل�شفة وعل���وم الجتماع 
واملذاه���ب الأدبي���ة املتنوع���ة، ومعرفة فيتط���ور الفنون 
ال�شعري���ة والفكرية يف العامل اجلدي���د بلغاته املختلفة 

اأي�شاً. 
وعليه اأ�شتطيع القول اإنني اأ�شعر كلما اطلعت وقراأت 
اإىل �شع���ر ع���ن فل�شط���ني والقد����س ب�ش���كل  وا�شتمع���ت 
خا����س مبعاي�شة كب���رة مع �شمر الأم���ة وطموحاتها 
وامل�شتقب���ل ال���ذي نعمل له ونخطط حتري���راً وا�شتعادة 
للح���ق ورفع���اً للظل���م وحتقيق���اً للوح���دة طري���ق العزة 
والقوة واملجد احل�شاري، وخطوات تفتح املجال وا�شعاً 
اأم���ام تط���ور وحتديث حلي���اة جمتمعاتن���ا الت���ي ناأملها 

ونعمل لها. 
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قضايا وآراء

 كتب:  د. غسان غنيم
هل تعني امللتقيات الثقافية ثقافًة فقط؟

هل تعني املظاهَر الحتفاليَة، والإعلميَة..؟
هل تعني اأكرث من ذلك؟؟

نع���م كان���ْت رحلتن���ا اإىل ملتقى »عب���د ال�ش���لم العجيلي« 
»دورة عب���د اهلل اأب���و هيف« رحل���ًة يحفُّ بها التَّع���ُب.. ورمّبا 

�شيٌء اآخر..
وبع���د عن���اء ال�ّشف���ر كان اللقاء م���ع اأحّبٍة تداع���وا من كل 
اجله���اِت يف بلٍد َتعّل���م على املحبة بني اأبنائه اأّن���ى اأتوا واأّنى 

كانوا..
وم���ا اأرقى الرتحيب! وما اأحلى الِب�ْش���ر يف الوجوه، التي 
نقل���ْت عبق الفرات.. وب�شم���ة اأر�شه التي حملْت عبء اآلف 
ال�شن���ني من احل�ش���ارة.. والعابرين.. فتحكي حكاية وطن 
ع���رَف كلَّ م���ا حمل���ْت ب���ه ال�شن���واُت.. وظل���ْت تعط���ي احلب 

وتعطي الفرح، وت�شنع احل�شارة.. وتهب الفكر!
هك���ذا هي الرق���ة »ال�شبخ���ة« �شليلة احل�ش���ارة.. التي مل 
تن����َس اإِرَثه���ا.. فوهبْتُه لأبناء احلياة حّب���اً وثقافة وعطاًء.. 

.. للإجابة اأكرُث من �ِشقٍّ
فامللتقي���ات حتم���ُل املعرفَة والّثقافَة، وق���د متّتعنا بق�شٍط 
واِف���ٍر معه���ا مع اأفا�ش���ل، َقّدموا من ُمهِجه���م وعقولهم ما 
ُيغن���ي ويفيد.. وهذا من نافل القول.. فما جئنا وخّبْت بنا 

امل�شارات �شططا اإل وهذا الق�شد..
هل مّتعتنا مظاهر الحتفال؟

اأج���ل.. فاأه���ل »ال�شبخ���ة« وم���ن ه���م يف موق���ع امل�شوؤولي���ة 
خفاي���ا  يعرف���ون  اأخ���رى..  ومواق���ع  والإداري���ة  الثقافي���ة 
)الأه���ل  وب�شا�ش���ة  الرتح���اب..   وك���رم  الحتفالي���ة.. 
وال�ّشه���ل( فلم ينق�شنا من ه���ذا اأّي �شيء.. لكن اإذا فرغنا 

من كل هذا.. فماذا يبقى..؟ ماذا �شنحمل معنا؟
نحن اأبناء الثقافة فهي تعني لنا الكثر، ونحُن الباحثني 
ع���ن املعرف���ة وه���ي �شالُتن���ا.. ولكّنن���ا نرم���ي باأب�شارن���ا اإىل 
البعيد البعيد.. اإنه اللقاء مع العقول.. والتَّبادل، ومعرفة 
النفو����س والأرواح.. هذه �شعادة املعرف���ة.. معرفِة النفو�س 
الطافح���ة باجلمال واخل���ر... واحلب وال�شم���و الإن�شاين 
الرفي���ع.. وه���ذا الذي ي���روي الغلل���َة، وُيْغن���ي ال�شمر.. 

وُي�شِعرنا باأّن عناء الو�شول.. ي�شتحُق العناء.
كل من كان.. كان يقّدم ما ي�شمو باأرواحنا..

فرْحَن���ا باأق���لٍم وعق���وٍل.. عرفنا مدى عمقه���ا و�شمولها 
ر.. وفرحنا باأق���لم.. ت�شّق  يف الق���راءة والتحلي���ل، والتب�شّ
الطريق الطويل حديثاً.. ففرحنا. باأر�س وّلدٍة.. ما تزال 

ت�شنع الإبداع واجلمال...
وفرحن���ا )بال���روح ال�شامي���ة( »د. العاك���وب..« اب���ن اأر�س 
الإب���داَع  احلي���اة..  اهلل  حباه���ا  من���ذ  اأنبت���ْت  الت���ي  الرق���ة 
واملُبدع���ني، ه���ذا م���ا ميكن اأن تعني���ه لفظ���ة ».. اأكرث« التي 

جاء ِذكُرها يف املقّدمة.
اإن���ه لق���اء م���ع الأرواح ال�شامي���ة الت���ي ت���زرع يف داخلك اأن 
احلي���اة م���ا تزال تنت���ج اخلر واملحب���ة، وت�شتح���ق اأن ُتعا�س 
برغ���م كل �ش���يء، اإنه ال���روح ال�شامية »د. عي�ش���ى العاكوب« 
ِنتاج اأر�س الرقة قرين العجيلي.. و»اأبو هيف« يف الإبداع؛ 

ل تخطئه الروح الباحثة عن ال�شمو والرتفاع..
ول ت�شتطي���ع اإل اأن حتّل���ق مع���ه يف �شم���وه نح���و اأع���ايل 
املحب���ة واحل���ب الإن�شاين الذي يجعل م���ن الإن�شان جديراً 
.. الذي ي�شُل  باإن�شانيته.. يع�شُق اجلماَل.. والكماَل واحلبَّ

به اإىل ما اأراده اهلل اأن ي�شل اإليه من الرتقاء وال�ّشمو..
كلُّ م���ا ميك���ن اأن نقول���ه ع���ن اللق���اءات الثقافي���ة.. وارٌد 
و�شحي���ح.. ولك���ن لق���اَء الأرواح ال�شامي���ة، والعق���ول الت���ي 
متّجد مهند�س الكون الأكب ب�شموها ورقّيها.. واندغامها 
باحل���ب الأكب يج�ّش���ُد املتعَة الكبى.. واله���دَف الأعلى.. 

واجلائزَة الأ�شمى..
�شك���راً مل���ن هّي���اأ له���ذا امللتق���ى اأن يك���ون؛ م���ن م�ش���وؤويل 

الثقافة.. 
�شك���راً مل���ن �شّه���ل.. وو�ش���ع كل الإمكانيات لنج���اح امللتقى 

من امل�شوؤولني والإعلميني والإداريني..
امَيِة«.. وِح ال�شَّ �شكراً »للرُّ

ملتقى العجيلي 
واألرواح الّسامية

 كتب: د. مصطفى العبد الله الكفري ـ برلين

يحت���وي متحف برغام���ون يف برلني على كنوز ثمينة وعمارة خالدة واأعمال فنية 
تتمي���ز جميعه���ا بالتفرد، تغط���ي فرتة متتد اإىل 6000 عام م���ن تاريخ الب�شرية، حتى 
اأن املتح���ف ذات���ه م���درج على لئح���ة الإرث الثقايف العامل���ي ملنظم���ة اليوني�شكو اإ�شافة 
اإىل خم�ش���ة متاح���ف اأخ���رى يف جزي���رة املتاحف يف برلني، اجلزي���رة الواقعة يف و�شط 
نه���ر �شبي تنتم���ي لأكرث مواقع الزيارة �شعبية يف برلني، كما تعد من اأهم جتمعات 

املتاحف يف اأوروبا.
ويعد متحف برغامون يف مدينة برلني من املتاحف املهّمة يف املدينة، ويقع داخل 
جزي���رة املتاح���ف عل���ى �شف���اف نهر �ش���بي الذي يع���د من اأه���م املع���امل ال�شياحية يف 
برلني، والذي ي�شم اآثاراً تاريخية وفنية تعود اإىل قبل اأربعة اآلف �شنة قبل امليلد. 
الفن���ون  اإىل تاج���ر  اإن�ش���اء متح���ف برغام���ون يف ع���ام 1899م، و�شم���ي ن�شب���ة  مت 
والتحف هاين����س برغ���رون، اإذ يتاأل���ف ه���ذا املتحف م���ن ثلثة اأجنحة حت���وي اأ�شهر 
املعرو�شات من خمتلف احل�شارات البابلية والآ�شورية والأوروكية، اإ�شافة اإىل بع�س 

الأعمال الفنية املعا�شرة لأ�شهر الفنانني مثل بيكا�شو وماتي�س. 
هنا �شوف جتد اإعادة بناء رائعة للمباين التاريخية، وت�شمل هذه مذبح برغامون، 
ال���ذي اأعط���ى املتح���ف ا�شم���ه، وبواب���ة ع�شت���ار، التي تع���د واحدة م���ن عجائ���ب الدنيا 

القدمية.
الت�شمية: متحف برغامون، ن�شبة ال�شم اإىل، 

برغامون.
النمط املعماري: عمارة كل�شيكية جديدة.

املهند�س املعماري: األفريد مي�شيل.
اأح���د اأه���م املتاحف العام���ة يف جمهوري���ة اأملانيا 
الحتادي���ة، ي�شم اآثاراً تاريخيًة، وفنوناً، من عّدة 
ح�ش���ارات يع���ود اأقدمه���ا اإىل ما يقرب م���ن اأربعة 
اآلف �شن���ة قب���ل امليلد، ويق���ع متحف برغامون 
برل���ني،  العا�شم���ة  قل���ب  املتاح���ف يف  يف جزي���رة 
ويتك���ون املبن���ى م���ن طابق���ني اإ�شاف���ة اإىل طاب���ق 

ت�شوي���ة حت���ت الأر�س مب�شاحة جزئي���ة، موؤلف من 
ثلثة اأجنحة رئي�شة: 

1 - جمموعة الآثار الكل�شيكية التي ت�شغل ال�شالت املعمارية.
2 - جناح النحت. 

3 - متح���ف ال�ش���رق الأدن���ى الق���دمي، ومتحف الف���ن الإ�شلمي، مرتب���ة حول فناء 
يحتوي على منتدى يلتقي فيه جميع الزوار. 

اإ�شاف���ة لذل���ك يقدم املتح���ف برناجماً متج���دداً لإقامة معار�س 
خا�ش���ة ب�شف���ة موؤقت���ة، ته���دف اإىل تق���دمي ثقاف���ات وح�ش���ارات 

متعددة مبو�شوعات متنوعة. 
�ُشي���د املبن���ى يف الف���رتة ب���ني َعاّمي )1910-1930( عل���ى الط���راز 
الكل�شيكي احلدي���ث، ولتفرد مبنى املتحف املعماري، وما يحتوي 
من حتف واآث���ار، قررت جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة الأمم 
املتح���دة للرتبية والعل���م والثقافة اليون�شك���و، اإدراج املتحف �شمن 
قائمة مواقع الرتاث العاملي يف عام 1999 للحفاظ عليه للأجيال 
القادم���ة جنب���اً اإىل جنب م���ع متاحف اجلزي���رة، ويف عام 2012 بداأ 
م�ش���روع ترمي���م يهدف اإىل دم���ج املتحف ب�شكل وثي���ق مع املتاحف 
الأخ���رى على جزي���رة املتاحف، ي�شمل امل�شروع بن���اء اجلناح الرابع 
ال���ذي �شي�ش���م متح���ف الهند�شة املعماري���ة الأثرية م���ن احل�شارة 

امل�شرية، ومن املتوقع اأن يكتمل امل�شروع قبل عام 2025.
تتوىل اإدارة املتحف موؤ�ش�شة الرتاث الثقايف البو�شي اإحدى اأكب موؤ�ش�شات العامل 

الثقافية يف جمال حفظ الكنوز الأثرية والأعمال الفنية.
1 - تاريخ اإن�شاء املتحف:

�شبتمب 1930 ڤيتزولدت يلقي كلمة يف حفل الفتتاح
َعاّمي )1897-1899( م���ن  ب���ني  الف���رتة  يف  �شاب���ق  وق���ت  يف  املتح���ف  مبن���ى  �ُشي���د 
ت�شمي���م املهند����س الأمل���اين فريت���ز وول���ف )1847-1921(. واُفُتِتح يف �شه���ر دي�شمب/ 
الث���اين )1941-1859(،  فيلهل���م  فريدري����س  القي�ش���ر  عام 1901 م���ن  الأول  كان���ون 
كان���ت احلفري���ات الأثري���ة، وعملي���ات التنقي���ب ل ت���زال جاري���ة يف باب���ل، واأوروك، 

الع���امل،  اأخ���رى م���ن  واآ�ش���ور، وميليتو����س، واأماك���ن 
ولعر����س املكت�شف���ات احلديث���ة مب�شاح���ات ُمنا�شب���ة، 
ب���وده )1845- ف���ون  فيلهل���م  الأمل���اين  امل���وؤرخ  ق���دم 

1929( َقّي���م املتح���ف امللِك���ّي اآن���ذاك، مقرتح���اً ملبن���ى 
جدي���د للمتح���ف يف امل���كان احل���ايل نف�ش���ه، وبجان���ب 
ه���ذا املقرتح ق���دم املهند����س الأملاين األفري���د مي�شيل 
الر�شوم���ات الهند�شية وخطط البناء ع���ام 1906، اإل 
تت�ش���َن  ومل  باك���راً،  مي�شيل )1853-1909( رح���ل  اأّن 
ل���ه فر�شة تنفيذ امل�ش���روع، ثم �ُشيد مبنى املتحف مع 
تعدي���لت طفيف���ة، يف الف���رتة )1907-1930( حت���ت 
اإ�ش���راف �شدي���ق املهند����س مي�شي���ل املُق���ّرب، املُهند�س 

الأملاين لودفيغ هوفمان )1932-1852(.

2 - اأق�شام املتحف:
2 - 1 جمموعة الآثار الكال�شيكية:

ي�شم الق�شم الكل�شيكي يف متحف برغامون مذبح زيو�س، وب�شبب �شخامته يحتل 
قاعة وا�شعة جداً، متتلئ بالأدراج وحتتوي يف اأ�شفلها على منحوتات متثل ن�شال الإله 

الأوملبي �شد اجلبابرة، اإ�شافة اإىل منحوتات واملزهريات، والنقو�س والف�شيف�شاء. 
الف���رتة الطويل���ة م���ن التاري���خ الثق���ايف، ال���ذي ي�ش���م تداخ���ل ح�شارت���ي اليون���ان 
القدمي���ة وروم���ا القدمي���ة، اأو م���ا يع���رف با�ش���م 
الع�ش���ر الكل�شيك���ي القدمي، فرتة م���ن التاريخ 
كان���ت فيه���ا الثقاف���ة اليونانية تزخ���ر بالكث���ر 
م���ن مظاه���ر احل�ش���ارة، ت���روى ق�ش�ش���اً يزي���د 
عمره���ا عل���ى 2100 ع���ام م���ن خ���لل الهند�ش���ة 
والنقو����س  واملزهري���ات،  واملنحوت���ات  املعماري���ة 
والف�شيف�ش���اء، وكذلك البونزيات واملجوهرات، 
منطق���ة  م���ن  التاريخ���ي  واأكروبول پرغام���ه 
وفة اإىل  اأيوِل����س، واملكون م���ن اآلف القطع املر�شُ
جان���ب بع�شه���ا البع�س، ي���روي حكاي���ة مملكته، 
عب جمموعة من امل�شاهد املتتالية، ي�شور فيها 

اأحداث تلك الفرتة الزمنية.
2 - 2 ال�شرق الأدنى القدمي:

يحتوي ق�شم ال�شرق الأدنى القدمي الذي على بوابة ع�شتار التي تعد اأول البوابات 
يف تاري���خ الب�شري���ة والطري���ق الرئي�شي ملدين���ة بابل، كلها كانت منقول���ة من موقعها 
ب���ني النهري���ن اإىل متح���ف برغام���ون يف برل���ني، اإ�شاف���ة اإىل الر�شومات والكتاب���ات 

امل�شمارية فوق األواح الطني. 
بوابة ع�شتار العريقة:

ومن خلل بوابة ع�شتار العريقة، وعب طريق املوكب الذي يعد 
الطري���ق الرئي����س ملدين���ة بابل التاريخية، اإ�شاف���ة اإىل الر�شومات 
والكتاب���ات امل�شمارية فوق األواح الطني واحلجر وال�شمع واملعادن، 
دّون به���ا ال�شوؤون احلياتي���ة العام���ة والآداب والأ�شاطر وال�شوؤون 
الديني���ة والعب���ادات، اإ�شاف���ة اإىل جمموعة فريدة م���ن اخلزفيات 
والفخاريات والعدي���د م���ن الكن���وز والتحف من احل�ش���ارة والفن 
والثقاف���ة، م���ن ملحمه���ا ومعاي�شه���ا واأخيلته���ا وغره���ا، والت���ي 
يعود اأقدمها اإىل حوايل 6000 عام من الع�شر احلجري احلديث، 
والت���ي تنوع���ت بني احل�ش���ارات التي ن�شاأت يف تل���ك املنطقة، وتعّد 

من اأهم الآثار ال�شرقية يف العامل.
�شحن �شامراء 4000 �شنة قبل امليلد.

