
من جديد يثبت احتاد الكتاب العرب حر�ش���ه على تبني املواهب الأدبية ال�ش���ابة ورعايتها، 
اإميان���اً بقدرة �ش���بابنا عل���ى الفعل الثقايف والإبداع���ي اخلالق، واإذا كان احت���اد الكتاب العرب 
قد بادر بدعوة هوؤلء ال�شباب للكتابة يف دورياته وخا�شة �شحيفة الأ�شبوع الأدبي وخ�ش�ص 
منه���ا يف كل ع���دد �شفح���ًة اأو اأك���ر بح�شب م���ا تقت�شيه ال�ش���رورة لإبداعات ال�شب���اب، ف�شاًل 
ع���ن م�شاركته���م بالفعالي���ات الأدبي���ة والثقافي���ة يف فروعه املنت�ش���رة يف اجلغرافي���ة ال�شورية 
كاف���ة، فاإن���ه بادر اأي�ش���اً بطباعة ديوان �شع���ري �شبابي م�شرتك اإمياناً من���ه بتبني ما ي�شتحق 
م���ن اإبداعاته���م ودعمه���ا. ومع اختالف امل�شت���وى الَفنِّيِّ ب���ن ن�شو�شه، اإّل اأّنه���ا تبقى �شورًة 
باب، وُحبِِّهم ل���الأدب، و�َشْعِيِهم اجل���ادِّ اإىل اأن َيربُزوا  ًة عن وجدان ه���وؤلء ال�شَّ �شادق���ًة وُمع���ربِّ

ُقوا فيه ذواتهم. فيه، وُيحقِّ
ل���ذا ف���اإنَّ اأي اإجن���از ثقايف �شباب���ي يحققه احتاد الكت���اب العرب، هو ثمرة م���ن ثمار ت�شافر 
اجلهود بينه كموؤ�ش�شة ثقافية راعية للفعل الإبداعي ال�شبابي، وبن اإبداعات �شبابنا املثقف، 
كم���ا اأن���ه تاأكي���د عل���ى الفعل البّن���اء عندما منتل���ك الإرادة ال�شادق���ة. وقد كان احت���اد الكتاب 
ن  باب، ِمَّ الع���رب دائم���اً املوؤ�ش�شة ال�شورية الأدبية العريقة الت���ي ُتعنى وتتفاعل مع جيِل ال�شَّ
�شة. ولهذا  ن ين�شطون يف املج���اِل َنْف�ِشِه اّل���ذي ُتعنى به ه���ذه املُوؤ�شَّ لي�ش���وا اأع�ش���اء فيه���ا، وِمَّ
ب���ادر احت���اد الكّتاب العرب لتاأ�شي�ص نواٍد اأدبي���ة ثقافية يف فروعه يف املحافظات ال�شورية كّلها 
و�شوًل اإىل تاأ�شي�ص الفريق ال�شبابي الثقايف ال�شوري، والذي ناأمل اأن يكون فريقاً قائماً على 
�شُة  ها ه���ذِه املُوؤ�شَّ نُّ املحب���ة والفع���ل الإبداع���ي اخلاّلق مب���ا يليق ببلدنا. ولي�ص يف ه���ذا ِمنٌَّة َتُ
باب، بل هو واجُبها ُتوؤدِّيِه بُحبٍّ وتقدير، وهدُفها هو اأن يكون يف ذلك مزيُد  عل���ى ه���وؤلء ال�شَّ
وا، ويكتبوا، ويبنوا قاماتهم الأدبيََّة ِمن خالل  باب على اأن َيقَروؤُ ت�شجيٍع ملزيٍد من الأدباِء ال�شَّ

�شاِت جمتمعهم الوطنيَّة، اّلتي ُوِجَدْت ِلُتعَنى بهم، وَتِقَف اإىل جانبهم. تفاعلهم مع ُموؤ�شَّ
فاِع عنه، والهتمام بهذا اجليل  ُل عليه يف بنائه والدِّ باب هو ِعماُد الوطن، واملُعوَّ اإنَّ جيَل ال�شَّ
اهنة اّلتي يعي�ُشها وطُننا احلبيب، اأم  روِف الع�شيبة الرَّ ه���و عم���ٌل وطنيٌّ بامتياز �شواء يف الظُّ
باِب، وتنميِة مواهبهم،  يف اأيِّ ظ���روف كان���ت. لذلك فاإنَّ اأيَّ ن�ش���اٍط بّناٍء ُي�شِهُم يف ت�شجيع ال�شَّ
وزيادِة عطائهم، هو ن�شاٌط ِمن اأجِل الوطن، ويف خدمة الوطن وتعزيز هوية اأبنائه وتعميق 

انتمائهم من خالل تنمية مواهبهم بالقراءة واملطالعة وتعميق ثقافتهم ومعرفتهم.
لق���د غ���دا م���ن الواج���ب علينا جميع���اً اأن نعمل عل���ى تعزيز العم���ل الثق���ايف، واأن يكون هذا 
العم���ل مو�شع اح���رتام يف املوؤ�ش�شات كافة، واأن يكون ميدانه الأرحب املوؤ�ش�شات اجلماهريية 
والأهلي���ة وال�شبابي���ة، م���ن خالل ت�شجي���ع املواهب على اخلل���ق والإبداع واإف�ش���اح املجال اأمام 

الطاقات ال�شبابية للم�شاهمة يف رفع م�شتوى العمل الثقايف والنهو�ص به.
وكّلن���ا اأم���ل اأن تتو�شع دائرة التع���اون والهتمام والرعاية لتغدو جت�شي���داً للحراك الثقايف 

املن�شود، فاأنتم اأمل الأمة وغدها امل�شرق.

ثقافة المقاومة
 ووعي الذات

»أغنية المشنوقين«
 لفرانسوا فيون

ملف العدد
أدب الشباب ووسائل التواصل االجتماعي

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
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جمادى اآلخرة 1444 هـ

ال���ذي  املني���ع  الأم ه���ي هويتن���ا وكيانن���ا واحل�ش���ن  لغتن���ا 
يحمين���ا م���ن ري���اح الفرق���ة والت�ش���رذم واجل�شر املت���ن الذي 
ي�شل ما�شينا املجيد بحا�شرنا الذي نريد اأن يكون م�شّرفاً

ولي����ص بخ���اٍف عل���ى اأح���د م���ا تواجه���ه لغتن���ا م���ن خماطر 
له���ا  النا�شئ���ة  اإهم���ال  فت���كاً  اأ�شّده���ا  كان  رمب���ا  وحتّدي���ات 
واهتمامه���م باللغ���ات الأخ���رى عل���ى ح�شاب لغته���م الأم ظّناً 
منه���م اأّنه���ا اأك���ر فائ���دة له���م مغفلن خط���ورة ذل���ك الأمر 
و�ش���رره ال���ذي يف���وق نفع���ه مبئات امل���ّرات وهو ما ع���رّب عنه 

اأديبنا الكبري م�شطفى �شادق الرافعي:
)واأمّيا لغٍة تن�شي امراأ لغًة

فاإّنها لعنٌة من فيه تن�شكب(
ومدر�شو اللغة العربية هم الأكر اإح�شا�شاً بفداحة امل�شكلة 
والأ�ش���ّد معان���اة م���ن تداعياته���ا لذل���ك جت���دين وزمالئ���ي 
دائم���ي البح���ث عن حلول واقعي���ة لتحبي���ب النا�شئة بلغتهم 
وتعزي���ز اهتمامهم به���ا ويف اإحدى املرات ج���اءين احلّل على 
�شورة مقط���ع �شوتي و�شلني من الإعالمي الكبري الأ�شتاذ 
�شع���د اهلل بركات كان عبارة عن حلقة من الربنامج الإذاعي 
)اأحل���ى كالم( ال���ذي يقّدم���ه ال�شاع���ر والإعالم���ي القدي���ر 
الأ�شت���اذ توفي���ق اأحمد وقتها �شعرت اأن �شوته يحّلق بي نحو 
ع���وامل من اجلمال الق�شي ال���ذي بتنا نفتقده يف اأيامنا ذات 

الإيقاع املت�شارع واللهاث وراء ال�شت�شهال وال�شطحية.
�ش���وٌت ع���ذب يغزو مدائ���ن القلب نا�شجاً حوله���ا وطناً من 
خي���ال ي�شكن النب�ص ويعر�ص على جدران ال�شراين يتجاوز 
ح���دود اجلم���ال وال�شحر، �ش���وٌت يعقد �شداق���ة حميمية مع 

الأ�شج���ار والغي���وم وع�شافري احل���ب والفرح يتل���و خمتارات 
�شعرية يح�شن انتقاءها مبهارة.

كي���ف ل وه���و ال�شاع���ر الأملع���ي �شاح���ب املف���ردات اجلميلة 
وال�ش���ور ال�شعري���ة الع�شوي���ة والألف���اظ الأنيق���ة الرقيق���ة 
حي���ث مي�شك بنا�شية اللغ���ة برباعة القائد املتمّكن ويغو�ص 
يف جلجه���ا مبه���ارة الغّوا����ص ال���ذي ي�شتخرج لآل���ئ حمارها 

فيقّدمها للقراء على اأطباق من اجلمال والبهاء.
وق���د وج���دت يف برناجم���ه �شاّلت���ي املن�ش���ودة فعمل���ت عل���ى 
اإ�شم���اع طالب���ي مقاط���ع م���ن الربنام���ج طالب���ًة منه���م اإبداء 

الراأي فيما ي�شمعون لتناق�ص بيننا.
ومل يك���د مي�ش���ي �شه���ران حت���ى مل�ش���ت تغي���رياً حقيقي���اً اإذ 
بدوؤوا يقروؤون الق�شائد املطلوبة يف املنهاج بطريقة جديدة 
املدر�شي���ة  بالق�شائ���د  عميق���اً  اإح�شا�ش���اً  طياته���ا  يف  حتم���ل 
وتكوّن���ت لديه���م ذخ���رية لباأ����ص به���ا م���ن املف���ردات اللغوية 
واأ�شبحوا اأكر قدرة على �شوغ اإجاباتهم عن اأ�شئلة الدر�ص 
يف قوال���ب لفظي���ة منا�شب���ة الألف���اظ متينة العب���ارات، وكاأن 
ه���ذا الربنامج اجلميل و�شاعره الأني���ق كانا بوابة عبور اإىل 
عودة اهتمام تلك الفئة امل�شتهدفة بلغتهم الأ�شيلة و�شعرها 

اجلميل.
كل ال�شكر لالأديب والإعالمي توفيق اأحمد على برناجمه 
اجلمي���ل ال���ذي يقّدم لن���ا اأجمل املخت���ارات ال�شعري���ة املنتقاة 
بعناي���ة ول�شوت���ه الع���ذب ال���ذي ي�شّن���ف الآذان وي�شفي على 
الن�شو�ص نكهة عذبة وم�شحة من ال�شحر والبهاء تتمثل يف 
التناغم والن�شجام بن جمالية الن�شو�ص وبراعة الإلقاء.

عندما يصبح الشعر وعاء اللغة والثقافة بين اإلعالم والدعاية

ثقافة المقاومة ووعي الذات

  كتب: د. بسام الخالد كتبت : مريم كدر

  كتب: عيد الدرويش

الف���ارق ب���ن الإع���الم والدعاية هو الت���زام الإعالمين بالقاع���دة التي تقول: 
اأي َم�ْشوؤول(. )اإن اخَلرَب ُحّر.. والرَّ

ومقول���ة اإن »اخلرب حر« تعن���ي اأن اخلرب لي�ص ملكاً لأحد، فهو ملك للحقيقة 
فقط، وعليه فاإن ال�شحفي امللتزم ب�شرف املهنة هو من يتعامل ب�شفافية وحياد 
كام���ل يف نق���ل اخل���رب كما ه���و م���ن دون اأي تدخ���ل �ش���واء باحل���ذف اأم الإ�شافة، 
اأو خل���ط اخلب����ر بال���راأي، ف���دور ال�شحف���ي هن���ا ينح�ش���ر يف اإي�شال اخل���رب )اأي 

احلقيقة( للنا�ص باأمانة �شديدة ل تخ�شع لالأهواء ال�شخ�شية اأو للم�شالح.
اإن ع���دم حتري���ف اخلرب يف حقل الإعالم، يعني تاأكي���د عدم حتريف احلقيقة، 
باعتباره���ا قاع���دة الت�شييد الأ�شا�شية لبناء راأي عام م�شتنري، فمعايري احلقيقة 
جماله���ا )الإع���الم(، اأم���ا اأ�شاليب الت�شلي���ل فمجالها )الدعاي���ة(، وبن معايري 
الإع���الم واأ�شالي���ب الدعاي���ة، يجري الف���رز بن ال�شحف���ي وامل�شتغ���ل بالدعاية، 
ف���الأول: يتعام���ل م���ع اخل���رب ب�شدق كي يوف���ر مناخ���اً �شحياً يتمك���ن اجلمهور 

بو�شاطته من ت�شكيل راأيه يف الق�شايا التي ياأتي بها اخلرب.
اأم���ا الث���اين: فمقايي����ص النج���اح بالن�شب���ة ل���ه يحدده���ا عام���ل ذات���ي مرتب���ط 
بالدعاي���ة، حت���ى واإن ا�ش���رتك ال�شحفي والدعائي يف موؤ�ش�ش���ة اإعالمية واحدة، 
فالدعائ���ي ي�شلك نهجاً م�شلاًل ل يربط���ه بتقاليد املهنة الإعالمية اأي عالقة، 
ول يلت���زم بالقاع���دة الإعالمي���ة: )اخلرب ح���ر.. والراأي م�ش���وؤول(، فهو يتعامل 
م���ع ق�شاي���ا الراأي والثقاف���ة وال�شيا�شة على اأر�شية اأنها �شل���ٌع مطلوٌب ترويجها 
وبيعه���ا يف الأ�شواق، وميكن لهذا الدعائ���ي اأن ي�شفي �شفة ال�شفافية والنزاهة، 
عل���ى نتائ���ج انتخابات مزورة، اأو اأن يقنع النا����ص اأن الدميقراطية هي بديل من 

رغيف اخلبز، على �شبيل املثال.
وعلي���ه فم���ن التزم بالقاعدة املهني���ة لالإعالم )اخلرب حر.. وال���راأي م�شوؤول( 
فهو �شحفي يحرتم مهنته.. ومن انحرف عنها وا�شتبدلها مبقولة اأخرى، فال 

عالقة له بالإعالم.
بع���د ه���ذا التو�شيح يتبادر �شوؤال مهّم: هل ما تتعامل به و�شائل الإعالم اليوم 

يتفق مع القاعدة التي اأوردناها: )اخلرب حر.. والراأي م�شوؤول؟(

ت�ش���كل الثقاف���ة واملعرف���ة الركيزة الأ�شا�شي���ة يف تكوين وخلق اأمناط حياة املجتمع���ات، وحتدد هويتها، يف 
منظوم���ة معرفي���ة، وتختزل خال�شة جتارب واأفكار ومعتقدات حققت توافقاً واإ�شباعاً لدى املجتمع، وكان 
ح�شيل���ة لتاري���خ طويل وزاداً معرفي���اً وقيمياً لأجيال متتالية، ويتعزز ذلك بينه���م بكل ما يت�شل بحياتهم 
وطقو�شه���م واأمن���اط معي�شته���م وعالقاتهم مع الآخرين، وتاأخذ م�شرية املعرف���ة والرتبية والتاأهيل حيزاً 
كب���رياً يف مناهجه���ا للمحافظ���ة على خ�شائ�شها و�شماتها، ول تقت�شر عل���ى هذا اجلانب فح�شب، بل تكون 

منفتحة على ثقافة الآخرين لت�شتمر حياة املجتمع.
اإن حالة الوعي لدى الفرد واملجتمع حتدد م�شاره الجتماعي، وهذه احلالة يف حدها الأدنى هي العامل 
الأ�شا�ش���ي يف احلف���اظ عل���ى بنية املجتمع وتا�شكه، ويف ذروتها هي م���ا ميكن اأن ت�شتثمر كل طاقات اأبنائها 
وا�شتثم���ار قدراته���م يف امليادي���ن كاف���ة، لتحقيق التقدم والتط���ور والرخاء للجمي���ع، ومب�شاركة اجلميع يف 
احلق���وق والواجب���ات، وحالة الوعي ت�ش���ع يف الأولويات الدفاع عن امل�شالح عندما يتهددها خطر خارجي، 
وت���درك قب���ل غريها الأخط���ار الداخلية، وحتافظ عل���ى تا�شك املجتمع، وحتدد اأ�شل���وب العمل يف اإطالق 
كل مكامن القوة وا�شتثمارها بال�شكل ال�شحيح، كما تدرك يف ذروة اأهدافها اأي�شاً هو احلفاظ على الهوية 
وال���ذات، وه���ذه ال���ذات هي الن�شغ الكامل والناق�ص حلي���اة الفرد واملجتمع، كما ه���و بالن�شبة للنبات، وعند 
مراجعتن���ا لذواتن���ا وعمق تفكرين���ا، للتخل�ص من جميع الأدران التي �شابت الع���ادات والتقاليد واملنظومة 
الأخالقي���ة، ي�شاه���م يف تر�شيخ تلك القيم النبيلة، وهذا نابع من الوعي لأبناء املجتمع، والتنبه للمخاطر 
والهف���وات، والرتكي���ز عل���ى ال�شلوكي���ات الإيجابية، وما تفعل���ه املوؤ�ش�ش���ات املجتمعية والأهلي���ة والرتبوية، 
وكذل���ك ال�شيا�شية والقت�شادية، لدفعها نح���و الأمام يف اأ�شاليب جديدة وفاعلة، وحالة توعوية متقدمة، 
ومب���ا ندع���وه ب���الأدب امللتزم لأن���ه ثقاف���ة مقاومة، مزوجة باحل���ب الوطن���ي واأن ير�شد القي���م اجلمالية 

للجغرافيا، ويحافظ على ال�شفحات النا�شعة واملواقف امل�شرفة يف بطون التاريخ، واملقاومة فعل اأخالقي 
و�شل���وك م�شب���ع يف وع���ي الذات، وتراكم خربات ومع���ارف وعلوم، يف �شيغة متكامل���ة للحفاظ على الوحدة 
والنتماء والهوية للمجتمع، وما حتمل بن ثناياها �شفوة اخل�شال احلميدة، ويتعزز ذلك دورها يف ر�شم 
خطوط وا�شحة املعامل وطريق ت�شتهدي بها من خالل اإبداعات الأدباء واملتنورين واملفكرين لتوجيه دفة 

الوعي الإن�شاين.
اإن كل م���ا تتعر����ص ل���ه املجتمع���ات من هفوات، تع���رب عن درجة وعيه���ا، ودرجة ا�شتعداداته���ا للمتغريات، 
وحال���ة ال���رتدي والرتاج���ع نابعة م���ن حالة ال���رتدي والرتاجع املع���ريف والعك�ص �شحي���ح، وتاريخنا ي�شهد 
عل���ى تلك الهفوات والنك�شات، كم���ا ي�شهد على تلك املواقف امل�شرفة والنا�شعة وكانت منعطفات وعالمات 
فارق���ة يف تاريخن���ا العرب���ي، ليغدو وع���ي الذات الف���ردي واجلمعي ح�شان���ة لالأمة واحلف���اظ على هويتها 
وا�شتقالليتها، ويعزز مفهوم املقاومة كفعل اأخالقي، ول يجوز التعلل بالظروف وقلة الإمكانات والقدرات، 
لأن املقاوم���ة فع���ل يفوق الت�شور، ويعتم���د على فائ�ص القوة وفائ�ص الإرادة لالإن�شان امل�شتمدة من الوعي 
لل���ذات الفردي���ة واجلمعي���ة، وكل روائز الإب���داع والإنتاج نابعة من ال���ذات، وكل الأفعال التي ل تعتمد على 
ال���ذات ه���ي اأفعال ناق�شة، فال���ذات الناق�شة ل تبني اأفعاًل كاملة، اأما ال���ذات الكاملة امل�شبعة بالوعي فهي 
التي تنتج الأفعال القوية، وتوؤ�ش�ص لفعل تنويري وخلق حالة املقاومة، ملواجهة كل التحديات واملتغريات، 
للحف���اظ عل���ى هوية الأمة وا�شتمرار بقائه���ا وعطائها احل�شاري، ومن هنا تتماي���ز ال�شعوب والأمم بينها 
يف درج���ة الوع���ي، وكلما كانت تالم�ص حاجات الإن�شان وتلبيها فاإنها تدوم وتتغذى من جوهرها ح�شارات 
اأخ���رى، يف الوق���ت ال���ذي نرى في���ه الكثري من تلك احل�شارات ق���د اأفل األقها، لأنها لي�ش���ت �شاربة اجلذور 

فيما تقدمه لالإن�شانية من قيم نبيلة، وخ�شال حميدة...!!!
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جمادى اآلخرة 1444 هـ

