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اعترافات ليو تولستوي

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
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في زمن تتهافت فيه معظم األنظمة العربية على االرتماء في الحضن الصهيوني مقدمة فروض 
الطاعة لهذا المحتل الذي ما فتئ يعيث تنكياًل وتقتياًل بأهلنا في فلســـطين المحتلة، وفي وقت 
غدا فيه بعض الكتاب والمثقفين والفنانين دعاة ســـالم وتعايـــش ووئام بين الضحية والجالد، 

َر بلده وُسلبت حقوقه واغتصبت مقدساته.  وبين المحتل ومن احتلت أرضه وُدمِّ
فـــي زمن غـــدا فيه التمســـك بالمقاومة ورفـــض التطبيع منقصـــة ومذلة عند بعـــض الكتاب 
تـــات مادي أو معنوي، يأتينا صوت إنســـاني منحاز إلى 

ُ
والصحفييـــن والفنانين الالهثين وراء ف

 انحيازه المطلق 
ً
عدالة القضية الفلســـطينية من الجزء الشـــمالي الغربي من القارة األوربية، معلنا

لعدالة الحق الفلســـطيني، من خالل رفض األديبة والروائية اإليرلندية الشـــابة ســـالي روني )30 
( ترجمة روايتها إلى العبرية من دار نشـــر )مودان الصهيونية( وكانـــت رواية »أيها العالم 

ً
عامـــا

 حســـب 
ً
، قد تصدرت قائمة الكتب األكثر مبيعا

ً
الجميل، أين أنت« الصادرة قبل شـــهرين تقريبا

موقـــع )Amazon( العالمي المتخصص بالكتـــب، كما أن الرواية تصـــدرت قائمة الكتب األكثر 
 في المملكة المتحدة وإيرلندا، ويبدو وعي الكاتبة 

ً
انتشارا

 علـــى وعي بعض 
ً
وانحيازهـــا للقضايـــا العادلـــة متقدما

المثقفين والفنانين الداعين إلى ترجمة بعض النتاجات 
اإلبداعية إلى العبرية، بحجة ردم الهوة بين القارئ العربي 
والصهيوني، وهم إذ يفعلـــون هذا، فإنما يقومون بواحد 
من أخطر األدوار وأقذرهـــا، ذلك أن المحتل الصهيوني ال 
يهتم بالسياســـة اهتمامه بالثقافـــة والفكر، فهو يدرك 
 أن التطبيع السياســـي ال يمكـــن أن يؤتي أكله إذا 

ً
تمامـــا

لم ينخر الثقافة والفكـــر والتربية والتعليم، وبالتالي فإن 
موقف األديبـــة اإليرلندية هو موقف إنســـاني وأخالقي 
متقدم على كثير مـــن المواقف في بعض الدول العربية، 
ولعـــل الكاتبة أدركت بنباهتهـــا وعميق وعيها أن بعض 
األشـــخاص والدول والمؤسســـات لن يوافقوا على قرارها، 
إال أنهـــا أعلنت بصرخة مدوية اخترقـــت كل أذن أصابها 
الصمم أنها ال تســـتطيع التعاون مع شركة “صهيونية” 
ال تنأى بنفســـها عالنية عن الفصـــل العنصري، وال تدعم 
حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني التي نصـــت عليها األمم 
المتحدة، معبرة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في 

نضاله من أجل الحرية والعدالة والمساواة.
قـــدم عليها هذه 

ُ
ولم تكن هـــذه الخطوة األولى التي ت

الروائية، التي عشـــقت الفكر والثقافة عماًل ال قواًل، وآثرت 
التضحيـــة بكثير من المغريات المادية والمعنوية التي ال 
تنسجم وثقافتها اإلنســـانية المنحازة للحق وأهله، فقد 
عت 

ّ
ســـاهمت “ســـالي روني” في إعداد خطاب مفتوح وق

عليه، مع العشـــرات في دعوة علنية وجريئة إلنهاء الدعم 
الذي تقدمه القوى العالمية “للصهيونية” وجيشـــها، 
وال ســـيما “الواليـــات المتحـــدة”، كمـــا حثـــت “روني” 

الحكومات على قطـــع العالقات التجارية واالقتصادية والثقافية مع “إســـرائيل”، في الوقت الذي 
كان بعض أدعياء العروبة واإلسالم يعلنون عن تنظيم فعاليات ومهرجانات وملتقيات للتطبيع مع 
 بسبب االعتداءات والمجازر 

ً
العدو الصهيوني من غير خجل أو تفكير بالدم العربي الذي سال أنهارا

الصهيونية.
 داخل إيرلندا بمعاداة 

ً
وإذا كان بعض المنظرين قد حاول التقليل من الخطوة بحجة أن ثمة توجها

الصهيونية، إال أننا نراها خطوة ثقافية وأدبية فاعلة على الصعيد الدولي، خطوة يمكن أن تضغط 
على الكيان الصهيوني وتســـهم في تعريته وكشـــف ممارســـاته العدوانية والتعسفية. كما أنه 
 عن السياسة حتى 

ً
موقف داعم للتوجه الرافض للممارســـات الصهيونية من أدباء وفنانين، بعيدا

داخـــل الواليات المتحـــدة األمريكية، ال بل إن الواليـــات المتحدة تعج باألصـــوات المنحازة لعدالة 
القضية الفلســـطينية، والرافضة لسياسات حكومتهم في دعم المحتل الصهيوني، ولعل من أهم 
هذه األصوات الممثلة والناشـــطة األمريكية سوزان ساراندون التي ما فتئت تغّرد منتقدة همجية 
 )

ً
الكيان الصهيوني اإلجرامية بحق الشـــعب الفلســـطيني بالرغم من تقدمها في الســـن )75 عاما

معلنة أكثر من مرة أنها مع الشـــعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي واإلرهاب على أيدي 
المحتل الصهيوني ومنظمات المســـتوطنين “كما أنها نشـــرت قبل أيام قليلة عبر حســـابها على 
“تويتر” صورة تقارن مســـاحة األراضي التي استولى عليها المستوطنون في فلسطين بين عامي 
1918، و2021 وأخرى في الواليات المتحدة انتزعت من سكانها األصليين بين أعوام 1492 و 2021، 
ضمن حملة إلعادة األرض لســـكانها األصليين، والتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة وتقرير 

مصيرهم في وطنهم.
لقـــد آن األوان أمام المثقفيـــن والكتاب والفنانين العرب لوقفة متأنية مـــع الضمير، وقفة توحد 
 في رفض التطبيع بكل أشكاله، والعمل على تعزيز الفكر والنهج 

ً
 واحدا

ً
جهودهم في الوقوف صفا

المقاوم كخيار وحيد لتحرير األرض واســـتعادة الحقوق، فمن غير المعقول أن يكون موقف بعض 
 على موقف أصحاب القضية والمعنيين بها، ومن 

ً
الكتـــاب والمثقفين والفنانين في الغرب متقدما

غير المعقول أن نســـهم نحن باإلجهاز على إخوتنا وتصفية وجودهم فيما ينبري اآلخرون للوقوف 
معهم والدفاع عن عدالة قضيتهم.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

»سالي روني« 
و»سوزان 

ساراندون«... 
االنحياز لعدالة 

القضية 
الفلسطينية

إذا كان بعض المنظرين قد 
حاول التقليل من الخطوة 
بحجة أن ثمة توجهاً داخل 

إيرلندا بمعاداة الصهيونية، 
إال أننا نراها خطوة ثقافية 
وأدبية فاعلة على الصعيد 

الدولي، خطوة يمكن 
أن تضغط على الكيان 

الصهيوني

لوحتان للفنان التشكيلي نذير نبعة



صورة المرأة في روايات سورية من حلب )2(

5 ــــــ صورة المرأة المتقلبة
   تبــــدو المــــرأة فــــي هــــذه الصــــورة »ديناميــــة 
dynamics«، ناميــــة، تّتســــم أفعالهــــا ومواقفها 
بالتحوالت الدراميــــة والتراجيدية فتنقلها من حال 
إلى آخر، وتقذف بها في أتون التناقضات الحادة مع 
نفسها والعالم من حولها، ومثالها شخصية »وصال« 
في رواية »حبس الدم« لنضال الصالح. فهي تتحّول 
بســــبب الحرب التي عصفت بحلب وأهلها متخلية 
عن مبادئها الســــابقة وعن قناعاتها وعن مدينتها 
التي كانت متشــــبثة بفكرة البقاء فيها، و»لم يثنها 
شيء عن نقل البندقية من كتف إلى كتف آخر، من 
اليسار إلى اليمين«. وهذا ما يشير إليه قول الراوي: 
 قّررِت الهجرة إلى ألمانيا؟ أســــتغادرين 

ً
   »أحقــــا

؟ هل هزموك يا وصال؟ هل رفعت الراية 
ً
حلــــب حقا

؟ كيــــف تتركين حلب؟ لمن 
ً
البيضاء أمامهم أخيرا

تتركينهــــا؟ لهــــؤالء الذين أمضيت عمــــرك وأنت 
تحاربينهم، وتعّرين فسادهم، ال بّد أنك تمزحين”، 
“وصال صارت في ألمانيا، حصلت على لجوء إنساني، 
وتعيش في واحٍد من مخيمــــات اللجوء، براتب مئة 

.»
ً
وثالثة وأربعين يورو شهريا

وتمثل شــــخصية »فضيلــــة« في روايــــة فيصل 
خرتــــش »مقهــــى القصر« صــــورة المــــرأة الدرامية 
العاشــــقة التي تتقلب حياتها بيــــن الفقر والغنى، 
والرضــــا والتمرد، واإلقدام والتردد، حتى تكاد تكون 
 وغنى في عالمها الداخلي 

ً
الشخصية األكثر حضورا

ومسارها الحياتي، بل هي الشخصية الملتبسة على 
القارئ التي تســــتأثر باهتمامه األول لما تحمله من 
مســــتوى واقعي يتمثل في زواجهــــا وإقبالها على 
الحياة ومتعها، ومســــتوى رمــــزي يتمثل بعالقتها 
بشــــخصية فؤاد الخشــــاب حيث ترتســــم بها ومن 

خاللها صورة األم والحبيبة والوطن.