2 – 3 الفن الإ�شالمي:
�س للفن الإ�شلمي، واأَكُبه���ا ِم�شاحًة يِف اأوروبا واأمريكا،  ُيع���ُدّ اأق���دم ُمتحف خُم�شّ
ر ِلْلفّن الإِ�شلِمّي، متثل طّيفاً من مناِطق العامل الإِ�شلِمّي  ُمّ 93.000 حُتفة واأََثّ ي�شُ
رِف  عل���ى م���ّر الع�شور م���ن القرن الثام���ن اإىل القرن التا�ش���ع ع�شر، وعب رحل���ِة احْلِ
���ورة جِميل���ٍة وُموؤّث���رة، ِمن خلل الُلّغ���ِة الإبداعية اَلِّتي �شاغه���ا اْلفَنّان  الُعرِب���ِيّ يِف �شُ
���رق، وكذلك  اً ع���ن اأف���كاره واأحا�شي�شه، ِاّت�ش���م ِببلغٍة م���ن ملمح الفن يف ال�ُشّ ُمع���ِبّ
ِت���ي تو�ش���ف ِباأَّنها لغة الَفّن الإِ�شلِمّي، اإ�شاف���ة اإِىل احلرف اليدوية، من  الزخارف اَلّ
حت���ف زجاجية، و�شجاد �شرقي، ومنحوتات عاجية، وجموهرات، وخمطوطات ناِدرة، 

مال. ُف ِباجْلِ ِتي تَتّ�شِ اَلّ
من احل�شارة امل�شرية

متحف برغامون عام 1905
كم���ا ي�شم املتح���ف العديد م���ن القاع���ات التي حتتوي 
عل���ى �ش���الت معماري���ة مت نقله���ا بالكام���ل اإىل املتح���ف، 
اإ�شافة اإىل جن���اح النحت، والعديد من املنحوتات وقطع 

الف�شيف�شاء والتماثيل ذات احلقب الزمنية املختلفة. 
اإن متح���ف برغام���ون يف برلني - املاني���ا غني بالكثر 
م���ن القط���ع الأثري���ة الباهظة الثم���ن تاريخي���اً وثقافياً، 
اإذ يحت���وي عل���ى تنوع ح�ش���اري جعله يرتب���ع على عر�س 
قائمة اليوني�شكو للرتاث العاملي، ما يجعله من املتاحف 

املهمة عاملياً.

متحف بيرغامون )Pergamon museum( في برلين



 كتب: سامر الشغري

قضايا وآراءشعر
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10 جمادى األولى 1444 هـ

ل �ش����ك اأن لغ����ة احلوار يف الق�شة والرواي����ة من اأهم الأ�شباب التي تدفع 
القارئ اإىل قراءتها اأو الإم�شاك عنها.

ولع����ل مين����ه م����ن اأب����رز الروائيني العرب الذي����ن قربوا وقارب����وا بني لغة 
ال�ش����ارع /اللهجة العامي����ة/ وبني العربية الف�شحى، ليخرجوا بحوار حي 
ف�شي����ح ي����وؤدي ال����دور املطلوب فهو ينتق����ل بباعة من لغ����ة عالية التعبر 
الفني �شاعرية املبنى واملعنى يف ال�شرد، اإىل لغة تعادل مو�شوعيا وتن�شجم 

مع ال�شخ�شية التي يتحدث عنها �شاحب احلوار.
اأول-  ح��وار ال�شجن��اء: ال�شج����ن كم����كان له حيز وا�ش����ع يف كثر من 
رواي����ات وق�ش�����س مينه فه����و ابن احلياة واب����ن الواق����ع، وال�شجن جزء من 
هذه احلياة وبالتايل جزء من هذه الأعمال الأدبية، ففي ق�شة /الكاتب/ 

يتناول حياة املوقوفني من خلل ق�شة كاتب يتم توقيفه. 
ويلحظ الباحث اأن مينه نقل لغة ال�شجناء باأمانة ومو�شوعية، لجئاً 
اإىل و�ش����ع نقاط ح����ني يرتفع عن ذكرة كلمات بعينه����ا، وي�شف يف البداية 

تفا�شيل النَظاَرة بالق�شر العديل يف دم�شق، التي تتاألف من عدة غرف �شغرة ت�شكل ن�شف 
م�شتطيل اأمامها ممر ووراءها جدار، وقد اأنارت م�شابيح  كهربائية �شحيحة.

وتت�ش����ح �شخ�شية ال�شرطي من خ����لل �شرد ب�شيط يقدمه مينه //والرقيب اجلال�س وراء 
الطاولة كمدير ذي جللة، عبو�س ومتعجرف، ل يفتاأ ي�شيح:

كف����ى ي����ا اوغاد.. ي����ا اأولد الكلب واهلل لأحطن����ك يف الزنزانة اأن����ت.. ولأ�شربنك حتى متوت 
اأنت الآخر. 

ث����م ينق����ل ح����وار املوقوفني مع ال�شرط����ي حي����ث ال�شتجداء والتو�ش����ل واللمب����الة ب�شتائم 
ال�شرط����ي، وكاأنهم اعت����ادوا على ال�شجن والتوقيف، ويعرفون اأن ه����ذه التهديدات هي جمرد 
تع����اٍل وفر�����س هيب����ة م����ن ال�شرطي املتعج����رف فيتو�شل����ون بلغة تنم ع����ن امل�شت����وى الأخلقي 

والثقايف واملجتمعي لهوؤلء املوقوفني.
//وي�شيح �شجني ل مباليا بتهديدات الرقيب

بعر�شك يا �شيد حممد قل للأ�شتاذ عبد ال�شتار يف غرفة املحامني
وي�شيح اآخر:

يا �شيد م�شطفى، يا اأخ، دخيلك.. قل للأ�شتاذ ي�شتعجل يف طلبي للمحاكمة.
وي�شرخ ثالث:

يا ر�شوان.. وحياة �شواربك ت�شاأل عن فلن يف باحة الطابق الأول.
وجند احلوار عند مينه ينقل بواقعية وم�شداقية، نوعية ال�شجناء املختلفة من �شرقة اإىل 
تعاط����ي خم����درات وح�شي�س اإىل �شذوذ جن�شي، فينحدر احلوار بح�شب نوعية هوؤلء ال�شجناء 

وطريقة تفكرهم.
//كان رجل يوجه كلمه اإىل ال�شرير عن ميينه قائل:

اأمل تتب اإىل ربك وتقلع عن ملحقة الغلمان
قال ال�شرير:

يلعن ال�شيطان
�شافل

فنب ال�شرير:
ملاذا ت�شتمني؟ مكتوب علّي.. كله ب�شبب عاهتي.

كم����ا يظه����ر نظرة ال�شجناء اإىل جرائم بع�شهم، حيث ي�شتعرون من اأفعال غرهم، فالل�س 
ياأنف من اأفعال يجدها اأكرث دناءة من ال�شرقة ويرتفع على التعامل مع مرتكبيها

//فق����ال الل�����س كلم����اً �شحك له املتحلقون ح����ول ال�شرير وقال رجل مي����د راأ�شه من بني 
الأرجل:

�شيكارة اأ�شتاذ.. ح�شنة عن �شبابك 
وقال الل�س:

ل ت�شدق هذا الأعمى اأ�شتاذ ابن كلب وكذاب .. له �شوابق بعدد �شعر الرا�س.. 
وم����روج احل�شي�����س واللغة التي تدل على تدين وانحدار ثقافت����ه، اإ�شافة اإىل الكذب ال�شاذج 

الذي يقابله رد احل�شا�س املكرر ملا يقوله املروج بطريقة تدل على فعل احل�شي�س بعقله
//كان الرجل يلب�س �شرواًل اأ�شود وقد بدا اأكرث �شحواً من زميله وهو يو�شيه قائًل:

اإذا �شالك املحقق من دكها لك؟ قل ل اأعرف.. هي كانت مدكوكة.
فيجيب الرجل امل�شتلقي واملجذوب من اأثر احل�شي�س:

هي كانت مدكوكة
اأيوه.. بري عليك.. هي كانت مدكوكة �شوي

هي كانت مدكوكة
هه.. اأم�شك هذا احلرف.. ل تذكر ا�شمي.. قل له هي كانت مدكوكة

فيهوم احل�شا�س ويجيب
هي كانت مدكوكة//. 

ول نلحظ غرابة يف اإدخال بع�س الألفاظ العامية// بري عليك، و�شوي، وحياة �شواربك، 
دخيل����ك// فه����ي ت�شف����ي عل����ى احلوار م�شح����ة واقعي����ة، اإ�شاف����ة اإىل اأنها توحي بت����دين ثقافة 
املتح����دث وم�شت����واه الجتماع����ي والأخلق����ي والقيم����ي دون اأن تنح����در باحل����وار اإىل العامية 

ال�شرفة، اإمياناً من الكاتب بجماليات الف�شحى و�شعة �شدرها وقوة دللتها. 
ثانيًا - حوار البحر وامليناء... حنا مينه ابن البحر تربى بني �شواطئه طفًل، وخا�س 
عبابه يافعاً وعا�شر بحارته وعمل بينهم يف �شبابه، فهو الأدرى بلغة البحر والبحارة وامليناء، 
وظ����ل يخت����زن يف ذاكرته حياته����م ومغامراتهم واأغانيه����م واأحاديثهم و�شتائمه����م التي ت�شكل 
ج����زءاً ل يتج����زاأ منه����م، فاأن تكون بحاراً يعني اأن حتمل البحر بني �شلوعك كما يحملك على 
ظهره، واأن تتعلم منه الهدوء والهيجان واأن حتمل ق�ش�س الأولني وتفتح �شدرك للقادمني، 
اإن����ه حن����ا مين����ه ال����ذي يفهم لغة البح����ر والبحارة، و�شنمر عل����ى حوار البح����ارة يف عملني على 

�شبيل املثال ل احل�شر هما ال�شراع والعا�شفة ونهاية رجل �شجاع.
يف ال�ش����راع والعا�شف����ة ن����رى الطرو�ش����ي يداف����ع ع����ن اأب����ي حمم����د �شديق����ه 
وملزم����ه الدائ����م  وعامل����ه يف املقه����ى ال����ذي اأقام����ه عل����ى البح����ر بع����د حتطم 

مركبه حني ي�شربه �شالح برو// زعرنتك علي اأنا يا ي�شويلح يا ابن...//
حي����ث ي�ش����ع نق����اط م����كان الكلم����ات الت����ي ياأن����ف اأن يتلف����ظ به����ا، وي�شتطيع 
الق����ارئ اأن يخم����ن تل����ك الكلم����ات الت����ي ميك����ن اأن يتف����وه به����ا الطرو�شي ذلك 
البح����ار ال�شجاع عندما يعت����دي اأحد على �شديقه الويف، الذي يعتب اعتداءه 

عليه اعتداء على الطرو�شي نف�شه.
ون����رى حدي����ث الطرو�شي م����ع اأبي اأمني زمل����ة رئي�س امليناء عندم����ا ي�شعر اأن 
الر�شال����ة الت����ي ينقله����ا ل����ه من اأب����ي ر�شيد حتول����ت اإىل تهديد // ا�شم����ع يا اأبا 
اأم����ني نح����ن نتح����دث كاأ�شدقاء فل موج����ب لتذكري بقوة النف����وذ ول داعي 

للتهديد
اندفع اأبو اأمني 

ويروي له حكاية �شراع بني اأبي ر�شيد و�شابط جمرك يف امليناء.. ليتابع:
//� والذي����ن ي�شايرون����ه ينتفع����ون واأن����ت �شتك����ون يف املقدم����ة فلماذا ترف�����س النعمة وجتلب 

لنف�شك وجع الرا�س.
وبعد؟

وبعد فكر بالأمر، املثل يقول العني ل تقاوم املخرز.
ونلحظ مدى حر�س مينه على ت�شوير لغة البحارة وطريقتهم يف الق�شم /معاذ اهلل اأبو 
الزه����د، ب�شريف، وحي����اة الأخوة/ وطرائقهم يف التهديد و�ش����رب الأمثال والق�ش�س للعتبار 

منها.
ويتط����رق مين����ه يف �شرده لأخلق بع�س البحارة ليوؤ�ش�س للحوار الذي تكتمل فيه �شفاتهم 
من خلله // وجاء من اأطراف املدينة رجال يقول كل منهم ما يقوله عن �شالح برو كانوا 
اأ�شحاب����ه فلم����ا وق����ع �شمت����وا به .. ويف الأي����ام التالية �شرع����وا بالجتاه نحو مقه����ى الطرو�شي 
للتع����رف اإلي����ه واكت�شاب مودته وتد�شينه زميًل جديداً.. وبل����غ الطرو�شي ما يقال من مديح 

عنه فما طرب له قط.
اأن����ا ل�ش����ت من هذا ال�شن����ف اإذا مل يعتد اأحد علي ل اأعتدي على اأحد.. اأما وقد وقع ما وقع 

ف�شاأجعل �شويلح ين�شى احلليب الذي ر�شعه.
ولكن انتبه �شويلح غدار.
 الإن�شان ل ميوت مرتني.

لعل ال�شجن يربيه هذه املرة. 
من جهتي ل اأرغب يف �شجنه لقد اأ�شقطت حقي عنه. 

اإذاً اأنت تنتظر خروجه.
ل اأنتظر �شيئاً.

ف�شر �شويلح كلب نحن نوؤدبه عنك.
ل توؤدبوه ول يوؤدبكم اأنا اأ�شفي ح�شابي معه.//

وي�ش����ف الطرو�ش����ي بال�ش����رد كيف ي�شيق ذرعاً به����وؤلء الزعران وبالزمن ال����ذي اأو�شله اإىل 
ه����ذه احلال����ة، بع����د اأن كان بح����اراً ي�شارع البح����ر بجبوته وعظمته والآن بع����د اأن فتح املقهى 
ف�ش����ار ُيفر�����س علي����ه مث����ل ه����وؤلء، ث����م يو�شي اأب����ا حممد باأخ����ذ احل�ش����اب منه����م واإذا رف�شوا 
فواقعة اأخرى كواقعة �شويلح، اإذ جند مينه يدخل اإىل اأعماق حياة البحارة بكل م�شتوياتهم 
وي�شتنب����ط دواخله����م النف�شي����ة ويلتق����ط بذاكرت����ه لغته����م، ليوظفه����ا يف الك�ش����ف ع����ن اأبطاله 

لتت�شافر كلها لفهم الن�س الروائي على اأكمل وجه.
ويف نهاية رجل �شجاع ينقل مينه حواراً بني مفيد الوح�س وما�شح الأحذية يف قهوة امليناء، 
يظه����ر في����ه تردي الأخلق يف ذلك املكان وانحدار م�شت����وى اللغة التي تعك�س القيم والعادات 
والأف����كار له����وؤلء العم����ال، الذي����ن ينتم����ون اإىل فئ����ة احلمال����ني ول�شو�����س املين����اء والفق����راء 
ويعتا�ش����ون عل����ى م����ا يرميه البحر م����ن فتات وبقاي����ا، اإ�شافة اإىل البلطجي����ة الذين يعتمدون 
على ع�شلتهم و�شكاكينهم يف حماية �شادة امليناء، اأما احلوار الذي يدور بني ما�شح الأحذية 
ومفي����د فه����و ل يعك�س فقط �شخ�شية ما�شح الأحذية، ب����ل يعك�س كل مظاهر احلياة يف امليناء 

واأخلقهم وعاداتهم..
//�شاألته:

ما ا�شمك باخلر؟
اخلربوط.

هكذا.. حاف؟.
تريده مفلفًل!.

قاله����ا وم����د يده اإىل علبة �شكائ����ري تناول �شي����كارة واأ�شعلها و�شحب منها نف�ش����اً قوياً.. كان 
ح�شا�شاً.. كان ابن ميناء حقيقياً فغمزت له بعيني وقلت:

يبدو اأنك تتعاطى الكيف.
ومن ل يتعاطى الكيف هنا؟ نحن يف معبد اأم مرفاأ!

يف مرفاأ.
يف املرف����اأ جت����د كل �ش����يء اطلب جت����د .. ماذا تريد ام����راأة ..غلم ..ح�شي�����س..؟ كله جاهز.. 