 كتبها:  أوس أحمد أسعد

االرتقاء إلى مستوى عامل نظافة
اسمه »خوسيه«   كتب: أيمن الحسن

 ه���ل ت���وت الق���راءة، الكتاب���ة، ومي���وت املوؤّلف، والف���ّن، واّللغة؟ وه���ل هناك نهاية للع���امل، والّتاري���خ؟ هل اقرتبْت 
نهاي���ة احلي���اة؟ ومل���اذا تندح���ر الأحالم والّطموح���ات كّلما اأوغل الإن�ش���ان يف ولوج عتبات الع�ش���ر احلديث؛ ليمار�ص 
الكث���ريون نكو�شه���م الطوع���ّي نحو قواقعهم وكهوفهم املعتم���ة؟ يف الواقع الكثري من هذه املفاهي���م واأ�شباهها نراه 
ة يف مرحلة التغ���رّيات اجلوهرّية الكربى  يع���ّم اخلط���اب الثق���ايّف العاملي واملحّل���ي امل�شتقيل من مهامه اأ�ش���اًل، خا�شّ
واحل���روب العا�شف���ة، والّزلزل الجتماعّية املدّمرة، التي تّر بها املجتمع���ات املاأزومة بنيوّياً وتاريخّياً والتي تعاين 
فراغ���اً فكري���اً رهيب���اً، وبالّتحديد جمتمعاتنا العربّي���ة، اأقول، اإّن هذه الّدعوات ال�ّشلبّية للف���رار من احلياة والّتاريخ 
وم���ن كّل اأ�ش���كال الفع���ل الإيجاب���ي املب�ّشر بنه�ش���ة الكائن؛ لي�شْت حكراً عل���ى زمننا احلايل امل���رتّدي القيم والأفكار، 
ب���ل قالته���ا ورّوج���ْت له���ا اأبواق ناعبة كث���رية، وباأ�شكاٍل خمتلف���ة على مّر الع�ش���ور، نا�شرة كّل ما م���ن �شاأنه اأن يوهن 
العقول والّطاقات الب�شرّية املتحّفزة للّنهو�ص من قمقمها، ولكن، ل باأ�ص اأن ناأخذها كم�شطلحات جمازّية، تتوّفر 
عل���ى �ش���يء من احلقيق���ة، اإْذ مع انهي���ار الأنظمة ال�شمولّي���ة و»اليوتوبيات« املثالّي���ة، تتعّرى املجتمع���ات كما الأفراد 
م���ن اأوراق الت���وت الأخ���رية، حماول���ًة البحث عن م���الذاٍت وهوّي���ات اأكر واقعّي���ة، تّكنها من ا�شتيع���اء روح الع�شر، 
فيكر حينها التخّبط والدعوات النتحارّية والت�شاوؤمّية، ويخفت �شوت دعاة املراجعة وامل�شاءلة والبناء على اأ�ش�ص 
جدي���دة تنبث���ق من خ�شو�شّي���ات جمتمعاتها، فالّتغيري هو �ش���رورة طبيعّية، قانون مو�شوعي يعك����ص دورة التاريخ 
املتعاقبة، وعملّية تنظيف �شرورّية لرحمه، الكثري الولدات، خ�شو�شاً بعد ولدة م�شّوهة، اأو بعد تع�ّشر ولدة جنن 
عني���د، ويرتاف���ق ذل���ك عادة، مع تف���ّكك املنظومات الفكرّية املغلقة لع���دم قدرتها على الإجابة ع���ن تلك امل�شتجّدات، 
باخت�شار،ه���ي �ش���ريورُة اجل���دل الّتاريخ���ي اليانعة، يقول فيل�شوف الأم���ل الأملاين »اأرن�شت بل���وخ«: »العقل ل ميكنه 
الزده���ار دون احلل���م، واحلل���م ل ميكن���ه النط���ق دون العقل«، وه���و يرى يف كتابه »مب���داأ الأمل« باأّن ب���ذور الأمل لن 
توت لأّن كّل احلالت تنطوي على نقي�شها املطلق، وها هو »اإريك فروم« موؤ�ّش�ص البعد الإن�شايّن الجتماعي لعلم 
النف����ص، يوؤّك���د اأّن الّتحلي���ل الّنف�شي ه���و و�شيلة لفهم الّذات اأكر ّم���ا هو و�شيلة عالج وح�شب، داعي���اً لتعّلم احلياة 
كفّن، وعناوين كتبه العالية الدللة، ت�شري اإىل ذلك: »فّن احلب« »فّن الإ�شغاء« اإلخ،، يقول: »اإّن وظيفة العقل هي 
ترقية فّن احلياة«، اأّما الفيل�شوف الفرن�شّي »مي�شيل اأونفري« فيدعو اإىل تاأ�شي�ص فل�شفٍة �شعبّيٍة ت�شتند اإىل املذهب 
الأبيق���وري حي���ث الّل���ذة ه���ي اخلري الأوح���د يف هذه الدني���ا والأمل هو ال�ّش���ّر الأق�شى، مرّك���زاً على الّتمّت���ع بالأمور 
احل�شّي���ة والفكرّي���ة به���دف الو�شول اإىل ال�ّشع���ادة املن�شودة، اأي اأن ن�شرب حن نعط�ص، ون���اأكل حن جنوع، واأن نرّوح 
ع���ن الفك���ر بالّتن���ّزه بن الأ�شجار يف الهواء الّطلق ون�شتمتع بالّطبيعة واملو�شيقا الّلتن ُتعيدان لنا نقاءنا الإن�شاين، 
يق���ول يف كتاب���ه »فّن املتع«: املتع���ة الفل�شفّية التي اأدعو اإليها تعني الّزهد والّتح���ّرر من طغيان جمتمع ال�شتهالك، 
وباعتقادي ال�ّشخ�شي اأقول، باأّنه يكفينا �شرفاً اأحياناً، اأنّنا ونحن نت�شّدى لالنهيارات ال�ّشديدة احلا�شلة، يف حلظٍة 
فر«، لأّن���ه ي�شّكل اإجن���ازاً بحّد ذات���ه يف هذا الزمن  م���ا فين���ا وحولن���ا، اأن نوق���ف انحدارن���ا الّذات���ي عند »الّدرج���ة ال�شّ
املت�شارع ال�ّشقوط نحو الهاوية، يقول الفيل�شوف »اإميل �شيوران« �شاحب كتاب »املياه كّلها بلون الغرق« � الذي يبدو 
للق���راءة املت�شّرع���ة عنواناً ت�شاوؤمّياً: »كّفوا عن �شوؤايل عن برناجمي: اأن اأتنّف�ص، األي�ص برناجماً كافياً؟« ولعّل فكرة 
اأ�شت���اذه الفيل�ش���وف »نيت�ش���ه« الّداعي���ة اإىل خلق كائن ا�شتثنائ���ي »�شوبرمان« يتفّوق على ذات���ه، يف كتابه: »هكذا تكّلم 
زاراد�ش���ت« تاأت���ي �شمن ه���ذا ال�ّشياق الإيجابي اأي�ش���اً، وبالعودة اإىل فك���رة عنواننا الأ�شا�شّية، ف���اإيّن اأرى بها، الّدعوة 
الأك���ر اإ�شراق���اً و�شرورة لعدم ال�شتهانة ب�شيء يف زمن النحدار والّتجهيل والتيئي�ص و�شيطرة ثقافة ال�شتهالك، 
يق���ول الناق���د والروائ���ي »اإيك���و«: العتقاد بنهاية �شيء م���ا حالة ثقافي���ة اأمنوذجّية، منذ الإغري���ق والاّلتن ثابرنا 
عل���ى العتق���اد اأّن اأ�شالفن���ا اأف�شل مّنا، اأنا م�شتمتع ومهت���ّم بهذا الّنوع من الّريا�شة، ال���ذي تار�شه و�شائل الإعالم 
اجلماهريي���ة ب�شرا�ش���ة متنامي���ة، ع���ن نهاي���ة الرواية، نهاي���ة الأدب، نهاية معرفة الق���راءة والكتاب���ة يف اأمريكا، ومل 
يع���د النا����ص يق���روؤون! واملراهق���ون ل يفعل���ون �شيئ���اً اإل األع���اب الفيديو! بينم���ا حقيقة الأم���ر، هو اأّن���ه يف كّل اأنحاء 
الع���امل هن���اك اآلف املخ���ازن اململ���وءة بالكتب واململ���وءة بال�شبان، مل ي�شادف ق���ّط يف تاريخ الإن�شانّي���ة اأن كان هناك 
مث���ل ه���ذه الكت���ب الكثرية، وهذه الأمكن���ة الكثرية لبيع الكت���ب، وهوؤلء النا����ص ال�شباب الكر الذي���ن يزورون هذه 
الأمكنة وي�شرتون الكتب، فاأنا اأتلّقى جمموعة �شخمة من الكتب كّل يوم، روايات، طبعات جديدة من كتب اأملكها، 
ناديق واأر�شلها اإىل جامعت���ي، حيث طاولة كبرية مع عبارة تقول: »خ���ذ كتاباً وارك�ص«،  اأم���الأ كّل اأ�شب���وع بع����ص ال�شّ
اأ�شّج���ع ال�ّشب���ان دائماً على ق���راءة الكتب، لأّنها طريقة اأمنوذجّية لتطوير ذاكرة كبرية و�شخ�شّية متعّددة نهمة، اإذاً، 
فليج���د كّل مّن���ا الطريقة يف حتفيز نف�ش���ه والآخرين على الفعل الإيجابي عرب الّتنقيب يف حديقة احلياة عن كنزه 
اخلا�ص، واأ�شطورته، مقتدياً بذلك العامل الكولومبي »خو�شيه األربتو غوترييز« الذي اأ�ّش�ص مكتبة �شخمة ت�شّم 
اآلف الكت���ب، �شع���راً، رواية، ق�ش�ش���اً، كتباً تعليمية فمن خالل عمله ك�شائق لإحدى �شي���ارات القمامة، بداأت تتجّمع 
لدي���ه عناوي���ن كث���رية لكّتاب وم�شاهري الع���امل، ابتداًء من »اآنا كارنين���ا« لتول�شتوي، اإىل »الإلي���اذة« لهومريو�ص اإىل 
الأم���ري ال�شغ���ري لأكزوب���ري، اإىل رواي���ات ماركيز اإلخ، حيث جع���ل ق�شماً من بيت���ه م�شتودعاً لها، لالإع���ارة املجانّية، 
وتفّرغ���ْت زوجت���ه اخلّياط���ة لرتميمها، يقول: »رمّبا هي املكتبة الأوىل يف الع���امل التي تقّدم الكتب جّماناً ملن ياأتون 
ل�شتعارته���ا« وق���د ذاع���ْت �شه���رة مكتبة »قّوة الكلم���ات« يف كّل اأرج���اء القاّرة الأمريكّي���ة، و�شارك���ْت يف معار�ص كثرية 
فبداأت الكتب تنهال عليه من جهات خمتلفة، ومل يعد م�شدره الوحيد هو الّنفايات، بهذه الآلّية الب�شيطة واملبادرة 
اجلميل���ة لإنت���اج الثقاف���ة ون�شرها على امل�شت���وى الفردي، التي لن ت�شعفنا باأن ن�شبح كّلن���ا فال�شفة مثاًل، ميكننا اأن 
ة يف الوقت املنا�شب،  نراكم فعاًل ثقافّياً فردّياً وجمعّياً ومن ثّم نوعّياً فيما بعد، قد ي�شتطيع حتقيق طفرته اخلا�شّ
وهن���ا ل���ن نحّم���ل موؤ�ش�ّشاتن���ا الثقافي���ة والرتبوّية اأكر م���ن طاقاتها املتوا�شع���ة، واأن ننتظر منها اإخ���راج الزير من 
الب���ري، وه���ي مل تفع���ل يوماً ذلك، فكيف لها اأن تفعله يف وقت احلرب وقد اختلط احلابل بالّنابل؟ لكن األ ت�شتطيع 
مطالبته���ا بلطاف���ة، ول���و من باب »املونة« نحن املهتّمن بال�شاأن الثقايف الع���ام، احلري�شن على هذا الوطن وهوّيته 

وثقافته وحا�شره وتراثه الفكري املهدور بالرتقاء اإىل م�شتوى وعي عامل نظافة، ا�شمه »خو�شيه«؟

الكت���اب وثائق���ي توثيقي 
عنوانه الث���اين )خواطر يف 
حدث ال�شوفاني���ة( يتناول 
بالعر�ص والبحث ما جرى 
الث���اين/  ت�شري���ن  اأواخ���ر 
يف   1982 ع���ام  نوفم���رب 
ال�شوفاني���ة  بح���ي  من���زل 
ب���رج  منطق���ة  م���ن  قريب���اً 
ب�ش���ع  ُبع���د  عل���ى  الرو����ص 
مئ���ات من الأمت���ار من باب 
دم�ش���ق املع���روف با�شم باب 
توم���ا، �شاحبة ذل���ك املنزل 
العرو����ص مرين���ا الأخر����ص 
الع���امل  دول  جاب���ت  الت���ي 
بعده وقد �ُشم���ي بيتها بيت 

ال�شي���دة الع���ذراء لأن �شورته���ا وه���ي م���ع ابنه���ا 
ال�شيد امل�شيح اأخذت تدمع زيتاً.

يب���داأ الأب اإليا����ص زح���الوي كتابه بع���د اإهداء 
ومقدمة بال�شوؤال:

�� هل من �شدفة يف اختيار دم�شق؟ 
ويجيب:

ر باحلدث  على ال�شعيد امل�شيحي ال�شرف اأذكِّ
الأكرب الذي �شجل انعطافاً يف الوجود امل�شيحي 
كل���ه: اإن���ه حدث ظه���ور ال�شي���د امل�شي���ح يف �شماء 
دم�شق لعدوه اليهودي الألد �شاول الطر�شو�شي 
ال���ذي ا�شت�ش���در من رئي�ص الكهن���ة اأمراً باقتياد 
اإىل  لي�ش���ار  القد����ص  اإىل  دم�ش���ق  م�شيحي���ي 

ا�شطهادهم هناك.
فف���ي دم�ش���ق حتول �شاول ه���ذا خالل حلظات 
م���ن الع���داء لي�ش���وع اإىل الع�ش���ق الإله���ي فن���ال 
العم���اد على يد م�ش���وؤول كني�شة دم�ش���ق حنانيا، 
ولكن ملاذا ارتاأى امل�شيح اأن يختار �شاول يف �شماء 
دم�ش���ق ولي�ص يف �شماء القد����ص معقل اليهودية 

الأكرب؟
ر باأهمية مدينة  هنا ي�شيف الكاتب بعد اأن ذكَّ

دم�شق على ال�شعيد امل�شيحي ال�شرف قائاًل:
����� وثم���ة �شعي���د اآخ���ر ل يق���ل يف نظ���ري اليوم 
اأهمي���ًة ع���ن �شابق���ه. ذلك ه���و �شعي���د العالقات 
فيه���ا  ال���ذي لدم�ش���ق  الإ�شالمي���ة   ����� امل�شيحي���ة 
اأهمي���ة مل ت�شبقه���ا اإليه���ا مدين���ة اأخ���رى مهم���ا 
عظم �شاأنها ذلك باأن دم�شق كانت ف�شحة اللقاء 
الأول والنموذج���ي بن امل�شيحي���ة كني�شًة ودولًة 
وح�ش���ارًة والإ�ش���الم الف���احت وكان ه���ذا اللق���اء 
باإق���رار جمي���ع الباحث���ن دون ا�شتثن���اء فري���داً 
م���ن نوعه يف تاري���خ العالقات بن ال�شعوب كلها 

قدمياً وحديثاً )�ص15(.
الكت���اب �شخ���م يتن���اول ف���رتة زمني���ة طويل���ة 
م���ن ع���ام 1982 حتى الآن وقد ج���اء يف 550 
ع���ام  اإ�ش���دار  املتو�ش���ط  القيا����ص  م���ن  �شفح���ة 
املتمعنة  بالق���راءة اجلادة  وه���و جدير   2021
حت���ى ل���و اختلف���ت معه بوجه���ة النظ���ر الدينية 
امل�شوق���ة في���ه اأو الآراء املبثوثة ب���ن �شفحاته اإذ 
يحتوي على اأحاديث كثرية عرب زيارات ال�شيدة 
مرين���ا اإىل دول الع���امل وكنائ�شه���ا وم�شاجده���ا 
م���ع  كث���رية مهم���ة  لق���اءات  اإىل  اإ�شاف���ة  اأي�ش���اً 
�شخ�شي���ات فكرية واأدبية وفني���ة وعاملية كن�شية 
ور�شمي���ة، ه���ذه اللق���اءات الت���ي كان���ت تدعو اإىل 

املحب����ة بن النا�����ص جميعاً 
وع����دم  الكني�ش����ة  وح����دة 
مدخ����ل  فعل����ى  انق�شامه����ا 
لبن����ان  يف  ال����دورة  كني�ش����ة 
عليه����ا  كتب����ت  يافط����ة 

الر�شالة التالية:
ملك����وت  ه����ي  »الكني�ش����ة 
ال�شماوات على الأر�ص من 
مه����ا فق����د اأخط����اأ وم����ن  ق�شَّ
ف����رح بتق�شيمها فقد اأخطاأ 
اإ�شاف����ة   »)455 )�����ص 
دي����ن  رج����ال  �شه����ادات  اإىل 
و»علماني����ن«  و�شحفي����ن 

وغريهم.
وقد جاءت ر�شالة ال�شيد 
امل�شي����ح الذي جتلى يوم خمي�ص الأ�شرار يف 17 

ني�شان 2014 التي قال فيها:
»اجل����راح الت����ي نزف����ت عل����ى ه����ذه الأر�ص هي 
عينه����ا اجل����راح الت����ي يف ج�ش����دي لأن ال�شب����ب 
وامل�شب����ب واح����د، ولك����ن كون����وا عل����ى ثق����ة ب����اأن 
�����ص244«.  يه����وذا  م�ش����ري  مث����ل  م�شريه����م 
حامل����ة الب�ش����رى ل����كل املوؤمن����ن وجعلتنا نحن 
ال�شوري����ن نتف����اءل عل����ى الرغ����م م����ن الظروف 
ب����اأن الف����رج ق����ادم  الع�شيب����ة القا�شي����ة املري����رة 
بانت�ش����ار بلدنا احلبيب وقيام����ة وطننا العزيز 
�شوري����ة كم����ا ق����ام ال�شي����د امل�شي����ح علي����ه ال�شالم 
وق����د كان����ت ه����ذه الر�شال����ة بل�شماً جل����راح كثري 
م����ن اأهايل ال�شه����داء واجلرحى خ����الل احلرب 

العدوانية الظاملة على �شورية.
ويختم الكتاب على غالفه الأخري بالقول:

»اإّن لدم�ش����ق تاريخ����اً قدمي����اً، حتجب����ه �شحب 
عراق����ٍة جليل����ٍة ف����اإذا ما تركن����ا جانب����اً، الف�شول 
الأح����د ع�شر الأوىل من العه����د القدمي، فلي�ص 
ثم����ة م����ن ح����دٍث مع����روٍف وثاب����ٍت، اإل وكان����ت 

دم�شق يف القلب من بيانه«.
ِارج����ع بالتاريخ قدَر ما ت�ش����اء.. يف كتابات كّل 
الق����رون، وعل����ى م����دى اأربعة اآلف ع����ام، �شتجد 
دائم����اً ا�ش����َم دم�ش����ق مذك����وراً، وق����د ُنِظم����ت فيه 
اأنا�شي����ُد املجد.. ال�شن����وُن بالن�شب����ة اإليها لي�شت 
�شوى حلظات، والعقود ل تتعدى نراٍت تافهًة 
م����ن الزم����ن! ودم�شق، ل تقي�ص الزم����ن بالأّيام 
بالإمرباطوري����ات  اإمن����ا  وال�شن����ن،  والأ�شه����ر 
الت����ي �شه����دت نهو�شه����ا وازدهاَره����ا، ث����م اأفوَلها 

ودماَرها.
ودم�ش����ق بعمرها املغ����رق يف الق����دم، راأت روما 
وراأته����ا  بجربوته����ا،  الع����امل  وحتج����ب  ترتف����ع 
الق����وة والأل����ق يف جين����وا  ق����رون  واإن  ت����وت.. 
والبندقي����ة، لي�ش����ت �ش����وى ومي�����صٍ عاب����ٍر قّلم����ا 

ي�شتحّق الذكر، اإزاء دم�شق العريقة.
ومع اأن �شواها يزعم حيازَة اللقب..

اإّل اأّن دم�شق، هي بحّق: املدينة اخلالدة!«

مارك توين
يذكر اأن للكاتب الأب اإليا�ص زحالوي العديد 
م����ن الكت����ب باللغتن العربي����ة والفرن�شية وهو 
خمرج م�شرحي يقود جوقة الفرح التي قدمت 

كثرياً من امل�شرحيات املهمة والهادفة..

هل من صدفة؟
)رسائل إلى المؤمنين والسوريين جميعًا(
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قضايا وآراء

 ترجمة: دالل ابراهيم

ميكنن���ا اأن نع���ّده �ش���ورة مطابقة ل� ج���ان جينيه، فقد كت���ب، وهو »الفا�شق 
العربي���د« بنظ���ر املجتمع، كم���ا جينيه معظ���م اأ�شعاره، حتت �شلط���ة التمرد، 
ليبداأ منها هجوماً على املجتمعات يحملها عبء ال�شرور بعيداً عن مفاهيم 
القدري���ة، ولعل هذا البعد يف ق�شائد فران�شوا فيون هي التي جعلت ل�شعره 
كل تل���ك ال�شعبي���ة والنت�شار، وكان اأول �شاعر فرن�ش���ي يف الع�شور الو�شطى 
مل يحلق يف ال�شحب، ومل يوؤلف ق�شائد مدح، كانت ت�شل اإليه النا�ص ب�شكل 
مبا�ش���ر، فق���د ا�شت���ودع اأ�شعاره ق���دراً هائاًل م���ن ال�شخرية واملحب���ة واملعاناة 
وال�شخ���ط، وغن���ى احلقيقة القا�شي���ة للحياة، ولكن كان علين���ا انتظار عقود 
لغاي���ة بدايات القرن الع�شرين لنكت�شفه، ولياأخ���ذ ال�شاعر مكانته اجلديدة 
يف احلي���اة الجتماعية والثقافية، ويتحول اإىل ما ي�شبه الأ�شطورة، وجاءت 
اأ�شطورت���ه لي����ص بف�ش���ل اأ�شع���اره فح�ش���ب، بل بف�ش���ل ذلك الرتب���اط املتن 
ب���ن حيات���ه واأ�شع���اره، كم���ا ح���ال رامب���و وبودل���ري وفرل���ن، اأولئ���ك الذي���ن 
طغ���ى لديه���م عن�شر الذات على عن�شر املو�شوع، وجع���ل ذلك العن�شر هّمه 

ومو�شوعه الأول. 
تزامن���ت ولدة ال�شاع���ر يف العام نف�شه ال���ذي مت فيه اإحراق جان دارك، اأي 
يف اأعقاب حرب املئة عام بن الفرن�شين والإنكليز، حرب تركت فرن�شا بلداً 
منه���كاً م�شتنفزاً تعم فيها املجاع���ات والأوبئة وتعيث فيها الل�شو�ص ف�شاداً، 
وم���ن ه���ذه البيئة خرج في���ون، وهذا كله جع���ل كتاباته تتمي���ز باأنها حلظية 

م�شكونة بهاج�ص املوت وفيها �شيء من التهكم وال�شخرية.
تتع���ت كتاباته ب�شمعة �شيئ���ة منذ نهاية القرن اخلام����ص ع�شر، وتال�شى 
ا�شم���ه تدريجي���اً، اإىل اأن اأع���اد الرومان�شي���ون اكت�شاف���ه ع���ام 1830: حت���ى 

يقول النقاد اإن تاأثريه يف فيكتور هوغو يف اأحدب باري�ص كان وا�شحاً.
يرتب���ط �شع���ر في���ون ارتباط���اً وثيق���اً بامل�ش���ري ال�شع���ب له���ذا الرج���ل، كل 
ق�شائ���ده ه���ي انعكا����ص ملواقف احلي���اة، ورد فعل ملا يحدث حول���ه، يعد عمل 
في���ون واقعي���اً وفل�شفياً للغاي���ة يف الوقت نف�شه، على خلفي���ة ق�شائد �شعراء 
ع�ش���ر النه�شة ب�شوره���م الرومان�شية وحدائقهم املزه���رة والطيور املغردة 
و�شه���ام احل���ب، ُتق���راأ ق�شائ���د فيل���ون بتباين خا����ص، ملوءة ب���الأمل والدم 

والدموع وامل�شاعر احلقيقية للنا�ص العادين والواقعية املجردة.
ويف الوق���ت نف�ش���ه، كان ال�شاع���ر اأول من ا�شتخدم التنغي���م ال�شاخر وحتى 
ال�شخري���ة، وحت���دث ع���ن حياته وتقلباته���ا، ويف بع�ص الأعم���ال، عن ال�شور 
الب�شع���ة واملبالغة، من خالل �شطوره ال�شعرية، نرى الإن�شان احلي، بذنوبه 
ونواق�ش���ه، معانات���ه واأحالم���ه، يق�ش���ي في���ون �شن���وات م���ن عم���ره ب�شحبة 
الل�شو����ص وحثال���ة املجتم���ع، متج���وًل يف جميع اأنح���اء فرن�ش���ا، خالل تلك 
الف���رتة، كت���ب �شب���ع ق�ش�ص بلغة الل�شو����ص، ول�شوء احلظ، ي���كاد يكون من 
امل�شتحي���ل ف���ك رموزه���ا، م���ن وجه���ة نظ���ر التاري���خ الأدب���ي، رمبا يك���ون هو 
ال�شاعر ال�شخ�شي الأول، واأول من يفرت�ص الذاتية يف نهج مل يكن ماألوفاً 

يف ع�ش���ره، وذل���ك امل���ن ال�شع���ري الذي يع���د عادة فاحت���ة ال�شع���ر الإن�شاين 
الفرن�شي.