6ـــ صورة المرأة الضحّية
فــــي روايتها اليتيمــــة »اعترافات امرأة فاشــــلة« 
تصــــور صبيحــــة عندانــــي الحيــــاة االجتماعية في 
حلب منــــذ األربعينيــــات حتى الســــتينيات مبّينة 
الظلم الذي يقع على المرأة فــــي المجتمع الذكوري 
الذي يحاصرهــــا بعاداته وتقاليده، حتى تبدو حياة 
الراوية عبر اعترافاتها سلسلة متتالية من الخيبات 
التي تقودها إلى الفشــــل وتزّجهــــا في خانة المرأة 
الضحّيــــة، التي تلوذ بالصمت بعدما فقدت كل أمل 
 في مجتمع يقيدها 

ً
في تحقيق ذاتها كأنثــــى حرة

ويحاصرها من كل صوب.   
 رواية محمد أبو معتوق »القمقم والجّني« 

ُ
  ولم تخل

من شخصيات نسائية مأساوية عدة ذهبت ضحية 
، تتحكم فيه األعراف 

ً
مجتمع مأزوم، مفّوت تاريخيا

والتقاليــــد الصارمــــة، والقــــوة والمال والشــــعارات 
الصاخبة وأصحاب النفوذ العشــــائري والسياســــي، 
فانتهت إلــــى الموت مثل »وحيــــدة الحّبال«، أو إلى 
الغياب مثل )عاتكــــة الجاللــــي(، أو المعاناة بمرارة 
مثل )حميدة الهاللي( التــــي تثير التعاطف معها 
الرتباط زوجها بمدام )اشــــتعال( وانشغاله بها بداًل 

من أسرته وزوجته. 
وتصــــور »بيانــــكا ماضية« في روايتهــــا: »هو في 
الذاكرة« مصير الشابة الضحية »كارمن« التي عاشت 
الخذالن في الحب عبر تجربتين قاســــيتين انتهتا 
بها إلى الموت: فهي ما بين حب قديم قتله الشك، 
وحب جديــــد قتله الخــــداع، تكتــــب روايتها التي 
تنتهي بموتها، معلنة بذلك احتجاجها على الرجل 
الشرقي الذي يظهر أمامها بكامل ُعريه وتناقضاته 

الحاّدة بين ما يقولــــه، وما يفعله. وكأن فعل الموت 
ليس سوى تطهير لحّبها من الدنس الذي لحق بها.
   وتأتــــي روايــــة محمــــد داالتي »إيبــــوال«، لتقدم 
مجموعــــة من النســــاء مثل: فاطمة، وحياة، وســــارة، 
ونجــــالء، ورحمة، وأم حّســــان، وأم فــــرح، وأم كريم، 
اللواتي يقعن ضحايا شرطهن االجتماعي، والطبقي، 
مــــا بين اغتصــــاب، ودعارة، وهجــــران، وقتل، وموت 
بطيء! فينتهين نهايات مأساوية، ويثرن التعاطف 
معهّن ســــواء أكّن حبيبات، أم زوجات، أم منحرفات، 

أم أمهات ينتظرن أبناءهن الغائبين.

7ـــ صورة المرأة الجاذبة ذات الكثافة 
السيكولوجية

ومثالها شخصية »فريدة« في رواية فيصل خرتش 
»مقهــــى القصر« التي تبيع الهوى وتغني: »يا ليل« 
غير آبهــــة بالمصير الذي ينتظرها بعدما خســــرت 
كل شــــيء، وكذلك شــــخصّية »أوديــــت« اليهودية 
 ،

ً
في رواية: »شــــمس األصيل« لفيصل خرتش أيضا

التي يعود بها عشــــيقها »حسن الشيخ« من سوق 
بنات الليل في لبنان إلى حلب فيسّبعها )يطهرها( 
ويســــميها »شــــهيرة«، ثم يتزّوجها بعد أن تنطق 
بالشــــهادتين. وما أن ُيلقى القبض عليه ويســــاق 
إلى الخدمة اإللزامية حتى تخونه مع الشاب »بركات 
 من عقاب »حســــن« 

ً
الســــفراني«، وتفّر معــــه خوفا

لها بعدما التهمت الجــــرذان طفلهما في غفلة من 
اتهــــا. وبانتهاء الخدمة 

ّ
ضميرها وانشــــغالها بملذ

اإللزامية يفتش زوجها »حســــن« عنها حتى يجدها 
في أحــــد المالهي الليلية فيشــــّوه وجهها ويهرب 
 مــــن جديد. وتضطر تحــــت ضغط الحاجة 

ً
مختفيا

اية« تنظف البيوت. 
ّ
المادية إلى العمل »لف

8 ــــ صورة المرأة الغربية
أشار بعض الدارسين إلى أن شكيب الجابري قّدم 
في روايته »نهم« صورة مشــــّوهة للمرأة الغربية إذ 
يظهرها بمظهر المســــتهترة بمــــا لديها من قيم 
اتها حتى يخّيل للقارئ 

ّ
ومعاييــــر، والالهثة وراء ملذ

أنها مشــــاع مســــتباح للرجــــل الوســــيم القادم من 
الشــــرق. ومثل هذا الرأي / االتهــــام، ال يصمد أمام 
القــــراءة المتأنية للرواية، التي تكشــــف عن نماذج 
متعــــّددة للمــــرأة الغربية واهتماماتهــــا، فمنها ما 
يهتم بالموســــيقا، ومنها ما يهتــــم باألدب، ومنها 
مــــا يهتم بالفلســــفة، وهــــي في معظمهــــا نماذج 
رة في سلوكها ونمط عيشها، وتثير 

ّ
رقيقة ومتحض

التعاطــــف معها ال النفور منها، ألنها في المحّصلة 
ل واستهتار الرجل “الدونجوان” 

ّ
ضحية لعبث وتحل

ــــاق “كوزاروف” عبــــر عالقاتــــه المتعددة بكل 
ّ
األف

الراهبــــة “إيفليــــن”، و”إيليفــــر”، و”غريتل”  من 
و”هيرتــــاه”، و”دورتيــــا”، و”أليــــس”، و”هيلدا”، 
و”مادي”، و”دينيز”...! وفي الوقت الذي غابت فيه 
تلك التناقضات برز االهتمام برصد تحّوالت النفس 
وصراعها مع ذاتهــــا ومحيطها ورغباتها، ومن خالل 
هذا الصــــراع قّدمت “نهم” صورة للمــــرأة الغربية، 
بجرأتها وصدقها مــــع اآلخر، وحريتها في التصّرف 
 عن ســــلطة المؤسســــة الدينية 

ً
بجســــدها بعيــــدا

والبطريركيــــة واالجتماعية، كمــــا قدم صباح محيي 
الدين صورتين متناقضتين للمرأة الغربية تتمثالن 
بالسويسرية “مادي” التي تؤثر الروح على الجسد، 

اته.
ّ
و”ماريان” الغارقة في جحيم الجسد وملذ

 كتب: نذير جعفر كتب: عيد الدرويش 
اإلنســــان بعقله هو كل شيء وبدونه هو ال شيء، وبه يكون سيد هذه األرض، 
العقل ميزان األفراد والشــــعوب، العقل يعرف نفسه بنفسه ويتعّرف على من 
حوله، ويدرك ما خلف هذا العالم، مما يدفع اإلنســــان لينظم حياته وإمكاناته 
 إليقاع الحياة، العقل سر التقدم 

ً
وُيحسن إدارتها بعقله، مما يجعله أكثر ضبطا

والحضارة والرقّي في حياة الشــــعوب، وال تقاس الشعوب بما تمتلك من ثروات 
ماديــــة، إنما تقاس بثروتها العقلية، وإن كل ما ننعم به اليوم من وســــائل هو 

من نتاجه.
إن خصوبــــة العقل في مجتمع هي أغنى من خصوبــــة األرض لديه، والتطور 
مرتبــــط بخصوبة العقل، ومن هنا تنبع أهمية العمل على تنميته واســــتثماره 
من خــــالل تقديم كل مقومات الدعــــم، والحياة منظومة هندســــية دقيقة وال 
يفك رموزها إال العقل الذي منحه الله لإلنســــان من دون الكائنات األخرى، وفي 
 للغريزة 

ً
حالة فقدانه يدخل اإلنســــان في حرم الكائنات األخرى ويبقى أســــيرا

والعاطفــــة، وبالعقــــل تتوجه الغريــــزة والعاطفة لتأدية وظائفهما بالشــــكل 
الصحيــــح واإليجابي، كل الكائنات األخرى بقيت كمــــا هي منذ أن وجدت على 
األرض منذ القدم، وكل المتغيرات التي حدثت في هذا العالم من قبل اإلنسان 
هي بفضل عقله الذي أحسن تدبير تلك الحياة، وبه تصعد األمم والشعوب إلى 
العليــــاء بالعلوم والمعارف والنتاج الحضاري الكبير، ومن دونه تبقى أمم كثيرة 
 تعيش في حالة فوضــــى وإرباك، وال يقف نتاج  العقل في حدود الدولة 

ً
أيضا

أو المكان الجغرافي فحســــب، بل تنعم به البشرية جمعاء، وهذا النتاج يشكل 
 للمستقبل، وال 

ً
 تراكم معرفي كبير يجمع بين الماضي والحاضر واستشرافا

َ
حال

ثورة حقيقية في هذا العالم ســــوى ثورة العقل لصناعة الحياة، فالعقل يصنع 
اإلنســــان، وصناعة اإلنسان من أشــــرف الصناعات كما قال ابن خلدون، فالثروة 
الكبرى ليســــت متحققة بالمال، وإنما بالجوانب التي يكتسبها اإلنسان بعقله 
 الزمن، 

ً
ليحقق الرفاهية والســــعادة، والنتاج العقلي يقطع مراحل كبيرة مكثفا

وال تقف ثورة العقل عند حدود حياة 
اإلنسان، وإنما لكل الكائنات األخرى، 
تعمل  والمجتمعات   ،