يتوقف على الدفع.. هل اأنت دّفيع؟
اأعطيته ن�شف لرة رميتها يف الهواء فالتقطها بخفة وقال:

دّفيع... اأجلب لك امراأة يف الليل؟
 ل اأريد الن�شاء اأي�شاً.

ل تقل هذا.. من ي�شمعك يظن اأنك خم�شي.
واأنت كيف تراين؟

فحل يف املظهر ولكن العبة يف ال�شروال.

لغة الحوار الواقعية عند حنا مينه

م���ا انفّك���ت العملي���ة النقدي���ة تراف���ق العملي���ة 
الإبداعي���ة من���ذ نعوم���ة اأظف���ار ال�شع���ر وال�ش���رد 
عموماً، فقد �ِشئل املتنبي عن �شعره مرة فاأجاب: 
ا�شاأل���وا ابن جني فهو اأعلم ب�شعري مني، ولهذا 

الكلم بعدان اأ�شا�شيان:
ب���ني  اجلدلي���ة  اأو  التعال���ق  م���دى  ه���و  الأول: 

العملية الإبداعية والنقدية.
والث���اين: ه���و اع���رتاف املب���دع باأهمي���ة النق���د 
ودوره يف �ش���رح الن����س الإبداعي وتف�ش���ره، و�شّر 
ه���ذا اجل���دل ل يخف���ى عل���ى املتاب���ع اإذ اإن املب���دع 
نف�ش���ه هو اأول ناق���د لعمله الإبداع���ي وتاأمله وما 
الق�شائ���د الت���ي ُعرف���ت باحلولي���ات اإل دليل على 

قولنا. 
اإّن النق���د ال���ذي يق���وم عل���ى معاي���ر �شحيح���ة 
ب���ل  الن����س،  عي���وب  تق�ش���ي  فق���ط  لي����س  غايت���ه 
تقييم���ه لإظه���ار ما في���ه اأي�شاً من ان�ش���اق دللية 
وجمالي���ة، وق���د جت���اوز النق���د احلدي���ث اإط���لق 
الأحكام و�شوًل لتحليل الن�س واإعادة كتابته، وما 
تعدد املناهج النقدية من التاأثرية اإىل التفكيكية 
م���روراً بالبنيوي���ة اإل حماولة دائم���ة للحوار من 
اأج���ل حتري���ر الن����س الإبداع���ي من قي���م حمددة 
الجت���اه اإىل قي���م مفتوح���ة عل���ى ع���وامل �شردي���ة 
ومعرفي���ة وجمالي���ة �شواء يف ال�شع���ر اأم النرث ويف 

العمل الإبداعي عموماً. 
ويت�ش���اءل بع����س الدار�ش���ني ع���ن ال�ش���ر يف عدم 
باحلق���ل  امل�شتغل���ني  بع����س  م���ن  النق���د  تقب���ل 

الإبداعي؟
العرب���ي  الإن�ش���ان  واجل���واب يكم���ن يف طبيع���ة 
ال���ذي ما زال يرزح حتت اأعباء املا�شي وما يحمله 
م���ن فك���ٍر اإق�شائ���ي يف جم���الت احلي���اة املختلفة، 
ومل يبل���ور حتى الآن روؤيته حلياة مدنية تعرتف 
بح���ق الآخ���ر عل���ى جمي���ع امل�شتوي���ات الإن�شاني���ة 
وخا�ش���ة املج���ال الثق���ايف والإبداعي ال���ذي ي�شكل 

رافعة للفكر وحترر الإن�شان. 
ويف ه���ذا الإط���ار ل ب���د م���ن النقد ال���ذي ي�شكل 
م���راآة عاك�ش���ًة ي���رى املب���دع م���ن خلله���ا مكام���ن 
ال�شعف والقوة، وم�شتوى الروح الإبداعية لديه، 
اإذ ل ميك���ن لقبطان يقود مركباً يف عر�س البحر 
حي���ث امل���اء وال�شم���اء فق���ط ف���ل مراك���ب اأخ���رى 

يقارن بينها اأن يحكم على قيادته باملهارة.
حموري���اً  و�شيبق���ى  النق���د  دور  كان  لق���د  نع���م 
يف اكت�ش���اف الأبع���اد الأن�شاقي���ة والب���وؤر العميق���ة 
لل���دال واملدل���ول خ���ارج الق���راءة التقليدي���ة الت���ي 
ت���رى �شطح اللغة فل تكت�ش���ف كنه اجلمال الذي 
ق���د يك���ون متواري���اً، ول نع���ّول على ذائق���ة املتلقي 
وحده���ا اإذ ق���د ل تك���ون ق���د خرجت م���ن الذائقة 
العام���ة اأو )ذائق���ة القطي���ع( اإذا جاز لن���ا التعبر، 
فالعملي���ة النقدي���ة م���ع العملي���ة الإبداعية تربي 
الذائق���ة كم���ا تربي الغيم���ة اأحلم الزه���ر وت�شع 

ال�شكة على الطريق ال�شحيح.

جدلية النقد 
واإلبداع

 كتب: يحيى محيي الدين
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يق����ال يف امليثولوجي����ا الإغريقية، يج����ب اأن نعرف ذلك، اإنه قد �ش����اد يف البدء »ال�شوا�س«، 
ن، ال����ذي كان فراغ����اً عظيماً يق����وم يف حيز �شغ����ر من الل �ش����يء، واأجنب  حال����ة ال����ل تك����وُّ
»ال�شوا�����س« الظ����لَم و«الليَل«، وولد »الليُل« توءمني: »ثاناتو�س«، اإله »املوت«، و«هيبنو�س«، 

اإله »النوم«.
عا�����س يف اليون����ان القدمية ملٌك: »�شيزيف«، راآه البع�س ملكاً ذكياً وطيباً؛ ووجد اآخرون 
اأن����ه ق����د يك����ون الأب الطبيعي ل����� »اأولي�س«، هذا البط����ل الذي قاتل ال�شيكل����وب، لكن، ح�شب 
اآخري����ن اأي�ش����اً، كان »�شيزيف« خمادع����اً، غر نزيه، ي�شرتي القمح م����ن الفلحني الفقراء 
باأبخ�����س الأثم����ان ويبيع����ه ب�شع����ر الذهب، وم����ن عيوبه اأن����ه كان يزعج الآلهة ب����دوام �شكواه 
وتذم����ره م����ن الطق�س: »اجلو حار اأك����رث من اللزم،، الطق�س بارد اأكرث مما ينبغي،، املطر 

كثر غالباً،،،«، ومل تكن هذه فكرة جيدة.
وذات ي����وم، وق����د بقي »�شيزي����ف« يعكر �شفو عمل الآلهة، لكن اأكرث م����ن املعتاد هذه املرة، 
اغت����اظ »زيو�����س«، اإل����ه ال�شماء والأر�س، ففو�����س »ثاناتو�س«، اإله »املوت«، بتفّق����ده، تهياأ اإله 
امل����وت، ولب�س معطفه الأ�شود، وارتدى قبعت����ه ال�شوداء الكبرة، وانتعل زلجتيه ونزل من 

جبل الأوملب، قا�شداً ق�شر �شيزيف.
ا�شتقبل����ه »�شيزي����ف« بلباقة، وحاب����اه باإكرام واهتم����ام، ودعاه اإىل النتظ����ار يف القاعة اإىل 
ح����ني ينته����ي م����ن حترير و�شيت����ه، وما اإن حل امل����وت يف القاعة، حتى اأغل����ق »�شيزيف« عليه 
الباب بالقفل واملفتاح، وختمه ب�شحٍر كان قد تعلمه خلل درو�س باملرا�شلة، ووجد »املوت« 
نف�ش����ه حبي�����س القاع����ة، وما ع����اد اأحد من الب�شر مي����وت، من ح�شن حظه����م، ل بد من قول 

ذلك. 
كان »هيبنو�س«، اإله النوم، قد قرر الذهاب لتحرير اأخيه التوءم، اإل اأن »�شيزيف« ح�شره 

»هو الآخر« داخل خزانة ثياب، فكف الب�شر عن النوم. 
كان الأم����ر هن����ا اأق����ل غراب����ة، م�ش����ت ليل����ة، واأمك����ن اأن ت�ش����ر الأم����ور كاملعت����اد؛ لكن بعد 
�شهري����ن، وم����ع غي����اب املنومات، الت����ي مل تكن قد اخرتعت بعد، بقي الب�ش����ر بل نوم، تعبوا 

كثراً وظهرت انتفاخات حول اأعينهم اأخذت تتدىل حتى و�شلت اإىل �شررهم. 
بداأ انعدام املوت يوؤملهم اأي�شاَ: كان امل�شنون مع مرور ال�شنوات يفقدون كثراً من قوتهم، 
وراح امل�شابون بحوادث مميتة يعانون من عذاب األيم، و�شار املحاربون يعودون من القتال 

وروؤو�شهم املقطوعة حتت اأذرعهم، ما عادت ثمة و�شيلة للموت. 
غ����اب اللح����م ع����ن املوائد، فم����ا عادت هناك طريق����ة لقتل الثور، ومل يع����د ال�شهم ينفع يف 

ا�شطياد بطة، بل حتى راح النا�س يرون اأ�شراباً من البط حملقة وال�شهام يف اأج�شادها. 
ثار الب�شر، ونظموا م�شرات �شخمة، لي�س من اأجل ال�شلم، بل من اأجل املوت؛ ووقعوا 
عرائ�����س التما�����س، بل اعت�شموا اأي�شاً اأمام جبل الأوملب رافعني �شعارات: »نريد اأن منوت! 

كفانا خلوداً!«
اجتم����ع الآله����ة، وتدخل »زيو�����س« �شخ�شياً، متكن م����ن حترير »املوت« و«الن����وم«، وجاءت 
النتيج����ة ف����وراً: ن����ام الب�شر ح����اًل من �شدة ما تعب����وا، وبعد �شبعة اأي����ام، ا�شتيقظ ن�شفهم ل 

اأكرث، ومات الباقون، ودفن الأحياُء الأموات، وا�شتغرق ذلك مئة �شنة. 
اأم����ا »�شيزي����ف«، فقد عاقبه »زيو�س« برمي����ه يف اجلحيم، و�شحب منه النوم واملوت، وحكم 
عليه بدفع �شخرة �شخمة اإىل اأعلى جبل، فتهبط به ليعود اإىل دفعها جمدداً نحو الأعلى، 
وهكذا طوال �شاعات النهار ولبقية الأزمان، مع اأبدية اجلحيم، ول �شيما حوايل النهاية.

حكاية من الموروث 
الشعبي اليوناني

هيبنوس /إله النوم/
 ترجمة محمد الدنيا  

  كتب: عبد العليم حريص

  قصة: معتصم عيسى

ا�شت�ش����اط حمقق ال�شرطة غ�شب����اً، بعد اأن 
ك����رثت جرائم قتٍل يف القري����ة، فقد بلغ عدد 

القتلى: ثلثة �شباب، ورجل، وامراأتني.
وكّل اجلرائ����م متت ب�شكل منظم، وحرفية 
اأم����ام قات����ل  اأنه����م  اأدرك����ت ال�شرط����ة  عالي����ة، 
مت�شل�ش����ل، وملّا �ش����ّرح الطب ال�شرعي اجلثث، 
اكت�شف����وا اأن جميعه����م قد قطع����ت األ�شنتهم، 
واملفارق����ة الت����ي حرت ال�شرط����ة، اأن اجلاين 
مل ي����رتك اأّي �شيء يدل عل����ى هويته، فيبدو 
اأن����ه ماه����ر ج����داً وح����اذق ال����ذكاء اأي�ش����اً، وله 
علق����ة م����ا باجلراح����ة، ف����كل ال�شحاي����ا، مّت 
تخديره����م اأوًل، وم����ن ث����ّم قط����ع األ�شنته����م، 

وبعد ذلك ته�شيم روؤو�شهم.
وم�شت الأيام، والتحقيقات ومل ت�شفر عن 
اأي �ش����يء، ي�شهم يف حّل األغ����از تلك اجلرائم، 
حت����ى ُقي����دت جميعها، �شد جمه����ول، وعادت 

القرية كما كانت اآمنة مطمئنة.
كان  للقري����ة،  املج����اور  الت����ل  اأعل����ى  ف����وق 
جاب����ر يجل�س وحي����داً، م�شتغرق����اً يف �شروده، 
ير�ش����م لوحة، يبدو فيه����ا طفل يبكي، وباقي 
يف  ثلث����ة  ي�شحك����ون:  اللوح����ة  �شخ�شي����ات 
مقتب����ل العم����ر، ورج����ل م�ش����ن، وامراأت����ان يف 

منت�شف العمر.
مل تكن هي امل����رة الأوىل، التي ير�شم فيها 
جابر هذه اللوحة، فقد ر�شمها مراراً، وكلما 
انته����ى م����ن ر�شمه����ا، اأ�ش����رم فيه����ا الن����ران، 
فر�شمه����ا  ويع����ود  �شه����وراً،  اإل  يلب����ث  وم����ا 
بالتفا�شي����ل نف�شه����ا، كنظ����رة العي����ون، الت����ي 
ت�ش����ي مبا يدور يف الأعماق، فق����د كان بارعاً، 
�شخ�شي����ة  ل����كل  التعاب����ر اخلفي����ة،  نق����ل  يف 
منه����م، فهو يحفظ تلك التعابر يف ذاكرته، 
ط����وال �شن����وات عم����ره، وكّل م����ن يف اللوح����ة 
فاغ����راً فاه، ول�شانه يت����دىل منه، عدا الطفل 
ال����ذي كان مطب����َق �شفتي����ه، دام����ع العين����ني، 

كا�شف البال.
نظ����ر يف اللوح����ة، قب����ل اإحراقه����ا، وتداعت 
اأمامه الذكريات، كيف اأنه ولد قبل ع�شرين 
عام����اً، بعاه����ة يف ل�شان����ه، فق����د كان ق�ش����راً، 
م����ا جعله غر ق����ادر على نطق اأق����ل الكلمات 
ب�ش����كل �شحي����ح، ويف املدر�ش����ة كان ثلثة من 
زملئ����ه يتنم����رون علي����ه، ويلحقون����ه حتى 
خ����ارج الف�شل، وحني يذه����ب للناظر �شاكياً، 
كان ي�شخ����ر منه اأي�شاً، قائًل له: ما ا�شمك؟ 
ف����رد )داب����ي( فتعل����و ال�شح����كات يف مكتب����ه، 
لع����دم مقدرته على نط����ق حتى ا�شمه، ويظل 
لبيت����ه،  يرج����ع  وح����ني  الي����وم،  باق����ي  يبك����ي 
فيج����د اأمه اخلر�ش����اء، يرمت����ي يف اأح�شانها، 
وي�شك����و له����ا م����ا يح����دث مع����ه، فكان����ت تربت 
عل����ى كتفه، وتبكي هي اأي�ش����اً، ظناً منها اأنها 

ال�شب����ب، يف ه����ذه العاهة، الت����ي ولد بها، وقد 
اأخطاأت للمرة الثاني����ة، حني �شمته )جابراً( 
لأن����ه �شينطق اجليم داًل، وال����راء ياًء، ما زاد 
الطين����ة بل����ة، لكنها اخت����ارت له ه����ذا ال�شم، 
لع����ل اهلل يج����ب خاطره����ا ب����ه، بع����د اأن ت����ويف 

والده قبل ولدته.
فاأب�ش����ر جاب����ر الدني����ا يتيم����اً، ولي�����س معه 
اإل اأم����ه، الت����ي تعم����ل يف دبغ اجلل����ود لأهايل 
القري����ة، وتل����ك كانت مهن����ة والده، ومل جتد 
املراأة م�شدراً للرزق، تنفق به على �شغرها، 
غ����ر هذه احلرفة املق����ززة؛ لتح�شل على ما 

ي�شد احتياجاتها وابنها. 
وعل����ى مقرب����ة من بيت جاب����ر، كانت بقالة 
�شغ����رة، تديره����ا �شي����دة، اأقل م����ا تو�شف به 
اأنه����ا متنم����رة عل����ى اجلمي����ع، تعي����ب على كل 
النا�����س، لذل����ك كان جلاب����ر ووالدت����ه ن�شيب 

كبر من تنمرها.
اأم����ا جارتهم املت�شلطة، فقد كانت ت�شطنع 
امل�ش����كلت معهم����ا، بحجة اأن رائح����ة اجللود 
لبيته����ا،  وال����كلب  الذب����اب  جتل����ب  العفن����ة، 
وكان����ت الأم تتق����ي ال����رد عليه����ا، وكث����راً م����ا 
كان����ت تعي����ب عل����ى جاب����ر تلعثم����ه يف الكلم، 

وتقلده بطريقة فجة، وت�شخر منه.
ب����ني كل ه����ذه ال�شخ�شي����ات املتنم����رة، ك����ب 
جابر، وعرف نف�شه، واأدرك اأنه غر مرغوب 
في����ه م����ن املجتم����ع، وت����رك املدر�ش����ة قب����ل اأن 