وم���ن هن���ا يكر يف ال�شع���ر الفرن�شي احلديث، ومنذ ا�شتع���ادة ذلك الربط 
الرومان�ش���ي بن احلي���اة وال�شعر، الكالم عن فيون وال�شادة به، وعّده مثاًل 
يحتذى، مبا يف ذلك بالن�شبة اإىل اجلانب الأكر ظالماً و�شراً يف حياته، هو 
الذي ما عرف الهدوء طوال تلك احلياة، بل اأم�شى �شنوات منها يف ال�شجن 
ويف اإث���ارة امل�ش���كالت، مع���رّباً ع���ن ذل���ك كل���ه يف �شع���ر �شرعان م���ا كان ينت�شر 
ب���ن طبق���ات ال�شع���ب، بف�شل كتابته يف لغ���ة كانت اأق���رب اإىل املحكية، وعرب 
اأ�شل���وب ب�شي���ط معرّب ع���ن ثنايا ال���روح، بالتعار�ص مع الأ�شل���وب التفخيمي 
والكال�شيك���ي ال���ذي كان يكت���ب به ال�شع���ر يف ذلك احلن، وعل���ى رغم وجود 
الكث���ري م���ن الق�شائ���د الطويل���ة الت���ي تن�ش���ب ع���ادة اإىل في���ون، ال���ذي غناه 
ال�شعراء الفرن�شيون كثرياً يف القرون الأخرية، فثمة ق�شيدة تعد انعطافية 
يف م�ش���اره ال�شعري، كم���ا تعد تاأ�شي�شية يف ال�شع���ر الفرن�شي احلديث، وهذه 

الق�شيدة هي »اأن�شودة امل�شنوقن«.
وتق���ول احلكاي���ة اإن فرن�ش���وا في���ون كتب »اأن�ش���ودة امل�شنوق���ن« بوحي من 
ف���رتة حك���م علي���ه فيه���ا بالإع���دام بع���د اأن اأُودع ال�شجن من جدي���د يف العام 
1462، وه���و كتبه���ا و�ش���ط تاأمله حلال���ه كما حلال رفاقه يف ال�شجن من 
البائ�شن الذين راأى فيون مبكراً يف ذلك الزمن اأن اأحوال املجتمع هي التي 
قادته���م اإىل اجلرمية، ل رغبة الأقدار وحدها، ومن هنا انطبعت الق�شيدة 
بدرجة عالية من احلزن والواقعية، وكونها - من ناحية املو�شوع - تتجاوز 
كث���رياً، احلكي عن ال�شجن واحلكم بالإع���دام، لتطاول ال�شرط الإن�شاين يف 

�شميمه، وياأ�ص الإن�شان وعجزه، اأمام ذلك ال�شرط.
وق���د ا�شته���رت هذه الأن�ش���ودة اإىل حد كبري، وقّلدت كث���رياً، وهي تعد من 
اأجم���ل م���ا كتب فيون خ���ارج اإط���ار الق�شائد الت���ي ت�شغل »و�شيتي���ه الكبرية 
وال�شغ���رية« وت�ش���كل اآث���اره الأ�شا�شي���ة، وبعده���ا لب���وا طلب���ه بالرحم���ة ومت 
الإف���راج عن���ه، وكان���ت اآخر ما كتبه ليختف���ي تاماً، اختف���اء زاد من ت�شخم 

اأ�شطورته وحتوله اإىل حكاية يتناقلها ال�شعراء والرواة.
ها نحن نعلق يف تعاقب حزين
قطيع من الغربان ي�شخر منا

تزيق اللحم امليت
حلى دموع، ن�شرب �شديداً من اأعيننا
ل ت�شحك واأنت تنظر اإىل امل�شنوق..

و�شلي اإىل الرب لأجلنا!!

»أغنية المشنوقين« لفرانسوا فيون
القصيدة التأسيسية في الشعر 

الفرنسي الحديث
France culture عن قناة

 كتبت: وضحى يونس

ي���ا �شاح���ر الأم�ص اإىل الي���وم، يا اأ�شم���ري، وانحناء روؤو����ص ال�شنابل، 
والتفات دوار ال�شم�ص يف وجه الريح.. اأيها اجلاهل املتيم 

قبلة على ن�شمة... وبعد 
كان احل���ب دوم���اً قو����ص ق���زح ي�ش���ّم بحّن���وه األ���وان الطي���ف، وبعّلوه 

اأطياف احللم 
ويا لنفراج ج�شد القو�ص كيف يتكيف مع جنوننا فمّرة ينفرج نحو 

الأعلى ليكون اأرجوحتنا ال�شماوية حن ن�شيق بثباتنا الأر�شي 
ومرة ينفرج نحو الأ�شفل ليكون خيمتنا، واأفياء ظاللنا

وقو�ص قزح يا نظريي يف احلب، ومراآة ذاتي يف
ال���روح ج���زءان، اأو كينونت���ان اأو ماهيت���ان عل���ى ح���ّد تعب���ري اأحبتن���ا 

الفال�شفة 
الأوىل هي القو�ص والثانية هي الألوان 

ولأنن���ا ل ن�شتطي���ع جت���اوز قوانن اللغ���ة، فللقو�ص وج���وده امل�شتقل 
املختلف عن األوانه ول حيلة له يف اختالفه املذّيل بتربيرين

الأول ما ورائّي هو اإرادة الغيب وغاياتها
والثاين لغوي هو اأّن القو�ص مبتداأ ول بد من البتداء به، يف الكالم 

وهو امل�شاف، اأما الألوان فم�شافة اإليه 
ولأننا تعودنا تبادل احلب، وت�شارك الأ�شئلة فاأنا اأ�شاألك بحب 

ه���ل القو����ص �شبب يتحول بق���درة خارقة اإىل نتيج���ة حتمية فُي�شّكل 
بداية، وو�شطاً، ونهاية كالبداية ما يوؤكد اأّن الوجود دائرة؟ ثم األي�ص 
القو����ص مبثوث���اً يف األوانه كم���ا األوانه منبثقة عنه تام���اً مثل عالقة 
ح���ب واحدة تختزل الأ�شئلة، والأف���كار، والأرواح، وتعرب النهر مرتن 

وثالث رغم اأنف هرياقليط�ص؟
وبعد.. يا قو�شي 

فقد وقعُت من با�ص املدر�شة خل�شة ومن ح�شن حظي كان �شاعداك 
بانتظ���اري يف حلظة م�شادفة، وما همُّ كلمٍة ت�شقط عن ال�شطر �شهواً 
اإذا كان���ت �شتج���د نف�شه���ا يف اأح�ش���ان اهتمام���ك؟، وكي���ف ل تزده���ي 
بنف�شها امراأٌة اأعْرت األوان ف�شاتينها لأزياء الن�شاء، وعمّمت ابت�شامتها 
عل���ى الأزهار، وحّولت اأ�شاليبه���ا ال�شاذجة يف اقرتاف احلياة، وارتكاب 

احلماقات اإىل مبادئ يف مدار�ص الطيور والأيائل؟..
وبالعودة اإىل ماهية قو�ص قزح احلب واألوانه

ف���اإّن �ش���وء ال�شم�ص ينك�شر ويتحلل يف قطرات املطر فيظهر القو�ص 
بع���د املط���ر يف اأثناء �شروق ال�شم�ص ويا لدق���ة التوقيت وعذوبة موعد 
ولق���اء يتخلالنه... وي���ا لتدرج الألوان مبتدئة م���ن اخلارج بالأحمر، 
م���روراً بالربتقايل، والأ�شف���ر، والأخ�ش���ر، والأزرق، والنيلي، و�شوًل 

اإىل البنف�شجي من الداخل..
ك���ذا ي���ا حبيب���ي فقو����ص ق���زح م�شت���ق م���ن املط���ر واحلب فه���و هدية 
ال�شم���اء لالأر�ص وما األوان���ه اإل اعتذار ال�شتاء عن تطّرف الربد، وهو 
ج�ش���ور ملون���ة بن اهلل والنا�ص، ومالئكة نازل���ة من ال�شماء مت�شربلة 

ب�شحب مثقلة بنداها وعلى روؤو�شها تيجان الظفر 
اأي. نعم. احلب كاحلياة األواٌن، وكاملوت اأ�شكال 

واأن���ت تعل���م اأن الق���در يخت���ار لن���ا الأل���وان والأ�شكال، اأم���ا نحن فال 
نختار اإل ت�شحياتنا الفادحة، وخيباتنا الكبرية

امله���م اأن���ه لول قو�ص املطر ملا ع���ادت ال�شواقي اإىل الأنهار، وملا عرفنا 
طريقاً اإىل الذكرى.

يا ساحر األمس إلى اليوم
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و�ش���ل عب���د الودود هذه امل���رة متاأخراً ن�شف �شاعة اإىل املكت���ب، وهذا الأمر مل يحدث 
من���ذ تع���ّن موظف���اً يف ه���ذه الدائرة اأي من���ذ ع�شرين �شن���ة، وفور و�شول���ه ا�شتقبل من 
زميلي���ه بحف���اوة منقطعة النظري، ت�شفيق واأغان وكاأنه عري�ص، توقف م�شت�شلماً لهرج 
زميلي���ه، ولتل���ك الرائح���ة الفواح���ة التي ت���الأ املكتب، اأم�ش���ك رمزي بيد عب���د الودود 
ورفعه���ا عالي���اً وق���ال ل���ه: طبعاً يحق لك ي���ا عم اأن تتاأخ���ر، واأن تتبخرت مث���ل طاوو�ص، 
طاوو����ص؟ ل لي����ص طاوو�شاً، لقد اأ�شبحت هذه الكلمة م�شتهلك���ة جداً، مثل.. مثل نهر 
الني���ل، ي���ا ل���ه م���ن ت�شبي���ه، فمن ي�شل���ه اأكرب باق���ة ورد واأجمل زه���ور راأيته���ا يف حياتي، 
يح���ق ل���ه اأن يفي�ص مثل نه���ر النيل.. وحدق عبد الودود اإىل طاولت���ه فراأى باقة الورد 
تاأخذ اأكر من ن�شف �شطح مكتبه، فيما تتدخل املوظف الثاين هاين: طّول بالك على 
الرج���ل، دع���ه يرتاح قلي���اًل، ودعنا نحت�شي القه���وة قبل اأن تربد، لك���ن رمزي مل يطّول 
بال���ه فع���اًل �شوته ثانية: �شب���اح احلب، �شباح الورد، �شباح الع�ش���ق.. ع�شق الأربعن ما 

اأ�شعبه! وما اأقواه! 
جل����ص عب���د الودود على كر�شيه وق���د �شعر مبوجة فرح وهو يتاأم���ل باقة الورد وي�شم 

الرائحة املنع�شة: “يا له من يوم جميل”! حّدث نف�شه. 
هذا املكتب الذي ت�شغله ثالث طاولت، ي�شم عبد الودود رئي�شاً له، واإىل ميينه هاين 

موظف منذ ثالث �شنوات، وعلى ي�شاره رمزي وقد عن منذ �شنة وثالثة اأ�شهر.
ق���ال ه���اين: ه���دئ م���ن عي���ار موجت���ك، تتهم الرج���ل بالع�ش���ق، ا�شك���ت، اإن مث���ل هذه 
الأحادي���ث تنتق���ل ب�شرع���ة الربق، ومن يدري رمبا ت�شل اإىل بي���ت الرجل قبل اأن ي�شل 
اإلي���ه ه���و، وتك���ون الكارثة، باقة ورد، وم���ا الغريب يف الأمر؟ رمبا كان���ت هدية من اأحد 
الزبائ���ن رداً عل���ى خدم���ة اأداها له، قال رم���زي وهو يغمز بعينيه: اأح���د الزبائن، ير�شل 

ورداً اأ�شفر واأحمر.. ومنذ متى يا �شاح ت�شل اإىل رئي�ص مكتبنا هدايا؟ 
كان عب���د ال���ودود ي�شمع اأحاديث زميليه، وهو غارق يف رائح���ة الورد اجلميلة، ي�شمها 
ومي���الأ �ش���دره ويتلذذ، وقف املوظ���ف رمزي واقرتب م���ن باقة ال���ورد، اأم�شك البطاقة 
امللعق���ة عليه���ا وق���راأ ب�شوت مرتفع: “اإىل رجل اأحبه”، وا�شت���دار نحو زميله، وقال له: 
زبون قلت يل؟ وهز راأ�شه واأكمل: ماذا يغري الن�شاء بالرجال الذين جتاوزوا الأربعن؟ 
بربك قل يل، ماذا يف هذا الرجل كي يجذب امراأة؟ لديه بيت ل يتجاوز ال�شتن مرتاً، 
يف ح���ي فقري، متزوج ولديه ول���دان، يرك�ص النهار كله وي�شله بالليل كي ي�شدد ديونه، 
يلب�ص طقمه �شهراً كاماًل قبل اأن يبدله بالطقم الثاين الحتياطي، يق�شي يومه وراء 
الطاول���ة ل يرف���ع راأ�ش���ه عن اأوراقه.. برب���ك قل يل: هل هذا النوع م���ن الرجال هو ما 
تطمح اإليه الن�شاء؟ وتعالت �شحكته وهو يربت على كتف املوظف التائه يف باقة الورد 
يلم�شه���ا باأ�شاب���ع ترجتف كاأنه يخ�شى اأن يك�شر غ�شن���اً اأو ميزق ورقة، قال هاين: حتى 
الآن ل اأرى اأي دلي���ل مل���ا تقوله، ف�شديقنا مل يهرب يوماً من وظيفته، ومل يتاأخر يوماً 
عن دوامه، ومل اأر امراأة تزوره، ومل اأ�شمع هاتفه يرن.. واأنا اأرافقه ببا�ص ال�شركة حتى 

البيت، ينزل قبلي، فكيف ياأتي الع�شق يا عبقري زمانك؟ �شحك رمزي: ت�شلح لتكون 
رجل اأمن.. يا لك من خبري يف �شوؤون احلياة، قل يل بربك هل يحتاج الع�شق اإىل قرار 
م���ن هيئ���ة الأمم ك���ي يحل �شيفاً عل���ى قلب رجل؟ عندما يقرر اأن ياأت���ي ل ينتظر اأحداً 
ول يح���رتم اأح���داً، ياأتي يف اله���واء، اإذا اأراد، فمن مينعه؟ واليوم م���اذا فعل عا�شقنا، اأمل 
ينزل من البا�ص قبل اأن ن�شل اإىل ال�شركة؟ من يدري رمبا ذهب يحت�شي فنجان قهوة 
عن���د احلبيبة؟ اآه ما اأطي���ب قهوة احلبيبة، ترى هل و�شعت اأ�شبعها يف الفنجان؟ وهل 
خجل���ت اأن تخربه���ا اأن ال�شك���ر يرتفع مع���ك؟ وانتظر اأن يعلق املوظ���ف بكلمة لكنه كان 

يبت�شم، ويداعب الورد وي�شمه. 
دخل���ت �شكرت���رية املدير حتمل م�شنف���اً، واإذ راأت باقة الورد، �شرخت: يا اهلل، ما هذا؟ 
ورك�ش���ت نح���و الباق���ة وحملتها: اأكرب باق���ة ورد اأراها، ما اأحالها! وم���ا اأذوق ال�شخ�ص 
ال���ذي اأر�شله���ا! وق���راأت البطاق���ة: “اإىل رجل اأحبه”.. ي���ا �شالم، من العا�ش���ق هنا؟ ورد 
املوظ���ف ه���اين: ل عا�ش���ق ول م���ن يحزنون، جم���رد باق���ة ورد هدية. وق���ال رمزي وهو 
ي�ش���رب كف���اً بك���ّف: جم���رد باق���ة ورد! مل اأر رجاًل يغري اأك���ر من ه���اين، قتلته الغرية 
ي���ا اآن�ش���ة اإله���ام، ل يحتمل عقل���ه اأن تر�شل باق���ة ورد اإىل رجل جت���اوز الأربعن.. عا�شق 
الأربع���ن، ب���اهلل ق���ويل يا عزيزت���ي، ماذا يحلو للن�ش���اء بالرجل الذي جت���اوز الأربعن؟ 
ابت�شم���ت: الكث���ري، الكث���ري، �شعره الأبي����ص، وربطة عنق���ه الرمادية، ماذا تري���د اأي�شاً، 
�شمت���ه.. كان���ت تتحدث ع���ن �شفات رئي����ص املكتب وعيناه���ا ترنوان اإلي���ه كعيني ثعلب، 
وقال���ت: مل اأك���ن اأظ���ن اأن���ه يخبئ الع�ش���ق حتت قمي�ش���ه، طاملا فكرت كي���ف يق�شي هذا 
الرج���ل الغ���ارق بن الأوراق حياته؟ �شاألت نف�ش���ي: األ يفكر يوماً باللهو؟ يبدو اأنه كان 
يله���و دون اأن ن���دري.. عندم���ا اأخرب املدير �شيق���ع عن كر�شيه من �ش���دة ال�شحك، دائماً 
م���ا كان ي�شفه بالرجل املعل���ب، ويقول: مثل هوؤلء الرجال ي�شلحون لالإدارة وهم من 
ينج���ح بعمل���ه، �شاأثبت له بطالن نظريته، و�شحة نظريت���ي التي تقول: من ميالأ قلبه 
بالف���رح ه���و من يق���در على النج���اح، والدليل اإن جن���اح رئي�ص املكتب املدل���ل عنده ناجت 
م���ن ع�شق���ه ولي�ص من جموده كما كان يظن، تركت باق���ة الورد على الطاولة، وو�شعت 
امل�شن���ف اأم���ام املوظف، وغادرت املكتب وهي تفرقع �شحك���ة كبرية، وتتمايل مثل زنبقة 

وكاأنها هي املع�شوقة.
وقب���ل اأن يفت���ح املوظ���ف امل�شنف كي ي���وزع العمل على زميليه، فك���ر بالكم الكبري من 
البهج���ة ال���ذي حققته ل���ه هذه الباقة من الورد، وحدث نف�ش���ه: اإن التاأخري عن الدوام 
ن�ش���ف �شاع���ة والذه���اب اإىل بائ���ع الورد والطل���ب منه اأن ير�ش���ل باقة ال���ورد اإىل مكتبه 
كان���ت فك���رة رائعة، خلق���ت جواً من ال�شعادة عمت املكتب كل���ه، ووهبته طاقة اإيجابية،.. 
لي����ص اأجم���ل م���ن اأن يكاف���ئ الإن�ش���ان نف�شه بن احل���ن والآخر، خا�ش���ة عندما ل يجد 

اأحداً يبايل به.

راأيته���ا.. كان���ت هن���اك.. عند اأ�شف���ل ال�شفح.. �شف���ح اجلبل الأخ�شر ال���ذي تربينا فيه 
مع���اً، و�شقن���ا الأغن���ام في���ه معاً، وهربن���ا فيه م���ن الذئب مع���اً، وافرتقنا اآخر م���ّرة عند 
ذل���ك ال�شف���ح، ومّزق���ت ه���ي عنده �شرائ���ط جدولته���ا وتركته���ا لعوا�شف اله���واء تاأكلها 
وتاأخذه���ا اإىل ب���الد بعي���دة.. وهن���اك عندما افرتقن���ا ت�شاقطت دموعنا عن���ده و�شمعت 
مغ���ارات ال���وادي �شدى نحيبنا واأمل عربتنا.. وعندما �شاف���رت اإىل بلد بعيد �شمعت اأنا 
�ش���دى �شرختها وهي تبكي اأمل���اً وحرقة بينما كانت اأ�شابعي حتفر اأخاديد على �شخور 
اجلب���ل وتر�ش���م اأحالماً طائرة راحلة.. وتلك اللحظة ل اأن�شاه���ا اأبداً عندما كان طائر 
احلّب يحّلق نحو حبيبته التي على �شجرة عالية فتلقفته طلقة غادرة من �شّياد ماهر 
ف�شق���ط �شريع���اً وع�شفورت���ه تنتظره، ثم ذاب���ت كف�ّص ملح عندما اأت���ى ال�شتاء وغ�شلها 

من على ال�شجرة وهي حتت�شر جوعاً وحرقة واأملاً..
ومن���ذ تلك الأثناء واأن���ا األم�ص بحواف قلبي ذوائب �شعره���ا واأرت�شف دموع عينيها.. 
وم���ّرت �شه���ور تلك ال�شنة واأنا اأنتظر.. اأنتظ���ر.. وا�شتقبلت العام اجلديد و�شيء ما بات 
مفق���وداً يف داخل���ي ي���زول �شيئ���اً ف�شيئ���اً.. اأفقده يوماً بعد ي���وم.. �شنة بع���د �شنة.. وطال 
النتظ���ار ولكن تالفيف عقل���ي مل ت�شتوعب الن�شيان.. بل اإنها تقبل الذكرى ولكنها ل 
ول.. ل تقبل الإهمال.. اإنها تهملني يوماً بعد يوم وتن�شاين وتبيعني ولي�ص هذا فقط 

ل تريد العودة اإيل.. اإنني اأرى ذلك واأقروؤه وتيارات الهواء القا�شية تغر�ص خمالبها يف 
وجه���ي املتوح�ص، وفجاأة يف حلظة رهيبة �شفعتني تلك التيارات �شفعة قا�شية تركتني 

�شريعاً على فرا�شي احلجري، وتركتني ثماًل وجامداً وتافهاً..
كان كل �ش���يء اأ�شب���ه ب�شورة احلياة القا�شية.. بل بق�شوة ذلك اجلبل الأ�شم اجلامد.. 
عنده���ا ترك���ت كّل �شيء.. كّل �ش���يء.. مغزيل واأغنامي وذهب���ت اإىل ذلك ال�شفح يف جنح 
الظ���الم ع���ّل وحو�شه املرعبة تك���ذب عوا�شف اله���وى.. وعندها.. هن���اك عند ال�شخرة 
ال�شّماء.. راأيتها.. حبيبتي.. حورية متوح�شة ت�شحك �شحكة مرعبة تهز اأركان روحي 

وقلبي وتنتزع �شميم اأح�شائي..
راأيته���ا ترق����ص رق�شة فرعوني���ة وتدو�ص على قلبي وتنتزع اأح�شائ���ي وترميها يف قاع 

الوادي بينما وحو�ص الليل تتاأّمل هذا امل�شهد املرعب بذعر..
و عندم���ا تزق���ت وتهت يف اأح�شاء الوادي وطار طائر العقل اإىل قمة اجلبل.. عندها 
قهقه���ت ه���ي بق�ش���وة موؤمل���ة وذابت مع دّوام���ة الهواء و�شع���دت عالياً بينم���ا طائر عقلي 
يتابعها وهي تختفي وتتحول اإىل و�شم يف ال�شماء املظلمة.. عندها وعندها فقط علمت 

اأنني فقدتها اإىل الأبد، وفقدت اأر�شي و�شمائي وبحري... حبيبتي... ل قلب لك...