ً
أيضــــا وللكون 

بكل جــــد باالعتمــــاد علــــى نظريات 
كثيرة ومتنوعة لتصّب لتثوير العقل 
وتنشــــيط  قدراته  علــــى  والتركيــــز 
فعاليته من خالل التعليم والتأهيل 
والبحوث األخرى، التي تسهم بشكل 
كبيــــر في التقــــدم والمعرفــــة ألنها 
في الطريــــق الصحيح واألمثلة كثيرة 
لتلك المجتمعات التي ارتقت بعقول 
وتمايزت بعضها عن بعض  أبنائها، 
بفضل االســــتثمار العقلي برغم شح 
موارد وثروات بعضها، وبعضها اآلخر 
يمتلــــك ما ِلهــــذه األمم مــــن ثروات، 
ولكنها متخلفة وغير قادرة على إدارة 

نفسها بنفسها، مما يسمح ألصحاب العقول من أمم أخرى أن تتحكم بقدرات 
تلك الدول عند اســــتثمارها للعقل، وتعتمــــد على نتاجاته من أفكار ونظريات 
شتى، لتتجسد بشــــكل تقنيات وبرامج وحسن تدبير إلى أقصى طاقة لها، وال 
أحد اليوم يشك في قدرة العقل واستثماره لما يعطي اإلنسان قدرة هائلة على 
تجاوز المحن وابتكار األســــاليب، ففي الملمات واألزمات يجترح العقل الحلول، 
وفي الرخاء يقدم لإلنسان السعادة والرفاهية، فالتمايز واضح بين أمم متخلفة 
وأمم متقدمة، فالشــــعوب الفقيرة هي فقيرة في عقول أبنائها والدول الغنية 
، تلك األمم 

ً
والمتقدمة والقوية تستمد قوتها وتقدمها من عقول أبنائها أيضا
هي من تقود وتسيطر على إمكانيات الدول الفقيرة وتستعبدها.

د الحضارات بالعقول ألنها تكتب الســــعادة والتطــــور والتقدم، وتموت 
ّ
تخل

أخرى بغباء لغياب العقل، ألنها تكتب لنفسها التخلف والفقر، وكل الرساالت 
الوضعية والســــماوية تدفع بالنهوض بالعقل واســــتثماره، والتفكر بمفردات 
هــــذه الحياة ولم تدفعه لجني المال والثــــروة، فالمال للتداول من صيغ التطور 

 للتطور وإنما ثمرة من ثماره.
ً
وليس سيدا

األمثلــــة كثيرة في البلــــدان التي تمتلك ثــــروات هائلــــة، فالنصر ألصحاب 
العقول، والثروة الفكرية هي األهم واألجدر على قيادة العالم للتحكم بموارده 
وإمكانياته، فالشــــعوب المتخلفة تمجد الطغاة، والشــــعوب المتقدمة تهتم 
ببنــــاء أركان الحياة، وتتقدم باالبتكار والتطور والتقدم، والعقل ليس له دين أو 
عرق أو قومية أو طائفة، وكل الحروب على مر التاريخ بسبب التباين الفكري بين 
األمم والشعوب مما يحدث مخاضات وموجات تعصف بالعالم وتطغى بعضها 

على بعض  وهو ثمرة العقل أو قصوره على حد سواء.  
العقــــل قوة ورباطة جأش، والعقل صناعة، واألمــــم التي تصنع عقول أبنائها 
هي في الطريق الصحيح الســــتثمار أمثل لكل طاقاتها وإمكاناتها، لتصل إلى 
موضــــع الحكمة، والحكمة هي خبرة مكثفة، وتنتج منها حلول كثيرة ومتعددة 
تفي بحاجات اإلنســــان وما حوله من خير وسعادة قال تعالى: ))يؤتي الحكمة 

 .))
ً
 كثيرا

ً
من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا

ال أستطيع أن أحيا دون كتب.

توماس جفرسون

قراءاتشعر
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اإلنسان... واستثمار العقل 

المال والثروة هو للتداول 
وصيغة من صيغ التطور 

وليس سيداً للتطور 
وإنما ثمرة من ثماره
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فيلم »يحدث في غيابك« أحدث إنتاجات المؤسســـة 
العامة للســـينما، وهو من بطولة يزن خليـــل وربا زعرور 
وجالل شـــموط وعبد الرحمن قويدر ونـــور الوزير، قصة 
وســـيناريو وحوار سامر محمد إســـماعيل وإخراج سيف 

الدين السبيعي.
يشـــير الفيلم في بدايته إلى أن قصة الفيلم واقعية 
جـــرت في حمـــص في عـــام 2013 أي في ظـــل الحرب 
الكونية على سورية، حيث تكون افتتاحية الفيلم التي 
تعّبر بعين الكاميرا عبر شـــقة صاحبهـــا »بطل الفيلم« 
وبخلفية صوتية ألغنية جوزيـــف صقر وزياد الرحباني، 
التي تشي بالجو الذي هو شبيه بزمن إنتاج األغنية وهو 
أيـــام الحرب األهلية في لبنان حيث ال اســـتقرار، وحيث 
كان االرتفاع في األســـعار، والكاميرا في حركتها؛ ترصد 
جدران الشـــقة المملوءة بصور صاحبها وزوجته إضافة 
إلـــى الكتب التي تقول: إن صاحبها لـــه عالقة بالثقافة 
واألدب، وتبدأ أحداث الفيلم بدخول بطل الفيلم الشـــقة 
وهـــو يحمل فتاة في الخامســـة والعشـــرين من عمرها 
على ظهـــره، ويدخل إلـــى غرفة داخليـــة ويلقيها على 
الســـرير، وهي في حالة إغماء، حيـــث تبين األحداث أن 

خطف زوجتـــه مع ابنها الرضيع 
ُ
هذا الشـــخص صحفي ت

وعشـــر معلمات في أثناء ذهابهن إلى عملهن من الباص 
الذي ينقلهن في إحدى المناطق الساخنة، فما يكون منه 
عاد الزوجة 

ُ
 حتى ت

ً
إال أن يخطـــف إحدى الفتيات رهينـــة

مع الطفل الرضيع، وهنا تبـــدأ األحداث ومعظمها داخل 
الشـــقة السكنية التي تبدو واســـعة، في منطقة هجرها 

سكانها من جّراء األعمال اإلرهابية.
ظهر أن هذا الشخص 

ُ
الحوارات التي تجري واألحداث؛ ت

 ال يحمل نيات عدوانية تجاه الفتاة 
ً
الذي يعمل صحفيـــا

 ال عالقة لهـــا بما جرى وبما 
ً
المخطوفة، التـــي تبدو أيضا

يجـــري، لكـــن عمليـــة خطفها تثيـــر حفيظتهـــا فتبدأ 
المالسنات الكالمية، التي تعّبر عن وجهة نظر كل طرف 
والتعامـــل الحذر من قبلهمـــا، وال يتوانى »الصحفي« عن 
عالجها حيـــن تمرض، ويحضر لها األغطيـــة، وهو دليل 
على حســـه العالي واإلنســـاني، وكذلك تلك الفتاة تقوم 
بالشـــيء ذاته إذ ُيصاب بنوبة ربو، ويكتشف أنها عبثت 
بأحد األلعاب، حيث ال يستطيع الحركة، فتذهب وتبحث 

عن البخاخ الذي يســـتخدمه في اللحظة 
التي تجـــد مفاتيح األبـــواب ملقاة على 
الطاولـــة، فيتغلب حســـها اإلنســـاني 
وتحضر له »البخاخ« من دون أن تهرب، 
ألنها تكون أمام حاٍل إنسانية تتطلب 
إلنقاذه  والمســـاعدة  المعونة  تقديم 
من الموت، ولعـــل ذروة الفيلم تكون 
حين يعلم أن »المســـلحين« قد قاموا 
بقتل المعلمات العشر ومن ضمنهن 
»زوجتـــه« التـــي ربطوهـــا ورموهـــا 
 
ً
ـــوا عليها النفط تمهيدا

ّ
 ورش

ً
أرضا

إلشعالها وحرقها... ويفعل الشيء 
 لزوجته 

ً
نفســـه مع الفتاة انتقاما

في لحظـــة الغضب العارمة ولكنه 
حين يقوم بتشـــغيل »القداحة« 
 
ً
 منهارا

ً
ال تعمل، فيســـقط أرضا

الشـــديد  الغضب  فتزول موجة 
التي كان عليها ويتجاوزها ألن 
الفتاة بريئـــة وال عالقة لها بما 

حدث... 
 بين الرجل والفتاة، 

ً
مجموعـــة من المواقف تظهر تقاربا

بطلي الفيلم، فعلى الرغم من تلك األزمة التي جمعتهما 
مـــع بعضهما؛ إال أن كليهما اكتشـــف أنـــه ضحية هذه 
الحـــرب المجنونـــة، ولعل المشـــهد قبل األخيـــر ُيظهر 
»العفيشـــة« حين يحضرون بأســـلحتهم، ويسرقون كل 
 
ً
ما في الشـــقة من أثاث تحت قوة الســـالح. كان مشهدا
مشغواًل بعناية إلظهار ناحيتين: األولى؛ إظهار اللصوص 
الذين استفادوا من هذه الحرب بسرقة األثاث واإلثراء من 
ورائها، والثانية؛ دفاع الرجل عن »المخطوفة« وحمايتها 

من اعتداء هؤالء اللصوص الذين جاؤوا بقصد السرقة. 
المشهد األخير من المشاهد الجميلة التي قالت الكثير 
واختصرت مقولة الفيلـــم، وقد نفذ بطريقة جميلة حيث 
تبدو الشـــقة خالية من األثاث، واللصوص »المرتزقة« لم 
يتركوا ســـوى الســـجاد والكتب، التي تقول عنها الفتاة 
ليس كل الكتب بمفيدة مؤكدة رأي »جالل شموط« الذي 
 
ً
 الـــكالم لبطل الفيلم: الله يعينها »مشـــيرا

ً
قال موجها

للفتـــاة« كيف تتحملك وأنت تحوي هذه الكتب؟ ومع أن 
كالمه ال ينبغي أن يؤخذ به، ألنه غير 
مثقـــف وال عالقة له بالثقافة 
والعلم، فأمثال هؤالء آخر من 

يفكرون بالثقافة والكتب. 
اختتم المشهد األخير بفرش 
الكتـــب علـــى األرض لتكـــون 
البطل  عليه  يســـتلقي   

ً
ســـريرا

يمارسان طقوس  والبطلة، حيث 
د بينهما، لتكون 

ّ
الحب الـــذي تول

المقولـــة النهائيـــة: أن ننتصـــر 
بالحـــب والحب هو الذي ينبغي أن 
يكون بين الجميع، فال أحد ُيقصي 
اآلخـــر أو ُيلغيـــه، والحيـــاة تكتمل 
بالتقـــارب والمحبة بين جميع فئات 

وأطياف الشعب. 
»يحدث فـــي غيابـــك«؛ فيلم مهم 
ومشـــغول بشـــكل جيد وهـــو جدير 

بالمشاهدة.