يح�شل حتى على ال�شهادة البتدائية.
كان  بالقري����ة،  احلكوم����ي  امل�شت�شف����ى  ويف 
هن����اك طبيب، يت�شف بدماث����ة اخللق، طلب 
م����ن اأه����ايل القري����ة اأن ير�شح����وا ل����ه �شبي����اً، 
يق�ش����ي له حاجات����ه، ويقف مع����ه يف العيادة، 
لعدم وجود عمال متري�س يف امل�شفى، فوقع 
اختي����ار الطبي����ب عل����ى جاب����ر ب����ني كل م����ن 

ُعر�س عليه.
اجل����روح،  كتغي����ر  الكث����ر  جاب����ر  تعل����م 
ال����دم،  �شغ����ط  وقيا�����س  احلق����ن،  واإعط����اء 
وكان الدكت����ور يث����ق في����ه، وترك مع����ه مفتاح 
الأدوي����ة  ي����ده  حت����ت  ف����كان  ال�شيدلي����ة، 
وامل�شكن����ات، وامل�ش����ارط الطبي����ة كاف����ة، وكان 

الطبيب كرمياً معه، حتى يف تعليمه.
اإىل جان����ب ذل����ك علم����ه الطبي����ب الر�ش����م 
والتعام����ل م����ع الأل����وان، وتل����ك كان����ت هواية 
جاب����ر اليتيم����ة، الت����ي كان بارعاً فيه����ا، اأثناء 

وجوده يف املدر�شة.
اإل اأن جابراً مل يكن لين�شى ما حدث معه، 
من تنمر عل����ى تلعثمه يف الكلم املبالغ فيه، 
وح����ني تقدم خلطبة فتاة ابنة جارتهم، التي 
كان معجب����اً به����ا من����ذ �شغ����ره، رف�شت����ه اأمها 
املت�شلط����ة، قائ����ًل: اأن����ا اأعط����ي ابنت����ي جلابر 

ن�ش����ف ل�شان، وعلمت القرية كلها مبا حدث 
م����ن رّد اجل����ارة، فح����زن جاب����ر حزن����اً كب����راً، 
وعاه����د نف�شه األ يفكر يف الزواج، على الأقل 
ه����ذه الف����رتة من حياته، حت����ى ين�شى النا�س 

الق�شة برمتها.
ومل����ا كان جاب����ر يفرغ من عمل����ه يف امل�شفى، 
يتف����رغ ملراقب����ة الأولد الثلثة، الذين كانوا 
يتنم����رون علي����ه، فقد ك����بوا الآن، ون�شوا ما 
ح����دث منه����م مع����ه، اإل اأن����ه مل يك����ن لين�شى، 
وظ����ل يفك����ر يف النتقام منه����م، ومن الناظر 
املتغطر�س، الذي اأحيل اإىل التقاعد موؤخراً، 
ومل يغف����ر جاب����ر ل�شاحب����ة البقال����ة تنمرها 
علي����ه، كلما ذهب ي�ش����رتي منها �شيئاً، وكيف 
اأنه����ا كانت ت�شّر عل����ى اأن جتعله يعيد الكلم 
وتقهق����ه ب�ش����وت ع����اٍل، اأم����ام اجلمي����ع عل����ى 
الت����ي  املت�شلط����ة،  كذل����ك جارته����م  كلم����ه؟ 
عرت����ه ووالدت����ه م����راراً وقام����ت بالعت����داء 
عليهم����ا بال�ش����رب اأك����رث من م����رة، ورف�شت 
الك����ره،  جعل����ت  بطريق����ة  لبنته����ا،  خطبت����ه 
م����ن  ب����ركان  اإىل  جاب����ر  قل����ب  يف  يتح����ول 

النتقام.
ظ����ل جاب����ر يراقبه����م، ويخط����ط يف كيفية 
اخلل�����س منه����م، وب����داأ بالناظ����ر، فهو رجل 
م�ش����ن وحركت����ه بطيئ����ة، وي�شه����ل ال�شيط����رة 
علي����ه، وخا�ش����ة اأنه يقي����م مبف����رده يف البيت 
بعد �شف����ر اأولده، ووفاة زوجته، ولي�س لديه 
�شوى خادم����ة تق�شي له احتياجاته، وترتك 
بيت����ه عق����ب املغرب،  فتوج����ه اإليه جابر عقب 
�ش����لة الع�شاء، وقد خلت الطريق من املارة، 
فدخ����ل عن����ده، واأوهم����ه باأن����ه ج����اء، ليعطيه 

حقنة تطعيم، �شد اأنفلونزا مو�شمية.
مل تك����ن احلقنة �ش����وى خمدر قوي، �شرقه 
جابر من �شيدلي����ة امل�شت�شفى، وبعد اأن غّط 
الناظ����ر يف ن����وم عميق، اأخ����رج م�شرطاً طبياً، 
يحتف����ظ ب����ه يف حقيبت����ه، التي حتت����وي على 
القط����ن وال�شا�س واحلق����ن، واملعقمات، وقام 

بقطع ل�شانه.
وق����ام  حقيبت����ه  م����ن  جاكو�ش����اً  اأخ����رج  ث����م 
بته�شي����م راأ�شه، حتى ف����ارق احلياة، واحتفظ 
بل�شان����ه، وم�ش����ى لأعل����ى الت����ل، املط����ل عل����ى 
القري����ة، واأخ����رج ورق����ة بي�ش����اء ور�ش����م فيه����ا 
لوحت����ه اخلال����دة، ذاك الطف����ل ال����ذي يبكي، 
وامراأت����ان،  وحول����ه ثلث����ة �شبي����ة، ورج����ل، 
ي�شحك����ون علي����ه، ويخرج����ون ل����ه األ�شنتهم، 
قب����ل اأن يحرق اللوح����ة جمدداً، ويدفنها مع 
ل�ش����ان ال�شحي����ة يف الرم����ال، ويع����ود للبيت؛ 
لين����ام هانئ����اً، وي�شتيق����ظ �شباح����اً، فيذه����ب 
ن�ش����اط،  ب����كل  عمل����ه  ميار�����س  للم�شت�شف����ى، 
منتظراً فر�شة اأخرى، ليعيد ر�شم اللوحة.

لوحة جابر

اعت����اد امل����وج اأن يبع����رث مواعي����دي م����ع الأم�شي����ات، ي�شتب����دل حلظ����ات الأرق 
ب�شرفات الأمل.. تلك التي على وقعها ذبلت اآخر اأوراقي.

امل����وج ولي�����س اأي نب�����س اآخر، ي�ش����رتق الأنفا�����س كلما هّبت ن�شم����ة حتمل ا�شم 
الفرا�ش����ة الغائب����ة.. ي�ش����ع املوج بع�����س رذاذه على اأط����راف ال�شف����اه، يعيد اإليها 

�شيئاً من احلياة.. لترتاق�س الكلمات وتنطق با�شم الفرا�شة البعيدة.
ق����رب اجل����دار اأ�شن����دت اأحلم����ي اإىل قارع����ة امل�ش����اء.. ه����و ذاته ال����ذي اأرهقته 

اأمواج الذكريات، فاأمطرين اجلدار.. �شباً.. وقلة حيلة.
هن����اك، مل يع����د البح����ر اأن�ش����ودة التائه����ني، ومل يع����د يحم����ل ق����وارب ال�شف����ق 
املهاج����ر.. لي�����س الوقت موؤاتي����اً لن�شر الأ�شرعة القدمي����ة.. فرياح املا�شي لذت 

بال�شكون واأعلنت �شباتها.
فرا�ش����ة الظ����ل بقي����ت تفت�����س ع����ن م�ش����اءات ب����ل م����وج ودون �ش����راع، حتتف����ل 

باأبجديتها التي تناقلت الدروب اأحاديثها.
هم�ش����ت الفرا�ش����ة وه����ي تنق����ل اأ�ش����رار امل����وج باأنها �شئم����ت طقو�����س النتظار، 
وبايعت املوج على الرحيل دون قوارب.. لأنها ت�شتاق اأن تنب�س.. دون م�شاءات 

حالكة.
�شرف����ات الأم����ل وكل اأحاديث اجل����دار غادرتني بهدوء.. ترك����ت اأحلمي بني 
مراف����ئ الوع����د.. واأح����لم فرا�ش����ة الظ����ل.. اأوزع ال�شم����ت عل����ى ال�شواطئ علها 
تنت����زع م����ن املوج اعرتافاً.. ب����اأن فرا�شتي كانت هنا.. تع����دين برفقة النوار�س.. 

وم�شايرة الزوارق.. والقليل من الأمل.
بعرث املوج م�شاءاتي.. واأ�شعت دروب العودة نحوي.. وفقدت اأطراف الرمال 

بني جنبات اأ�شواقي. 
بهم�ش����ات  مكل����ًل  امل�ش����اء  وينت�ش����ر  مراكبه����م،  اإىل  التائه����ون  يع����ود  قريب����اً 

العا�شقني.. واأبقى وحيداً اأفت�س عن األوان فرا�شتي. 

 نادي ال�شباب الثقايف ال�شوري

فراشة الظــل
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اجلميل���ة،  م�شاع���ري  تدث���رين  املكتب���ة،  نح���و  م�شي���ُت 
فمحم���د ابن���ي البك���ر �شار يف ال�ش���ف الأول، واأري���ُد �شراء 
دفات���ر واأقلم ل���ه، �شاحُب املكتبة م�شغ���وٌل بتلبية طلبات 
ال�شغ���ار، فوقف���ُت منتظ���راً دوري يف طاب���ور الأطف���ال.. 
ارمت���ت عيني على كتيٍب �شغٍر، ا�شتاأذنت �شاحب املكتبة، 
اأوم���اأ براأ�ش���ه موافق���اً.. ُر�ِشَم عل���ى غلفه اخلارج���ي فتاٌة 
�شغ���رٌة واقف���ٌة ب���ني الأ�شج���ار والزه���ور، ترت���دي و�شاحاً 
اأحم���ر، حامل���ًة �شّل���ًة فا����س منه���ا م���ا ل���ذ وط���اب، تط���ر 
حوله���ا ب�ش���ع فرا�ش���اٍت ملون���ٍة، وانت�شب ذئ���ٌب اأ�شود وراء 
اإح���دى الأ�شج���ار، متل�ش�شاً على الفت���اة… اأردت ت�شفح 
الكتي���ب، لكنه �شقط من يدي، نظ���رت اإىل مكان �شقوطه 
عل���ى الأر����س، فدهمن���ي دواٌر غريب كاأين اأنظ���ر اإىل هوٍة 
انحني���ت للتقاط���ه، وح���ني نه�ش���ُت معت���دًل،  �شحيق���ٍة، 

اجتاحتني �شدمٌة كبرٌة… اأين اأنا…؟«
اختف���ت املكتبة و�شاحبه���ا وت�شّورتن���ي الأ�شجار من كّل 

اجلهات...! 
احلكاية…؟  اإىل  دخلت  هل  » هل اأنا يف الغابة…؟ 

ارتفع���ت  موح�ش���ًة،  م�شف���ّرًة،  خمتلف���ًة،  الغاب���ة  كان���ت 
اأ�شجارها عالياً، وت�شابكت اأغ�شانها الكثيفة ت�شّفر الريح 
فيه���ا مب���ا ي�شبه عزيف الأ�شب���اح، وتعبق رائحة اخلوف يف 
اأرجائها… جلُت بنظري، فراأيُت اإ�شارًة �شهميًة، خ�شبيًة، 
متاآكل���ًة يغطيه���ا الغب���ار وبع����س الّطني اجل���اف، ما�شحاً 
الإ�ش���ارَة بيدي، هرب���ت بع�ُس العناك���ب واحل�شرات، كانت 
ُت�ش���ُر اإىل اجت���اِه من���زِل اجلّدة، �شرُت على ال���درب، قافزاً 
ب���نَي احلف���ِر اأرنب���اً ح���ذراً، ومنحني���اً بج�ش���دي اأو متجنباً 
خ���ور املتدحرجة من التّل���ة… ورغم ذلك كاد ُيلوى  ال�شّ
كاحل���ي يف اإح���دى احُلف���ِر، وتعرّثت غّر م���ّرة بال�شخور، 

و�شّج جبيني غ�شٌن �شقط من اإحدى الأ�شجار!
بع���د وق���ٍت طوي���ٍل �شعرت���ه ده���راً، و�شلت من���زل اجلدة، 
كان املنزل مدمراً، جدران���ه متداعية تت�شّلقها الطحالب 
واللب���لب، ل اأب���واب اأو نوافذ، مل اأَر كر�شي اجلّدة الهّزاز، 
ول �شريره���ا، ول تلفازه���ا، ول ثلجته���ا، ول �شن���دوق 
���دف، ول �ش���راج الّزي���ت  جموهراته���ا امل�شغ���ول م���ن ال�شّ

البونزي…
درُت ح���ول املن���زل، ووج���دت يف اجله���ة اخللفي���ة ق���باً 
اأحج���اره مبع���رثٌة، و�شاهدت���ه مك�ش���ورٌة ومّت�شخ���ٌة، اأعدت 
ال�شاه���دة،  ونّظف���ت  ال�شحي���ح،  و�شعه���ا  اإىل  الأحج���ار 
فتبّين���ت اأن���ه قب اجلدة، ق���راأت الفاحتة عل���ى روحها، ثم 

ذهبت اإىل البئر، لأح�شر ماًء اأ�شقي به تربتها…! 
يف طريق���ي اإىل البئ���ر، بحثت عن دّلٍو اأنقل به املاء، ومل 
اأجد غ���ّر �شفيحٍة معدنية �شدئة، عّدلتها قليًل، وحني 
و�شل���ت البئ���ر، تفاجئ���ت بوج���وده، يجل����س وا�شع���اً رجًل 
عل���ى رجل، �شاب���كاً اأ�شابعه وراء راأ�ش���ه، م�شتنداً اإىل جدار 
البئر… خفت واأردت الرتاجع، لكن �شجاعًة غريبًة دّبت 
يف قدم���ّي، فتقدم���ت نح���وه، وبادرته م�شرع���اً: - هل اأنت 

الذئب…؟
ما راأيك؟ ماذا ترى…؟

قلُت بنبٍة جاّدٍة: - لعّلك خروٌف متنّكٌر بزّي ذئب… 
رّد: ج���رت الع���ادة اأن يتنّك���ر ال�ّشر بث���وب اخلر، ليخدع 

الآخرين…
فقل���ت: رمب���ا، اإّل اأن الواق���ع يثِب���ت اأن العك����س منطقيٌّ 

اأي�شاً؛ فاحلملن ارتدت هيئة الذئاب… 
وفن التنّكر �شار �شّمة الع�شر، واأجاده البع�س حتى بت 

اأت�شاءل َمْن تعّلم من الآخر…؟ نحن اأم احلرباء…؟ 
فقال: ح�شناً، اأنا الذئب… َمْن اأنت…؟

مل اأع���رف مب���اذا اأجيب���ه، ه���ل اأق���وُل ل���ه اأيّن غريٌب من 
ع���امٍل اآخ���ر من زم���ٍن غر زمن���ه…؟ هل اأ�ش���رُح له كيف 
دخل���ُت احلكاي���ة…؟ ه���ل �شي�شدقن���ي…؟ اأنقذين من 
الإجاب���ة ان�شط���ار الأ�شئل���ِة يف راأ�شي، �شوُت طل���ٍق نارٍي... 

ف�شاألت الذئب: 
- هل هذا ال�شياد…؟

فاأجاب بهدوٍء ودون اأن ُيغَر جل�شته: وَمْن غره…؟
�شاألته: ملاذا مل َتهرب…؟

و�ش���ع يدي���ه عل���ى بطن���ه كاأيّن قلت له طرف���ًة، ثم قال: 
يب���دو اأن���ك غري���ٌب... انظر من حول���ك، مل اأَُع���د اخلطَر 

الأكَب والوحيد يف غابٍة تعج بالوحو�س وال�شواري…! 
قلت: مل اأَر غرك…! 

متنه���داً: انظ���ر نح���و �ش���ف الأ�شج���ار ع���ن ميين���ك، اأو 
ي�شارك...! 

التف���ُت ميين���اً، ممعن���اً النظ���ر، راأي���ت العي���ون احلمراء، 
وال�شف���راء، املتل�ش�ش���ة، املتحّف���زة ترت�ش���دين، وانتابتني 

ق�شعريرة اخلوف...! 
 مبت�شم���اً تاب���ع الذئ���ب: ل تخ���ف، ل���ن تهاجم���ك الآن، 
فمنطق���ة من���زل اجل���دة والطري���ق اإليها، منطق���ٌة حمرٌم 
ال�شيد فيه���ا، لكن عليك احلذر من ال�شياد، فل مناطق 

حمّرمة على �شيده...!
م�شتعي���داً ج���زءاً م���ن �شجاعت���ي، �شاألت���ه: ال�شي���اد...! 