باقة ورد

حوريتي المفقودة

كّل اّلذيَن، 
كتب���وا ع���ن اجلم���اِل مل يكتب���وا م���ّرًة واح���دًة عن 

يِدك 

انتبهُت، 
واأنا اأت�ّشى يف حقِل الّنور على مو�شوعِة اجلماِل 
اّلت���ي مل يكت���ْب عنه���ا اأح���د، وفّك���رُت يف كّل ه���ذه 

الاّلم�شاِت 
وِء اّلتي تركتها يُد اهلل على روِح الأ�شياء  مَن ال�شّ
وذهبُت بعيداً يف تف�شرِي هذا الُبعِد اّلذي حُتدُثُه 

يف البعيِد.. البعيِد.. كيمياُء الّلم�شة

كانْت، 
َهر  الفرا�شُة حتطُّ على مي�شِم الزَّ

تلم�ُص الر�شيَم فتتفّتُح وردٌة يف الّطريق 
كاَن���ِت الّطري���ُق اإىل النب���ِع جاّف���ًة وموح�شًة تكُر 

على 
جانبيها نباتاُت الّطّيوِن وال�ّشوفاِن، زمٌن طويٌل 

ْب تربَتها  مرَّ ومل تطاأها قدمان اأو ُتخ�شّ
دمعُة عا�شق

امل�شاألُة، 
ذاُتها عِن اليِد اّلتي ترطُم الأ�شياَء فُتحدُث، 

انقالباً

عِن، 
اليِد اّلتي تر�شُم 

اليِد، اّلتي تذهُب يف الأحرا�ِص البعيدِة
الي���ِد اّلت���ي ُت�شاف���َر يف اأدغ���اِل احلكاي���اِت وحب���وِر 

الينابيِع 
وتقراأ �شجرَة احلياِة 

اليِد، اّلتي ت�شتعيُد الغبطَة الكامنَة يف الأنهاِر
الي���ِد اّلتي حتُرُث يف اأر�ِص الّلوِن الأوىل بحثاً عْن 

حجِر 
ائع  الغوايِة ال�شّ

اليِد اّلتي ت�شقَّ جمرى الينابيِع 
الي���ِد اّلتي تتعّل���ُم رق�شَة الفرِح فت�شن���ُع ابت�شامَة 

الّنهاِر 
وينب�ُص �شرياُن العامل

عِن، 
اليِد اّلتي تكتُب

َغِف  اليِد، اّلتي ت�شنُع معاجَم ال�شَّ
اليِد، اّلتي ت�شعُّ مْن اأهواِلها مدائُن الّروِح 

اليِد، اّلتي ُت�ِشَك ب�شرارِة العامَلِ 
عِب  اليِد، اّلتي تفدَح باليقِن ال�شَّ

وتاأخُذ العامَلَ معها، 
وتتم�ّشى

يُدِك اّلتي ُتثرُي الّلغَة
تلم�ُص غ�شناً فتتفّتُح، وردٌة

تلم�ُص وردًة فُيحّلُق ع�شفوٌر يف املكان 

يُدِك، اّلتي 
مل يكتْب عنها يف علوِم اجلماِل، اأحد

كّل الّذين
ف   قصة: أيمن ُمَعرَّ
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 ويحُدُث اأن تتعّرى احلكايُة 
 يف غرِف الّذاكرْة

 واأنَت ُتغازُل ُح�شَن الِعبارِة
 قد ي�شتفيُق اخلياُل 

 وقد يت�شّظى
 كما ُلُغِم احلرِب

ريق اإىل ال�ّشوِق  اأو يف الطَّ
 كي ت�شرتي فرحًة للّربيِع القريِب

 ويحُدُث اأن تتحّرى الّروايَة
 كي تتيّقَن اأّنَك ما زلَت حّياً

 على �شفحٍة
 للقراءِة

 تلثُغ فيك الأماين
 وتك�ِشُف 

 عن وجٍع يف الّزماْن
 وقد يتلّوى املكاُن 

 وينكم�ُص الدرُب 
 حّتى ت�شيَق 

 بخا�شرِة املَِن كلُّ الّتفا�شيِل
 يف وعيها
 ويحدُث

 اأن يت�شّلَل ذئُب احلنِن اإىل املنحنى
 هناك على جهِة ال�ّشم�ِص

 كانت لنا 
ٌة ِمن حدائِق بابَل   ق�شّ

حاْب  قد ُعّلقْت يف ال�شَّ
 وقد يهطُل العمُر منها 

 غزيراً
 ويحكي ال�ّشراْب:

م�ُص  لقد كاَنِت ال�شَّ
 اأبعَد عن حلظاِت الولدِة

 وقَت بكاِء الأِجنَِّة عهَد ال�ّشباْب

 ويحدُث...
 اأن يتكّوَر حلُم امل�شاِء 

باْح  على �شهقٍة يف ال�شّ
 َكَوْرقِة تٍن جِتّف 

 على �ُشرفٍة للخريِف الأخرِي
 ويحُدُث اأن تت�شّلى

 مِبكن�شِة الوقِت
 جتمُع ذاك الُفتاَت الأَج�صَّ 

 ِلت�شمَع اأغنيًة تتجّلى

 على فِم ناٍي ك�شوْل
 ويحدُث فيك ان�شالُخ الُف�شوْل

 ويحدُث ما يحدُث الآْن

 واأنَت ُتفّت�ُص عن ُحبكٍة للّنهايِة

قبَل الأُفوْل

هواجس روائّية

َّ�ْدُت كوخ�َِي م�ْن جَم��اٍل اأْحمُل�ْه �َشي�

ُ�ْه  لأ�شوَن َم��ا اأ�ْشم���و بِه اأْو اأقبل�

ما ح�ْدُت عن�ُه َفْه�و َيْجَمُعِنْي َمع���اً

َ�اِء وما َخ�رْجُت ِلأْدُخلَ�ْه عن�َد اللق�

اأَْهمْل�ُت َخلف��َي مْن َي�ش���لُّ َكالَم���ُه

َ�����ْه َ���ُه َطَعن�َات����ُُه اأْو َتقُتل� ِلَتِهْين��

رْبِ اجَلمْيِل ِمَن اْعتَدى َحارْبُت بال�شَّ

َ�ْه �ُروِح ِلأُْمِهل� ُ�ُه رْغ�َم اجْلُ َوتَرْكت�

وَهَجْرُت مْن كاَن املري�َص ِبَجْهِل�ِه

ُ�ْه َ�اٍء اأْهَمل� ِليموَت وْح��َدُه ف�ْي َوب�

َ�اُة َجمْيل��ٌة َ�ْرُت َوْح��دَي فاحْلي� اْخت�

اإْن كْنُت َوْحدَي اإنَّ وْح�دَي اأَْكفل�ُْه

***

ما ِزْل��ُت اأْحِم�ُل يف النه�اِر ق�شي�دًة

ن�ا ما َيْجَهل�ُْه ِلرَيى �ِشواَي ِمَن ال�شَّ

اأم�ش���ِْي على �َش��وٍك ِلأزرَع وْردًة

ُ��ْه َيفت���رُّ ِمنه��ا ما اأح���بُّ واأفَعل�

��ا ِّ�ْي اأَط���لُّ ِبك���لِّ ُج�����بٍّ رمبَّ اإن�

اأَِج��ُد ال��ذي يْحتاجِنْي ك�ْي اأَْحِملَْه

ُر الوا�شوَن ما ف�ي مْهجِتْي لو يْب�شِ

ُ�ْه َل�َراأوا بها الك�َرَز الذي ل اأَْغِفل�

ْبُت لأننْي ل��ْم اأَ�ْشتِط���ْع ولكْم َغ�شِ

نَع املْعروَف اأْو اأْن اأُْكِملَ�ْه اأْن اأ�شْ

نُع ما َيرى ولقْد ت�َرْكُت �ِشواَي َي�شْ

ُ�ْه َ�ا اأراُه واأنق�ُل� لرَيى َوَي�ْشم��َع م�

***

�اَءُه يا من�ْ�زًل غَم��َر اله��دوُء ف�شَ

ُ�ْه َ��اَح ق�ُرنفل� فاْخ�ش�رَّ َزْنبق��ُُه وف�

ُ�ْزل�ًة َ��راِري ع� هَجَر املنازَل للَب��

ُ�رُّ ِل�ُتْزِعلَْه ي�ُح َم�ا ع�ادْت َت� والرِّ

وُت يف َيْزهو ِب�شْمٍت َباذٍخ وال�شَّ

ُ��ْه اأْنَحائ�ِ�ِه َيه�ْ�وْي وق��ْد ل َيْنزل�

�ذى يْرت�اُدُه م�ْن ك�اَن َي�ْشِك�ُب بال�شَّ

ِلُك للَهدي�ْ�ِل ف�ََيب�ْذل���ْه اأْو ك��اَن مَيْ

َ�ُه َ�َداروا َح�ول� َه��اَم اجلمْي�ُع ب�ِِه ف�

َ�ْه! ه��ْم َما اأْجمل� َيتَهام�شوَن ِلَبْع�شِ

نخّط يف �شجالنا، الإبداع
يف �شطور... 

 لمراأة من نور 
من رحمها تنبثق احلياة 
من ثغرها.. خفوق نب�ص

 وانهزام
قنديل نوٍر وح�شارة

 به ارتقى جمالها طهاره
ثم انربى احلنن

من حولها وخلفها... اإماره
اأمام �شحرها جتلى

 مب�شم الربيع
واأزهرت اإ�شاره... 

عال �شجيج قلبها.. وطاملا
قد اأظهرْت من وّدها... 

 الوقارا
تالألأت األوانها... 

تّردت على احلظوظ..

كاأّنها قطرات ُمزٍن
 قد همْت

لمراأة من نور... 
 ما زال قلبها ُيبل�شُم احلياة

مبنتهى النَّ�شاره
وكم ي�شّق دربها الّت�شفار

حن اأزهرت... 
ي�شهد نبل وجدها اجلميع

الأهل واخلاّلن والأَ�شحاب

تختال بينهم فت�شمو... 
عنرباً و �شكراً... 

فال�شبح يف اإ�شراقه
يزدان... 

 باخلري... 
 لمراأة

 يف وّدها عرفان

الكــــــوُخ

امرأة من نور

 شعر: محمد سند رهبان

ونادى وما كان يل اأن اأرد
عليه اإذا ما �شمعت الندا؟

اأن اأ�شتجيب اإليه اإذا
ما اأتاين لي�شاألني موعدا

ولكن بعينيه كان الربيع
ميد لقلبي الغرير اليدا

وكان ال�شباح على وجهه
جميل النهاية... واملبتدا

فلم اأدر كيف ا�شتجبت اإليه؟
وكيف هم�شت : اأراك غدا؟

وبادلته احلب .. اأعرف اأين
جتاوزت يف احلب كل املدى

اأين ت�شرعت.. فاحلب نار
وهيهات للنار اأن تخمدا

ولكن بعينيه كان الربيع
يقول تعايل .. لكي ن�شعدا !

فكيف اأردُّ نداء احلياة ؟
واأهرب منه اإذا ما ابتدا ؟

وراح .. وقد ل يعود قريبا
فما عدت اأدري له ..موعدا 

ولكنما يف فوؤادي �شعاع
من الوهم ..ملا يزل موقدا

اأ�شيح له بن حن وحن
يقول: �شياأتي ..�شياأتي غدا

و قالوا �شيعرب دربي غداً
كما يعرب الطيف خلف املدى 

وقد حّذروين .. لكي اأختفي
واأهرب منه اإذا ما بدا 

وحاولت ان اأختفي عندما
مير .. وكان اختفائي �شدى 

فقد كان بيتي و�شط الطريق
وما كان للباب اأن يو�شدا 

وكانت على �شرفتي .. زهراٌت
عطا�ٌص .. حتّن لقطر الندى 

طيف
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تتبل���ور التجرب���ة الإبداعّي���ة مبروره���ا مبراح���ل م���ن املتابعة 
والّنق���د والطالع الوا�شع من قبل اأك���رب �شريحة قارئة وناقدة 
مكن���ة، وتتمّي���ز العالق���ات الإبداعّي���ة يف كث���ري م���ن جوانبه���ا 
بالتوا�ش���ل الجتماع���ي، وه���ذا م���ن اأه���م الأدوار ال���ذي قّدمت���ه 
و�شائ���ل الّتوا�ش���ل الجتماعّي لفئ���ة ال�شباب لتق���دمي جتاربهم 
الإبداعّي���ة، فق���د كان املب���داأ الإن�شائ���ي لو�شائ���ل التوا�ش���ل تلك 
اجتماعي���اً بالدرج���ة الأوىل، وه���ذه ه���ي بالتحدي���د الغاي���ة من 
اإيج���اده، حيث حتّول الع���امل فعلّياً اإىل قري���ة �شغرية كما نكرر 
دائم���اً، ومل تع���د م�شاأل���ة �شعوبة تق���دمي الناجت املحّل���ّي لالآخر 

البعيد قائمة اأو غري مكنة التحقق. 
ولك���ّن ارتباطها مب���ا هو اجتماعي اأوًل ق���د يعني اأّنه ل ميكن 
له���ذه الو�شائ���ل اأن تكون منابر اأدبّية ب�ش���كل مبا�شر، مبعنى اأنه 
ل ميك���ن اأن تك���ون من���رباً �شعرّي���اً اأو ق�ش�شّي���اً اأو روائّي���اً، ولع���ّل 
اجلن����ص ال�ّش���ردّي الّروائ���ّي ه���و الأك���ر �شعوبة حت���ى الآن، اأّما 
م�شاأل���ة اأن���ه ل ميك���ن اأن تتح���ّول و�شائ���ل التوا�ش���ل اإىل من���رب 
اأدب���ي مبا�شر، فيعود ذلك اإىل اأهّمّية حقوق الن�شر بعد اأن غدت 
الّن�شو����ص الأدبّي���ة املقّدم���ة ع���رب الو�شائ���ل �شهلة التن���اول اإىل 
درج���ة اأّنه���ا اأ�شاعت موؤلفه���ا الأول.. ما يعن���ي اأن مهمة و�شائل 
التوا�ش���ل تعريفّي���ة وتوا�شلّي���ة اأك���ر منها منربي���ة اإل يف حال 
اقرتن���ت بحدث واقعي حقيق���ّي، اأما املن���رب الر�شمّي فلل�شحف 

الإلكرتونية ح�شورها الذي يقوم بهذا الدور الأدبي.. 
وق���د ميكن القول اإّن و�شائل التوا�شل حتتمل اأن تكون منرباً 
جتريبّياً، ول �شيما للّتجارب ال�شابة من املبدعن، اأما التطوير 
الفعلّي والتثقي���ف الأدبّي للن�شو�ص الإبداعية فبالتاأكيد لي�ص 
مكان���ه هنا، اإذ قد يبداأ الأدب ع���رب و�شيلة الّتوا�شل الجتماعي 
بوم�ش���ة �شعرّي���ة اأو ق�ش�شّية اأو روائّية، وم���ع التاأثري الإيجابي 
للمتلق���ي يح�ش���ل اأن تت���م بل���ورة تل���ك التجرب���ة لتتح���ول نحو 
التك���ّون والكتمال، وذلك بح�شب تاأثريه���ا يف اجلمهور املتلقي 
وطبيعة ه���ذا اجلمهور وثقافته وهي �شرورية يف هذا اجلانب، 
وه���ذه بالتحدي���د هي عن النقد والناق���د، لذلك فاإن احل�شور 
النق���دّي اجل���اد يف �شفح���ة م���ن ال�شفح���ات التوا�شلي���ة �شيكون 
وا�شحاً يف التاأثري الإيجابّي لالإبداع، اأما ح�شور املتلقي العادي 
فل���ن يق���دم �شيئاً للّن����صّ املو�شوع �شلباً اأو اإيجاب���اً غالباً، وكل ما 

ميكن اأن يقدمه انطباع اأو راأي عابر عن الن�ص املقروء..
ح�ش���ور  فه���ي  التوا�ش���ل  و�شائ���ل  يف  الأه���ّم  الق�شّي���ة  اأّم���ا 
ال�ّشخ�شّي���ات الإبداعّية التي �شهد الّتاري���خ باأهّمّيتها، ما يجعل 
التوا�ش���ل معه���ا اأك���ر �شهول���ة، وه���ذا يفي���د يف تنمي���ة املواه���ب 
ة بها، واحلديث معها  الإبداعّي���ة والإفادة من التج���ارب اخلا�شّ
ب�شكل مبا�شر، بالإ�شافة اإىل التعّرف على الإ�شدارات اجلديدة 

ب�شكل مبا�شر، ويف بع�ص الأحيان يكون ذلك اإلكرتونياً مبا�شراً، 
اأي اأن يح�ش���ل ال�ش���اب على العم���ل اإلكرتونياً بو�شاط���ة موؤّلفه، 
عندم���ا يتعّذر عليه الكتاب الورق���ّي، وهذا ما له دوره يف انتقال 
اأي ثقاف���ة اأو اإب���داع اأو اإنتاج حمل���ي ليح�شر يف مكان غري املكان 
ال���ذي ُوج���د في���ه، وليج���د تفاع���اًل اإيجابي���اً وه���ذا م���ن اأه���م ما 
قدمته و�شائل التوا�شل، نلحظ ذلك يف تلك امل�شاركات الوا�شعة 
لل�شب���اب يف خمتل���ف املج���الت الأدبي���ة، يف املج���الت والن���دوات 
وامل�شاركات الثقافية التي تكون عرب و�شائل التوا�شل املتنّوعة..

به���ذا ال�ّش���كل ل ميك���ن اأن نغف���ل دور ه���ذه الو�شائ���ل يف تنمية 
���الت والعالق���ات  املواه���ب الأدبّي���ة والثقافّي���ة، ويف اإقام���ة ال�شّ
دع���م  ويف  والإبداعّي���ة،  الأدبّي���ة  ال�ّشخ�شّي���ات  م���ع  واحل���وارات 
املواه���ب الإبداعّي���ة تطوي���راً وحتفي���زاً، لتك���ون ال�شف���ة املحّلّية 
مكن���ة التحق���ق عل���ى نط���اق وا�ش���ع، اإذ يك���ون احل���وار مت���داً 
و�شاماًل، ويجب على الإبداعات النا�شئة يف هذه احلال اأن تدرك 
اأهّمّي���ة النق���د واملالحظات والتقومي قبل اأن يكون الإقبال على 
طباعة العمل الأدبّي ون�شره، فح�شور و�شائل التوا�شل اإيجابّي 
وتفاعل���ّي، ودوره يف تنمي���ة املواه���ب وا�ش���ح ومتع���دد، وغي���اب 
و�شائ���ل التوا�ش���ل يعني انخفا����ص م�شتوى التفاع���ل بن الأدب 

النا�شئ واجلمهور الذي ميكن اأن يتلّقى الّن�ّص والإبداع.. 
وق���د يك���ون ال�ّشعر هو الأك���ر ح�ش���وراً، لطبيعت���ه الإبداعّية 
���ة، ولن�شجام���ه م���ع التقني���ات احلديث���ة كاأن  وماهّيت���ه اخلا�شّ
اً مرئّياً اأو �شوتّياً، ولتداخل العديد من املوؤثرات فيه  يكون ن�شّ
اإىل جان���ب ح�شوره احلي من قب���ل قارئه، اأّما الق�شة والرواية 
ة يف الرواية جتعلهما اأكر بعداً  فاإن طبيعتهما ال�ّشردّية وخا�شّ
اً ُيتل���ى عرب و�شائ���ل الّتوا�شل كما  ّي���اً، اأي ن�شّ ع���ن احل�ش���ور ن�شّ
يف ال�شع���ر، اإل يف ح���دود، وم���ع ذلك ل ميكن لو�شائ���ل التوا�شل 
اأن تك���ون من���رباً ر�شمّي���اً بعي���داً ع���ن حق���وق الّن�ش���ر والتوثي���ق، 
ولع���ّل القائمن على ذلك ب���دوؤوا ي�شيطرون على ق�شايا حقوق 
الن�شر ب�شكل يحفظ حقوق الّن�ص لقائله ويحمي حقوق ن�شره، 
م���ا يعن���ي اأن ه���ذه الو�شائ���ل ق���د تغ���دو م�شتقب���اًل مكان���اً متاحاً 
للن�ش���ر اخلا�ّص، ومكناً للتداول بو�شفه مرجعاً ي�شابه املرجع 

احلواري ال�ّشفهّي مع كاتب اأو مبدع اأو موؤلف ما..
�شي���وؤدي ذل���ك اإىل اّت�ش���اع دائ���رة الّتوا�ش���ل الجتماع���ّي واإىل 
ك���رة و�شائل التبادل والّتعّرف على اخلربات، و�شهولة القراءة 
واملتابعة، ولن تكون ثّمة عوائق يف الّت�شال، اإذ من املتاح للجيل 
ال�شاّب اأن يتعّرف على معظم ما مل ي�شتطع اأن ي�شل اإليه ورقّياً، 
ما يعني اأّن �شرورة الّتجديد وال�شتمرارّية واملتابعة الإبداعّية 
اأم���ر ل بد منه ملواكبة الّتط���ّورات الأدبّية العاملّية والإفادة منها 

يف تنمية املواهب الّذاتّية.. 