فيلم »يحدث في غيابك« في 
عروضه الجماهيرية

بالحب ننتصر ونستمر في الحياة 
التي تكتمل بكافة أطياف المجتمع

قراءة نقدية في رواية 
)بطعم التوت البري(

المشهد 

األخير من المشاهد 

الجميلة التي قالت 

الكثير واختصرت 

مقولة الفيلم

 كتب: عبد الحكيم مرزوق

 كتب: حامد العبد

هل ُيخاصم المسرُح كباَر السن؟ 
ص7ص 6

من األدب إلى الحياة

قدمت لنا األديبـــة فلك حصرية منتجها األدبي اإلبداعـــي )بطعم التوت البري(، 
كملحمـــة أدبية ووطنية تناولت فيها ويالت الحرب الهوجاء والمســـتعرة التي لم 
تترك ذّرة في أرجاء ســـورية إال وأقســـمت على ســـحقها، وكأّن هذه الحرب حسَب 
وصفهـــا حجر رحى يطحن ويعجـــن ويلوك... كما تناولت فيها ســـعَي الكثير من 
أبنائهـــا للفرار مـــن قائمة القتل والتفجير والقنص، حيث بدت بالنســـبة لهم كل 
ســـعت غيوم اليأس 

ّ
الدروب المؤدية إلـــى النور والفرج واألمن ُمغلقة وُمظلمة، وات

واختلطت مع كثبان رمل متحّرك يلتهم اإلنســـان ويهضمه، حيث وجدوا أنفسهم 
ربة 

ُ
أمام أحد خيارين أحالهما مّر، إما الهجرة بمغادرة الوطن أو البقاء فيه ولكن مع غ

 التي 
َ

نفســـّية قاتلة. لتروي لنا الكاتبة بعد ذلك ومن خالل أحد عشر فصاًل األهوال
 من ســـوء المعاملة على الحدود 

ً
ا صادفتهم في أثناء فرارهم من جحيم الحرب. بدء

، وفقدان االنتماء والهوية، كما وصفت حصرية 
ّ

والشعور باإلهانة واإلحساس بالذل
ل له 

ّ
 بإحدى شـــخصياتها حين قالت: )انفطر قلب أبي ســـعد، ووّد لو يتمث

ّ
مـــا حل

 لو لم يغادر بلده ويهجر 
ً
 يذبحه، وتضاعف ندمـــه متمّنيا

ً
 رجاًل يقتله أو لّصا

ّ
الـــذل

 بقوارب الموت التي 
ً
بلة إنســـانّيته وحّريته(، مرورا

ُ
ه وموطَن كرامته، وق

َ
أرضه، عرض

أشـــعرت الجميع بقيمتهم الضئيلة التي تعادل الصفر، وانتهاًء بالغربة القاسية 
مين ال يألوَن على بقايا أمل، أو حتـــى انقضاء هزيِع أخيٍر من 

ّ
التي ســـحقتهم متأل

عتمة القهر والضياع...
وأعتقد أن وصف هذا العمل بأنه رواية كما فعلت الكاتبة يجافي طبيعته بعض 
الشـــيء، فمن الُمالحظ أّن الكاتبة اختارت في عملهـــا هذا تقنية تداخل األجناس 
ه، فقد أخذت من القصة النثر القصصّي، 

ُ
األدبّيـــة، ربما كضرورة يفرضها العمل ذات

ومن الشعر إيقاعه الموسيقّي وصوره البيانّية، ولم تترّدد باالستشهاد أو االستعانة 
بأعمال الكثيرين من الشـــعراء العـــرب والعالمّيين، القدماء منهـــم والمعاصرين 
نت عملها الكثير من المقاالت القصصّية عن  لُتغنـــي بها جمالّية إبداعها، كما ضمَّ
عدد من المدن والشـــخصّيات التاريخّية واألســـطورّية والمواقع األثرّية، وإن كانت 
 عن الحاجة. 

ً
بعض هذه المقاالت ال يخدم المتن الحكائّي لهذا العمل فكانت فائضا

كما أّنها اســـتفادت من التشكيل الفنّي والبصرّي لفّن السينما، لتجعل من قلمها 
 ُمرعبة وُمفجعة، وال ســـيما تلك التي تصّور غضب 

ً
عدســـة تصوير تنقـــل لنا صورا

البحـــر وثورانه في وجه مراكب الالجئين المهترئة. مـــن دون أن يعني ذلك تنازل 
الكاتبة عن سردها الحكائّي الجامع لألحداث والشخصيات.

ولكن تبقى أكثر مادة اســـتعانت بها الكاتبة لخلق بنائهـــا الفنّي الخيالّي، هي 
 في آخر كتابها، 

ً
ت اإلعالمّيـــة والتي خّصصت لبعضها ملحقـــا

ّ
الوثائق أو الســـجال

لينطبق على هذا العمل الوصف التوثيقّي أو التســـجيلّي، إذ تحّولت هذه الوثائق 
أ من الخيال، حيث ســـعت الكاتبة إلى خلق توثيق أدبّي 

ّ
أو الوقائـــع إلى جزء ال يتجز

لواقع مأســـاوّي يعيشه وطنها، باالســـتناد إلى العديد من الوقائع واألحداث التي 
شـــاهدتها بعينها، أو ســـمعت بها أو قرأت عنها، وذلك بإعادة تشكيلها، لتصبح 
 عن وظيفتهـــا التوثيقّية، وُمؤّدية 

ً
لة من خالل الســـرد، ُمنقطعـــة

ّ
المادة المتشـــك

لوظيفٍة جمالّية وفنّية وفق مسار العمل األدبّي الُمتخّيل، لتقديم شكل من أشكال 
المعرفة لقّرائها...

 ومن أجل إضفاء شـــكٍل من الحقيقـــة على هذه المعرفة لجـــأت الكاتبة للبحث 
رها قصاصـــات الصحف والمجالت والوثائق المرئية ذات 

ّ
عن المعلومات التي توف

ر 
ّ
 يؤث

ً
 تدور في فلكه الشـــخصيات، ومناخا

ً
 عالما

ً
المصداقيـــة. لتخلق منها جميعا

علـــى ســـلوكها وتوّجهاتها، وكأّنها أخـــذت الوثيقة، التي هي مـــادة على الورق، 
 ونفخت فيهـــا الروح لتدخل متن عملهـــا اإلبداعي ويصعب 

ً
 ودما

ً
فكســـتها لحما

التمييز بينهما، فالعملية التســـجيلية التي قامت بها الكاتبة وإن كانت تســـجياًل 
 له، فهناك عملية اختيار وانتقاء وإعادة كتابة للمادة 

ً
للواقع، إال أنها ليست نقاًل آليا

وهم القارئ باقتراب النـــص من الواقع، ولذا 
ُ
الواقعية، باســـتخدام وســـائل فنية ت

استطاعت أن تفلت من تكبيل طاقاتها اإلبداعية بهذه األحداث والوقائع المسجلة. 
وال ننســـى هنا أنه في اللحظة التي وضعـــت فيها الكاتبة كلمة )رواية( على غالف 
 ما تفعله أنها 

ّ
ق من صّحة أحداث مـــا ترويه، فكل

ّ
كتابهـــا، أصبح من العبث التحق

تزاوج بين ما هو حقيقّي وما هو ُمتخّيل.
لقد أصبحت األحداث الدامية التي شـــهدتها ســـورية في اآلونـــة األخيرة، مادة 
أساســـية في بناء الكثير من األعمال األدبية الســـورية كما هو معروف، األمر الذي 
يضفي على هذه األعمال طابع الحيوية والتفاعل مع واقعها، وهذا العمل الذي بين 
ر على 

ّ
 بقوة في هذا العمل من دون أن يؤث

ً
أيدينـــا واحد منها، ونجد االلتزام حاضرا

حريتها االبداعية واستقالل رؤيتها، أو االنزالق نحو التقريرية والمباشرة في الطرح، 
فهـــي لم تقم بمجرد عملية مواكبة لألحـــداث، بل كان لديها إيمان صادق بقضية 

.
ً
 وجماليا

ً
وطنية ورغبة ذاتية حقيقية في خدمة تلك القضية فنيا

أما من حيث اللغة التي اســـتخدمتها الكاتبة، فنستطيع القول: إنها استخدمت 
لغة شعرية في معظم أجزاء روايتها، فاجتمع الشعر والسرد في بوتقة واحدة كفيلة 
بإخراج الســـرد من نمطيتـــه وتقليديته، كما أنها اســـتطاعت أن تتالعب باأللفاظ 
، كما في وصفها لعذابات إحدى 

ً
 فريدا

ً
والعبارات بقدرة عالية أكسبت النص إيقاعا

شـــخصياتها: )وتطير عبر األثير صرخة دامية تنزف... وتنـــزف... وتنزف، فتصل 
آهاتها وأوجاعها وآالمها إلى بعيد البعيد، عند ذلك يشـــعر المغترب عن وطنه بما 
ِه لكل ما 

َ
 جوانب الحنين المشبعة بالول

ً
يشـــبه الدوار السريع في رأسه، مســـتعيدا

 بأرضه... ومتجذرة به(. وإن كان هذا العمل في بعض 
ً
را

ّ
عاشه وما يعيشـــه... متجذ

األحيان يأخذ من هذه اللغة الشعرية فوق ما يحتاج إليه، لتصبح اللغة فائضة عن 
حاجة التعبير لديه، وكأنها هي الهدف األول لهذا العمل.