ملاذا...؟ 
ب���داء  واأ�شي���ب  عيني���ه،  اإح���دى  فق���د  من���ذ  لأن���ه  رّد: 
باركن�ش���ون، مل يع���د ق���ادراً عل���ى الت�شوي���ب ب�ش���كٍل جيٍد، 
رغ���م ا�شتعماله بارودًة حديثًة، ل�شت اأدري من اأين ح�شل 
عليه���ا…؟ رمب���ا نح���ن مع�ش���ر الوحو����س قتلن���ا ن�شف 

�شكان الغابة، لكنه تكّفل بالباقي…! 
نا�شحاً بالده�شة قلت: ماذا تق�شد…؟

اأج���اب: قتَل الغزال���َة حني كان يح���اول اإ�شابتي، واأردى 
اآخ���ر  و�شقط���ت  الثعل���ب،  ا�شطي���اد  اأراد  عندم���ا  الأرن���ب 
احلمام���ات يف حماولت���ه ا�شطياد ن�شٍر اأ�ش���ود اأمرد العنق، 

يتغذى على اجليف!
ث���َم اأَردَف الذئ���ُب قائ���ًل عل���ى عج���ٍل: لق���د ج���اءت تلك 

العجوز ال�شمطاء، يجب اأن اأرحَل…! 
�شاألته: هل تق�شُد ذات الو�شاِح الأحمر…؟

م�شتهزئ���اً ق���ال: مل َتع���ْد ت�ش���ُع و�شاحاً اأحمر ب���ل اأ�شود، 
وا�شتبدل���ت الطع���اَم يف �شلتها باحلج���ارة، َت�شُر م�شتعينًة 

ُر معها مق�شاً واإبرًة وخيطاً. بعكاِز جدتها، حُت�شِ
م�شتهجناً: هل تخاُف منها، ول َتخاُف من ال�شياد…؟

تب�ّش���م الذئ���ب، وق���ال: �شاأ�شرح ل���ك، منُذ وف���اِة جدتها، 
ُر ال�شياد معها، َتبحُث عني، ُتريُد  تاأت���ي اإىل الغابة، حُت�شِ
�ش���َق بطني لإخراِج جدته���ا، فما زالت َتعتِق���ُد اأيّن اأكلتها، 
مل ُت�شدق اأَن جدتها ماتت، رغم اأنها دفنتها بنف�شها، وما 
ُيث���ُر غ�شب���ي اأكرث، ذلك ال�شياُد الأحم���ق الذي ُيجاريها 

يف لعبتها، لقد �شاعدها يف دفن اجلدة...! 
رح���َل الذئ���ُب ُمبتع���داً، وو�شلت ليل���ى ُيرافقه���ا ال�شياد 
َه بندقيت���ه نحوي بيدي���ن مرتع�شتني... رفعت  ال���ذي َوجَّ
ليل���ى املق����س، ملّوح���ًة ب���ه اأم���ام وجه���ي، وقال���ت ب�ش���وٍت 

متهّدٍج:
 - هل اأنت الذئب؟

 مرتاجعاً رويداً رويداً، اأجبُت بالنفي، خوفاً من رع�شِة 
اأ�شابِع ال�شياد، فهزٌة غر حم�شوبة اأو مق�شودة لإ�شبعه 
عل���ى الزن���اد، �شرُتدين���ي �شريع���اً، واإذا م���ُت يف احلكاي���ة، 
ف�شاأ�شي���ُع للأبد… �شاع والدي يوماً يف احلكاية، وحني 

عاد ترك روحه هناك...! 
متع���رثاً بحجٍر اأو �شجرٍة �شغرٍة، �شقطُت �شاعراً باأمٍل 
، كاَن �شاحُب املكتب���ِة َير�ُس  �شدي���ٍد، تاأوه���ُت فاحت���اً عين���يَّ
امل���اَء على وجهي، واملراأة تطل���ب منه الت�شال بالإ�شعاف؛ 
وابنه���ا ينظر بعينني مرعوبت���ني؛ يت�شّبث بثوبها، ووجوه 

الأطفال �شاحبٌة، م�شفرٌة! 
�شاعدين �شاحُب املكتبة، اأجل�شني على الكر�شي، اأح�شَر 
كاأ����س م���اٍء، وب�شع���ة منادي���ل لأم�ش���ح ال���دم ع���ن جبين���ي، 
واأعط���اين �شم���ادًة للج���رح، �شاألن���ي اإن كن���ت اأُري���ُد �شيئ���اً، 
ف�شكرت���ه وقل���ت ل���ه اإيّن بخر… ارحتت بره���ًة ق�شرًة، 
ا�شرتي���ت الق�شة، والأقلم والدفات���ر، وعدت اإىل منزيل 
ممتطي���اً �شعادتي باأن احلكاية ما زالت كما اأعرفها، ليلى 
ت�شع و�شاحها الأحم���ر، حاملًة �شّلتها، حموطة ً بالورود، 
والذئب يتختل بني الأ�شجار اخل�شراء، يراقبها، واجلدة 
ومنزله���ا عل���ى حالهما، وال�شياد �شاٌب ق���وي البنية ثاقب 

النظر...!
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عل���ى الرغ���م م���ن اأن احلادث���ة ج���رت قب���ل �شن���وات 
عدي���دة، غ���ر اأّن اأهل القرية يتناقل���ون وقائعها كما 
ل���و اأّنها حدثت منذ اأيام، فم���ن بني ع�شرات احلمر 
يف القري���ة، ا�شتط���اع حمار بيت علو����س الذي اأعطاه 
اأ�شحاب���ه ا�شم )مي�شو( اأن ي�شغل اأهل القرية ورجال 
الر�شمي���ة  ال�شج���لت  يف  ا�شم���ه  وي�شج���ل  ال���درك، 
للحكوم���ة، فاختف���اء احلم���ار املفاجئ كّر����س �شهرته 
الت���ي مل ي�شبق���ه اإليه���ا �ش���وى احلم���ار ال���ذي اأه���داه 
اأه���ل دم�ش���ق اإىل الإمباطور الأمل���اين غليوم الثاين 
يف اأثن���اء زيارت���ه للمدين���ة عام1898، حي���ث ِ�شاهد 

عر�شاً للحمر ترحيباً به. 
يروي اأحد اأبناء اأ�شرة علو�س الق�شة فيقول:

)كان حمارن���ا الأ�ش���ود الأق���وى بني حم���ر القرية 
وحم���ر القرى املجاورة، وكان الأك���ب حجماً بينها، 
كان مبقدوره اأن يحمل ثلثة اأ�شعاف ما يحمله اأّي 
حمار اآخر، ولقد �شمعت كثرين من النا�س يقولون 

لأبي..
اإّنه حمار..” و كانوا  اإذا قلنا  “هذا كالبغل نظلمه 

ي�شاألون اأبي:
تطعمونه؟” “ماذا 

فيجيبه���م: “مثلم���ا تطعم���ون حمرك���م... التنب 
وال�شعر.

 كان �شلوك حمارنا متميزاً فعندما نطلقه ليذهب 
اإىل املرعى، مثل حمر القرية، كان يعود عند املغيب 
يف وق���ت حم���دد، وكاأن مع���ه �شاع���ة! ويف طريق���ه اإىل 
البي���ت ل يلتف���ت ميين���اً اأو �شم���اًل، اأو يتله���ى بق�ش���م 
الع�ش���ب اأو العت���داء عل���ى مزروع���ات النا����س، عك�س 

حمر القرية الآخرين.
وج���اء وقت �شار فيه حمارن���ا، مو�شع اإعجاب اأهل 
القري���ة، عندم���ا قت���ل ذئباً ح���اول النيل من���ه. واأذكر 
كي���ف ج���اء اأب���ي بالذئ���ب املقت���ول، وو�شع���ه يف �شاحة 
القري���ة، وروى اأّنه �شاهد احلم���ار وهو يع�س الذئب 

من رقبته حتى اأرداه؟ 
 وي���روى اأّن احلم���ار مي�ش���و ق���د اأدم���ى ع���دداً م���ن 
حمر القرية، يف �شراع احلمر للفوز باأتان املختار، 
يف معرك���ة للحم���ر، كان���ت �شاحته���ا بي���ادر القري���ة، 
حيث فاز حمارنا بها، ولعّل هذه احلادثة جعلت اأهل 
القري���ة ينظرون نظ���رة كراهية له، غ���ر اأن احلمار 
�ش���ار عبئ���اً علينا، فقد ك���رثت ال�شكاوى �ش���ده، فقد 
اّدعى اأح���د الفلحني اأّن حمارنا قد ق�شم �شجرات 
البطاط���ا يف حاكورت���ه، وعندم���ا ج���اء رئي����س املخفر 
للتحقيق يف ال�شكوى، �شاأل ال�شاكي اإن كان قد �شاهد 
باأم عينه حمارنا يق�شم ال�شجرات، فتلعثم واأجاب:

)ل ولكن ل حمار غره يجروؤ على ذلك(.
وملّ���ا مل ي�شه���د اأح���د يف الق�شي���ة، فق���د �شجل���ت يف 
�شب���ط املخف���ر �ش���د جمه���ول.، وب���راأ املته���م، ولك���ن 
ه���ذا مل يع���ف اأبي من دعوة رئي����س املخفر ومعاونيه 
لتن���اول الغ���داء يف بيتن���ا، ه���ذا م���ا جع���ل اأم���ي تبدي 
انزعاجه���ا، فق���د خ�شرن���ا ب�شب���ب احلم���ار دجاجت���ني 
وبع����س البغل وال�شم���ن.. وهكذا تتال���ت ال�شكاوى 

�شد حمارنا.
 غ���ر اأّن حادث���ة اأخ���رى، بع���د �شه���ر، رمب���ا ر�شمت 
م�ش���ر احلمار، فقد قام اأبو �شعيد الطحان بتقدمي 
�شك���وى بح���ق حمارنا، اإىل املحافظ، ع���ن طريق ابنه 
اأن  املحافظ���ة، وم�شمونه���ا  يعم���ل يف  ال���ذي  �شعي���د 
حمارنا قد ق�شم عدداً من �شجرات العنب، يف اأر�س 
الك���رم العائ���دة لأبي �شعي���د الطحان، هن���ا، �شرنا يف 
ورط���ة، فال�شكوى حمّولة بحا�شية املحافظ وبالقلم 
الأخ�ش���ر اإىل قائ���د �شرط���ة املحافظ���ة، وه���ذا بدوره 
حوله���ا اإىل خمف���ر القري���ة )للتحقي���ق واإج���راء م���ا 

يلزم(، كما قال رئي�س اخلفر. 
وقد ورد يف اإفادة اأبي يف �شبط ال�شرطة ما يلي:

العلو����س  املدع���و حبي���ب  )نف���ى �شاح���ب احلم���ار 
اأن يك���ون حم���اره املدع���و مي�ش���و ق���د ق�ش���م �شيئاً من 
�شج���رات املدع���ي، ومل يقدم املدع���ي ما يثبت �شحة 

ال�شكوى(.
عندما عاد اأبي من املخفر، وما اأن راآه احلمار حتى 
اأطلق نهيقاً مميزاً، فهّز اأبي راأ�شه وخاطبه: )اأعرف 

اأنك مظلوم، واأنك بريء...اأعرف.....(.
م���ن ناحيتي، اأجزم ب���اأن مي�شو لي�س حم���اراً عادياً، 
فحركات���ه وتن���وع نهيق���ه، ي���دلن اأن���ه يري���د اإي�ش���ال 
ر�شال���ة م���ا، فه���و عندم���ا ينه���ق نهيق���اً طويًل ح���اداً، 
فه���ذا معن���اه الحتج���اج والرف����س، وعندم���ا يك���ون 
نهيق���ه متقطع���اً، متو�ش���ط الق���وة، فه���ذا ي���دل عل���ى 
اأن���ه م�شرور، وهذا ما كان يفعل���ه عندما يراين، بعد 

غياب يف اأثناء درا�شتي اجلامعية بدم�شق. 
غ���ر اأّن موقف���اً مفاجئاً اأعلنه اأب���ي بعد عودته من 
�شهرت���ه، يف من���زول املخت���ار، كان مبنزل���ة ال�شاعق���ة 

على روؤو�شنا:
م���ن  وننته���ي  مي�ش���و،  اأبي���ع  اأن  )اأري���د 

امل�شكلت..!!( 
اعرت�شن���ا على الق���رار، والعرتا����س الأقوى جاء 
م���ن اأّم���ي، التي ه���ددت ب���رتك البيت، وع���دم العودة 

اإليه اإذا ما نفذ اأبي قراره. 
يتاب���ع اب���ن حبي���ب العلو����س �ش���رد ق�ش���ة احلم���ار 

فيقول بعد توقف ق�شر لي�شرتد اأنفا�شه:
ق���راره،  ع���ن  الع���دول  اإىل  اأب���ي  ا�شط���ر  )وهك���ذا، 

ووعدنا باأن مي�شو �شيبقى معّززاً ومكّرماً.
...على الرغم من كراهية اأهل ال�شيعة له..!!(

م�ش���اء الي���وم الت���ايل مل يعد احلم���ار كعادت���ه، اإىل 
املن���زل، �شعرنا بالهلع و�شربنا احلزن، انت�شف الليل 
ومل يع���د احلم���ار، اأبدى اأب���ي اأ�شفه وق���ال اإّن احلمار 
م���ن احلم���ر  اآجلً...فالكث���ر  اأم  عاج���ًل  �شيع���ود، 

لديهم وفاء اأكرث من بع�س الب�شر.
بحثن���ا عن���ه يف مراعي القري���ة، فلم جند ل���ه اأثراً، 

انت�شر الهم�س والغمز يف القرية:
)هل �شمعت���م؟ اختفى حمار بيت علو�س... اختفى 
مي�ش���و....(. وراح كل واح���د م���ن اأبن���اء القرية يديل 

بدلوه، ب�شاأن  احلدث:
)رمب���ا يك���ون خمطوفاً...فه���و حم���ار غ���ر ع���ادي 
اإط���لق  مقاب���ل  فدي���ة  اخلاطف���ون  طل���ب  ورمب���ا 

�شراحه...!!(
)رمب���ا �شرق���ه اأحد ما من القرى املج���اورة، بعدما 

ذاع �شيته...(
)رمب���ا �شاق ذرعاً بكراهّية اأه���ل القرية وحمرها 

له فغادر اإىل جهة جمهولة...(
)مل���اذا ل يك���ون حم���ر القري���ة ق���د تاآم���روا علي���ه، 

وا�شتدرجوه، واأردوه يف الغابات املجاورة؟(
غر اأّن الفر�شية الأخطر كانت:

)رمب���ا يك���ون اأب���و عب���دو الطح���ان ق���د انتق���م م���ن 
مي�ش���و بعدم���ا رف�ش���ت املحكم���ة �شك���واه �ش���د مي�شو 

لعدم وجود الأدلة...!!(
اأك���رث الذي���ن قدم���وا لن���ا عب���ارات املوا�ش���اة، كان���وا 
بال�شمات���ة،  تن�ش���ح  كلماته���م  وكان���ت  يبت�شم���ون، 
وحت���اول اإخف���اء فرحه���م، اأو عل���ى الأق���ل ارتياحه���م 

لختفاء مي�شو.
ثم���ة هم�س، وابت�شامات تبادله���ا اأبي مع املختار يف 
اأثن���اء ح�ش���وره اإىل منزلن���ا ليعرف اآخ���ر امل�شتجدات 
ع���ن اختفاء مي�ش���و، ر�شدتها اأّمي خل�ش���ة، من نافذة 
امل�شافة، جعلتها توج���ه اأ�شابع التهام اإىل اأبي واإىل 
املخت���ار، باأّنهم���ا وراء تغيي���ب مي�ش���و، لأن املخت���ار مل 
يك���ن يخفي تبم���ه من ا�شطحاب مي�ش���و لأتانه، يف 
كث���ر م���ن الأحيان، وما ع���ّزز �شكوكه���ا اأّن اأبي �شارع، 
بع���د اأي���ام قليل���ة ل�شراء حم���ار اآخر، لكن���ه اأ�شغر من 
مي�شو، ولي�س قوياً مثله، فهو حمار )اأقل من عادي، 

ول ي�شتحق اأن نعطيه ا�شماً( كما قالت اأّمي.
وعل���ى الرغ���م من م�ش���ي �شن���وات عدي���دة ل يزال 

ال�شوؤال بغر جواب:
 )من كان وراء اختفاء مي�شو؟(

اختفاء ميشو
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 شعر: ريما خضر

)1(
كما يف الأعلى... ف�شاٌء

يف الأ�شفِل... ف�شاء
نحُن الكواكُب ال�شيَّارُة يف مداراِت القلِب

علينا ال�شلُم... حني نكوُن
باملحّبِة �َشواء...!

)2( 
الأحمُر...