األجناس األدبّية 
ووسائل التواصل االجتماعي

ملف العدد: أدب الشباب ووسائل التواصل االجتماعي
العدد:    »1801« األحد 2023/1/8م - 15 

جمادى اآلخرة 1444 هـ

ي�ش���ري م�شطل���ح )اأدب ال�شب���اب( على نحو خجول اإىل جت���ارب غري مكتملة 
م���ن الفن���ون الأدبي���ة، �ش���واء يف ال�شع���ر اأم الق�ش���ة اأو الرواي���ة، وقلم���ا ي�شم���ل 
الدرا�ش���ات والبح���وث اأو النق���د لأ�شب���اب تب���دو مقبول���ة لأنه���ا تت�ش���ل مبلك���ة 
ال�شب���اب الأدبية وتوجهه���م اإىل الأجنا�ص الأقل تعبرياً عن التجربة واخلربة 

وارتباطها باملكنون العاطفي لالإن�شان: ال�شعر والق�شة.
ويف الع���ودة اإىل �ش���ري اأدبائن���ا الكب���ار م���ن �شع���راء وروائي���ن جن���د اأنه���م مل 
مي���روا بهذا امل�شطلح ومل ي�شطر اأي ناقد يف جيلهم اأو من جيلهم لو�شفهم 
بال�شب���اب به���دف التما����ص ع���ذر له���م اأو اأعذار عما يعت���ور اأدبهم م���ن نواق�ص 
تت�ش���ل ب�شع���ف املف���ردات اأو �شحال���ة املع���اين اأو ركاك���ة العب���ارة اأو �شوى ذلك 
م���ن عل���ل يف البنية املعرفية عن���د العديد من يطلق عليه���م الأدباء ال�شباب، 
واأق�ش���د حتدي���داً ع���دم معرفة العرو�ص والقفز من ه���ذا اجلهل الفا�شح اإىل 
ف�شاء ق�شيدة النر التي باتت تعني لدى الكثريين منهم جماًل ملقاة على 
كت���ف ال�شطر بال م�شم���ون رفيع اأو هدف �شام ول تتعدى الكالم الأجوف اإل 

قلياًل وعند من رحم ربي.
يف املا�ش���ي الزاخ���ر بعط���اء الأم���ة لالأدب���اء ال���رواد مل يك���ن اأحده���م بحاجة 
لو�شاطة اأحد لكي ين�شر لهم �شاحب املنرب، بل يف ذاكرتنا اأن حممد �شليمان 
الأحم���د ق���دم �شعره اإىل �شاحب جري���دة األف باء يو�شف العي�ش���ى فقام بن�شر 
الق�شي���دة با�ش���م م�شتعار هو بدوي اجلبل والذي �ش���ار ل�شيقاً ب�شاحبه حتى 

اإن كثريين ل يعرفون من هو حممد �شليمان الأحمد.
مث���ل ذلك ما جرى م���ع ال�شاعر �شابر فلحوط عندما قدم نف�شه ل�شكرتري 
حتري���ر �شحيف���ة القب����ص الدم�شقي���ة يا�ش���ن نويالت���ي رحم���ه اهلل اأوا�ش���ط 
اخلم�شيني���ات م���ن الق���رن املا�ش���ي فقام يا�شن كم���ا قال يل هو بال���ذات بن�شر 
ق�شي���دة لل�شاع���ر فلحوط لأنه راأى فيه �شاع���راً ومل ي�شاأله عن اأي �شيء غري 
�شع���ره، ومث���ل ذلك كث���ري، وكان توفيق اأحم���د من تعر�ص ملث���ل ذلك عندما 
جاء اإىل احتاد الكتاب العرب يف اأوائل الثمانينيات طالباً ن�شر ق�شيدة له ومل 
يك���ن يعرف اأح���داً، فن�شرت له )الأ�شبوع الأدبي( ق�شي���دة ومل تكن تعرف اأنه 
�شيغ���دو رئي�شاً لتحريرها.. بع���د حوايل اأربعن عاماً، كما اأنه زار اأمن جملة 
الثقافة يف �شارع الربازيل يف دم�شق وكان يف ال�شف احلادي ع�شر عندما ن�شر 
ل���ه ال�شاع���ر الراحل اإ�شماعيل عامود اأول ق�شيدة له يف حياته دون اأي معرفة 
اً جي���داً وهو ل يعرفه اإطالق���اً.. وللحقيقة  �ش���وى اأن���ه �شاعد �شاب���اً يحمل ن�شّ
ف���اإّن م���ا يح�ش���ل الآن يف احتاد الكّت��اب العرب ويف جري���دة الأ�شبوع الأدبي هو 
َفْت���ُح الأبواب للن�ش���ر جلميع ال�شباب والهتمام الكب���ري بهم بغ�ّص النظر عن 

اأي اعتبار �شوى اأحقية الن�ص يف الن�شر.
وه���ذا ل يعن���ي اأن ه���ذا امل�شطل���ح ل يظلم قام���ات �شبابية ت�شتح���ق اأن تذكر 
بكثري من الفخر والعتزاز لنباهتها واإبداعها وما قدمته يف جتاربها الأوىل 

م�شداقاً للمثل ال�شعبي املعروف: »الديك الف�شيح من البي�شة بي�شيح«.
ولك���ي اأنح���ي الظلم ع���ن م�شمون م���ا ذهبت اإلي���ه اأعلن واأك���رر اأنني مع كل 
م�شتغ���ل اأو م�شتغلة ب���الأدب، بغ�ّص النظر عن ارتفاع من�شوب البداع عندهم، 
ذل���ك باأن ع���دم ال�شتعال ب���الأدب لي�ص مك�شب���اً بل يظل للمحاول���ة �شرفها اإن 
�شدق���ت النّي���ات وتنزهت الأهداف بحيث خلت وتخلو م���ن حب الظهور، وما 
يليه من و قوع يف الغرور وهو الأمر الذي يودي ب�شاحبه اإىل التهلكة، ونحن 
ماأمورين بالبعد عن التهلكة فكيف بهذه التهلكة التي ت�ص املجتمع والذوق 
الع���ام املع���رّب ع���ن ثقاف���ة وح�ش���ارة اأم���ة و�شع���ب ل يتوان���ى عن اإع���الن فخره 

واعتزازه بدور اأمته احل�شاري يف الكتابة وال�شعر على الأقل. 
اأدب ال�شب���اب به���ذا املعنى م�شطلح ظامل وحمبط وغ���ري من�شف وما علينا 
اإل ت�شجي���ع م���ن ه���م يف �ش���ن ال�شباب عل���ى القتداء بال���رواد م���ن دون انتظار 
الكث���ري من �شبقهم، طرفة ب���ن العبد و�شل اإلينا عرب ق�شيدة واحدة ومثله 
مالك بن الريب، ونزار قباين �شمد يف وجه جمتمع حمافظ وقف م�شتنكراً 
جراأت���ه حت���ى و�شل الأمر ببع�ص النواب يف الربمل���ان اإىل املطالبة بف�شله من 
وظيفت���ه يف اخلارجي���ة ال�شوري���ة، ول���ول حكمة املرح���وم خالد العظ���م رئي�ص 

وزراء �شورية لف�شل.

أدب الشباب
من حضور الفت إلى غياب مؤسف



الّن�����ص يجب اأن يرين����ا نف�شه، وقراءتنا 
اأن  عل����ى  م�شاعدت����ه  �ش����وى  لي�ش����ت  ل����ه 
يب����وح للق����ارئ باأ�شراره، الق����راءة نوع من 
الكتاب����ة، اأي اأّن الق����راءة تب����دع الّن�ص كما 
ميكنه����ا  ل  وحده����ا  والق����راءة  يبدعه����ا، 
تاأوي����ل الّن�شو�����ص م����ن دون اأن تنحه����ا 
الّن�شو�ص مفاتيحه����ا، وبراأيي اأّن اأهّم ما 
يجب اأن يحققه اأدب ال�ّشباب هو اأن يكون 
اأدبه����م مق����روءاً ومتوا�شاًل مع اجلمهور، 
ف����الأدب احلقيق����ي ي�شتل����زم الّتج�شيم، ل 
الّتجري����د، واإذا عرف الأديب ال�ّشاب هذا، 
عرف متى يج����ب اأن يكتب، وكيف يكتبه، 
وه����ل يك����ون موجزاً اأو مطي����اًل يف خطابه 
م����ع الق����ارئ؟ فق����ط علي����ه اأن يبح����ث عن 
خل����ق خا�����صّ وطبيعة متمي����زة ينفرد بها 
عن غريه، يتحدد من خاللها م�شروعه، 
وتتك�ش����ف حّريت����ه، التي ل ي�ش����ّح اأن تبلغ 
درج����ة  اإىل  تتقّي����د  ول  الوه����م،  درج����ة 
العبودية، اأّم����ا ال�ّشكل فيتاأّلف من عوائق 
ومن مقاومة لها يف وقت معاً، وهنا يكون 
ال�ّشع����ر يف حالة تّغ����ري دائب، وعلى ح�شب 
وتقلبات����ه،  الع�ش����ر  اآلي����ات  تفر�ش����ه  م����ا 
فال�ّشعر يبدو يف حالة كهذه وكاأّنه املعادل 
املو�شوعي للواقع، ل الواقع، وال�ّشاعر يف 
حاج����ة دائم����ة لتاأمله واكت�ش����اف املجهول 
في����ه، لهذا ل ي�شتطي����ع كتابة الواقع، من 
دون الن�شح����اب من����ه وال�ّشعي لتاأّمله من 

بعيد.
للق����ارئ  العتب����ار  اإع����ادة  ف����اإّن  وله����ذا 
يف تقدي����ر حمب����ة الّن�����ص، م�شاأل����ة مهّم����ة 
ج����ّداً، ولي�����ص معن����ى م����ا اأق����ول اأن ي�شب����ح 
ن�����صّ  جم����ّرد  وم�شمون����اً  �ش����كاًل  الّن�����ص 
انطباع����ي، ب����ال عم����ق، لدرج����ة اأن كث����رياً 
م����ن ال�ّشع����راء يظّن����ون اأّن القيم����ة تكم����ن 
يف اجلن����وح اإىل الغمو�����ص، اإىل الّرمزي����ة 
املغلق����ة، وهن����ا يتح����ّول الّن�����ص اإىل كالم، 
ولي�����ص لغة، وال����كالم �ش����يء، واللغة �شيء 
اآخ����ر، اللغة �شياغة واإبداع، ولي�ص جمّرد 
كالم، ولهذا اأنا كقارئ اأهتّم للّن�ص الذي 
اأطالع����ه، واأنتظ����ر اأن اأكون والّن�����ص اأ�شبه 
الّن�����ص،  باكت�ش����اف  فاأن����ا معن����ّي  باملراي����ا، 
والّن�����ص معن����ي بالّدخ����ول اإيّل، ولع����ّل م����ا 
اأري����د قوله ه����و اأّن فعل الق����راءة – ب�شاأن 
قبول ن�ّص اأو عدم قبوله – هو الإ�شكالية 
الأه����م، والكتاب����ة يجب اأن تك����ون ب�شيطة 
ج����ّداً، واإن�شانية جّداً، و�شادقة جّداً، ومن 
واق����ع ال�ّشاع����ر وخربات����ه، يتخّل�����ص فيها 
ّما ي�شمى الكتابة يف املطلق، لأّن قيمتها 
�شئيل����ة، وه�ّش����ة، ول بّد لل�ّشاع����ر اأن يجد 
يف نف�ش����ه اإحلاحاً وحاجة اإىل الّتحّرر من 
ارمة،  القوالب اجلاه����زة، والأ�ش����كال ال�شّ
بب�شاط����ة علي����ه اأن يق����راأ الع����امل، ق����راءة 
ذاتي����ة ق����ادرة عل����ى الّتميي����ز ب����ن الّظاهر 
واخلف����ي، وين�ش����ج م����ن منمنم����ات روح����ه 
الأ�ش����داد  ب����ن  ترب����ط  و�شائ����ج وخيوط����اً 
التي ا�شتمدها ه����و من الآفاق الغافية يف 

ملكوت اخلالق العظيم.
وله����ذا �شاأّتخذ من معنى ما �شبق قوله 
هن����ا و�شيل����ة بقراءة بع�����ص اأ�شع����ار �شعراء 
معظمه����م من ال�ّشباب، منهم من يتلّم�ص 
عركت����ه  م����ن  ومنه����م  الأوىل،  خطوات����ه 
الّتجرب����ة اإىل ح����ّد م����ا، ومبدئي����اً اأقول اإّن 
املنّظري����ن القدام����ى ب����دءاً م����ن اجلاحظ 
و�ش����وًل اإىل اب����ن خل����دون اّتفق����وا على اأّن 
املخي����ل  وال����كالم  »ال�ّشع����ر كالم خمي����ل« 

يف ت�شّوره����م ه����و الذي يجم����ع اإىل جودة 
»الل����ذة« جودة »الفهم« وتتّولد – اللذة– 
ّم����ا ينبني عليه القول من اأبعاد جمالية 
تث����ري الل����ذة يف ذات املتلق����ي، وت�ش����ّده اإىل 
اأّم����ا »الفه����م« فينت����ج ع����ن  ال����كالم �ش����ّداً، 
مب����ا  املتلق����ي  له����ا  يتح�شّ الت����ي  الإف����ادة 
يحقق����ه املعنى امل����راد اإي�شاله اإليه، ق�شداً 
ا�شتف����زازه  اأو  �ش����يء،  لفع����ل  ا�شتنها�ش����ه 
للّنف����ور م����ن �ش����يء والعدول عن����ه، لذلك 
ت�ش����ي ه����ذه الأقاوي����ل باجّتاه����ن وهما 
�ش����يء  اأّول  وهم����ا  وال����ّرديء«  »احل�ش����ن 
نهت����ّم له لأّن فيهما اإعالء ل�شاأن القراءة، 
والق����راءة الت����ي تعنين����ا يف ه����ذا املبح����ث، 
ال�ّشطحي����ة،  الوظيفي����ة  الق����راءة  لي�ش����ت 
واأي�شاً لي�شت القراءة املتعاملة التي تبحث 
ع����ن اجل�شد من دون الّروح.. فحن نقراأ 
مدخل ديوان »روؤيا« لل�ّشاعرة �شباح عبد 
العظي����م عب����د اهلل جنده����ا تق����ول حت����ت 

عنوان: »نبت ورعد«: 
جاء املخا�ص 

اإىل جذع الّنبوءة 
فاب�شروا

بنبت الرعد
وظالم الأفرع

لتتوّحد عمق ال�شتكانة
تنبعث هالت ت�شرذم 

بن غيابات وعي
تخرج اأمواجاً من ال�شباب 

معطرة بالبغ�ص
وزيف يرتاءى

من ثنايا ال�ّشحق
اأّن  �شنج����د  ه����ذا،  مث����ل  نق����راأ  عندم����ا 
البداي����ة جي����دة، »ج����اء املخا�����ص اإىل جذع 
الّنب����وءة، فاب�ش����روا، ولكّنن����ا نفاج����اأ باأّنن����ا 
دخلن����ا متاهة، اأو يف عتمة العامل، ورحيل 
يف املجه����ول، واأرى اأّن م����ا قراأت����ه اأن����ا الآن 
لي�ص �شع����راً باملنطق اخلا�ّص بي، اإىل حّد 
يجع����ل واح����داً مثل����ي متورط����اً يف ق����راءة 
ال�ّشع����ر من����ذ اأربع����ن عام����اً عل����ى الأق����ّل، 
فاأن����ا  يفه����م،  مل  اإّن����ه  يق����ول  اأن  ي�شط����ر 
اأرى مث����ل هذا يبدو اأ�شب����ه بلعبة عدمية، 
اإذ كي����ف يت�شّن����ى له����ذا الّنوع م����ن الكتابة 
����ل اأو يغ����ري الّنا�ص بالق����راءة، اإّن  اأن يو�شّ
جتريدي����ة ه����ذه الكتابة اأ�شبح����ت تقريباً 
ظاه����رة ت�شّو�����ص روؤية الف����ارق بن ما هو 
�شع����ر وم����ا لي�����ص �شع����راً، ثّم هن����اك بع�ص 
الف����روق الت����ي ل يدركها بع�����ص ال�ّشعراء 
– رغم اأهميتها، منها مثاًل - الفرق بن 
الكّل����ي واجلزئ����ي – فق����ول ال�ّشاعر مثاًل 
– احلب جميل – هو لفظ ُكّلي، والكّلي 
كم����ا عّرف����ه املناطق����ة واملتكّلم����ون ه����و – 
ال����ذي ل مينع نف�ص ت�ش����ّور مفهومه من 
وق����وع ال�ّشراكة فيه - واملق�ش����ود اأّن كلمة 
احلّب جميل – لفظ غري دقيق، وم�شاع، 
لأّنه ينطبق على اجلميع ولي�ص على حّب 
معّن خم�شو�����ص، كذلك ق����ول ال�ّشاعرة 
مثاًل – عمق ال�شتكانة، وهالت ت�شرذم، 
وثناي����ا ال�ّشح����ق، جم����ّرد األف����اظ ُكّلي����ة ل 
قيمة لها، وتبدو جمّرد كالم، ولي�ص لغة 
اإب����داع، واإذا انتقلن����ا اإىل اإبراهي����م �شبحي 
وقراأن����ا تركيب����ة �شعري����ة اأخ����رى، جن����ده 
يق����ول يف ق�شي����دة بعن����وان: »ق�شي����دة« ما 
ي�ش����ري اإىل منه����ج ال�ّشع����ر ومفهومه لدى 
عل����ى  ق�شيدت����ه  را�شم����اً  يق����ول  �شاعرن����ا، 
ال����ورق به����ذه الّطريق����ة الّراأ�شي����ة، وعل����ى 

منوالها جّل ق�شائد ديوانه: 
يفرت�ص...

العا�شقون...
الب�شاط 

وتاأتي اجلياد...
التي �شكنت...

مقلة...
يف انتظار العروج

هنا الروح
يف �شمتها..

قد تهز البالط،
وتغدو ال�شياط..

ن�شيما..
فمن ذا..

يخاف ال�شياط؟
اإذا قام..

من مكثه..
يف ال�ّشبات

عن����د  الق�شي����دة  كتاب����ة  معان����اة  حال����ة 
الت����ي  – اجلي����اد  هك����ذا  �شاعرن����ا جت����يء 
ت�شكن مقلة، يف انتظار العروج اإىل اأعلى، 
ويقول اأي�ش����اً: هنا الّروح يف �شمتها، تهّز 
الب����الط، وتغدو ال�ّشي����اط ن�شيماً فمن ذا 
يخ����اف ال�ّشي����اط؟ اإذا ق����ام م����ن مكث����ه يف 
ال�ّشبات، ب�شدق اأنا تائه، وكنت دائماً اأقول 
ق����د نقراأ بع�����ص ال�ّشع����ر ول ن�شتطيع فّك 
طال�شمه، ولكّنن����ا نح�ّص ون�شعر بجماله، 
ولك����ن هنا اأن����ا يف حالة ت�شّو�����ص وجداين، 
ويب����دو م����ن الّن�����ص الآخ����ذ ه����ذا ال�ّش����كل 
فح����ة من دون مربر فّني  الغري����ب يف ال�شّ
اإّل جم����ّرد ملء الفراغ، يب����دو اأن �شاحبه 
يظّن اأّن بعرة الكالم وت�شّظيه ومراوغة 
الق����ارئ باإ�شع����اره اأّن ما يقراأ م����ن الألغاز 
والّطال�ش����م اأو الّتعاويذ هو ال�ّشعر، لأمر 
يف منته����ى العجب وتخّيلوا لو اأّن ال�ّشاعر 
وق����ف الآن وق����راأ ق�شيدت����ه علين����ا، به����ذه 
الوقف����ات وه����ذا الّت�شّظي، ه����ل �شتفهمون 
�شيئ����اً ّم����ا يقول؟ لقد ذّك����رين هذا بنزار 

قباين وهو ين�شد: 
اأجتّول يف الوطن العربي 

لأقراأ �شعري للجمهور
فاأنا مقتنع اأن ال�ّشعر

رغيف ُيخبز للجمهور
واأنا مقتنع – منذ بداأت 

باأّن الأحرف اأ�شماك 
وباأّن املاء اجلمهور 

ومعل����وم اأّن ن����زار يف اأم�شيات����ه، يتح����ّول 
الأم����ر بين����ه وب����ن اجلمه����ور اإىل طق�����ص 
يلف����ت الّنظر اإىل �شيئ����ن يف علم اجلمال 
يق����ول  وكم����ا  والتلق����ي«  »اخلل����ق،  وهم����ا 
د.غ����ايل �شك����ري يف كتاب����ه »ب����رج باب����ل – 
ق����راءات يف الّنق����د« اإّن مث����ل ه����ذه احلالة 
الّنزارية، هي احلقيقة ال�ّشعرية الأ�شيلة، 
لأّن ال�ّشاعر واجلمهور يتحّولن معاً اإىل 
حمف����ل جماع����ي ي�شتحي����ل مع����ه الإب����داع 
ال�ّشع����ري – عماًل جماعياً – بوعي ومن 
دون وع����ي، لأّن ال�ّشاع����ر ف����رد وجماعة يف 
اآن منف�ش����ل ومّت�ش����ل مع����اً، وم����ن املوؤّك����د 
اأّنن����ا ل نق�ش����د م����ن كالمنا ه����ذا اأّن يكون 
ال�ّشع����ر منربي����اً فح�ش����ب، فال�ّشع����ر املبني 
عل����ى اخلطاب����ة والّتقريري����ة وال�ّشع����ارات 
العاطفي����ة من الأ�شل لي�����ص �شعراً، ولكن 
الكتاب����ة اجلدي����رة بت�شمي����ة ال�ّشع����ر ه����ي 

القادرة على الّتاأثري.
اآخ����ر  ن�����صّ  عل����ى  عّرج����ت  اأنن����ي  ول����و 

بعن����وان: »عتبة« ل�شامل ال�ّشهباين، جنده 
يقول: 

كدرب فارغ، 
كالوح�شة، 

كاأعمى بال ع�شا،
كاأرملة وحيدة 

كالفراغ،
ك�شجرة يف فاله،

كالكلمات على فم الأبكم،
كال�ّشر، 

كنبتة يف و�شط الأ�شفلت، 
كالّنار الغافية يف اأعواد الكربيت، 

ك�شطوة الأب، 
كفرح موؤجل،

كعرو�ص جميلة تنتظر، 
باح البارد، كال�شّ

كاحتمال.. اأجل�ص على كر�شي،
اأر�شف الكلمات هباًء منثوراً

وبالقيا�����ص العلم����ي، �شتق����ول ع����ن هذه 
يفي����د  ج����ّر  ح����رف  ال����كاف  اإّن  الق�شي����دة 
الّت�شبي����ه، ودرب ا�ش����م جم����رور – نك����رة، 
وف����ارغ نع����ت جم����رور – �شف����ة – نك����رة 
اأي�شاً، لأّن الّنعت ل بّد اأن يطابق املنعوت، 
وكالوح�ش����ة هنا معرفة بالألف والالم – 
ة  وحّتى ل ندخل يف در�ص نحوي، اخلال�شّ
الحتمالي����ة،  ت�شبيهات����ه  يف  ال�ّشاع����ر  اأّن 
عندم����ا  املج����رور  اأّن  الق����ارئ  �شيالح����ظ 
ج����اء – نك����رة - اأتى بع����ده ال�ّشاعر ب�شفة 
لتو�شيح����ه، واإذا ج����اء - معرفة - ل ياأتي 
ب�ش����يء بعده... اأّما القارئ الذي يريد اأن 
ي�شتمتع بن�����صّ كهذا ف�شي�شع����ر اأّن الّن�ص 
مل يت�ّش����كل ّم����ا ق����راأ، ولك����ن مب����ا تكت����م 
عليه، ولهذا ا�شتخدم اأداة الّت�شبيه، وهذا 
املتكتم علي����ه مينح الّن�����ص ُهوية، ويومئ 
بتجرب����ة، وي�ش����ري اإىل واق����ع، وفيه بع�ص 
م����ن  يخل����و  ل  ال����ذي  امل����راوغ  الغمو�����ص 
مغازل����ة الق����ارئ ودفع����ه اإىل ال�شتنب����اط، 
ل����ريى ب�ش����ورة  اأو تغي����ري زاوي����ة الّنظ����ر 
خمتلف����ة م����ا ر�شم����ه ال�ّشاع����ر م����ن مع����اٍن 
ه����ذا  ال�ّشاع����ر جت�شيده����ا، ومث����ل  ح����اول 
الّن�����ص ل يكتف����ي بابتن����اء �ش����ور جديدة، 
جتع����ل  امت����دادات  باحل����رف  ير�ش����م  ب����ل 
للّن�����ص انحناءاته وتعّرجاته، التي جتيء 
كّله����ا ع����رب قان����ون تك����راري جت����ري في����ه 
املعاين جري����ان املاء يف الّنهر لغًة واإيقاعاً 
ودلل����ًة... اإّن اإعطاء اأهمية اأكرب للقارئ، 
م�شاألة يجب اأن يكون لها اعتبارها، لدى 
الكّت����اب وال�ّشع����راء، واأي�شاً نح����ن بحاجة 
لأن ياأخذ الّنقد اأفقاً مغايراً لإعالء �شاأن 
الّن�شو�����ص  ا�شتيع����اب  يف  ودوره  الق����ارئ 
اأن  لي�����ص م�شط����راً  فالق����ارئ  واإنتاجه����ا، 
يق����راأ مل����ن يجعل م����ن نف�شه قّوام����اً قا�شياً 
درا�ش����ات  لعم����ل  علي����ه، ولي�����ص م�شط����راً 

واأبحاث للولوج اإىل ق�شيدة اأو ديوان. 
وبع����د � يف الّنهاي����ة � ال�ّشع����ر اجلّي����د كم����ا 
يرى »ي����وري لوتان« �شواء اأكان لل�ّشباب 
اأم للكب����ار ه����و ال����ذي يتواكب في����ه املتوّقع 
ففق����دان  واح����د،  وق����ٍت  يف  واّلالمتوّق����ع 
املتوّق����ع يجعل الّن�ص ع����دمي املعنى، على 
ح����ن اإّن فقدان اّلالمتوّقع يجعله عدمي 
القيم����ة.. بب�شاطة اأك����ر اأجمل ال�ّشعر ما 
يك����ون معي�شاً، والق�شيدة جم����ّرد اإ�شارات 

ت�شيء لنا الّدروب احلالكة.