فـــي الختام، يمكننا القول: إّن هذا العمل األدبي التوثيقي، يصلح هو نفســـه أن 
تبت على نحٍو فني يســـتحيل فيـــه العزل بين ما هو 

ُ
 غير مباشـــرة ك

ً
يكون وثيقة

جمالـــي وما هو وثائقي، عن جانب من معاناة الســـوريين فـــي الزمن الراهن، وعن 
 اســـتطاعت أن ترســـم قصة 

ً
التفاصيل المذلة لرحالت المهاجرين منهم... وثيقة

اإلنســـان الســـوري الذي أدرك وبالثمن الغالي، أنه هو نفســـه خبـــز الدولة، وليس 
الرغيف الذي بين يديه. ومن يدري لعل الباحثين في التاريخ الســـوري مســـتقباًل 
ســـيبحثون عن هذه التفاصيل وعن هذه المعاناة في رواية عنوانها: )بطعم التوت 

البري( لكاتبة اسمها فلك حصرية.
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اسحق أسيموف
أشهر كّتاب الخيال العلمي في العالم

)يكتب ســـبعة أيام في األســـبوع، ويجلس 
، يضرب على 

ً
إلى مكتبة ثماني ساعات يوميا

اآللة الكاتبة تسعين كلمة في الدقيقة، كتبه 
أتت بالماليين لدور النشـــر التي سعت لنشر 

أعماله(.
كاتب روسي عندما بلغ التاسعة والخمسين 
من عمره ســـنة 1981 نشر كتابه الذي يحمل 
رقـــم )200(، وقد تـــوج هذا الرقـــم بكتابين 
اثنين ليرضي ناشـــرين متنافسين، الكتاب 
األول بعنـــوان )رجل المئتي ســـنة(، وضمنه 
مقاطـــع لقصة كان قد نشـــرها عـــام 1972، 

األمور  ومحاوالت في توضيـــح بعض 
الصعبة االســـتيعاب، فيضعها بلغة 
سهلة يســـتطيع أي شخص فهمها، 
مثاًل: كيـــف إنه مـــن الممكن عكس 
العمليـــة األساســـية للتفاعل النووي 
وتحويـــل الطاقة إلى مـــادة، كما يورد 
الســـاخرة عن  المالحظات  فيه بعض 
»شكســـبير« وأشـــعار »رديارد كبلنج« 
و»بايرون«، وقدم فيـــه بعض األبيات 
الهزلية التي ترفض المجالت األدبية 

المحترمة نشرها.
أما الكتـــاب الثاني الذي حمل الرقم 
 
ً
)200( نفســـه فعنوانـــه: )مازال غضا
في الذاكرة(، فيه وصف لنفسه وسرد 
صريح ألول أيـــام حياته في »بروكلن« 
حتى بلوغـــه عامه الرابـــع والثالثين، 
وهـــذه االعترافـــات كما قـــال النقاد 
تغذي بالمعلومات وترّوح عن النفس 

في الوقت نفسه.
اســـحق »أســـيموف« الذي ليس كغيره مـــن الكّتاب الذين 
 عدة صفحات ليقدموا 

ً
يجلسون وراء مكاتبهم، يكتبون يوميا

، فإســـحق في ســـن الثامنة عشرة من عمره 
ً
كل عامين كتابا

نشـــر أول قصة كتبها لمجلة )قصص مذهلـــة(، وهي مجلة 
متخصصـــة فـــي القصص العلميـــة، وبدأ يكتب فـــي النقد 
األدبي وعلم النفس والرياضيات والقصص الغامضة والهزل 
والقصة األميركية، ومن الصعـــب أن نعثر على كاتب يكتب 

في كل هذه المجاالت.
ولد اســـحق في بلدة روســـية صغيرة تدعى )بتروفيتشي( 
وقـــد غادرها وهو فـــي الثالثة من عمره، وأقـــام مع والده في 
»بروكلـــن« حيث كان يملك األب خمســـة مخازن لبيع الحلوى، 
يقول »أســـيموف« عن ذلك: ))كان مخزن الحلوى يفتح أبوابه 
 ما حياة اليتيم((، 

ً
كل أيام األسبوع، وهذا ما جعلني أحيا نوعا

كان يشـــعر أن العمل في المخزن يبعد والديه عنه، كما كان 
 للعلم والمعرفة، 

ً
ذكاؤه يبعده عن أقرانه، فقد كان متعطشـــا

فانكّب على قراءة مجالت القصص العلمية، ثم بدأ يرسل لهم 
قصصه القصيرة، وهكذا بدأ يسهم من نتاج كتاباته في دفع 
نفقات الدراســـة الثانوية في جامعة كولومبيا التي انتســـب 
إليها في الخامســـة عشـــرة من عمره، وفـــي وقت كان معظم 
الشـــباب يبحثون عن عمل بعد تخرجهم، كان »أسيموف« قد 
نشـــر قصة علمية بعنوان: )هبوط الليل(، وقد شهدت إقبااًل 
 عليها، وأحدثت ثورة في تاريخ النشر، ويدور موضوعها 

ً
كبيرا

حول تصرف اإلنســـان فيما لو أن الليل أتى مرة كل ألف سنة 
وشاهد الناس النجوم في السماء.

 للكيمياء العضوية في كلية الطب 
ً
وبقي »أسيموف« مدّرسا

التابعة لجامعة بوســـطن لمدة عشرين سنة، وكان ينشر في 
 
ً
قصصه الخيالية تفاصيل حياته، حتى إنه لم يهمل شـــيئا
مـــن تفاصيل حياته اليومية، وكذلك أحاديثه مع األســـاتذة 

ومع رؤسائه.

شخصية »أسيموف«:
يصف »أسيموف« نفسه على أغلفة كتبه وفي مقدماته بأن 
بهاء طلعته شـــيطاني، وهذا الوصف له طابع الغرابة نفســـه 

التي تتسم بها قصصه.
هذا الكاتب الرجل المربوع القامة ذو الشـــعر األشعث، الذي 
يخطه الشـــيب تتحول نظراته إلى شهوانية عندما يرى امرأة 
جذابة، وهو كثيـــر المجاملة، وإن كان يظهـــر بمظهر الرجل 

الشديد اإلعجاب بنفسه.
 ألي مقياس 

ً
 وفقا

ً
و»أسيموف« يعد عبقريا

من مقاييس الذكاء العادية، كما يعّد ظاهرة 
عجيبـــة تعّبر عـــن قدراتها مـــن خالل موجة 

عارمة من العبارات.

أعمال »أسيموف«:
تشـــمل أعماله الـ 200 مؤلـــف على بضعة 
مجلدات من القصص البوليســـية، وكتب في 
الكيمياء، وعلم الفلـــك والدين، ودليل الرجل 
الذكـــي للعلوم )الرجل الذكـــي عنده الكاتب 
 بعنوان: 

ً
وليس القارئ( وقد وضع فيلما

)الرحلة الغريبة(، هذه الرحلة التي تتم 
عبر متاهات شرايين اإلنسان، بعد أن 
أفلح العالم في جعل المشتركين بها 

في حجم الميكروبات.
 بعنوان: 

ً
كما وضع »أسيموف« كتابا

(، وكان 
ً
 قـــذرا

ً
)كيـــف تصبح عجـــوزا

يقـــول: )أناس كثيرون يســـتطيعون 
الكتابة أما أنا فالكتابة فرض علّي(.

وقد أدرك ذلك وهو يعمل في مختبر 
في جامعة بوســـطن، وقـــرر أن يكون 
مســـتقبله أمام اآللـــة الكاتبة، وليس 
أمام المكروســـكوب، قال: )لقد أدركت 
 من الدرجة 

ً
 عالما

ً
بأني لن أصبح أبـــدا

 
ً
األولى، ولكني أستطيع أن أصبح كاتبا
 حين 

ً
، ولم يكن االختيار صعبا

ً
ممتازا

قررت أن أقوم بالعمل الذي أتقنه(.
وما يتقنه »أســـيموف«، هو تبسيط 
العلم لمن لديه اطالع بسيط، أو ليس 
 
ً
لديـــه أي اطالع على اإلطالق في ذلـــك الحقل، وقد نجح أيضا
بذلك مع األخصائيين، فالكاتب »كارل ســـاجان« عالم الفلك 
يقول: )إن »أســـيموف« أكبر شـــارح في التاريـــخ المعاصر(، 
ويقـــول باحث فيزيائي في جامعة هارفـــاد: )بصراحة أقرأ ما 
يكتبه الرجل لكي أســـتطيع أن أوضـــح ألصدقائي ما أقوم به 

من عمل(.
أما »مارتـــن جاردنر« أحد محرري مجلـــة )األميركي العلمي(، 
فيقول عنه: )إنه أحد أقدر الكتاب في حقل العلوم، ألنه مثله 
مثل القاصّيـــن الممتازين، يعرف كيف يســـتغل المواقف 

الدراماتيكية في عمله(.
ولنقرأ تحليل »أسيموف« لنفسه بشكل صحيح فهو يقول: 
)إنه ليس ســـريع القراءة ولكنه ســـريع الفهـــم، ويتمتع منذ 
الـــوالدة بموهبة التفســـير الواضح( والواقع يقـــول: إنه منذ 
 ما كان بين يديه أقل من ثالثة 

ً
والدته خلق للعمل، فهو نادرا

مشروعات في وقت واحد، حيث يجلس سبعة أيام في األسبوع 
إلى مكتبه غير المرتب في شـــقته في مانهاتن، ويكتب ما ال 
 على آلته بسرعة تسعين 

ً
، ضاربا

ً
يقل عن ثماني ساعات يوميا

كلمة فـــي الدقيقة الواحدة، من دون االلتفات إلى األســـلوب 
األدبي حيث كان يركز جهده على الوضوح بصورة رئيسة، كما 

كانت مسوداته تخرج من بين يديه إلى دور النشر مباشرة.