لوُن احلرِب وِغبطُة احلّب
تقوُل جارُتنا

تلك التي كانت:
الأحمُر زينُة الّن�شاء

واليوَم لو عاَدْت للحياة
لقلُت لها

بعَد حرٍب ونّيف
وِل الناميِة اإّنهّن يف الدُّ
ّن باأحمَر مل َيُعْدَن يتزيَّ

فالربيُع فو�شوّي
ونحن نرتُب ال�شقائق
الأحمُر زينُة ال�شهداء

)3(
ُثنا العقُل ُيحدِّ

والقلُب ي�شتمع
يقول لنا: ال�شُب ِمفتاح

ونحن نرفُع اأيدينا وندعو الإله
عفاَء ربَّنا خلقَتنا َب�َشراً �شُ

فل تختِبْ فينا �شَب الأنبياء...!
)4(

الوطُن
هو... لنا

نحن... له
من هم اإذاً

كلُّ اأولئَك الغرباء؟
)5(

لأنني على يقنٍي
ما زلُت اأنتظُر ُمعِجَزة

ُكلِّي
من الكلِّ الأعظم

َج�شدي خفيٌف
ل رغبَة له

�شوى اأن يطفَو على وجِه ال�شقاء...!
)6(

با�شِم احلبِّ نبتِدُئ اجَلّنة
با�شِم احلرِب َنبتِدُئ النار

با�شِمنا...
ُيعِلُن املوُت املَزاد

يرفُع الكلم
وُنوارى الث�ّرى

كم بقَي يف الث�ُرّيا من الأحياء؟
)7(

الإماُم
هو اأماَمَك يف احَلّق

اأنَت اأماَمه يف الباِطل
بنَي احلّق والباِطل
ُزِرَعْت اأربعُة اأ�شابَع

بيَنَك وبيَنه خطوُة �شياء
فكْن لغماً �شاطعاً للنور

ِلراَك اهلُل والأنبياء...!
)8( 

هاِتنا... اآباَءنا اأُمَّ
اأخواِتنا... اإخَوَتنا

اأبناَءنا
نحن �شللُة اآدَم

اإّننا اأُحجيُة الَبقاء...!

 شعر: ماجدة أبو شاهين شعر: سمر أحمد تغلبي

 شعر: نور الهدى صبان 

- 1 -
م�شاريٌع موؤجلٌة

ونب�ٌس يرتقي للغيِم يف وجٍل
بل نّية

واأحباٌر تذيُب العتَم
رغَم ذبالٍة حرى

واأقداٍر خرافّية
�ش���واَد  ي�ش���يُء  وطاولت���ي 

معطِفها
ومروَد كحِلها �شمٌع 

يراوُد �شاحَة الأجفاِن
يف اأجواَء قد�شّيْه

- 2 -
هنا قلمي

هنا حا�شوبَي املُطفاأ
واأفكاري يراودها 

نحوُل احلرِف يف الكِلِم
ويكتُبها دمي الأدفاأ

تبارُك دفرتاً 
ل ت�شقُل الأقلُم �شفحَته

ول اأوراَقه َترفاأ
بعيٌد يرتديه العتُم

اأرنو نحو غربِته
فل األقى �شوى �شبٍح 

يطيُل العْنَق نحو ال�شرِق 
نحو الغرِب 

يف عبٍث
ول ير�شو على املرفاأ

فه���ذا ال�شم���ُع ن���وٌر ل ي�ش���يُء 
دمي

و�شعلُته ُتراِق�ُس يف املدى اأملي
تطيُل الظلَّ 

والأوهاَم والأحلَم يف عدِم
ولي�س اأمام اأقلمي 

�شوى اأن تعَب الآهاِت 
نحو ال�شْبْح

فيتبُعها �شهيُل اجلْرْح
اإذا م���ا ال�ش���وُء اأعل���َن ن�ش���َرُه 

اليوميَّ 
َيْرويِه الف�شاُء ال�ّشْمْح

ينادي قا�شَي الكلماِت اأن هّيا
لي�ش���رَق فوَق اأجنح���ِة ال�شياِء 

الفْتْح
فتعلو يف حكايتِه

اأغانيَك ال�شماوّيْه
- 3 -

ي�شّج احلرُف
مي�شُك دّفَة املعنى

ويبت�شُم
الأك���واِن  يف  احل���ُب  يف���وُر 

مبتِهجاً
يعّطُر ري�شَة الأحلِم 

والأقلُم تعت�شُم
واأوتاُر اجلماِل تنوُء بالأحلاِن 

تنرثها وراَء الغيِم اإذ متطْر
يداعبه���ا انهم���اُر احل���رِف كي 

ُتبهْر
وت�شدو لو باأغنّيْه

- 4 -
هناَك بدا

بعيداً عن حباِل احل�شِن 
يرنو للمدى نْظَره
يراوُغ هم�َشه حلٌن 

لتغدو الأر�ُس خم�شّره
يقّلب بني كّفيه املرايا 

والروؤى َمّره
واأحياناً يغ�ّس الطرَف 
كي يخفي ال�شذا عطره

بعيداً واقفاً يف مقلة الوجداِن 
ل ير�شى اجلوى اأ�شَره

وحني ال�شوُء ف���كَّ القيَد من 
فِمِه 

تراخى وانت�شى �شَبه
اأنا قا�شي الكلِم

تزّفني الأ�شعاُر والأنغاُم 
باحل���روِف  امل�شرب���ُل  واملط���ُر 

وبالبهاْء
اأنا مِلُك الزماِن 

ولن تنازَعني على ملكي 
لياٍل حالكاٌت 

غادرْتها الكهرباْء
فعودوا طّي حمبِة الأماين

رمبا ي�شتاقني حٌب
فيعتنُق ال�شياْء

وقد ي�شتاقني �شوٌء 
فيدحُر ظلمَة اجلاين 

واأقداَر امل�شاْء
اأرج���اِء  يف  يح���وُم  وح���ني 

مملكتي 
�شت�شتع���ُل الق�شائُد من �شعاِع 

النوِر
مثل البِق يف ال�شحراِء 

اأو كالعطِر يف الأجواِء
اأو مثَل ا�شتعاِل �شماِء اأعياٍد

واألواُن النجوِم بها 
مراِوغٌة ونارّيْه

 
ويهمي ال�شعُر مثَل املزِن 

من �ُشُحٍب 
كاأ�شواٍق هوائّيْه

- 5 -
يف  ال�شّم���اُء  ال�شمع���ُة  ت���ذوُب 

حّب
متيُل بها ذبالتها

وتنطفُئ
ي�شيُل العتُم من اأرجاِئها

يطفو
ويجرتُئ

فعذراً �شمعتي الّثكلى
فعذري اأيَن الّظِمُئ

بحوُر ال�شعِر تطلُبني
وعتُم الدرِب ينكفُئ
فيغدو ال�شعُر اأمنّيْه

-------

اليوَم تدرُك يا رفيُق..
واأنت ثاٍو يف زئر املوِج

تلتحُف املخاوَف والأ�شى
اأن لي�َس ثّمَة يف اأ�شاطيِل املدى 

اأمٌل يلّوُح للغريْق!
الآَن تلَب�ُشه يقيناً �شائكاً...

لل���ردى  جنين���اً  حت�شُب���ُه  كن���َت  م���ا 
ُمتهاِلكاً

يلّفه حبُل الغمو�س فرمتي...  
طوراً يفيق.. ول يفيق 

الآَن ت�شمعُه اجلوارُح �شادحاً 
�شبح���اً يقهق���ُه اإذ ي���زّج عظاَمن���ا بف���ِم 

احلريق:
ُمت كّل يوٍم هارباً من ليِلهْم..

من جمرهم  يكوي اأكفَّ احللِم 
َو�ْشماً لليباِب..

اأتنكُر اجلرح العتيق؟
ُمْت كّل يوم هانئاً 

���نُّ م���ن الر�ش���ا والذكرياِت  فيم���ا جُتِ
الذاهلِت..

فاإّنُه موٌت اأنيق
ر نب�َس قلبَك راك�شاً ها اأنَت تب�شِ

يعوي باأُذِن الليل..
ميُخُره ال�شدى..

ياأتي بها املَدُّ ال�شحيق:
دمك الطريق اإىل الطريْق 
دمك الطريق اإىل الطريق

اإبداعات �شابة

طافية...

نازفة..

�شورهم التي ت�شتوزر النب�س 

ال�شابح يف وازع من جموع 

ماأخوذة بكرنفال خرايف 

كنوافذ �شفن غادرها ال�شراع

و�شال ب�شلب الروح لواعج 

املهج...

يف الأما�شي اليتيمة 

يرتد فيها ال�شدى نا�شزاً

واأ�شمع هرطقة الأفواه

عب م�شامات الهواء يف اأتون

التمحي�س.. بزفرات من اأنفا�شي 

�شائعة على حواف الريح النازف

مل ت�شعنا املدن.. ما بالها وقد 

امتهنت العزلة من جديد؟

تو�شاأت باحلزن وارتدت عباءة 

من رماد يذر على مرمى العا�شفة

ترى.. متى �شتزهر على وجنتيك 

حقول الورد؟ ومتى �شيلملم 

اأوجاعه نب�شك؟

حاولت رتق خرق الذكريات 

باأكمام من هذيان

لكن... تاه بي احللم 

هائمة يف �شبق متناوب

لنلثم بع�س الراحة من ريق 

زجاجة عطر من�شية على رف 

اللهفة تنتظر رمبا من ي�شعفها 

عما قريب

الموت األنيقالشعر والكهرباء

طافية

مدارات إنطوائية
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 شعر:  مجيب السوسي شعر: زوات حمدو

�شم�شاِن.. واحدٌة بقلبَي تغرُب 

فاأظّل عند خيوطها اأتطّيُب 

اإّما دم�شُق تزّينْت فر�شْت على 

نب�شي حما�شَنها تثّنْت )اإدلُب( 

لول خمافُة اأن يقال: ُمَوّلٌه 

ينوي الو�شاَل لقلُت اإنِك )زينُب( 

لول خمافة اأن يقال ُمبالٌغ 

ق�شَد اخليال لقلُت: اإنك يرثُب 

 اأتراَك يف ت�شرين ت�شحو مورقاً؟ 

وعلى جبينَك كل ن�شِر ُيح�َشُب؟ 

ت�شحيُحُه َحَمَل ال�شمو�َس َمفاخراً 

واملجد ينبت يف َثراُه وُيع�شُب 

هل اأنَت يف �ِشَرِ املواِكِب بارٌق 

اأم اأنت وحدَك يف العروبِة كوكُب؟ 

ولأحلفّن باأن يف يدك الندى 

ولأحلفّن الن�شر حيث ترّتُب 

ت�شرين.. ت�شرينان اأزهار الهوى 

يف الأر�س مينح للدنا ويقّرُب 

اأت�شّدُق الناُر التي ا�شتعلت بنا 

لو مل يكن فينا الإباُء، فُنغلَُب 

حرٌب توالد يف رحاها فا�ِشٌد 

وجيو�س كل الأر�س كانت ُتن�َشُب! 

اإنا انت�شرنا فالغيوم لنا اأتْت 

وبقب�شتينا املو�شم املع�شو�شُب.. 

يا �شّيد اجلبهات هل تاريخنا 

لولَك اإل ُمتَعٌب وخُمّرُب؟ )ب�شار( 

كل الكون ي�شاأل ذاهًل 

كيف انت�شرَت؟ ومن كوؤو�شَك ن�شرُب؟ 

واحلق.. والهدف النبيل.. وجرحنا 

لك يا �شمر ال�شعب.. اأنت املطلُب.. 

راً فح�شبتها  لب�شْت قمي�شاً اأخ�شَ

عْدناً تو�ّشُع �شاحها، وترّحُب 

وعلى مفارقها ال�شحى متاأّنٌق 

يتحنّي الغزل الَكتوم، وَيرُقُب 

وعلى اأناملها الندى متلألٌئ 

ُب  يتحاوران.. فُم�شتٍح.. وخَم�شّ

قراأ ال�شباح عليك فاحتة الهوى 

فاإذا كوؤو�س النور عندِك ُت�شكُب 

ومتايل الزيتون فهو ق�شيدٌة 

ن�شوى.. كاأن غزالًة تتوّثُب

يا اإدلب اخل�شراء حتلم جنمٌة 

اأْن تلتقيِك.. وكم ت�شّوق كوكُب؟ 

وعليك ي�شتلقي الربيع.. كاأمنا 

يرتاح، فهو من الهناءة ُيع�شُب 

من قال اإنك يف اجلمال و�شيفٌة 

كذب الذي جهل اجلمال.. ويكذُب 

اأنا عا�شٌق واأذوب فيك ت�شّوفاً 

وجع املحب �شبابٌة.. وتلّهُب 

ل حت�شبي اأين اأ�شمك.. اإمّنا 

بني ال�شلوع �شفيُف طيفك يلعُب 

من )خان �شيخوَن( التي بح�شا�شتي 

تنمو.. تلقى املاء.. واملتلّهُب 

هل اأنت عذُب الطعم.. اأم اأنِت ال�شحى؟ 

اأم اأنت خلَف الكوثرين الأعذُب؟ 

يال )التمانعة( ال�شقّية كم بها 

قلبي تناثر واحلنني ي�شّوُب 

اأنا ل اأقول دعوا املعرة جانباً 

فيها.. وقلبي كان فيها يع�شُب 

دقوا على باب ال�شمال فحارٌم 

و�شراقٌب كل ال�شمال ُمَطّيُب 

�شّبي على روحي كوؤو�س �شفيفها 

ُعذرّيَة املعنى.. فقلبي طّيُب.

إلى بلدي إدلب..  موطن النور

من �شحِر طرِفَك قلبي دائُم ال�ّشكِر 

اأجيُل طريف وطريف �شاهُم النظِر

عندي مواعيُد للأ�شواِق ُتطرُبني

َوِر يف ُف�شحِة العمِر بنَي احللِم وال�شّ

واأنَت ِمْن هيبٍة مت�شي على مَهٍل

م�شَي الأ�شوِد التي تختاُل يف ِكَبِ

عّرْج على حلوٍة من طوِل لهفِتها 

فا�َشْت حنيناً كن�شِم الورِد يف ال�ّشَحِر

حًة اأما حت�سُّ باآلمي ُمبِّ

يا لهَف روحي ، ويا ع�شقي ويا قمري

فاإن ظفْرُت بقرٍب منَك اأح�شُبها

اأحلَم عمري و�شحُر الكوِن يف نظري

فلي�س اإّل اإىل عيَنيَك ُملتجئي

ولي�س اإّل اإليها طاب يل �شفري

واإنني واأنا يف غربتي وجٌع

ميتدُّ ِمْن اإدلَب اخل�شرا اإىل ح�شِر

يا نزَف قلبي ، ويا اآلَم غربتنا

قد مّزقْتنا �شيوُف الغدِر والّترِت

تعّتَق اجلرُح من اآهاِت حمنتنا 

- يا موطَن النور-  تبكي اأعني الّزهِر

والكلُّ فيِه حزيٌن ثاكٌل َوِجٌع

والكل فيِه فقيُد الأهل يف كدِر

يا موطَن النوِر ، يا فيحاَء غوطتنا

ظلي مروجاً فاأنِت للهوى قدر

فاإّن اأيامَك الغّراَء قادمٌة 

باملجد والورد والأفراِح وال�ّشمِر

واإمنا يا�شمني ال�شام لو قطعت

اأغ�شانه لنت�شى من جذره العطر

ال�شام عا�شمة الدنيا بروعتها

املجد طفل لديها طاهر الفكر

واأنت كال�شام عندي حلن اأغنية

خ�شراء يعجز عنها ملهم الوتر

 شعر: حسن يوسف محرز

طفولة

خر لَن وكاَد اأن يتكلََّما واهتزَّ ُينِكُر ُعْجَمًة.. وتلَعُثما ال�شَّ

وَرنا اإىل جرِح الباعِم �شاكياً ونفى عِن العيننِي َظلَماَء العَمى

ليقوَل: ِرفقاً بالّطفولِة اإّنها ذاَك الّرفيُف يلفُّ رو�شاِت احِلَمى

وهي الّندى يك�شو جوى اأزهاِرها

وعلى �شكاواها ير�ّس البل�َشما

ما وهي الّرجاُء يفيُق من اآلِمنا ويفي�ُس فينا فرحًة.. وتب�شُّ

فلها مع اخلفقاِن �شفُو ُدعاِئَنا ِلتعي�َس اأعياَد احلياِة وَتنَعما

لَى اجُلناُة َجَهنَّما فِمِن ابت�شامِتَها نرى جنَّاِتنا وِبدمِعَها ُي�شْ

*   *   *

يا يو�ُشَف العيننِي اأنَت �شناُهَما 

وِح يف قلبي َهَمى  ولأنَت غيُث الرُّ

كِر يو�ُشُف قد �شفى َيْعُقوَبُه  يف الذِّ

 واهلّلَ اأدُعو اإذ ُهَما اأدعوُهَما 

َما ِلتعوَد َترَتُع يف ِحمانا �شاملاً وُي�شلَِّم الأطفاَل من َرَفَع ال�شَّ

عادِة َنْحَوُهْم وَيُبثََّها يف فاقِديَها ُكلََّما.. َوَيُردَّ اأطياَر ال�شَّ

باُح على َخميِل ِبلِدَنا َطلََع ال�شَّ

لِم... و�َشلََّما َو�َشَدا َلُه َطْرُ ال�شَّ

ألقاها في المهرجان الشعري
 الذي ُأقيم في بلدة )خان شيخو( في محافظة إدلب

ورد في الصفحة الثانية من العدد /1797/ بأن الشاعر جنيب جمال الدين هو شاعر عراقي.. بينما هو شاعرلبناني كبير من تنويه

منطقة بعلبك، توّفاه اهلل عام 2004 ـ رحمه اهلل وأكرم مثواه ـ وجريدة األسبوع األدبي تعتذر عن هذا اخلطأ.