���اٍف، ل ظ���لَّ يل،  اأن���ا ام���راأٌة ذات جل���ٍد �شفَّ
م���ا  تظه���ر  رقيق���ٍة  بب�ش���رٍة  هك���ذا  ول���دُت 
وراءه���ا، ل�ش���ُت ببي�شاَء ول �شم���راء، ل لوَن 
و�شع���ري،  وفم���ي  عين���ي  �ش���وى  يفَّ  غام���ق 
���ه بال ل���ون، عروقي  ���ة ج�ش���دي فكلُّ ���ا بقيَّ اأمَّ
تظه���ر للعي���ان، قف�ش���ي ال�ش���دري، رئتاي، 
���ى اإنَّ معلِّم���ة العل���وم يف املدر�ش���ة  قلب���ي، حتَّ
كان���ت ت�شحبني من �ش���فٍّ اإىل �شفٍّ لت�شرح 

درو�شها على ج�شدي.
كن���ت �شعي���دًة يف طفولتي ب�شكل���ي الّنادر، 
بنظ���رات  يطالعونن���ي  اجلمي���ع  كان  اإذ 
���ٌة ن���ادرة، األف���ُت  اإعج���اب كاأنَّن���ي حتف���ٌة فنيَّ
اأن  اإىل  مع���ه،  وت�شاحل���ت  غراب���َة ج�ش���دي 
ك���ربت، �ش���ارت تفا�شيل ج�ش���دي الّداخلية 
تظِه���ر كلَّ م���ا اأ�شم���ره من انفع���الت، حن 
���ق ال���ّدم يف وجنت���يَّ فيالح���ظ  اأخج���ل يتدفَّ
د الدم  اجلمي���ع خجلي، ح���ن اأخ���اف يتجمَّ
���ة كان���ت  يف الع���روق، كلُّ م�شاع���ري الداخليَّ
ظاه���رًة ل اأ�شتطيع اإخفاءها، اأزعجني ذلك 
كث���رياً، ف���ال بدَّ لالإن�شان من جل���ٍد بلوٍن ما 
يخف���ي م���ا يخاجل���ه م���ن عواط���ف، �ش���رت 
ي كام���ل ج�شدي،  األب����ص اأردي���ًة كث���ريًة تغطِّ
وخط���ر يل اأن اأرتدي قناع���اً لوجهي يخفي 

عروقي الّظاهرة.
ا�شتطعت اأخرياً اأن اأخفي كلَّ ما يعرتيني 
م���ن �شعوٍر ع���ن اأعن اجلمي���ع، كان يف ذلك 
لُت  راح���ٌة وطماأنين���ٌة فقدتها طوي���اًل، حتمَّ
بع����ص ال�شخري���ة منِّي ومن قناع���ي اإىل اأن 
اعت���اد اجلمي���ع عل���ى روؤيت���ي بتل���ك الهيئة، 
�ش���رت  لق���د  اجلدي���د،  �شكل���ي  ل���وا  وتقبَّ
اأخ���رياً مثلهم امراأًة غام�ش���ًة، فحن كانوا 
افة ويرك�ص ال�شغار  بونني باملراأة ال�شفَّ يلقِّ
ورائ���ي لرياقب���وا خطوات���ي الت���ي ل ترتك 
ً على الأر�ص كن���ُت اأفكِّر بحرية: كيف  ظ���الَّ
يدرك الب�شر خفايا القلوب وجلودهم بهذه 

الكثافة ل تعطي حتَّى لالأر�ص اأ�شرارها؟
اإىل اأن اأحببت���ه، كان ي�ش���رُّ عل���ى اأن اأخل���ع 
بب�شرت���ي  ل  يتغ���زَّ التقيت���ه،  كلَّم���ا  قناع���ي 
���ل انفعالتي بحّب، يقروؤين  الفريدة ويتاأمَّ
بكلم���ة،  ه  اأتف���وَّ اأن  دون  م���ن  الّداخ���ل  م���ن 
واأ�شمع���ه يتمت���م بكلمات �شك���ر هلل اأن جمعه 
بام���راأة �شفاف���ة ل ت�شتطي���ع اإخف���اَء �ش���رٍّ اأو 
ا اأنا فكنُت رغ���م ب�شرته ال�ّشميكة  �شع���ور، اأمَّ
وطبعه الغام�ص اأقروؤه بو�شوح حتَّى اأعمق 
خفاي���اه، لي�ص ذلك فح�شب بل اأعرف مدى 
�شدق���ه واأ�شم���ع نب�شات���ه املت�شارع���ة ح���ن 
، واأدرك نّيات���ه قب���ل اأن يق���دم  يك���ذب عل���يَّ
ة اأنتظ���ره حيث  عليه���ا، وج���دين مرات ع���دَّ
���ة م���ع �ش���واي، واأخربته  مواعي���ده الغراميَّ
م���راراً باأحادي���ث جرت بينه وب���ن اإحداهنَّ 
ل عل���م يل به���ا، وكان ه���ذا يده�شه ويجعله 
يف ح���ريٍة من اأمره، كيف يل اأن اأعلم كل ما 

يف داخله وهو بجلٍد �شميك؟ 
اأ�شبح ي�شكُّ يف نف�شه وي�شاأل من حوله اإن 
د له اجلميع اأن  اف���اً اأي�شاً، اأكَّ كان جل���ده �شفَّ
ب�شرت���ه �شمراُء ثخين���ٌة ل تعك�ص ما خلفها، 
وم���ع ذلك بات ل يلتقي بي اإل وهو يرتدي 

اأرديًة كثرية وي�شع قناعاً على وجهه.
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حكاية أمل 

كان هن���اك فت���اة ا�شمه���ا � بي�شان � لي����ص لها اأحد �ش���وى اأمها 
واأخويها، اأحمد وعمر، ولقد كانا م�شابن مبر�ص الدم

فق���دْت هذه الفت���اة والدها ومن ثم فق���دت منزلها وغادرت 
وطنه���ا ه���ي واأف���راد عائلته���ا ب�شب���ب الظ���روف الت���ي تعي�شه���ا 

بالدها 
كان���ت بي�شان متعلق���ة بوالدتها كثرياً مل تك���ن تعاين مرارة 
فق���دان والده���ا لأن والدته���ا عو�شته���ا وعو�ش���ت اإخوتها عن 

حنان الأب وحتملت م�شوؤوليتهم واأح�شنت تربيتهم.
كان���ت ت�شر على تعليمهم م���ا ا�شتطاعت وكانت ت�شعرهم اأن 

الأمل ل بد اأن ي�شرق يف يوم من الأيام.
مل تن����ص بي�ش���ان اأن اأمه���ا واإخوته���ا كان���وا يق�ش���رون بح���ق 

اأنف�شهم من اأجل تاأمن متطلباتها. 
كونه���ا اأ�شغرهم عمراً وهي الفت���اة الوحيدة بينهم، ولذلك 

كانت تفعل ما يف و�شعها من اأجل اأن ترى والدتها �شعيدة
بي�ش���ان طالب���ة ذكي���ة ون�شيط���ة، لق���د كان���ت ه���ي واأخواته���ا 

الأوائل على �شفوفهم.
ويف ي���وم م���ن الأي���ام ع���ادت بي�ش���ان واإخوته���ا م���ن املدر�ش���ة 
ف�شاه���دوا والدته���م �شاحب���ة الوجه مرهقة وبقي���ت فرتة من 
الزم���ن متعب���ة و�ش���اردة الذهن وكل يوم ي���زداد و�شعه���ا �شوءاً 

حتى اأ�شبحت ل تقوى على تدري�شهم. 
ت���رددت الأم عل���ى الأطب���اء ويف كل م���رة تع���ود وتخربه���م 
اأنه���ا ب�شح���ة جيدة ولك���ن الأعرا�ص التي تنتابه���ا كانت تاأخذ 

بالتزايد.
 مل تتحم���ل بي�ش���ان واإخوته���ا روؤي���ة والدتهم هك���ذا واأخذوا 
يحدث���ون اأنف�شه���م ع���ن ال�شب���ب وق���د تراجع���وا يف مدر�شته���م 
وبي�ش���ان بال���ذات كان���ت كث���رية ال�ش���رود، م�شغولة الب���ال حتى 

معلماتها لحظن ذلك.
وم���رة �شمعْت الفتاة مكاملة لوالدتها مع اأحد اأقربائها تذكر 
فيه���ا م���ا قال الأطب���اء ب�ش���اأن مر�شها فكان���ت ال�شدمة كبرية 
عل���ى بي�شان يا للهول والدتها م�شابة مبر�ص خطر جداً نزل 
اخل���رب على م�شمعه���ا كال�شاعقة، فبكت ب���كاًء �شديداً وحزنت 
حزن���اً كبرياً واأخربت اإخوتها مب���ا �شمعت، فاأ�شابهم الإحباط 

من جديد.
نع���م الإخوة فقدوا الأب ولكن والدته���م عو�شتهم بحنانها، 
وكان���ت له���م الأم والأب يف اآن واح���د وكان اأمله���ا يف اهلل كبرياً، 
كان���ت ت�شربه���م وت�ش���ّد اأزره���م وتخربهم ب���اأن وجوده���م معاً 
اأكرب نعمة من اهلل الكرمي، فهي من مينحهم الأمل والتفاوؤل 

ب�شروق ال�شم�ص.
مل يتوق���ع الإخ���وة اأن والدته���م تع���اين ه���ذا املر����ص اخلطر 
واحتم���ال فقدانها يف اأي وقت، فعّم احلزن اأرجاء املنزل وخّيم 
الأمل الكب���ري عليه���م لأن الت���ي تدف���ع به���م للقم���ة ب���ن اأنياب 
املر�ص ورغم توح�شه فاأنها تتظاهر بال�شمود والقوة وحتاول 

اأن تاأخذ بهم اإىل ما يحلمون به.
لق���د ب���دوؤوا بالرتاج���ع يوم���اً بع���د ي���وم وياأ�ش���وا كث���رياً اإىل 
اأن لحظ���ت اأمه���م ه���ذا الرتاج���ع الكبري ال���ذي و�شل���وا اإليه، 
فجل�ش���ت معه���م توبخهم عل���ى ذلك، و�شارحوه���ا اأنهم عرفوا 
ق�ش���ة مر�شه���ا، فب���داأت تقويه���م وقلبه���ا يرجتف �شعف���اً لكن 
م���ا من �شبي���ل اأمامها، وتعاه���دوا على اأن يوؤمن���وا بق�شاء اهلل 

وقدره، ولكن بي�شان كانت حزينة كثرياً وقالت:
�شبحانك يا اهلل مل جتد غري اأمي لإ�شابتها بال�شرطان 

فكي���ف �شيك���ون حايل اإن فقدتك يا اأمي ي���ا اأغلى ما منحني 
ربي؟

قال���ت الأم الطيب���ة: ل يا �شغريتي ل تيئ�شي من رحمة اهلل 
فه���و موج���ود، وهو م���ن يتولن���ا واأن املر����ص رحم���ة لالإن�شان 

وحتى اإن فقدتوين فاهلل تعاىل لن يرتككم.
نزل���ت هذه الكلمات على بي�شان كبل�شم للجروح بالغة الأثر 

واأيقنت اأن هذا ن�شيبهم وطلبوا من اهلل �شفاء اأمهم.
فقررت الفتاة باأن ت�شّق �شعاع النور من باطن الغيوم املظلمة 
وم���ن ذلك الوقت عادت بي�ش���ان واإخوتها اىل حتقيق جناحات 

يف مدر�شتهم من جديد رغم كل الظروف التي حتيط بهم.

  كتبت: نجوى صليبه
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�شن���وات طويل���ة مّرت عل���ى اإطالق عب���ارة »العامل 
قري���ة �شغ���رية«، لكّنه���ا م���ا ت���زال كّل ي���وم تده�شن���ا 
بجدي���د متوّق���ع وغري متوّقع، باإيجابي���ات و�شلبيات 
وظواه���ر مل يح�ش���ب له���ا ح�ش���اب ومل يو�ش���ع له���ا 
اإّل  قان���وين  حّت���ى  اأو  اإن�ش���اين  اأو  اأخالق���ي  �شاب���ط 
موؤّخ���راً فيم���ا �شّم���ي قان���ون اجلرمي���ة الإلكرتونية 
املنحرف���ة،  الأخالقي���ة  بال�ّشلوكي���ات  املتخ�ش����ص 
الّتوا�ش���ل  �شفح���ات  عل���ى  ونتاج���ه  الفك���ر  ليبق���ى 
الجتماع���ي خارج ه���ذا القانون، فال اأحد معني مبا 
يقّدم���ه ال�ّشباب حتديداً على ح�شاباتهم ال�ّشخ�شية 
م���ن من�ش���ورات البع����ص يق���ول عنه���ا اأدب والبع����ص 
الآخ���ر يق���ول اإّنه���ا ل تتع���دى اأن تكون خاط���رًة اآنية 
وبوح���اً ل باأ����ص فيه لغوي���اً، طبعاً ول���ن نن�شى هاهنا 
الّتنوي���ه بال�ّشرق���ات الأدبي���ة التي يرتكبه���ا البع�ص 
واأعماره���م،  وم�شاربه���م  جتاربه���م  اخت���الف  عل���ى 
والت���ي يربره���ا البع����ص بال�«تنا�ص«، يق���ول ال�ّشاعر 
يف  قّل���ة  عموم���اً  العرب���ي  الأدب  يع���اين  دعدو����ص: 
م���ن  الكثريي���ن  واج���رتاء  احلقيقي���ن،  املبدع���ن 
مّدعي���ه عليه، ّما دفع الأدباء احلقيقين لالكتفاء 
والنكف���اء  القري���ب  وللمحي���ط  الّذاتي���ة  بالكتاب���ة 
باأنف�شه���م و�شونه���ا ع���ن الخت���الط ب�شاح���ة اأدبي���ة 
الكب���ري،  دور  ويهّم����ص  غ���ري  ال�شّ ق���در  فيه���ا  يرف���ع 
ال�ّشب���اب، فه���و  اأدب  ع���ن  اأّم���ا  ن���ادرة،  اإّل يف ح���الت 
بحاج���ة ملدر�ش���ة اأكادميي���ة حقيقية تتبّن���ى اأفكارهم 
وت�شاعده���م يف الو�ش���ول اإىل مبتغاه���م، فمنذ ع�شر 
�شن���وات مل ن�شم���ع اأّن وزارة الثقاف���ة اأو احّتاد الكّتاب 
العرب قّدم �شاعراً �شاباً واحداً يف اأم�شية خارجية اأو 
يف مهرج���ان دويل، مع العل���م اأّن هناك �شعراء �شباباً 
ف���ازوا مبهرجانات دولية وح�ش���دوا جوائز قّيمة يف 
الكثري من البلدان العربية والّدولية، واأّما بالّن�شبة 
لفر����ص الّظه���ور والأم�شي���ات الّداخلي���ة فاأراه���ا يف 
حال م���ن الّتكافوؤ نوعاً ما، فالوزارة توؤّمن مراكزها 
الّثقافي���ة وتبذل جه���داً ي�شتحق الّتقدي���ر لكّل �شاب 
يطم���ح لأم�شي���ة يف اأّي مركز ثقايف، م�شيفاً: و�شائل 
الّتوا�ش���ل الجتماع���ي حتدي���داً ال�«في�شب���وك« فه���و 
و�شيل���ة اإعالمي���ة لأّي �شخ����ص �ش���واء اأكان اأديب���اً اأم 
ل، وه���و عام���ل م�شاع���د كالكت���اب تام���اً، ففي���ه م���ا 
اختل���ف وتباي���ن م���ن ال�ّشعر ب���ن اجللي���ل واجلميل 
ق�ش���د  مل���ن  نف���ع  و�شيل���ة  بذل���ك  وه���و  وامل�شتحي���ل، 

النتفاع وو�شيلة �شرر ملن طمح لغري ذلك.
ويتح���ّدث ال�شاع���ر من�ش���ور �شلمان ح���ول جتربته 
مع و�شائل الّتوا�ش���ل الجتماعي واأثرها يف الو�شط 
الأدب���ي لل�ّشب���اب، فيق���ول: لق���د لعب���ت دوراً جّيداً يف 
م�شاعدة الأدباء واملوهوبن املغمورين على الّظهور 
والو�شول اإىل من يقّدرهم وُيتيح لهم ارتقاء املنرب، 
فمن خالل ال�«في�شبوك« تعّرفت على اأ�شخا�ص لهم 
دوره���م الّثقايف املهم، وتعّرفت على ال�ّشاعر قحطان 
بريق���دار امل�شوؤول عن املنتدى الأدبي ال�ّشبابي الذي 
يق���ام يف ف���رع دم�ش���ق لحّت���اد الكّت���اب الع���رب، وق���د 
�شارك���ت في���ه اأكر من م���ّرة، ولقيت هن���اك الّتقدير 
يل  اأ�شب���ح  حت���ى  احلا�شري���ن  كّل  م���ن  واحلف���اوة 
ح�ش���ور ملمو����ص التمّي���ز هناك، وه���ذا الأمر يقا�ص 
اّت�ش���اع  اإىل  بالإ�شاف���ة  ال�ّشب���اب،  م���ن  غ���ريي  عل���ى 
دائ���رة املع���ارف يف مي���دان ال�«في�شب���وك«، م���ا ي�شاعد 
بالّط���الع على اإنتاج الآخرين، لكن يف الوقت نف�شه 
هن���اك غي���اب للّتقيي���م احلقيق���ي واأ�شح���اب الكلمة 
ادق���ة، م���ا �شمح بظهور الكث���ري ّمن ل ميّيزون  ال�شّ
يكت���ب  كان  اإن  ي���دري  ول  واملفع���ول،  الفاع���ل  ب���ن 
ال�ّشع���ر اأو الّن���ر، والكث���ري من العرات الت���ي اأراها 
تنت�ش���ر انت�ش���ار اله�شي���م يف ياب�ص الق����ص.. باملجمل، 
ل ن�شتطي���ع اأن نتجاهل ال���ّدور املهّم الذي تقوم فيه 
و�شائ���ل الّتوا�شل الجتماعي وا�شتثماره من الأدباء 

ال�ّشباب.

ب���ن  للم�شاف���ة  بالّن�شب���ة  اأّم���ا  �شلم���ان:  وي�شي���ف 
الأدب���اء الأك���رب �شّن���اً والأدب���اء ال�ّشب���اب اأو الّنا�شئن، 
فم���ن الّطبيع���ي اأن تك���ون، لك���ن  كّلم���ا طال���ت ه���ذه 
امل�شاف���ة قّل���ت �شبل الّتع���اون والّتعامل بن اجليلن، 
اأن���ا اأرى اأّن واج���ب الأدب���اء الكب���ار اأن يتقّربوا ب�شكٍل 
وا�شٍح من ال�ّشباب واأْن يلقوا على كاهلهم م�شوؤولية 
الّظهور بامل�شتوى املنا�شب قدر امل�شتطاع، لأّن ال�ّشلف 
ل ب���ّد له م���ن اخللَف وال�ّشابق ل بّد له من الالحق، 
منوه���اً باأّنه م���ن خالل ح�شوره القلي���ل لالأم�شيات 
وج���دت حف���اوًة وتقديراً لكن للحظ���ات عابرة، حّتى 
اإذا م���ا انته���ت الأم�شي���ة رمّب���ا »ُتن�ش���ى.. كاأّن���ك مل 
ة  تك���ن« ويبقى الرّتكي���ز على الأعم���ال الّنرية ق�شّ
ورواي���ة وخاط���رًة اأي�ش���اً، حّت���ى اإّن اأدب الأطف���ال ل���ه 
اهتم���ام كب���ري، بينما ل جن���د هذا الهتم���ام بال�ّشعر 
�شّح���ة  ول  اأّدع���ي ع�شم���ة كالم���ي  ول  وال�ّشع���راء، 
���روري اأن يك���ون  نظرت���ي � بالكلي���ة �، لك���ن م���ن ال�شّ
الهتم���ام بالأدب���اء ال�ّشباب اأكر ّم���ا هو عليه الآن، 
وب�شكٍل خا�ّص يج���ب الرّتكيز على ال�ّشعراء ال�ّشباب 
املحافظ���ن عل���ى الأ�شال���ة ال�ّشعري���ة املتما�ش���ن مع 
الع�شر، وتنوير الّطريق اأمامهم وو�شع املالحظات 
حيح والّتعزيز الإيجابي حّتى  املفي���دة والّتقييم ال�شّ
ن�شل معاً اإىل قّمة ُتر�شي الّنف�ص والّذوق وال�ّشعر.