مالمح من شخصيته:
تزوج مرتين، وهو أب لشـــاٍب وفتـــاة، نجا من نوبة قلبية في 
عام 1977، وعملية اســـتئصال ســـرطان في الغدة الدرقية، 
 للحفالت إالَّ أنه كان ال يشـــرب الخمر، وكان 

ً
ومع أنه كان محبا

في خوف دائـــم من ركوب الطائرة، مع أنه ال يخاف من كارثة 
نووية، وسار بالناس وباألجهزة عبر عوالم مجهولة عبر الزمان 
: )لكل 

ً
فـــي قصته الخيالية: )نهاية الخلود(، وكان يردد كثيرا

إنسان همومه، فبعض الناس همهم الجنس، أما أنا فهمومي 
في ركوب الطائرة(.

؛ إن أسلوب اسحق »أسيموف« في كتابة العلوم ليس 
ً
وأخيرا

، ولكنـــه يقدم الوقائع دون تعقيد، وباإلضافة إلى 
ً
جمياًل حقا

ذلك فإن عدوى فضوله وحماســـته تنتقل بســـرعة، وبالرغم 
 إلى ما يسمى تبسيط العلوم، 

ً
من أن بعضهم ينظرون شـــذرا

وينعتونه بشـــتى النعوت، فإن كتاب »أسيموف« ال يستحق 
 منها، فهو بالفعـــل يؤدي عمله على أكمـــل وجه ويأتي 

ً
أيـــا

.
ً
الناس بالعلوم حقا

 كتب: محمد عيد الخربوطلي

 كتب: منير الزغبي

نافذة على العالم

 هـــل يمكن قبـــول الحديـــث عـــن العولمـــة واالنفجار 
الحداثة  المعلوماتـــي والفضائيات والعصرنة وتجليـــات 
كتحديات ينبغي على مســـرحنا مواجهتهـــا وهو ال يزال 

 في إشكاليات تفصل بينه وبين الغياب شعرة؟!.
ً
غارقا

عندما نتحدث عن المســـرح بوصفه ظاهـــرة تمثل قدرة 
على خلق وبلـــورة ومواكبة التحوالت في العالم وتحدياتها 
 مع 

ً
الالمتناهيـــة فـــإن الحديث عنه يفرض علينـــا تعاطيا

المســـألة المطروحة على بســـاط البحث والذي من شأنه أن 
يوصلنا إلى األسئلة التالية:

● - هناك تجارب مســـرحية تطفو على الســـطح ولكنها 
ســـرعان ما تنحســـر وتتالشـــى، ألســـباب تتعلق بظاهرة 
التغييب للمســـرح ولغيابـــه . هذا النوع مـــن التجارب قد 
يؤسس لتالزم بين تخلف المعطى الفكري وتميز الُمعطى 
األدائي للعمل المســـرحي والذي من شـــأنه بســـبب طول 
االقتران أن يفعل فعله في ظاهرة انحســـار عظمة المسرح 

ودوره في حياتنا. 
 ،)

ً
  ترى هل نحن بحاجة إلى مسرح جديد )شكاًل ومضمونا

نقدمه بأســـلوب يتناســـب وطبيعة الحقبة التي نعيشها 
إلصالح ما تصدع من بنيانها، وتمتين ما وهن منها، وسد ما 
تفّتح من ثغرات في مفاهيمها، وعرض مضمونه بأســـلوب 
 
ً
، بحيث ال يكون استبدااًل وال تجاوزا

ً
أكثر جّدة، وأيسر فهما

لمبادئه النبيلة وغاياته اإلنسانية؟
 ● لماذا تراجع مسرحنا عن جمهوره؟

● هل يمكننا الحديث عن التحديات التي تواجه مسرحنا 
 ما؟

ً
في غياب الظاهرة المسرحية نوعا

 ولألسف في عروض 
ً
● لقد تأطرت الظاهرة المسرحية غالبا

المهرجانات والمناســـبات، وال ريب أنـــه ال يمكن التعويل 
عليها في تأســـيس ظاهرة مســـرحية مجتمعية تستمد 
حضورها من تراكم فعلي في المســـرح ومن نتاج مسرحي 
 حضوره بترشيحه للمشاركة في هذا المهرجان أو تلك 

ّ
كل

المناسبة.
والسؤال:

ماهي الســـبل التي نستطيع من خاللها أن نعيد للمسرح 
ألقه ورؤيته وتوجهـــه ونوعيته وجّديته بحيث يصبح لغة 
تواصل حـــي وتفاعلي بينه وبين جمهـــوره بدافع ذاتي ال 

بدافع تبعي؟
 

ٌ
 موحٌد مســـتقل

ٌ
● لمـــاذا ال يوجد في عالمنا العربي مركز

تشـــاركيٌّ لألبحاث المسرحية يؤسس لمسرح نوعي متنوع 
لباحثيـــن من عمالقة المســـرح العربي يمتلكـــون قراءات 
فكرية مســـرحية من شـــأنهم إضاءة المســـرح وجمهوره 

باستمرار برؤاهم الفكرية المتنورة األصيلة؟
● أال تتطلـــب طبيعـــة المرحلة التي نعيشـــها أن نولي 
 من اهتمام مســـرحي 

ً
الطفل في المدرســـة والمجتمع قدرا

توعوي مستمر؟
وأسئلة كثيرة لم تسأل بعد.

المسرح العربي وثنائية 
العالقة بين تخلف الُمعطى 

الفكري وتمّيز المعطى 
األدائي إلى متى؟ 

يكتب سبعة أيام في 
األسبوع، ويجلس إلى مكتبه 
ثماني ساعات يوميًا، يضرب 

على اآللة الكاتبة تسعين 
كلمة في الدقيقة
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 كتب: طالب هماش

شعراء حمص الراحلون

 
ً
أقف أمام مشهد الرحيل حائر القلب، متفكرا

بمقولة الفقدان التي تعصف بالروح أمام مسرح 
 على عكازة الشـــعر القديمة... 

ً
الحـــداد، متوكئا

أمر بألواح الرخام البيضاء فتنتابني أحاســـيس 
الكهولة والضياع.

حمص المدينة الُمشرعة، بحكم موقعها، على 
الرياح الجبلية وهبـــوب رياح البادية من الجهة 
الشـــرقية، جعلها تموضعها الجغرافي عرضة 
الحتكاك المواويل الجبلية بـ »حداءات« البادية، 
وكأنها امرأة محكومة باالســـتماع إلى حســـرات 
بالصمت األصـــدق والحزن  المتصلة  الشـــعراء 
الطويل للحظات الطللية. ذلك أن مفردة الرحيل 
القاســـية على القلب والروح نشـــرت جناحيها 
والثقافي  الشـــعري  المشهد  األســـودين على 
الحمصي في الســـنتين األخيرتين، آخذة أجمل 
أدبائها وفنانيها. مفردة تذكرنا بالمنبع الطللي 
لقصائـــد الظعـــن، وتشـــعرنا بالريح الشـــجية 
الهاّبـــة من مســـاقط الحزن الشـــرقي ألطراف 
الباديـــة المتصلـــة باألنيـــن المتواصل ألحزان 
حمص الشـــتائية. مفـــردة أيقظـــت قصائدنا 
على قافية الوداع واللوعة والشـــجن حيث كانت 
بداية أشـــعار الرثاء مع الراحل ممدوح السكاف، 
وانتهت بقافية مثقلة بالوجع مع الراحل محمد 
 بأســـماء عزيزة على القلب: )محمد 

ً
الفهد مرورا

بري العواني، ود. شاكر مطلق، والفنان معتصم 
داالتي، ومحمد راتب الحالق، والشاعر مصطفى 
خضر(... أســـماء شـــكلت ذاكرة المدينة الفنية 
لنصف قـــرن مضى. فما أوجـــع قصائد الرحيل 
وما أشّد حزن قوافي الوداع في حضرة استذكار 
الراحليـــن والغائبيـــن! نحن الذيـــن تربينا على 
أشعارهم. أســـاتذة أتقنوا الفن وأخذوا معهم 
مفاتيحه السرية إلى المجهول. أما اآلن؛ فكيف 
نـــداوي جراح حمص الحزينة وبأّي أشـــعار رثاء 
نخفف من استيحاش القلب لفقدانهم؟ حمص 
التـــي تأسســـت أحزانها العتيقـــة على مقولة 
الـــوداع واالنتظـــار، وقالتها بلغة االســـتعارات 

المجروحة.
جمعتني بالراحل »ممدوح الســـكاف« جلسات 
 
ً
مســـائية كثيـــرة في مقهـــى الروضـــة، ويوما
بعد يوم؛ كنت أستشـــف، وأنا صاحب التجربة 
الغضة، من أّي بئر عميقة يمتح الشاعر كلماته 
ذات الرجـــع الحزين. أما اآلن فإنني أمر بالمقهى 
كغريـــب يفتقد األلفـــة واألصدقـــاء القدامى. 
واليوم وأنـــا جالس قبالة البحـــر ينعكس على 
وجهـــي الجريـــح مشـــهد الغـــروب، جاءني نبأ 
رحيل الشـــاعر العزيز »محمد الفهد« المعروف 
بـ »أبي وضاح« كناية عن المحبة التي يكنها له 
 
ً
اآلخرون، محمد صاحب الصوت الشـــجي شعريا
، فال أنسى جمال صوته ببحته 

ً
واألشجى غنائيا

البدوية المطعمة بشـــجن المواويل، والمترقرق 
الكالســـيكي  وأدائها  الموســـيقية  بالمقامات 

األصيل. 
صوته المتحدر من مســـاقط الحـــداء البدوي 
ـــَرِب« الفرات العتيـــق. وكان من 

َ
والُمطّعم »ِبغ

عادته في الجلسات الخاصة، وال سيما حين يبلغ 
به الوجد مداه؛ أن يطلـــق صوته بأغنية موقعة 
تشـــي بفطرة المغنـــي المجبـــول بالتنهدات 
والحسرات المغناة بمهارة العارف بفنون األداء. 
غناء ينحدر من رحم المشـــهد المجروح، وعالم 
 