شعر

10
أخبار ونشاطات

 - 2022/12/4م  األحد  العدد:    »1798« 

10 جمادى األولى 1444 هـ

 كتب: محمد شريف سلمون

الدكتور محمد الحوراني.. ضيف ملتقى البعث للحوار

يف رح���اب جامع���ة البعث- مدرج فرع جامعة البعث حلزب البعث العربي 
ال�شرتاك���ي- وبالتعاون مع فرع حم�س لحتاد الكتاب العرب عقد ملتقى 

البعث للحوار حتت عنوان: )الهوية الثقافية.. اآفاق وحتديات(.
حي���ث حّل الرفي���ق الدكتور حممد احلوراين نائ���ب الأمني العام لحتاد 
الأدب���اء والكت���اب الع���رب.. رئي����س احت���اد الكت���اب العرب يف �شوري���ة �شحبة 
الرفي���ق الأ�شت���اذ توفيق اأحمد نائب رئي�س احتاد الكت���اب العرب يف �شورية  
�شيف���اً عل���ى امللتق���ى.. وق���د اأدار احل���وار الدكت���ور اإبراهي���م اإ�شماعيل اأمني 
ال�شعب���ة الأوىل يف ف���رع جامع���ة البعث حلزب البعث العرب���ي ال�شرتاكي.. 
وق���د ب���داأ امللتق���ى بالوق���وف دقيق���ة �شم���ت اإج���لًل واإكب���اراً ل���روح القائ���د 
املوؤ�ش����س الراح���ل حافظ الأ�شد واإىل اأرواح �شه���داء �شورية الأبرار ومن ثم 

الن�شيد الوطني للجمهورية العربية ال�شورية..
 وكانت اأهم النقاط التي اأثارها الدكتور حممد احلوراين هي: )ال�شباب 
و�ش���وؤال الهوي���ة/ دور الثقافة والتاري���خ/ الهوية.. املعن���ى والدللت/ هل 
تتناق����س الهوي���ة م���ع القومي���ات؟/ الرم���وز الوطني���ة وتعزي���ز الهوية..( 
و�ش���ط ح�ش���ور نخب���وي متميز م���ن الزملء اأع�ش���اء احتاد الكت���اب العرب 
والرف���اق اأع�ش���اء الهيئ���ة التدري�شي���ة يف جامع���ة البع���ث واأع�ش���اء الن���ادي 

الثقايف ال�شبابي والطلبة واملهتمني.
ث���م مت فت���ح باب احلوار م���ع الرفيق ال�شيف مبداخ���لت اأغنت امللتقى.. 
بداأه���ا الرفي���ق الأ�شت���اذ توفيق اأحم���د نائب رئي�س احتاد الكت���اب العرب يف 
�شوري���ة والرفي���ق الأ�شتاذ الدكت���ور نزار عب�شي عميد كلي���ة الآداب والعلوم 

الإن�شاني���ة بجامع���ة البع���ث واآخ���رون م���ن الزم���لء اأع�شاء احت���اد الكتاب 
الع���رب والرف���اق اأع�ش���اء الهيئ���ة التدري�شي���ة يف جامع���ة البع���ث واأع�ش���اء 
الن���ادي الثق���ايف ال�شبابي وبع�س الطلبة، وقد اأج���اب الدكتور ال�شيف عن 
الت�ش���اوؤلت والطروحات ب�شفافي���ة وو�شوح واختتم امللتقى بكلمة للرفيقة 

الدكتورة زهور عبد الهادي تلها اخلتام بن�شيد البعث.
ث���م توّجه الرفيق الدكت���ور حممد احلوراين رئي�س احتاد الكتاب العرب 
يف �شوري���ة والرفيق الأ�شتاذ توفيق اأحمد نائب رئي�س احتاد الكتاب العرب 
يف �شوري���ة والرفيق���ة الدكت���ورة زه���ور عبد اله���ادي رئي�س مكت���ب الإعداد 

والثقاف���ة والإع���لم يف ف���رع جامع���ة البع���ث والرفي���ق الدكت���ور اإبراهي���م 
اإ�شماعي���ل اأمني ال�شعب���ة الأوىل والرفيقة الأ�شتاذة اأميم���ة اإبراهيم رئي�س 
ف���رع حم����س لحتاد الكتاب الع���رب والرفيق الأ�شتاذ الدكت���ور نزار عب�شي 
عمي���د كلي���ة الآداب والعل���وم الإن�شاني���ة والأ�شتاذة الدكت���ورة روعة الفق�س 
رئي�س ق�شم اللغة العربية يف كلية الآداب نحو كلية الآداب لفتتاح معر�س 
الكتاب الذي يت�شمن اإ�شدارات احتاد الكتاب العرب يف �شورية يف خمتلف 

الأجنا�س الأدبية وباأ�شعار رمزية.
2022/11/23م

الدكت���ورة  ال�شّي���دة  بح�ش���ور 
جمل����س  رئي����س  �شعب���ان  بثين���ة 
وط���ن«  »وثيق���ة  موؤ�ش�ش���ة  اأمن���اء 
وال�شيد حمافظ دم�شق وال�شيدة 
داري���ن �شليم���ان رئي����س الحت���اد 
وع���دد  �شوري���ة  لطلب���ة  الوطن���ي 
ال�شع���ب  جمل����س  اأع�ش���اء  م���ن 
وح�ش���د من املثقفني الإعلميني 
احت���اد  ومب�شارك���ة  والطلب���ة، 
الكتاب الع���رب ممثًل برئي�شه د. 
حمم���د احل���وراين، �شه���د م���درج 
حف���ل  فعالي���ات  دم�ش���ق  جامع���ة 
توزي���ع جوائ���ز »ه���ذي حكايت���ي« 

لعام 2022.
ا�شُتهّل احلفل بالوقوف دقيقة 
�شم���ت اإج���لًل لأرواح ال�شه���داء، 
اإ�شاف���ة اإىل عر����س فيل���م ق�شر 
موؤ�ش�ش���ة  ب���ني  التع���اون  ح���ول 
»وثيقة وط���ن« والحتاد الوطني 

لطلبة �شورية.
الدكت���ورة  توجه���ت  وق���د 
ورئي����س  �شعب���ان موؤ�ش����س  بثين���ة 
وط���ن«  »وثيق���ة  اأمن���اء  جمل����س 
بالتحي���ة والتقدي���ر للم�شارك���ني 
م���ن الطلب���ة عل���ى اجله���ود التي 
بذلوه���ا لتق���دمي ه���ذه الق�ش�س 
الواقعي���ة وتوثيقه���ا مب���ا حتمله 

من اأ�شمى معاين املحبة والعطاء يف �شبيل الوطن.
كم���ا اأ�ش���ارت ال�شي���دة دارين �شليم���ان رئي�ش���ة الحتاد الوطن���ي لطلبة 
�شوري���ة اإىل اأهمي���ة احلكاي���ة الت���ي تنبث���ق يف �شلمه���ا و�شموخه���ا م���ن 
ت�شحي���ات حم���اة الدي���ار، مبينة اأن م�ش���روع »وثيقة وط���ن« اأ�شحى من 

اأهم امل�شروعات الثقافية والإبداعية على م�شاحة الوطن.
وبنّي الدكتور حممد احلوراين رئي�س احتاد الكتاب العرب الذي كان 
م���ن �شم���ن جلن���ة التحكي���م اأّن احتاد الكت���اب العرب �شري���ك حقيقي يف 
اأي م�ش���روع اأو عم���ل يوث���ق بط���ولت اجلي����س العربي ال�ش���وري و�شمود 
�شعب���ه، موؤك���داً اأن الق�ش�س التي مت توثيقها من خلل »هذي حكايتي« 
ه���ي ق�ش����س حقيقية ول ي�شتطيع الق���ارئ اإل اأن يعي�س تفا�شيلها التي 
ُقدم���ت ب�شيغ���ة اأدبي���ة راقي���ة، وتبقى الغاي���ة ال�شامية من ه���ذا امل�شروع 

الوطن���ي رد بع����س اجلمي���ل اإىل دم���اء ال�شه���داء واجلرح���ى واملفقودين 
وذويهم.

تخل���ل احلف���ل مقطوعات مو�شيقي���ة لفريق خما�شي م���ن روح ال�شرق 
بقيادة املاي�شرتو عدنان فتح اهلل، وغناء لل�شاب حممود احلداد.

تناف�ش���ت الق�ش����س الت���ي عر�ش���ت عل���ى اللجن���ة املخت�ش���ة �شمن �شت 
فئات للجائزة فجاءت النتائج كالتايل:

�شورية: على  احلرب  فئة   -  1
اجلائزة الذهبية: لني مهنا- اللذقية.

اجلائزة الف�شية: وليد داود- ريف دم�شق.
اجلائزة البونزية: نافع ال�شيادي- دير الزور

الطلبة: -مذكرات   2
اجلائزة الذهبية: عبر �شنيور- طرطو�س.

اجلائزة الف�شية: جودي حمامية- دم�شق.
اجلائزة البونزية: ثائر العجاج- الرقة.

الثقايف: -الرتاث   3
اجلائزة الذهبية: حنني الكليب- احل�شكة.

اجلائزة الف�شية: حممد عماد برهوم- اللذقية.
اجلائزة البونزية: ُحجبت.

والنجاح: التحدي   -  4
اجلائزة الذهبية: فار�س دعدو�س- حماة.

اجلائزة الف�شية: اآية املفلح- درعا.
اجلائزة البونزية: رنا حممد- اللذقية.

وحجب���ت اللجن���ة اجلوائ���ز ع���ن فئت���ي هم���وم ال�شب���اب ومذك���رات عن 
الغربة والندماج لعدم ا�شتيفاء �شروط اجلائزة لهذا العام.

توزيع جوائز 
»هذي حكايتي«
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  كتبت: فائزة داود

ات�شل الأ�شتاذ توفيق اأحمد ي�شاألني عن )ال�شبخة( ومهرجان العجيلي للإبداع الروائي، 
َق���ت ُكفراِته���ا اأ�ش���رد جمال ما راأيت و�شدق ما �شمعت وطيب م���ا �شربت. قطع في�شي  فتدفَّ
الناب����س بالف���رح وطل���ب من���ي كتابته وكان ردي ق���د تك���ون امل�شافهة اأبلغ يف نق���ل احلقيقة 

اأحيانا لكنه اأ�شر على الكتابة  ووجدت نف�شي يف حرة من اأين اأبداأ وكيف؟
ق���ررت اأن تك���ون مدينت���ي اجلميل���ة )بانيا����س( م���ع �ش���وت ف���روز بداي���ة الرحل���ة ومنها 
توجه���ت اإىل مديري���ة ثقاف���ة حماة وكان���ت ابت�شامة مديره���ا  الأ�شتاذ �شامي ط���ه  كالعادة 
بانتظ���ار اجلمي���ع وبع���د وقٍت مل يك���ن طويًل و�ش���ل الدكتور عاط���ف البطر����س والدكتور 

غ�شان غنيم من دم�شق.
كان���ت الرحل���ة موؤن�ش���ة على الرغم م���ن وح�شة الطريق. وب���دت اأمتاراً قليل���ة وهي مئات 
الكيلومرتات، وقد اأ�شفت عليها حواجز جي�شنا العظيم املوزعة على طول الطريق �شعوراً 

بالطماأنينة والأمان.
ذك���رين مدخ���ل بلدة ال�شبخ���ة بطائر الفينيق وهو ينف�س عن ري�ش���ه رماد الحرتاق كي 

يعاود رحلة احلياة من جديد.
�شاد �شمت يف ال�شيارة التي تقلنا اإىل ال�شبخة، عيون اجلميع تنتقل بني البيوت والب�شر 
وال�شج���ر واحل���ارات، احلياة ل تختل���ف عن باقي البل���دات واملدن ال�شوري���ة. َقَطَع الدكتور 
عاطف البطر�س �شمتنا حني قال: ال�شبخة هي الرقة م�شغرة. فرد الدكتور غ�شان غنيم 

لذلك يقام فيها مهرجان العجيلي الروائي.
ارتفع �شوت مرافقنا: اللي ي�شرب من الفرات يرجع له.

�شحي���ح له���ذا رجعن���ا رددن���ا عل���ى الرغم م���ن حتذيرات كث���رة من الطري���ق وجمرمني 
ينفلتون على العابرين يف اأية حلظة.

و�شلنا اإىل مبنى حمافظة الرقة لنن�شم  اإىل الأ�شتاذ نذير جعفر منظم امللتقى، وكانت 
�شعادتن���ا كب���رة بلق���اء الدكتور عي�ش���ى العاكوب والدكت���ورة بتول دراو والدكت���ورة ن�شرين 
�شالح والدكتورة �شاندرا عف�س  ويف مكتب املحافظ التقينا بالدكتور خلف املفتاح ومبدير 

ثقافة الرقة حممد العبدون وبالأ�شتاذ حمود املو�شى 
حمطتن���ا الثاني���ة كان���ت يف م�شاف���ة ع�ش���رة الب���و حم���د ومل ُنفاَج���اأ بكرمه���م وح�ش���ن 
ا�شتقباله���م، وكان هن���اك حديث طويل م���ع نائب مدير تربية الرقة، علم���ت منه اأن �شكان  
مدين���ة الرق���ة ياأت���ون اإىل بل���دة ال�شبخ���ة لختب���ار القب���ول يف التق���دم لمتح���ان ال�شه���ادة 
الثانوي���ة،  ويف مدار�شه���ا يتقدم���ون لمتح���ان ال�شه���ادة الإعدادية والثانوي���ة  واأ�شاف: مل 

ت�شتطع ق�شد فر�س مناهجها الدرا�شية على �شكان مدينة الرقة.
اأعادنا يوم الفتتاح اإىل �شورية ما قبل احلرب الكونية على العقل ال�شوري حيث ازدحمت 
�شاحة املكان املخ�ش�س للحتفال باأهايل ال�شبخة وحماتها املخل�شني، وافتتح مدير ثقافة 
الرق���ة كلم���ة امللتق���ى بكلمة رحب فيها باحل�شور و�شكر كل م���ن �شاهم يف ا�شتمراريته رغم 
احلرب التي �شببت الكثر من املاآ�شي ل�شكان الرقة التي جتاوزت يف وح�شيتها ما وقع على 
باق���ي ال�شع���ب ال�شوري واأ�شاف: مل ي�شتطع التوح����س اأن يوؤثر يف اأ�شالة اأهايل الرقة، كما 

عجز عن قتل الروح الوطنية للأهايل.
واأك���د الدكت���ور عي�شى العاك���وب يف كلمته اأن الرق���ة الأ�شالة واملحبة ه���ي روح ال�شوريني 

احلقيقية اجلامعة.
ب���داأت بع���د ذل���ك اأعمال امللتقى الت���ي ح�شرها ال�شي���د املحافظ وعدد كب���ر من املثقفني 
والأدباء، وقد اأدار اجلل�شة الأوىل الأ�شتاذ نذير جعفر التي �شمت د. خلف املفتاح والدكتور 
عاطف البطر�س والدكتورة بتول دراو والدكتورة �شاندرا عف�س لتكون ال�شرتاحة وحديث 
الأدب يف من���زل ال�شي���د حمم���د �شعي���د الدروي�س، واأثن���اء اجلل�شة اأخبن���ا اأن داع�س حولت 
منزل���ه املك���ون من طابق���ني اإىل �شجن للرج���ال والن�شاء، وقبل خروجهم م���ن املنزل نهبوا 

حمتوياته ومل يبقوا على �شيء منها.
انتق���ل اجلمي���ع بع���د ذلك اإىل قري���ة )زور �شمر( ليم�شوا �شهرة رائع���ة يف بيت ال�شعر مع 
ت���راث الرق���ة الفن���ي، وقد تراأ����س ال�شهرة حماف���ظ الرق���ة و الدكتور خلف املفت���اح ومدير 
الثقاف���ة. وخت���م املهرجان بجل�شته الأخ���رة مع الدكتور عي�شى العاك���وب والدكتور غ�شان 

غنيم والدكتورة ن�شرين �شالح والأ�شتاذ نذير جعفر وفائزة داوؤد.
اأك���د ملتق���ى العجيلي للإب���داع الروائي اأنَّ مدينة الرقة �شتظل علم���ة فارقة يف امل�شهد 
الثقايف ال�شوري و�شيظل الدكتور عبد ال�شلم العجيلي علمة فارقة يف الإبداع ال�شوري.
اأخ���راً متي���ز ملتقى الدكتور عب���د ال�شلم العجيلي الروائ���ي) دورة الدكتور عبداهلل اأبو 
هي���ف( بح�ش���ور اأدبي بهي لل�شباب حيث قدمت الدكتورة يف جامعة حلب بتول دراو درا�شة 
نقدي���ة متمي���زة ع���ن كتاب عبداهلل اأبو هي���ف يف النقد امل�شرحي، وتك���رر الإبداع ال�شبابي يف 

الدرا�شتني اللتني قدمتا من الدكتورة �شاندرا عف�س والدكتورة مي�شون �شالح.