حفية  وعل���ى خالف دعدو����ص و�شلمان، ت���رى ال�شّ
الجتماع���ي  الّتوا�ش���ل  »و�شائ���ل  اأّن  ب���ركات  جم���ان 
و�شيل���ة للرّتوي���ج لكثري من املنتج���ات، ولعّل اأبرزها 
هو توّجه ال�ّشباب العامل وامل�شتغل يف �شلك الّثقافة 
لعر����ص نتاجهم الفكري والأدب���ي على هذا الف�شاء 
الأزرق، به���دف حت�شيل الّدعم املعنوي والّتقييمات، 
بطريق���ٍة  ال�ّشخ�شي���ة  فح���ات  ال�شّ عل���ى  وعر�شه���ا 
جماني���ٍة لع���ّل وع�ش���ى يقروؤه���ا اأح���د اأو يتبناه���ا اأو 
يح���اول م�شاعدت���ه يف بناء هذا الّنت���اج الأدبي ليكون 
�شليم���اً و�شحيح���اً«، م�شيف���ًة: يف احلقيق���ة، وم���ن 
وجه���ة نظري ل اأرى اأّن ه���ذا الف�شاء �شيئ، اإمّنا هو 
فر�ش���ة ذهبي���ة لل�ّشب���اب الّطام���ح الذي ي�شع���ى بكّل 
الو�شائل لتطوير موهبته، وهو اأي�شاً طريقة جيدة 
– نوع���اً م���ا- بعيدة عن تكالي���ف الّن�شر والّطباعة 
املرتفع���ة، لك���ن ل ميكن نكران اأّنه يف بع�ص الأحيان 
ي���رى بع�ص ال�ّشباب اأّن ه���ذا الف�شاء جمّرد طريقة 
لعر����ص بع�ص اجلمل يف حّيز ح���ّر، وهذا بالّتحديد 
ل ميك���ن ع���ّده نتاج���اً اأدبي���اً اأو م�شروع���اً اأدبي���اً، اإمّنا 
ا�شت�شه���ال اأو ر�شال���ة للقول: »تعال���وا واقروؤوا يل اأنا 
مثّقف واأعرف الكتابة«، وهذا نراه كثرياً من خالل 
اّطالعن���ا اليوم���ي يف �شفحاتن���ا عل���ى الفي�شب���وك، 
والقارئ اجلّي���د ي�شتطيع اكت�شاف ه���ذا ال�شت�شهال 
ب���كّل ب�شاط���ة، لك���ن لالأ�ش���ف ه���وؤلء ال�ّشب���اب نراهم 
فيم���ا بع���د ق���د ن�ش���روا دواوي���ن اأو كتب���اً اأو ق�ش�ش���اً 

ق�شرية.
وتن���ّوه ب���ركات ب���اأّن الّت�شوي���ق الإلك���رتوين �ش���ار 
حت���ّول  غم���رة  يف  قوّي���ة  ع�شري���ًة  ولغ���ًة  ���اًل  مف�شّ
الع���امل اإىل قري���ٍة ب���ل �شارع ب���ل بناية �شغ���رية الكّل 
وثقافت���ه،  ومعتقدات���ه  باأف���كاره  يج���اورك  فيه���ا 
مبين���ًة: ويبقى ال�ّشب���اب بحاجة دائم���اً اإىل دعم من 

املوؤ�ش�شات الّثقافية، وي�شهد لحّتاد الكّتاب مبادراته 
واإنتاجاته���م  بال�ّشب���اب  والهتم���ام  املج���ال  ه���ذا  يف 
الإبداع���ي والأدبي، لكن يبقى الّدعم من دور الّن�شر 

واملوؤ�ش�شات الّثقافية الأخرى اأف�شل اأي�شاً.
ح ع�ش���و احّتاد الكّت���اب العرب ومدير  ب���دور، يو�شّ
من�ش���ورات الّطفل يف الهيئة العاّمة ال�ّشورية للكتاب 
ال�ّشاع���ر قحط���ان  اأ�شام���ة  ورئي����ص حتري���ر جمل���ة 
بريقدار اأّنه مع انت�شار و�شائل الّتوا�شل الجتماعي، 
ول �شّيم���ا ال�«في�شبوك«، اأُتيحت منابر اإ�شافية حّرة 
لل�ّشب���اب واملراهقن والأطف���ال هواة الكتابة الأدبية 
���ة، والكتاب���ة ب�ش���كٍل ع���ام، فاأ�شب���ح كث���ري منهم  خا�شّ
ين�ش���ر كتاباته عرب هذه الو�شائ���ل، ويتلّقى الّتفاعل 
معه���ا م���ن اجلمه���ور الفرتا�ش���ّي �شلب���اً اأو اإيجاب���اً، 
م�شيف���اً: ل ري���ب اأّن اأدب ال�ّشباب، مع انت�شار و�شائل 
الّتوا�ش���ل الجتماع���ي، ق���د اأخ���ذ طابع���اً جديداً من 
الو�ش���ول والنت�ش���ار والّتفاع���ل، ول  حي���ث �شرع���ة 
ري���ب اأنَّ هناك اأدب���اً �شبابياً جّيداً ُيكَت���ب وُين�َشر عرب 
بع�ص ه���ذه الو�شائل، لكْن من جهٍة اأُخرى، لحظنا 
اأّن احلاب���ل قد اختلط بالّنابل يف كثري من الأحيان، 
واأّن اختالف���اً جوهري���اً يف املعاي���ري الّنقدية والفنية 
ق���د ب���داأ يظهر، واأّن هن���اك كتاب���ات ل تن�شوي حتت 
جن����ٍص اأدب���ي ُمعّن قد ب���داأت تنت�شر انت�ش���ار الّنار يف 
اله�شي���م على �شفحات مواقع الّتوا�ش���ل، فاإْن �شاأْلنا 
ع���ن جن����ص ه���ذه الكتابات قي���َل لن���ا اإّنه���ا خواطر اأو 
ق�شائ���د ن���ر اأو ن�شو����ص نري���ة مفتوح���ة... اإل���خ، 
وم���ن جه���ة اأُخ���رى َك���ُرْت عل���ى و�شائ���ل الّتوا�ش���ل 
الجتماع���ي امللتقي���ات الأدبية ال�ّشبابي���ة التي ت�شّم 
واملراهق���ن  ال�ّشب���اب  الأع�ش���اء  م���ن  كب���رياً  ع���دداً 
والأطفال لهم مرجعية ما اأو قيادة ما، اأو لي�ص لهم، 
وق���د بدوؤوا موؤّخراً ينتقلون من الواقع الفرتا�شّي 
اإىل الواق���ع احلقيق���ّي ع���رب لقاءات ون�شاط���ات فنّية 
واأدبّي���ة واجتماعية متنّوعة، وقد بداأ بع�ُص اجلهات 
الّثقافي���ة يحت�شنهم، كم���ا فعل احّتاد الكّتاب العرب 
حديث���اً ع���رب اأكر من �شكل، وراأي���ي يف هذا اأّن علينا 
الت���اأيّن قلياًل يف الّتعاطي مع مث���ل هذه ال�مبادرات، 
واأن تك���ون هن���اك خط���ة ُمعّين���ة مدرو�ش���ة يف رعاي���ة 
هوؤلء ال�ّشباب، ولعّل يف اأولويات هذه اخلّطة العمل 
عل���ى تك���ن اللغ���ة العربي���ة لديه���م، حّت���ى يكتب���وا 
وُيلق���وا ما يكتب���ون بلغٍة عربيٍة �شليمٍة، هذا يف املقام 
الأّول، واأن يت���ّم حتديد اجلن����ص الأدبّي الذي يكتُب 
في���ه كلٌّ منهم بحي���ث ل نبقى اأمام كتابات ل تنتمي 

اإىل هوية ما اأو اإىل جن�ٍص اأدبّي ما. 
ال�ّشب���اب  رعاي���ة  اإّن  بالق���ول:  بريق���دار  ويخت���م 
مواق���ع  م���ن  القادم���ن  والأطف���ال  واملراهق���ن 
الّتوا�ش���ل الجتماع���ي م�ش���روٌع قائ���ٌم بذاته، ويجب 
اأن ينه����ص عل���ى اأ�ش�ٍص �شليمٍة جداً، واأن يكون وا�شَح 
الأه���داف، ونزي���َه الّتطلع���ات، واأن تك���ون ل���ه نتائ���ج 
اإيجابي���ة ملمو�ش���ة يف اأر����ص الواقع، ولي����ص العك�ص، 
ول ري���ب اأّنه���ا م�شوؤولي���ة كب���رية وخط���رة تق���ع على 
عات���ق اجله���ات الّراعي���ة كّله���ا، ويف مقّدمته���ا احّتاد 

الكّتاب العرب.

الّشباب والجدران الّزرقاء..
مساحة حّرة يضيع فيها األدب الّشبابي الّصالح بالّطالح
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لطامل����ا ا�شتفّزتني امل�شطلح����ات، ولطامل����ا ا�شتغربت هذا 
الف����رَز الذي ل اأدرك املق�شود من����ه يف الأدب.. ولعّل اأكر 
امل�شطلح����ات �شبابي����ة ه����و م����ا ن�شّمي����ه اأدب ال�شب����اب، فهل 
يق�ش����د ب����ه الأدب املوّج����ه لل�ّشب����اب؟ اأم اإّن املق�ش����ود من����ه 
الأدب ال����ذي يكتب����ه �شّباٌن مل يتجاوزوا عم����راً حمدداً؟ اأم 
لع����ّل املق�شود به ذل����ك الأدب غري الّنا�ش����ج الذي ما يزال 

نعة واملوهبة؟ يتاأرجح بن ال�شّ
بعي����داً ع����ن امل�شطل����ح، وقريباً م����ن الواقع، عل����ى الّرغم 
م����ن عدم وجود تعريف دقي����ق لأدب ال�ّشباب، ف����اإّن الواقع 
ال�ّشائ����د يقّدم تعريفه من خالل املنتديات ال�ّشبابية التي 
تق����ّدم اأدباً كتبه �شّب����اٌن معظمهم من طالب اجلامعات، اأو 

اخلريجن اجلدد، واأحياناً طالب الّثانوية. 
اإذاً؛ فاملعي����ار ال����ذي يفر�����ص نف�ش����ه م����ن خ����الل الواق����ع 
لت�شني����ف الأدب عل����ى اأّن����ه اأدب �شباب����ي ه����و معي����ار ال�شّن، 
وم����ن ه����ذا املنطل����ق �شاأناق�ص هذه الّظاه����رة التي مل تغب 
ع����ن ال�ّشاح����ة الأدبي����ة يف اأي زمن، وبعيداً ع����ن اأي تطّرف 
فك����ري كال����ذي يغل����ب عل����ى الّنقا�ش����ات عموم����اً من خالل 

تاأييد ظاهرة ما باملطلق، اأو معار�شتها باملطلق.
جميعنا يدرك اأهمية ا�شتثمار الّطاقات ال�ّشبابية يف كّل 
اأ�ش����كال احلراك عل����ى م�شاحة الوطن الغ����ايل، �شواء اأكان 
حراكاً اجتماعياً اأم اقت�شادياً اأم حّتى �شيا�شياً، ولأّن الأدب 
مراآة املجتمع؛ ل بّد اأن ينعك�ص هذا احلراك على ال�ّشاحة 
الّثقافي����ة ب�شكٍل اأو باآخر، لينت����ج حراكاً ثقافياً غنياً يرفد 
اأ�ش����كال احل����راك الأخ����رى بالأف����كار وال����ّروؤى، م����ن خالل 
الّندوات واملحا�شرات وور�شات العمل، ويوّثقه من خالل 
الأدب باأجنا�ش����ه املختلفة لينقل �شورة الواقع للعامل، ثّم 
ي�شت�ش����رف امل�شتقب����ل، وكّل ذل����ك مب����راآة ق����ادرة عل����ى ر�شم 
����ورة وبناء مكوناته����ا برتكيب معمارّي  اإط����ار جمايّل لل�شّ

ل ي�شبه اإّل نف�شه.
عبة؟ فهل يحقق الأدب ال�ّشبابي اليوم هذه املعادلة ال�شّ
يف الواق����ع، الأدب ال�ّشباب����ي حا�ش����ر بق����ّوة عل����ى ال�ّشاحة 
الّثقافية ال�ّشورية، نلم�ص ذلك من خالل اأدباء ا�شتطاعوا 
اأن يج����دوا لأنف�شهم مكاناً بن القامات الأدبية ال�ّشورية، 
�ش����واء عل����ى املنابر اأم من خ����الل اإبداعاته����م املن�شورة، ول 
اأج����د مث����اًل عل����ى ه����وؤلء اأب����رز م����ن الفائزي����ن مب�شابق����ة 
ن����زار قب����اين ال�ّشعري����ة لل�ّشب����اب بدورتها الت����ي مل تتكرر، 
اإبراهي����م من�ش����ور وقا�ش����م فرحات وم����رام الّن�ش����ر، ثالثة 
اأ�شم����اء قّدمته����م امل�شابقة بو�شفهم �شع����راء ي�شتحقون اأن 
ي�ش����ل نتاجهم ال�ّشعري اإىل قّراء من�شورات وزارة الّثقافة 
ومتابعيه����ا فقامت بطبع املجموعات الفائ����زة اإ�شافة اإىل 

احتفائها بال�ّشعراء.
ول����و قراأن����ا ه����ذا املقط����ع م����ن ق�شي����دة “ن�ش����رة جوية”، 
اإح����دى ق�شائ����د جمموع����ة “قد�����ص اأقدا�ش����ك ي����ا بن����ت” 
لل�ّشاع����ر اإبراهي����م من�ش����ور، �شن����درك م����دى ج����ودة البناء 
الفّني للق�شيدة املرتكزة على تفاعيل اخلليل على الّرغم 

ور واّت�شاع اخليال:  من حداثة ال�ّشكل وال�شّ
الّروؤيُة وا�شحٌة..

ِك يا بنُت درجات حرارِة هذا اليوِم كما �شاَء قمي�شُ
وطق�ُشِك مثُل العادِة فّواٌح بخزامى الليِل

ورْطٌب وجهِك مثُل البحِر
ول خوَف مَن املوِج اخلّداِع عليِك!

*
األُف نهاٍر مّر واأقداُمِك يف ال�شوء ت�شرُي اإيلَّ

واإّل كيَف و�شلُت بهذا الليِل اإليِك!
*

لن يخدَعني الوحُل
املاكُث يف الطرقاِت، ال�شّحاُذ،

فما بّلَل كعَب حذائِك يوماً ذاَك الطُن البائ�ْص
الروؤيا وا�شحٌة جداً

واأنا اأي�شاً
حَن اأحّب بهذا الطق�ص الغائم اأنثى

تطُر نوراً يف القلِب الياب�ْص!
*

فتعايْل ن�شمْع ما غّنْت اأّم الكلثوِم
ون�شحْك من قلبِن �شينفرطاِن كما الرّمان

تعايل
نقطْف من كرِم احلريِة اآخَر عنقوْد

:
ل ل ل ل ل

لي�َص لهذا ال�شرِب حدوْد
لي�ص لهذا ال�شرِب حدوْد

 كم����ا مل�شن����ا احل�ش����ور ال�ّشباب����ي م����ن خ����الل املنتدي����ات 
ال�ّشبابي����ة الكث����رية الت����ي ح����اول كّل منه����ا اأن يجد موطئ 
ق����دم ل����ه يف زحمة املنتدي����ات، ففي الآون����ة الأخرية كرت 
اأ�شماء املنتديات ال�ّشبابية التي ترددت على اأ�شماعنا �شواء 
م����ن خ����الل مواق����ع التوا�ش����ل الجتماع����ي، اأم م����ن خالل 
����ة به����م تق����ام يف موؤ�ش�ش����ات ثقافي����ة  اإقام����ة فّعالي����ات خا�شّ
يقت�ش����ر دوره����ا يف الّدع����م عل����ى تق����دمي امل����كان، كفري����ق 
)مئة كات����ب وكاتب( و)رابطة اأدباء �شورية الفرتا�شية( 
و)منت����دى اليمام����ة الأدبي( وغريه����ا، وكّل من املنتديات 
يح����اول ا�شتقط����اب اأكرب عدد من ه����واة الأدب اإليه ليكون 

على قدر املناف�شة مع الآخرين.
ول ميك����ن اإن����كار املوهبة الأدبية الت����ي ميتلكها موؤ�ش�شو 
ه����ذه املنتديات، وقد فاز بع�شهم بجوائز يف حمافل عدة، 
فه����ذا حمم����د ق�شالن )ج����ود الدم�شق����ي( موؤ�ش�����ص فريق 
)مئ����ة كات����ب وكاتب( يح�شد اجلائ����زة الّثالثة يف م�شابقة 
القد�ص الت����ي اأقامتها موؤ�ش�شة القد�ص للّثقافة والرّتاث، 
والت����ي كن����ت يف جلن����ة حتكيمه����ا، وذل����ك يف ق�شي����دة ج����اء 

فيها:
اأنِت ال�شماُء وظُلك ال�شم�ُص

يا قبلَة الثواِر يا قد�ُص
كيَف املغيُب ويف حجارِتها

�شٌرّ يخاُف حثيَثه الرت�ُص؟
ِمن منرِب الأق�شى ُيقاُل فتى

�شعَد ال�شماَء فكرَبّ العر�ُص

دد، ل بّد من اأن اأبدي ثالث مالحظات قد  ويف هذا ال�شّ
تك����ون �شبباً يف تراجع ه����ذه املنتديات ب�شرعة كما تقّدمت 
ب�شرع����ة؛ الأوىل: اأّن العمل الإداري -على اأهميته- ياأخذ 
املبدع من اإبداعه، ول �شّيما يف هذا العمر الذي ينبغي اأن 
يتدف����ق فيه الإب����داع جنوناً على ال����ورق، والّتاأطري يوقف 

هذا الّتدفق؛ فاحلذر احلذر.
الهتم����ام  مبعي����ار  فتتعّل����ق  الّثاني����ة:  املالحظ����ة  اأّم����ا 
باإبداع����ات الأع�شاء، فالقائمون على هذه املنتديات غالباً 
من يقّدمون ع�شواً ويوؤّخرون اآخر وفقاً لولئه للمنتدى 
اأو تق����دمي خدمات����ه للفري����ق، وهذا املعيار ق����د يو�شل اإىل 

املنرب من ل ي�شتحق، وُيبعد عنه من ي�شتحق.
وتتعّل����ق املالحظ����ة الّثالث����ة بالنغ����الق �شم����ن اأع�ش����اء 
الفري����ق، م����ا مين����ع عنه����م ال�شتف����ادة م����ن خ����ربات م����ن 
�شبقوه����م يف هذا امل�شمار، فتج����د الّناقد واملدرب واملن�ّشق 

كّلهم من اأع�شاء الفريق ال�ّشباب على قّلة خربتهم.
واأخرياً؛ نلم�����ص هذا احل�شور ال�ّشبابي بقّوة من خالل 
فّعالي����ات متخ�ش�ش����ة بدعم ال�شب����اب حتت�شنها موؤ�ش�شات 
ثقافية ر�شمية، بدءاً من )نادي الأدباء ال�شباب( يف ثقايف 
اأب����و رمانة باإ�شراف الدكتور راتب �شكر، الذي انطلق منه 
العدي����د م����ن الأدباء بق����وة اإىل ال�ّشاح����ة الأدبي����ة، ومروراً 
بفعالي����ات �شبابية مي����زة يف مديرية ثقاف����ة حماة، كانت 
اإحداه����ا فعالي����ة “تراق�����ص كلم����ات” الت����ي تي����زت بقيام 
جلن����ة حتكيم - كنت اأحد اأفراده����ا- بفرز الّن�شو�ص التي 
قّدمه����ا ال�ّشباب وتر�شيح م����ا ل يزيد على ربعها لتقدميه 
للجمه����ور م����ن خالل مهرج����ان ا�شتم����ر يوم����ن، وانتهاء 
باحّت����اد الكّت����اب الع����رب ال����ذي �شع����ى اإىل تنظي����م العم����ل 
ال�ّشباب����ي من خالل ربط ال�ّشباب بفروع الحّتاد املنت�شرة 
عل����ى م�شاحة الوطن، لتكون هذه الفروع حا�شنة ر�شمية 

للحراك ال�ّشبابي الّثقايف.
ولئ����ن كانت الأمثلة املخت����ارة كّلها من ال�ّشع����ر، فالأّنني 
اأك����ر اّطالعاً عل����ى الّتجارب ال�ّشعرية م����ن �شواها، ولكّن 
الّتجارب الق�ش�شية والّروائية ال�شبابية ت�شتحق الوقوف 

عندها ودرا�شتها بتعمق.
جمي����ل اأن يجد ال�شب����اب حا�شنة ر�شمية تلملم �شتاتهم، 
والأجمل اأن َيفيدوا من هذه احلا�شنة �شكاًل وم�شموناً؛ 

فيفيدوا وي�شتفيدوا.

أدب الّشباب.. ظاهرة مستمرة استمرار الحياة قصيدتان

الّن�ص الأّول بعنوان:
 »اأ�سمُر«

قامُة ال�ّشندياِن
عنُقَك؛

نوبِر  واأ�شجاُر ال�شّ
ْك؛ قمي�شُ

لتاأتي الأزراُر حباُت تٍن طازٍج
توقُظ املدى من ُبكَرِتِه
ليهرَع �شغرياً راق�شاً..

يوب الّراك�شْة ل يت�ِشُع لُكلِّ هذِه الطُّ
ياعتيَق الوجِه !

اأتعلُم اأّنَك اأجَمُلُهم ؟
ارتاُء البحِر

اأجنحُة موِجَك الأعتى
�شعادٌة تغمُر جيوَب املحاْر

طرٌي ُحٌر 
ياأبى اجلراْح

اأ�شمٌر؛
والُكحُل ُمنت�شٌر

وانغما�ُص البدِر يف عينيَك
ثمالٌة

ُت�شقُط الكاأ�َص مع نبيِذ الليِل ُفتات
اأ�شمٌر؛

ل ميلُك مَن الكالِم
�شوى �شمٍت..