ً
التنهدات والعبرات التي عاشـــها الشاعر مرارا

 باألنغام 
ً
 ليعّبر عن اللوعة والشجن، دائرا

ً
وتكرارا

والـتأوهات الطويلة حول ســـؤال الوجود. صوت 
شـــعري ذو مخـــزون وجداني مثخـــن بالتباريح 
و»المواجيد« و»الفراقيات« والحســـرات والوداع 

والعذابات واألشواق والجراح.
ومن اللحظات الحميمية التي ال أنساها: لحظة 
جمعتنـــي والراحـــل »محمد الفهـــد« بالدكتور 
»شـــاكر مطلق« قبل رحيله بعـــام )وكان يخضع 
للعـــالج(، وقتها ترقرقـــت الدمـــوع الحارة من 
عيني شـــاكر مطلق فاحتضناه كأخويه، نخفف 
عنه وحشـــة االستسالم للمصير األسود. يومها 
 
ً
شـــعرت بالدكتور شـــاكر وقد رجع طفاًل مليئا
بالعطف والحنّو، كما شعرت بحاجته إلى الرفيق 
والصديق. كان من عادته فـــي احتفالية اليوم 
العالمي للشـــعر أن يدعونا إلى عيادته األقرب 
إلى متحف فنـــّي، فيقوم بكســـر كأس ووضع 
شـــمعة في الكأس المكســـور كنايـــة عن بدء 
طقس الشـــعر، وقد تركت هـــذه الصورة أثرها 
فيَّ حتى إنني اســـتخدمت فـــي قصائدي أكثر 
من مرة صورة الكأس المكسور. لألسف كان هذا 
 درب 

ً
هـــو اللقاء األخير بيننا ثـــم غادرنا متتبعا

 
ً
صديقه ممدوح، وما زلت إلى اآلن أتخيله جالسا
على كرسي الضباب البعيد يشرع دخان غليونه 
للريـــح بعـــد أن اختبر الفلســـفات واألســـاطير 
الشـــرقية، وضمها بجماع قلبه الطيب الصغير، 
ثـــم ذرفها مـــع العبـــرات الحيرانة علـــى غرابة 
المصير الذي يـــؤول إليه الشـــعراء والفنانون. 
في ســـنتين قصيرتين أخذ المـــوت منا أجمل 
أصدقائنا وأساتذتنا، وتركنا عراة في وجه رياح 
البرد، وكما تقول األغنية: )البلد الذي بال شعراء، 

بال فنانين يموت من البرد(.
 خطـــى صديقه 

ً
رحـــل محمد الفهـــد متتبعا

ـــاء 
ّ

الراحـــل »محمد بـــري العواني«، ذلك المش
الكبير في شـــوارع حمص العتيقـــة، من دوحة 
الميماس إلـــى دار الثقافة إلى رابطة الخريجين 
الجامعيين إلـــى فرع اتحاد الكتاب... أماســـيه 
مملوءة باالنشغاالت الثقافية والموسيقية. لقد 
تركـــت آلة الكمان بصوتهـــا الحنون آثارها فيه 
 بحيث تستطيع أن ترى قلبه من 

ً
فأصبح شفافا

صدره الشفاف كالبلور، وأذكر آخر لقاء جمعني 
وإيـــاه مع الراحـــل »مصطفى خضـــر« في مبنى 
االتحاد جعلنا ننقلب بعيوننا إلى داخل األنفاق 
الغائرة في أعماقنا، ونحدق مترعين بالدمع في 
البئر العميقة للحزن البشـــري... يومها ترقرقت 
الدمعـــة من عينـــي مصطفى وفاض بمشـــاعر 
الطيبة واألســـى على ما حـــل ببلدنا الحبيب ثم 
افترقنـــا على موعد لن يحين، كموعد الشـــعراء 
 عاصفة 

ً
مع الغيوم العابرة. رحل مصطفى مخلفا

 لنا الكثير من 
ً
من الحســـرات ورحل محمد تاركا

التنهدات، ورحل محمد بري العواني كمشـــهد 
 أصـــوات »الكمنجات« 

ً
مســـرحي حزين متتبعا

البعيدة... رحل الدكتور شاكر كالراهب المتأمل 
ما بعد الغياب وضاع ممـــدوح في غياب الغربة 
 عن أهله وأحّبائه وعن حمص التي تآخت 

ً
بعيدا

روحه مع روحها... 
 رحم الله شعراء حمص الكبار 

وإني ألدعو فـــرع اتحاد الكتـــاب بحمص إلى 
تعليق صورهم في المبنى الذي شـــغلوه طوياًل 
كي نظل نتذكر الفـــراغ الذي تركوه، والقصائد 
التـــي قطروها بالحنيـــن وتربينـــا كالعصافير 
على أعشاشها. صور ســـتجعل المبنى يضرب 
 في تراب الذاكرة الفنية واألصالة 

ً
بجذوره عميقا

والتاريخ.

 » في انتظـــار ما يأتي« عبارة تبادلتها 
فـــي حـــواٍر مع  فنـــان تشـــكيلي عربي، 
فأســـفرت عن ســـباق بيننا، بل رهان، أن 
 منـــا بما توحي إليه؛ هو بلوحة، 

ٌّ
يأتي كل

وأنا بمقالة.
في اليـــوم التالي باغتني بعد اختفائه 
التواصل  خمس ســـاعات عـــن شـــبكة 
اإلجتماعـــي، بلوحـــة وال أجمـــل! بينمـــا 

تشكلت مقالتي بعد يوم ويزيد:
من يستطيع أن يجّسد االنتظار بأسطر، 
 
ً
ـــب البيـــاض بالغا

ّ
أو صفحـــات، ويخض

الغاية المرجّوة، أو الحلم المرتقب؟!
 قراءاتي لألدب ، وهذا ينساق على 

ّ
في كل

 كانت المرأة هي التي تجّسد 
ً
كتاباتي أيضا

االنتظار بشـــكٍل كبير، هي مـــن يقوم بهذا 
الفعل بتفّرٍد، ولم أجد رجاًل يتقن الدور كما 

هي.
في لوحة الفنـــان ثّمة رجل، خالف العادة، 
يتســـربل بأزرقه الوفير فـــي زاوية اللوحة ، 
بينمـــا المـــرأة ترنو من بين ألـــوان األرجوان 
المتقد، والتي ترمز إلى لهيب اللهفة، وجمر 
االحتـــراق، ترقب  شموســـه الصغيرة التي 
يخبئها  في قلبه الراعف، لتشـــيع ضياءات 
الكون على أفق مفتـــوح، يمثل أعلى اللوحة 
 وفضاءات من 

ً
التي تشـــي بالكثير، انبالجـــا

اآلتي ال يحّدها حّد.
تتـــرُك اللوحة في متلقيها أســـئلة جّمة، 
ليجد أجوبة لها في داخلها، وهذه هي بذرة 
اإلبداع، حيث تتكور في رحم النقطة األكثر 
، لتتفتق عن ربيع، وما الربيع إال القادم.

ً
يباسا

، إّن في األدب امرأة تنتظر، 
ً
كما قلت سابقا

! تقبع 
ً
وكأّن في جيناتها ما يســـمى انتظارا

منتظرة، تحلم بآت، تتسربل برغبة االستقرار 
والعيش الهـــادئ. فتبـــدو وكأنها حاضنة 

للحلم!
أعود إلى العنـــوان الذي تراهنا عليه، وهو 
 »بينلوب« تجّســـد 

َّ
»انتظار مـــا يأتي« ولعل

ذلك االنتظار الالهف لزوج مبحر في الغياب، 
وقد طال األمد، فكثر من حولها الّرجال، رغبوا 
فـــي االرتباط بها ، بيد أنهـــا أرجأتهم حتى 
  لياًل ما غزلته 

ُّ
يكتمل نسجها، فكانت تقض

، وهكذا تمضي مـــع أيامات انتظارها 
ً
نهارا

العجاف.
وكذا صّور الشـــاعر اليمني »عبـــد العزيز 
  فتَح صدره 

ٌ
المقالح« امـــرأة ال يغادرها رجل

لالغترابات،  ليضمن حيـــاة أفضل لكليهما 
بالصبر وترتدي  وللطفل الصغير، فتتجلـــد 

 طوياًل:
ً
انتظارا

 حدودها
ً
»فحين غادرها تاركا

وطفله الرضيع
اصطاده فرح وحنين إلى هجرة

ال قرار لها
رحل اآلخرون وعادوا

كتبوا بدم القلب أشواقهم
وهو في شرك االغتراب مقيم

 تراقبه
ً
أمات؟ وفاطمة بعد خمسين عاما

 من االنتظار 
ّ

ال تمل
وأحفادها يكبرون 

وما شاخ في الجسد انتظار«.
البسيطة تتشكل  والعبارات  الصور  بهذه 
 من االنتظار 

ً
قصيدة الشـــاعر، ليرســـم عمرا

المرأة ما زالـــت تحلم بمن يأتـــي حتى بات 
 

ّ
مجهـــواًل، لكن قلبها وبعـــد نصف قرن ظل

 بالطريق.
ً
معلقا

»قلبها معلق بالمجهول
وعيناها ال تكفان عن مراقبة الطريق لعله 

يأتي«.
 على 

ً
 مفتوحا

ً
وُيبقي الشاعر » لعل«  طريقا

 كما في لوحـــة  الفنان، فاألفق 
ً
حلـــم ، تماما

 آٍت ، وما يحمل من شموس.
ّ

مشرع على كل
تختلف الشاعرة نازك المالئكة في رؤيتها 
النتظار ما يأتي ، إنها تؤثر االنتظار أن يبقى 

.
ً
ماثاُل كحالة انتظار تشعلها  دائما

فالزائـــر الذي تنتظره على قلق وشـــغف 
تتمناه أال يأتي، كي ال يقتل شـــهوة الحلم 

في مجيئـــه، ويغتال أويقاتها المشـــغولة 
بلوٍن وبريق:  

 – وما زلُت أؤثر أال تجيء 
ً
» ولو جئَت يوما

 عبير الفراغ الملون في ذكرياتي
َّ

لجف
وقّص جناح التخيل واكتأبت أغنياتي

وأمسكت في راحتي حطام رجائي البريء 
 
ً
 وعظما

ً
وما دمَت قد جئَت لحما

سأحلم بالزائر المستحيل الذي لم يجئ«.
هو الحلـــم تريده في اســـتمرارية، ليبقى 
 فـــي الجهات، ولعلي 