 كتبت:  شذى حمود

بع���د �شنوات من الإرهاب التي ع���اث ف�شاداً وتخريباً يف اإدلبنا 
اخل�ش���راء تل���ك املدين���ة الأبي���ة والع�شي���ة عل���ى كل ظل���م اجته 
ع���دد من اأع�شاء احت���اد الكتاب العرب م���ن خمتلف املحافظات 
ال�شوري���ة حامل���ني بقلوبه���م احل���ب وباأيديه���م القل���م ليعبوا 
عم���ا يج���ول يف وجدانهم من حب وفخر واعت���زاز باأبناء املدينة 

اخل�شراء..
اإدل���ب الت���ي ت�شته���ر مبنتوجاته���ا وتتمي���ز برتاثه���ا الثق���ايف 
والإن�ش���اين ه���ذه امل���رة وبعد �شنني م���ن الغربة ع���ن وطنها الأم 
كان���ت خ�ش���راء با�شتقباله���ا لل�شع���راء امل�شاركني الت���ي منحتهم 
كعادته���ا الوف���اء والأم���ان وبادلته���م امل�شاع���ر ال�شادق���ة فاآت���ت 
الق�شائ���د على حجم م���ا كان بينها وبني ال�شعراء الذين عبوا 
عن اأمانيهم ال�شادقة بتحرير كامل ترابها من رج�س الإرهاب.
وجمد ال�شعراء امل�شاركون يف املهرجان الذي اأقامه فرع اإدلب 
لحتاد الكتاب العرب حتت عنوان /اإدلب عيوننا اإليك/ برعاية 
كرمي���ة م���ن ف���رع اإدل���ب حل���زب البع���ث العرب���ي ال�شرتاكي ما 
قدم���ه اأبطال اجلي�س العربي ال�شوري من ت�شحيات وبطولت 
�شط���روا م���ن خلله���ا اأروع النت�شارات على خمتل���ف الأرا�شي 
اإىل التغن���ي بطبيعته���ا وتراثه���ا واأ�شالته���ا  اإ�شاف���ة  ال�شوري���ة 
اإىل  مناطقه���ا  كام���ل  بع���ودة  والتم�ش���ك  الن�ش���ايل  وتاريخه���ا 

الوطن الأم.
ويف كلم���ة احت���اد الكت���اب الع���رب بنّي الدكت���ور ف���اروق ا�شليم 
ع�ش���و املكت���ب التنفي���ذي يف الحت���اد اأهمية ح�ش���ور �شعراء من 
خمتل���ف املحافظ���ات اإىل خ���ان �شيخ���ون، للتعبر ع���ن فرحتهم 
بتحريره���ا ورغبته���م يف التم�شك بعودة اإدل���ب وحمبتها كجزء 
ل يتج���زاأ م���ن الوطن، لفت���اً اإىل الدور الذي يق���وم به الحتاد 
يف تاأري���خ املرحل���ة ال�شعب���ة التي تق���اوم بها �شوري���ة ما تعر�شت 

وتتعر�س له من موؤامرات وحروب.
ال�شاعر حممد ح�شن العلي األقى ق�شيدة وباقة من اليا�شمني 
ليع���ب م���ن خ���لل ق�شيدته التي ج���اءت على تفعي���لت البحر 
الب�شي���ط باأ�شلوب جمع فيه املو�شيقا والكنايات والدللت التي 
ا�شتعارها مما عا�شه، فانعك�س يف اأحداث ن�شه الذي جاء مفعماً 
باحل���ب والعاطف���ة ال�شادقة عل���ى �شكل مو�شوع مت���وازن حول 

فكرة واحدة هي حب الوطن، فقال:
ت�شرين ع�شناك اإمياناً وت�شحيةً 

وكنت فينا وتبقى حبنا الأبدي
وكنت يف اأميا خطب لنا �شنداً

ولي�س اإل �شمود ال�شام من �شند  
وع���ّبت ال�شاع���رة لين���دا اإبراهي���م م���ن خ���لل م���ا ت�شمنت���ه 
ق�شائده���ا ع���ن حبها ل�شع���ب هذه املدين���ة التي و�شف���ت بيئتها 
اجلميل���ة واأهله���ا الطيب���ني ون�شاله���ا املجي���د، متمني���ة ع���ودة 
اأيامه���ا اخل���وايل ع���ب ق�شي���دة ج���اءت عل���ى تفعي���لت البح���ر 
الب�شي���ط بعاطف���ة �شادق���ة ع���بت م���ن خللها ع���ن مكنوناتها 

الداخلية جتاه هذه املدينة، فقالت:
 دار الزمان عليها وهي �شاخمة 

 �شهية العز تعلوها الأكاليل

يا اإدلب اخلالدين الوقت رجع �شدى
 روحي وغاليتي والقلب متبول
ال�شاع���ر جمي���ب ال�شو�ش���ي ال���ذي ع���ّب م���ن خ���لل ق�شيدته 
الت���ي األقاه���ا ع���ن احل���ب الكب���ر ال���ذي يحمل���ه بقلب���ه لإدل���ب 
ودم�شق هاتني املدينتني اللتني يربط بينهما الرتاث والثقافة 
والن�ش���ال الوطني كباقي املحافظ���ات، ملتزماً مبو�شيقا البحر 
الكامل والعاطفة الوطنية واللهفة اإىل عودة كامل تراب اإدلب 

اإىل الوطن الأم �شورية التاريخ، فقال:
 اإن ال�شحى �شل الطريق وفجاأة 

وجدوه يرتع يف دم�شق �شعيدا
هو دائماً يرتاد م�شقط راأ�شه 

 ويظل نحو اأ�شوله م�شدودا
ال�شاع���ر م�شطف���ى �شمودي رئي�س فرع حم���اة لحتاد الكتاب 
الع���رب، ال���ذي عّب عن وفائه لإدلب عب م���ا األقاه من ق�شائد 
وطني���ة خمت���اراً دم�شق رمزاً له���ا تلك املدينة الأبي���ة ال�شاخمة 
والع�شي���ة عل���ى كل املوؤام���رات خمت���اراً البح���ر الب�شي���ط ال���ذي 
ت���لءم م���ع مو�شوعه���ا، اإ�شاف���ة اإىل ح���رف ال���روي والقافي���ة 

لي�شكل البنية الفنية امللئمة لعاطفته ال�شادقة.
اإذا �شدودت، �شدودت ال�شام اأغنية 

واإن �شمدت �شرت يف م�شمعيَّ �شدى
مفاتن اهلل كم رتلتها �شوراً   

كعابد ذاب يف حمراب من عبدا
ال�شاع���ر الدكتور جهاد بكفلوين كت���ب كلمات ق�شائده مبداد 
لهفت���ه وفرحت���ه لي�شط���ر من خلله���ا اأجمل املع���اين يف و�شف 
حمبت���ه اإىل مدين���ة فيل�شوف ال�شعراء ع���ب ق�شيدة من البحر 

الطويل بروي لءم القيمة الفنية واملعنوية للحدث فقال:
 “تركت هنا قلبي لرعاك حار�شاً 

واأعرفه ل يرهب احلتف فار�شا
وهل اأنت اإل كوكب يف دياجري 

اأ�شر به يف مهمه الليل قاب�شا
واأّك����د اأم����ني ف����رع اإدلب حلزب البع����ث العرب����ي ال�شرتاكي اأحمد 
جن����ار يف كلمته ع����ن اأهمية الق�شائد التي األقي����ت �شمن املهرجان، 
لكونها تعب عن التم�شك بعودة كل ذرة تراب اإىل الوطن و�شرورة 
ا�شتع����ادة القي����م الثقافي����ة التي طرحت ع����ب التاري����خ، م�شتح�شراً 
بع�����س الن�شو�س ال�شعرية من الأدب القدمي، وداعياً اإىل التم�شك 
بال����رتاث الثق����ايف اللم����ادي نظ����راً ل����دوره امله����م يف تنمي����ة احل�س 

الوطني والتم�شك بالأ�شالة.
ويف خت����ام فعاليات املهرجان اأّكد رئي�س فرع اإدلب لحتاد الكتاب 
اأدار  ال����ذي  والإعلم����ي حمم����د خال����د اخل�ش����ر  ال�شاع����ر  الع����رب 
املهرج����ان اأن الفرح����ة ل����ن تكتم����ل اإل بتحري����ر كامل ت����راب مدينة 
اإدل����ب م����ن خ����لل عدد م����ن املقاط����ع ال�شعرية الت����ي األقاه����ا والتي 
كتبها منذ بداية احلرب الإرهابية على �شورية، متمنياً عودة كامل 
الأرا�شي اإىل الوطن ورفع علم وطنه على �شطح منزله يف منطقة 
جب����ل الزاوية تلك املنطقة التي ما زال����ت را�شخة ذكريات طفولته 

يف خميلته التي مل تن�س اأبداً ما فعله الإرهابيون بها.

إدلب عيوننا إليك..
مهرجان شعري يجمع المحافظات 

السورية على أرضها الخضراء

وتبقى الرقة  قبلة المبدعين
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َمْجُد الَجمال
هذا الذي َي�ْشُكُن ُكلَّ مناحينا

ملاذا ل ُن�شُر اإَليِه يف ُكلِّ الأوَقاِت...
هذا الذي َيِجُب علينا اأن ُنثَر ُغروَرُه 

باحَلياِة  ِث  التَّ�شبُّ يف  وُمْتَعَتنا  غروَرنا  ي  ُير�شِ اً  اأي�شَ لأنَُّه 
ِرها... وَعنا�شِ

هذا الذي ا�ْشُمُه اجَلمال....
َم اأوراَق اعتماِدِه له.. على ُكلِّ �َشاِرٍد اأو تاِئٍه اأو نا�ٍس اأَْن ُيقدِّ

وهي مو�شيقا ُنعاِي�ُشها وَقْد ل ُنْدِرُكها داِئماً..
واِطئ على ُكلِّ الِبحار.. وهو �شفيَنُتنا لكلِّ ال�شَّ

ِد فينا كما اأنَّه فل�شفُة التمرُّ
ُه ِمْن ُكلِّ اجلهات.. ُرنا نقي�شُ عندما يحا�شِ

وهو املُْعَجُم الذي ل يحتوي اإّل على مفردات النُّور..
ي م�شاحاِت الَيبا�ِس يف النُّفو�س.. واخلاِرَطُة التي ُتَغطِّ

باِب واأَْكَواِخ املْحُروِمنَي ِمنُه.. ُل ما بنَي ُحقوِل ال�شَّ وُتو�شِ
َبها.. وهو �َشاِهٌد على ُكلِّ ِحْكَمٍة َتْنَفُع ُطلَّ

وتُقوُدهم اإىل َدْحِر الدياِجر..
اجَلماُل كثراً ما َتْزَدِحُم القلوُب به

وح �ُس على ُجدراِن الرُّ عندما الَبَنف�شُج ُيعرِّ
ِعنَدما ا�ْشِتقَباُل اجَلماِل يكوُن من ُمهماِتنا..

اجَلماُل له مواقيُت
اٌت... وله حمطَّ

ِة.. وله َمْوِقٌف من احلاَلِة الب�َشريَّ
لذلَك َتراُه طاِئراً َيُحطُّ بجواِنِحه على وجوِه اْمراأٍة

َتْعُبُ النهَر ُكلَّ �شباٍح 
َر عن �شاَقْيها.. دوَن اأن ُت�َشمِّ

وَتراُه يكاُد يكوُن ُملكاً لإحداُهنَّ 
وهي تتبْخرَتُ يف ُحقوِل الأ�شواِق..

ا ل َت�شتطيُع اأَْن ت�شتويل رغباُتنا على َجماِل امراأٍة ورمبَّ
اإّل اإذا كاَن ب�شاُط احَلرير بني اأيدينا..

َنْفُر�ُشُه للأمرِة اجلميلِة 
وقد تقُع يف حباِئِلنا

ُج تعبُرنا يف ال�شرتزاِق على اأَبواِب املَِليَكِة.. عندما َيَتوهَّ
ها اأَنذا..

وِمثلي الكثروَن..
وَنُه اجَلمال.. يبَحُثوَن عن َمواِطَن وممالَك ملا ُي�شمُّ

لي�س يف الوجوِه والقاماِت والأج�شاِد فقط.. 
َبْل يف ُكلِّ م�شٍر لُكلِّ رجٍل وامراأٍة؟؟.

َمُن اإىل اأوجاِعِه وُوعوراِتِه الكثَرِة... قاَدُهُم الزَّ
نبحُث َعنُه يف وجوِه املُتَعبنَي

َنعوَن ِمَن الأر�َس ُم�ْشَتقَبًل وعلى ُزنوِد الذيَن َي�شْ
اأَْجَمَل لنا جميعاً..

ها املَُهْرِولوَن على مناِبِر احلياِة لذلك يا اأيُّ
لتقولوا ما َلي�َس ِمْنكم.. ل َيحقُّ لكم َبْيُع َجداِئِل امَراأٍة

بل من الواِجِب اأن َتُلّفوا �شَفاِئَرها على �شواِعِدكم

لتبُنوا ِمنها اأع�شا�شاً للَع�شاِفر.
ى جهنََّم  احلمراَء ما ُي�شمَّ

ترُقُد يف نفو�س ُكلِّ َمْن ل يبحُث عن اجَلمال..
الذي َيْكُمُن يف َنْف�ِشِه اأ�شًل..

عليِه اأن َي�ْشَتْبِدَل ذلَك
يِه اجَلنََّة اخَل�شراَء مبا مُيِكُن اأن ُن�شمِّ

التي هي من �شناَعِتنا..
ي ل َتَتواَفُق مع اجَلمال ول ُت�ْشِبُهُه يف �شيء.. اأوزاُر املا�شِ

نون ِتلَك الِبحاُر املُوِغلُة يف الظُّ
مل َتُكْن اأَمْيَنًة على عاِبريها..

واجَلماُل ُيهاِجُر داِئماً من اأَر�ٍس اإىل اأُخرى..
لَرِمي املَتاِعَب خلَف ُظهوِر الأِحبَِّة..

اً َطْيٌف ووردٌة  وهو اأَي�شَ
ماأنينة.. َتناُم على َجبنِي الأْوِفياِء للُحبِّ والطُّ

ُنريُد اأن َتْبَتِعَد احَلَماقاُت عن َبراَءاِتنا
َم ِحَباَل �شفاِئِننا وَن ِلأَْن ُنَقدِّ وُم�شَتعدُّ

ِر.. جّماناً لكلِّ الأعا�شِ
الذيَن ُينِكروَن اجَلماَل ُهْم بل ُهوّيٍة..

.. اأو ُقْل ُهْم بهويٍَّة مل َت�ُشمَّ يوماً َحَبقاً وزْنَبقاً وُفّلً
ها املُْم�ِشكوَن باأ�شَناِنُكم ِحباَل الُقْبِح؛ اأيُّ

�َشَن�ُشدُّ نواِفَذنا بوُجوِهُكم..
و�شُنْغِلُق طقو�َشنا وَنعي�ُس بعيداً عنكم..

ِمي ما ُتخلِّفوَنُه من اأَوجاٍع ُمزمنٍة للنَّمل واجُلرَذان.. و�َشرَنْ
ها الَعاِبثوَن بالفرِح القليِل.. اأيُّ

املُْنَبِعِث من �شقوِق الوقِت..
اْبَتِعُدوا عِن النََّظِر اإىل ِدماِئنا..

واِبي  فوِح والرَّ ِر َزْهَو ال�شُّ ي واحلا�شِ وَحاِولوا اأَْن ُتِعيدوا للما�شِ
والودَيان..

رَة ُكلِّ ِثماِر احلياة.. وُخ�شْ
ا الآَن.. اأمَّ

فاإىل ِتلك التي َيْغَرُق اجَلماُل يف اأْمَداِئها
اأْفِديها بالَغايِل والنَّفي�س..

يئاِن الَعَتمات.. وحيُث عيناها ُت�شِ
َمَن.. وَعيَناها ُت�ْشِكراِن الزَّ

و�َشْم�ُشها َتْنُغُل يف اأَْع�َشابي..
عباً اأن األَتِقي نبيَذِك يف �ِشتاٍء ما.. ولي�َس �شَ

اأو اأَْكَت�ِشَف ذاَتِك يف ِدْفٍء ما..
ل َتقويِل متى �شَيْح�َشُل هذا؟؟

لِتنا.. نا َي�ْشُكُن تو�شُّ َفُحبُّ
وَن�شيُدنا اللِهُث َيْغُمُر باأََغاِنيِه م�شاحاِت الَقْلِب..

و�َشَتْبِقنَي زْهرًة ياِنعًة فاِئ�شَة الَعَبِق والِعطِر واجَلمال..
نَي يف َفَجواِت الباِل والوْجَداِن والَكِلَمات.. َت�ْشَتِحمِّ