مذ �شنٍن عجاْف
اأبحُث عنَك 

واأنَت يف زوايا قلبي
�شم�ٌص..

تختبُئ وتبت�شُم
اإىل حِن ال�شتاْء

مبعطِف �شاِعَديَك
ْيَك الّثلجيََّتِن وكفَّ

تظهُر �شباباً ومطراً 
كغماَمَتي نعناٍع مت�شابهتِن؛

والّرعُد حتماً
اأنا..

الّن�ص الّثاين بعنوان:
 »غارقة بالأمنيات«

كّلما راأيتك؛
اأبتلُع اأمنية من اأمنياتي،
فيتخم وجهي بالقرنفل

ويداي بال�ّشنديان..
لت�شري اأ�شابعي وعوداً �شلبة 

�شارمة بتحقيق الأحالم
..

يت�شح ا�شمك على وجهي و�شوح 
ليلة قمرية؛

تت�شع جلميع طقو�ص احلب
بكل املواعيد..

فما من �شّر ينفع!
ووجهك األف جنمة ت�شيء
تعك�ص جميئك يف اأحداقي

وتنري يل الدروب..
تغدو الأمنيات

يف كّل غ�شق قدمي
يجدد جريانه بالأحالم واحلياة

وتطوف ال�ّشرفات ب�شوتك
لتنت�شلها ع�شافري ال�شباح 

زقزقة برفقة الأخرى
وتوّزعها كب�شارة 

ائع امل�شفوك لالأمل ال�شّ

ملف العدد: أدب الشباب ووسائل التواصل االجتماعي

ل تهم�سي!
ل تهِم�ِشي... فالورُد يفر�ُص فوق وجهِك....... تتماِتْه

والفجُر...... يغزُل بالرّتاتيِل الّندّيِة............. َزقزقاِتْه
ويُد الغروِب.... حتوُك بال�ّشفِق املُدّلِل........... مننماِتْه

ل تهِم�ِشي... فال�ّشحُر يف عينيِك..... يدفُن اأُحجياِتْه
وعلى اأثرِي الّثغر............ ين�شهُر املدى....... بتنّهداِتْه

ل تهِم�شي... �شرُب الّنجوِم.......... ي�شيُد فيه تطّلعاِتْه
وُمراوغاُت اخلمِر.........ُت�شكُر يف اجلماِل.. جتّلياِتْه

يف وجهِك املغزوِل...... من األِق البهاء......... واأُّبهاِتْه
بوُح ال�ّشواقي... يف مناجاِة الِغياِث.......وُمع�شراِتْه

ل تهم�ِشي.... تْهمي فيو�شاُت الّرجاء...... على �ِشماِتْه
بدمي... وُروحي........ جّلناٌر......جلُّ نارَي يف هباِتْه

الِتْه وُف�َشيف�شاُء احُل�شِن... ترُح....... يف ابتهاِل تاأمُّ
ل تهم�ِشي.. موُت الأ�شى ُيق�شى.. على جنوى حياِتْه

تناُثر
اأم�شي.... حتيُق بكلِّ اآمايل............. مراوغُة الغياْب

باْب دْت... طوَع ال�شّ كلُّ اجّتاهاتي اجلريحِة...... �ُشرِّ
َل بال�ّشراْب رَب.......... املُوؤمِّ ريُح اخل�شارِة... تلفُح ال�شّ

ينداُح يف باِل الق�شيدِة........... �شوُت اآذاِن اخلراْب
وعزميتي الع�شواُء....... تخطو غفلًة خطَو الإياْب

بَن احرتاِق القلِب.. والّذكرى....... ُيخامرين انتهاْب
داٌع..... واغرتاْب يجتاحني...يجتاُح اأخيلتي....... �شُ

اآهاُت مو�شيقا الّتال�شي... يفَّ......... ت�شرِتُه ال�ّشراْب
حتى ازدحاُم العابرين بفكرتي............ �شئَم الّرحاْب

يف قهقهاِت الياأ�ِص.... تغرُق وم�شٌة...... تقُف الّركاْب

قصائد



ق���ام ال�شيدان الدكتور حممد احل���وراين رئي�ص احتاد الكتاب العرب 
والأديب توفيق اأحمد نائب رئي�ص الحتاد بزيارة اطمئنان على �شحة 
الزمي���ل الباح���ث ماأمون اجلن���ان ع�شو جمعي���ة البح���وث والدرا�شات 
يف الحت���اد وذل���ك يف منزل���ه الكائن يف بلدة »ببي���ال« يف حمافظة ريف 
دم�شق ونقال له حتيات الزمالء يف املكتب التنفيذي وجمل�ص واأع�شاء 

الحتاد متمنن له ال�شحة وال�شفاء العاجل.

�شم���ن �شل�شل���ة الدرا�ش���ات من اإ�ش���دارات احتاد الكت���اب الع���رب بدم�شق �شدر 
كت���اب جدي���د للدكتور ف���اروق ا�شليم حمل عن���وان » ق���راءات يف التاريخ والهوية 

والثقافة”.
تن���درج ق���راءات الكتاب يف �شي���اق توجه نحو وع���ي التاريخ والهوي���ة والثقافة، 
ع���رب وعين���ا ملعامل تكوين الهوية عربي���اً ووطنياً، وعرب وعين���ا ملعامل التحديات 
و�شب���ل ال�شتجابة لها، مع مناق�شة لإ�شكالت خا�شة باملواطنة وبالثقافة عربياً 

و�شورياً، ومبوقع املثقف العربي من ال�شلطة ومن النا�ص.

�شم���ن �شل�شل���ة ال�شعر من اإ�شدارات احت���اد الكتاب العرب �ش���در ديوان جديد 
لل�شاعر حممد ح�شن العلي حمل عنوان “قل للر�شا�شة”.

احت�شن الديوان بن دفتيه 47 ق�شيدة اأعلنت ولءها الكامل والراقي لعمود 
ال�شع���ر، اأهداه���ا ال�شاع���ر اإىل رج���ال اجلي�ص العرب���ي ال�شوري الذي���ن يواجهون 
الإره���اب العاملي ويدافعون عن �شرف الأمة العربية واإىل �شهداء الوطن الذين 
�شوروا الوطن ب�شياج من دمهم الطاهر، واإىل �شّناع الفجر الذين مل يرتاجعوا 

حتى حترير ُطهر ثرى الوطن.
ق�شائد تنت�شر للحق واخلري، وتنبذ الغدر والإجرام والدمار، وت�شور باأبهى 

حلة الإن�شان ال�شوري املتجذر يف اأر�شه وح�شارته مهما ق�شت الظروف.

�شم���ن اإ�ش���دارات وزارة الثقاف���ة- الهيئ���ة العامة ال�شورية للكت���اب �شدر كتاب 

جدي���د للباح���ث الأدي���ب اأحم���د بوب����ص حم���ل عن���وان “مر�ش���د خاط���ر وتعريب 

التعليم الطبي”.

الكتاب هو ع�شارة جهد �شعى فيه اأحمد بوب�ص لتقدمي مر�شد خاطر باأف�شل 

م���ا يك���ون التق���دمي، كت���اب مبثاب���ة مرج���ع واٍف ل���كل باح���ث م���ن خ���الل تناوله 

اجلوان���ب الطبي���ة والعملي���ة يف حي���اة مر�ش���د خاط���ر، طبيب���اً واأ�شت���اذاً يف املعهد 

الطب���ي العربي، اإ�شافة اإىل موؤلفاته وجوانب اأخرى يف حياته مثل توليه وزارة 

ال�شحة وع�شويته يف جممع اللغة العربية بدم�شق.

قراءات في التاريخ 
والهوية والثقافة

قل للرصاصة

مرشد خاطر وتعريب التعليم الطبي

زيارة 
الباحث مأمون الجنان

شعر
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تعزية
رئي����ص احت���اد الكّت����اب الع���رب واأع�ش���اء املكت���ب التنفي���ذي واأع�ش���اء جمل����ص الحت���اد واأع�ش���اء الحتاد 

يتوجه���ون بخال����ص الع���زاء م���ن الدكتور و ال�شاع���ر ح�شن ح�شن بوف���اة ابنته، راجن املوىل ع���ز وجل اأن 

يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته، ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان.

�شم���ن �شل�شل���ة الن�شو�ص من اإ�ش���دارات احتاد الكت���اب العرب �شدر 
كتاب للدكتور عفيف دل حمل عنوان “نكون اأو ل نكون- روؤى وطنية 

يف خيار ال�شعب ال�شوري وقدره”.
ميث���ل الكت���اب �شرية ذاتية، لكنها لي�شت للكات���ب، بل للوطن والأمة، 
حيث تخت�شر �شورية العنوانن، بن �شفتي ع�شر �شنوات، وبن دفتي 
ه���ذا الكت���اب، يتنق���ل عفيف دل بعفة ب���ن احلرائق واملج���ازر و�شاحات 

احلرب.
ه���ذا الكت���اب �ش���رية ذاتي���ة للق�شايا، وحتركه���ا يف العق���ول والقلوب، 
حي���ث تنب����ص الق�شاي���ا الدافئ���ة وتتح���رك الأف���كار الب���اردة، فتول���د 
املقاوم���ة مرادفاً لفل�شطن، وتظهر العروبة مرادفاً ل�شورية، والنظام 
العامل���ي اجلدي���د ي�شبه رو�شيا اجلديدة و�شع���ود ال�شن، و�شرق جديد 
يف قلب���ه �شم���ود اإيران، وال���روح امل�شبع���ة بالهوية النقي���ة واملتجذرة يف 

اجلغرافية والتاريخ تعيد كتابة الأ�شطورة امللحمية.
مقدم���ة الكت���اب بقل���م الدكتور مه���دي دخ���ل اهلل، اأ�شار فيه���ا اإىل اأن 
مق���الت هذا الكتاب، التي خطه���ا الراحل عفيف دل الذي اختاره اهلل 
باك���راً يف ع���ّز �شباب���ه وعطائ���ه، حماول���ة لإي�شاح بع�ص م���ن م�شامن 

خيار ال�شورين وقدرهم.

نكون أو ال نكون
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جريدة تعنى ب�سوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�سدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�سق
 اأ�س�ست و�سدرت ابتداًء من عام 1986

املرا�سالت
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب )3230( 

هاتف 6117241-6117240 -فاكس 6117244 هاتف االشتراكات 6117242
جميع المراسالت باسم رئيس التحرير. 

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

E-mail : alesboa2016@hotmail.com
www.awu.sy

 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.

وعالمات  اللزوم،  حين  التشكيل  مراعاة  مع  ومدققة  ومراجعة  منضدة   •
الترقيم.

• أال تتجاوز المادة المرسلة /800/ ثمانمئة كلمة.
• يرفق مع المادة CD أو ترسل عبر البريد االلكتروني 

alesboa2016@hotmail.com
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي:
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

 

ى ُفوالَذ الزَّمن حريُرها يتحدَّ

عُد من كلِّ اجِلهات، ُرها الرَّ اأَ�ْشَبُه بغيمٍة ُيحا�شِ
اأو ِبلبوٍة ُم�شتهاٍة ُتعاِبُثها الأُ�شوُد

َد ا�شرت�شاٍء وا�شتمالٍة وَغلَمٍة وح�شيَّة َق�شْ
بل اأ�شبُه بخاِرَطة ِتيٍه ُتوزُِّع حريَق جهاِتها على الوجود

ُل واحلدوُد بن النَّقاِئ�ِص  لَتغيَب الفوا�شِ
اُت يف املو�شوِع والأنا يف الآخر وَتنَدِغُم الذَّ

بيعُة َعُم فيِه الطَّ ويفٍّ جَميٍد َتَترَبْ بطق�ٍص �شُ
فاف.. ف�َشاُف على البعيِد والقريب من ال�شِّ وُيوِرُق ال�شَّ

هِلي باأبجديَّاِت مديَنِتِك ومواِعيِد َخْمرِتها التي ل ُت�ْشِبُهِك ب�شيٍء وجِلَ
اتََّفقنا على اللِّقاِء �شرقيَّ ذاك النَّهِر اأو َغْرَبُه،

�َشماَل َجنوَب املطر، اأو يف الرَبَزِخ؛ مَلْ اأَُعْد اأْدري!!
اإْذ ما الذي َتعنيِه اجِلهاُت للعا�ِشِق وقِد اْن�َشَهَر يف الُوجوِد

اإىل اآِخِر حدوِد الق�شيدِة..
منُذ ُطفوَلتي ل اأُوؤِمُن بالعطل الأ�شبوعيَِّة..

ْبَت لُت يوم اجُلمعِة بالأرِبعاء والأحَد وال�شَّ لذلَك بدَّ
بُزجاَجَتْي َخْمرٍة.. من َكْرَمِة الَغْيِب 

و�َشَبْطُت �شاعَة الوقِت على اإيقاِع القلِب
ِم بخطواتي وَم�شاري لأَهَبها َوْحَدَها �ُشْلَطة التَّحكُّ

�َشلَّْلُت ِذْئَب اخلوِف بخديعِة الِفخاِخ 
م�ِص باأرَزِة الأمِل َوَربْطُت ِو�شاَح ال�شَّ

يُت اإليِك ل اأَلِوي على �َشغيَنٍة وَم�شَ
َبْهُو املدينِة ما زاَل َيْكُنُز ِل�شريِرِك َحيِّزاً ِمْن َفراِغِه،

ُه،  ْزِنِك ُف�شحًة من ُم�َشالَّ وحِلُ
ولَفَرِحِك الَقليِل �َشلًَّة من ِعنب النتظار

ي حريِرِك  كلُّ ذلك َي�ْشَهُد على حتدِّ
لفولِذ الّزمِن واأ�شفاِد اأعراِفِه 

ِك اأنَّني ل اأُجيُد اخِل�شاَم وحُل�ْشِن حظِّ
ي الأنوَثِة من �ِشَيِمي ولي�َص حتدِّ

ول مكاَن للجحوِد يف قاُمو�ِشي
ارُة َقْبلي، املواِنُئ جميُعها ا�ْشَتوىل عليها البحَّ

يٍّ اآِمٍن يف ت�شاري�ِص املدينِة  لذلَك اأبحُث عن ِميناٍء َبرِّ
لُّ َعْنُه؛ ل تخ�شاُه الع�شافرُي، وَتهاُبُه القنابُل َفَت�شِ

الدماِر  وراء  الالِهثن  ُرَماِتها  �شفاَلِة  يف  ِلرفَعٍة  واريُخ  ال�شَّ وَتاأَْلُفُه 
اِمل ال�شَّ

الإن�شاِن  ِبِقَيم  َت�شجُّ  َخماِئِلها  يف  والأنا�ِشيُد  ُم�شاناً  اجَلماُل  لَيبقى 
فيعِة الرَّ

ِقَيم الإن�شان احُلّر املُِحبِّ املنتمي..
الإن�شاِن العاِبِر خِلراِئط ال�شيا�شات الفاِجرة..

حيَل ما الذي �شاأقوُلُه ل�ِشتاٍء َرَف�َص الرَّ
هاً بعناقيد الُكروِم؟ َم على ارتداِء ُعْريِه َت�َشبُّ و�شمَّ

وِلقواِفل الورد وهي ُتْرِكُز لواَءها على ُقباب �شدرِك الغ�صِّ ال�ّشهّي؟
ُب لالنفجار يف وجه الكوِن، ماذا اأقوُل ل�شوِتِك املَكتوم وهو يتاأَهَّ

لكنَّه ما زاَل عاِقاًل رزيناً م�شبوطاً بحكمِة الأُنوَثِة اخلاِلدِة؟..
ُتها املليَكُة التي َيْجهُل مكاَنِك اأَيُّ َكْنٍز يحتويه بن �شفاِفِه،  اأيَّ

واأيُّ ُح�ْشٍن َتَتَجاَهُلُه وتغفو َعْنُه ِظالُلُه املُْعِتَمُة..
�شاآتيِك على َغفلٍة من الليل املتخّفي ب�شواد ديجوِرِه 

ِلأُْطِلَق اأقماَرِك من اأقفا�شها املوِح�شه
كم اأَتوُق لتحريِرها

تلك الأقماُر القابعُة وراء الغيوم
تنتظُر انبالَجَة �َشَفِقِك من غياِهبه
ِة بطالقِة الغزالِت ِلَتِثَب اإىل احُلريَّ

فاأنا حار�ُص اجَلمال يف كلِّ الأزمنة
�شاأتغا�َشى عن حماقاِتِك جميعاً

باح واأَرميها يف مياه ال�شَّ
لتذوب على َمَهٍل يف رغوة الده�شة

كم اأَرغُب اأن َتفتَح ال�شماُء قباَبها ل�شلواِتِك

َن انطالقِتِك البهيَّة.. واأن َيْعِزَف الوجوُد كلُّه حَلْ
يا منارَة املُدن ويا �شليلَة الألوهة املُوؤَنَّثِة، 

متى �شُتوِعزيَن للُحدوِد بن املُدن اأن تذوَب
لتتواَءَم الأعرا�ُص وَتفي�َص البهجُة بالآِلئها على احل�شور

وحُتلَِّق الأجنحُة يف ف�شاِئها الأبهى
كوُك وَتِخزُّ يقيني ِباإَبِرها الّرهيفِة تنتاُبني ال�شُّ

اَق عرب الع�شور  ِهُب الذي يكَتِنُف الُع�شَّ اإنه الَعذاُب الالَّ
بل هو العذاُب الَعْذُب الذي ل ُبْرَء منه

يُل اجلاِرُف ل َيعِرُف الَعوائَق فال�شَّ
وبقايا اجَلمِر يف الفتيِل ُتنِبُئ با�ْشِتعاٍل قاِدٍم

وَذاَك الّزوُل الراجُف يف قاِع الِقنديِل
ر التي �شُتْطلُق لهيَب املعنى من ُكُموِنِه هو كلمُة ال�شِّ

ئِق بالأرواِح العالية ْق�ِص الالَّ َة الّلقاِء بالرَّ فتعايَلْ ِلُنْكِمَل �شيمفونيَّ
ْد ِجراَح هزاِئِمنا مِّ تعايَلْ ُن�شَ

ُد بقايا انت�شاراِتنا الواِهنِة اأق�شُ
ِة الأُخرى فَّ وُنْعلي �ِشراَع الأمِل ِرهاناً اأكيداً بالو�شوِل اإىل ال�شِّ

لوِل كّلما ِغْبَنا َعنها تْزَدِحُم ُجغراِفيَُّتها يف َبوَتَقِة ُظنوِننا، ما لتلَك الطُّ
اِمتة الباِهتِة  لوِل ال�شَّ الطُّ

وٍب الأَ�ْشَبِه بخراِئَب ُمْبَهَمٍة َتْكَتِنُفها الألغاُز من ُكلِّ حْدٍب و�شَ
َتِحُن اأرواَحنا التَّواقَة للِعناق باألِعيِبها املَِطريِة ها َتْ لكْن مهاًل اأَُظنُّ

وتقوُدنا اإىل اكت�شافاٍت جديدة يف دواِخِلنا 
لَيزهو الع�ْشُق اأكَر فاأكر 

ا�ِشعة ها اأنذا م�شافٌر اإىل الق�شيِّ يف اأمداِء عينيِك ال�شَّ
اَر عن ُوْجَهِتِه واأين هي َتْذِكَرُة رحيِلِه؟ فلي�َص من حقِّ اأحٍد اأن ي�شاأََل البحَّ

اأيَنَما  كِظلِّه  ويحر�ُشه  فاِفك  �شِ على  َيفي�ُص  املاِطر  الَغَدُق  ذاك  َيكفيه 
َه َ اجتَّ

اأر�ٌص ُتناديه وُحُلٌم َيْغُمُرُه وياأُخُذ ِبجواِرِحه كلِّها..
َراُه جّيداً فارحموا النَّهر يف �َشيِلِه، اإنه يعِرُف جَمْ

َغُف هو ر�شاَلُتُه َمُه.. فال�شَّ و�شَيهِزُم ُكلَّ اأنواِع اجَلفاِف التي �شُتعيُق تقدُّ
ِة القلق، غُف ر�شالَته وهاج�َشُه فلن َيْعِدَم و�شيلَة َرْدِم ُهوَّ ومن يكن ال�شَّ

�ِشُر �شّفتي الوجود »املعلوم، املجهول« تلك التي جَتْ
ولن َتُخوَنه الب�شريُة يف النَّفاِذ اإىل ما وراَء املرئيِّ َوَهْتِك ِحجاِبِه..

وح؛ اأّيها الّذائدون عن ِحيا�ِص الأحالِم،  فاإّياكم وقلق الرُّ
بكم  ثقتها  �شتفقد  حينها  لأّنها  د  الرتدُّ �ِشعاِب  يف  تائهًة  وَتركها  اإّياُكم 

تاماً
فينة.. وَتِفرُّ اإىل املجهول بكامِل اأ�شرارها الدَّ

يِك اأكَر كي اأرى �شورتي يف َنْب�ِص ُعروِقِهما،  افتحي كفَّ
لأرى �َشَفَر الِغوايِة يف �شمرِي الّلوعِة 

ُف البهاَء ب�شناِبُل الّلحظِة  وكيَف نع�شِ
اً بن�شيِد ِحنطِتها الواِفرة.. مرتمنِّ

دِعي املديَنَة وَبهاِرَجها، َدعيها َتْرَمُح بِخيوِلها اأّنى �شاَءت �شاحاُت الوَغى
ها وُغباُرها الو�شيُم فلُكلِّ معركٍة َرْق�شُ

اِق،  و�شهداوؤُها من الع�شَّ
اإىل  الو�شوِل  يف  حُت�شى  ل  ُفنوناً  اْبَتَدُعوا  الذين  طراِئِقها  و�شيوُخ 

اجُلْلُجلَة
اأَلي�َص طريُق احُلبِّ َيْعرُبُ من هناَك؟

الأرِوقِة  يف  جديٍد  من  اأع�شا�ِشها  اإىل  تعوُد  اآمنًة  الع�شافرُي  هي  ها 
واخَللَواِت..

ُتها الفاِتنة.. فهي حتمُل طيَّ ِري�ِشها تاِئمي اإليِك ِثقي بها كثرياً اأيَّ
ْبوِتها النَّ�ْشوى يف اأدغاِلِك وتقوُد حروَف كِلماتي اإىل �شَ

نحو  املحيط  ِة  جُلَّ تقوَد مرِكبي يف  اأن  الَفِرَحِة  لزقَزَقاِتها  �شاأََدُع  لذلَك 
فة اأنواِئك العا�شِ

.. اِهقْنِ دي ف�شاًء اآمناً يحتوي َبْرَزَخْيِك ال�شَّ وحينها لن جَتِ
اأَْو�َشَع من �شدِري 

يِح.. َجُة على عر�ِص الرِّ ُتها املَليَكُة املَُتوَّ اأَيَّ