ً
جنـــاح التخّيل حائما

أتســـاءل: هـــل تقف الشـــاعرة مـــن الحلم 
كما وقـــف األديب جبـــرا إبراهيم جبرا حين 
قـــال:  »الحلم هزيمة بقدر مـــا هو انتصار ، 
فهو ســـقوط علـــى العالم الـــال متحرك في 
 نحو 

ً
 امتدادا

ً
الداخل، ولكن له أن يكون أيضا

الالنهائي والمستحيل..«.
الشـــاعر ميخائيـــل كونيـــن في  بينمـــا 
قصيدته، يرغـــب في أّن الذي ســـيأتي أن 
يأتي بأي شـــكٍل كان، فالحرب التي منعته 
من حضوره الجسدي الكامل، لم يخِف غبطة 

المرأة التي تنتظر ولو عاد ببقية رجل:
»في ذلك الدوي العاصف 

كانت فرصة االختيار محدودة 
وكانت العودة بكمٍّ خاٍو 

أفضل من العودة بروح خاوية«.
ترى هـــل ينتـــاب »حنظلة« الشـــخصية 
الكاريكاتيريـــة للمبـــدع »ناجـــي العلـــي«، 
المصلـــوب على خشـــبة االنتظـــار منذ أمد، 
 إلى مزيد من الحلم؟! أعني الوصول إلى 

ً
نزوعا

 وهو يدير 
ً
الغاية التـــي جعلته يقف عقودا

ظهره إلينا،  لقد أقســـم أال نرى وجهه إالَّ إذا 
تحّررت فلسطين.

ترى كم ستنتظر يا حنظلة؟
وكم ســـنرقب تلك اللحظة التي نرى فيها 

قسماتك؟
إنه انتظار ما هو آت، قد يأتي وقد ال يأتي.

فهل ثمة ما ال يأتي؟!.
في قصتي »امـــرأة تجيُد االنتظـــار« ثّمة 
كائـــن رهيـــف تكونـــه؛ مســـكونة بالرؤى 
والعشـــق والحلم، مكتظـــة باالنتظار لرجل 
غـــادر ضفافها إلى بـــالد اإلغريـــق، كعادة 
المنتظرات القديســـات، ولشّدة عشقها له 
 ما يتعلق من معلومات 

ّ
راحت تبحث عن كل

عن تلك البالد: سأقوم باحتفاالت »اآلدونيا« 
كأّي امرأة إغريقية، الحالمة، المترقبة لقادم، 
أصنع دمى من شـــمع وطين مشـــوي حيث 
تمثل الحبيب الغائب، أحمل الّدمى وأضعها 
عنـــد مداخل البيوت، راغبـــة أن يأتي رجلي، 

ويجمعنا بيت خاص بنا«.
 خاصة، لتكون وسيلتها 

ً
إنها تتبع طقوسا

 ليكون ما 
ً
إلـــى تحقيق حلم، ُيلغي انتظـــارا

يأتي وقد أتى.
وعند الشـــاعر »عبد الوهاب البياتي«، وفي 
ديوانـــه »الذي يأتي وال يأتي« حكاية ذاتية 
لحيـــاة عمر الخيام،  حيـــث يصف مكابدات 
 إنسان في شخص هذا الشاعر، فالفعل 

ّ
كل

يأتي، هو حالة االنتظار بما سيولد، بينما وال 
يأتي، جملة تنفي المجيء، لتسّوغ للبشرية 
تكـــرار األلم في انتظار الفـــرج، حيث يبقى 
المتلقي في حالة توتر وتهّيب  في أّن الذي 

ننتظره ربما ال يأتي.
فهل يأتي ما ننتظره؟

ليته يأتي ولو بكّم خاٍو.

في انتظار ما  كتبت: نجاح ابراهيم
يأتي

من يستطيع أن يجّسد 
االنتظار بأسطر، أو صفحات، 

ويخّضب البياض بالغاً 
الغاية المرجّوة ، أو الحلم 

المرتقب؟!

قطوف دانية

قضايا وآراء
»1749«األحد2021/10/31م-  العدد: 

25ربيع األول 1443هـ

 لها طول رسالته: ” كلمات كثيرة، ألنني ال أستطيع 
ً
كتب “كليفورد” إلى “الليدي_تشاترلي” ُمبررا

لمسك.”



 
ً
 لجعلي سعيدا

ً
ثالثة أفالم في اليوم، ثالثة كتب في األسبوع، ومجموعة موسيقية متكاملة، هذا سيكون كافيا

إلى اليوم الذي أموت فيه.
فرانسوا تروفو

  كتب: ياسين سليماني

قراءاتشعر

»1749«األحد2021/10/31م- 6 العدد: 

25ربيع األول 1443هـ

مــــا رأينا ممثاًل يظهر في الســــينما ألول مــــرة وهو يمتلك 
ّ
كل

أدواته الفنية الكاملة برغم صغر سنه نكون متأكدين أنه خّريج 
خشبة المسرح التي هي مصنع حقيقي للممثل الجيد والمقتدر، 
ويرتبط المسرح في العموم بحضور ممثلين ُيشترط فيهم في 
الغالب سرعة الحركة والبديهة والقدرة على حفظ الدور واللياقة 
الالزمــــة التي تتالءم مع مختلف المواقــــف، وقد يكون هذا من 
أصعب ما يواجــــه الممثلين كلما تقدموا في الســــن، إذ تتباطأ 
الحركــــة ويصعب التنقل ويثقل على الفنــــان االلتزام بالعرض 
وإعادتــــه كل يوم أمام الجمهور بالكفــــاءة ذاتها، غير أّن هذا ال 
يعني أّن التقدم في الســــن سبب ألن ُينزل المسرح ستارته من 

دون مشاركة الممثلين المتقدمين في السن.
لدينــــا أمثلة عديدة فــــي العالم عن مشــــاركة الممثلين كبار 
الســــن في المســــرح، وهم إن لــــم يكونوا القاطــــرة التي تحرك 
العرض فإنهم تروس مهمة ال يمكــــن التغاضي عن ضرورتها 
، فإّن المســــرح في العالم على غير ما يجري 

ً
في بنيويته. وبداية

في شمالي إفريقيا والمنطقة العربية يهتم بثيمة الشيخوخة 
وكبار الســــن وانشــــغاالتهم وهمومهم، ولدينــــا نماذج كثيرة 
يمكن االستدالل بها. في »مونودراما« »78عام.كوم« التي كتبها 
»فريديريك دوبوســــت« تنتهي العجوز أوديت إلى القول: »إذا 
كان لديكــــم خمس دقائق، تعالــــوا وانظروا إلينا فــــي منازلنا! 
المســــّنون ليســــوا جميلين، ليس من الســــهل دائًما إقناعهم 

ون!« 
ُّ

بشيء، لكنهم ال يعض
ون« سهمها إلى سويداء القلب 

ّ
تسّدد العبارة األخيرة »ال يعض

مباشرة من دون مواربة وال محاولة للتخفي وراء لغة منّمقة، إنها 
تختصر أغلب مشــــكالت المســــّنين في أواخر حيواتهم حيث 
تضّج الذاكــــرة بالغائبين ويخلو المكان من الحاضرين، وتتحّول 
الوحدة إلــــى خبز بارد يقتات منه العجوز، وهو ذات ما نجده في 
مســــرحية »أغاتا وحقائقها« للكاتب نفســــه عندما يجري حوار 
بين »أغاتا« الســــيدة البالغة سبعين ســــنة مع صحافي يزورها 

في بيتها: 
أغاتا: الشيخوخة تأخذ راحتها مع الوحدة.

غول: ال أفهم ...
أغاتا: الشــــعور بالوحدة مســــتمر مع كبار الســــن... أصدقاؤنا 
يغادرون واحًدا تلو اآلخر ... حتى أولئك الذين نكرههم، والذين 
نســــتمتع بقول األشياء الســــيئة لهم، من دواعي سروري قول 

األشياء السيئة، ينسحبون على أطراف أصابعهم.
أّما في مســــرحية »آه، األيــــام القديمة« لـ »برنــــارد دي ماركو« 
نجد ثالثة كبار في الســــن، امرأة ورجلين، يجدون أنفسهم ذات  
ظهيرة في حديقة دار المســــنين، إنهم ال يشبهون بعضهم، 
ليسوا مرتاحين لوجودهم في هذا المكان، ومع ذلك نعرف من 
 
ً
 مشتركا

ً
خالل مناقشــــات الذعة تجري بينهم أّن لديهم ماضيا

وهو ماٍض يحمل الكثير من العمق والجمال. 
 المســــرحيات التي تناقش تيمة المســــّنين 

ّ
لكن ليســــت كل

تشجع على استدرار الدمع والتعاطف مع هذه الفئة بعّدها فئة 
ابُتليت بصروف الدهر، فئة هشة تحتاج المساعدة، فمسرحية 
»فرانسوا فيونتاس« »حب.كوم« عمل كوميدي في غاية البهجة، 
 وثمانين ســــنة 

ً
فعلى الرغم من أّن شــــخصية »هي« تبلغ أربعا

 في موقــــع »Amours.com« تطلب فيه 
ً
إاّل أنها تنشــــر إعالنــــا

 عن 
ً
التعــــرف على رجل، وعندما يأتي »هو« الذي ال يبتعد كثيرا

سنها، يحدث الحب من أول نظرة، وتتحّول المواعدة إلى لقاء في 
غاية الثراء اإلنساني والعاطفي. 

ون في العروض:
ّ
الممثلون المسن

وإذا كانــــت الكتابــــة عن التقــــدم في العمــــر تحظى ببعض 
االهتمام، ويمكن إيجــــاد الكثير من النصوص في هذا المجال؛ 
إاّل أّن حضــــور الممثلين ذوي األعمــــار المتقدمة ليس بالحضور 
الكافي، إذ يستســــهل الكثير مــــن المخرجين إســــناد األدوار 
 ما يقوم شباب 

ً
التي تمثل شــــخصيات اإلنسان المســــّن، وغالبا

أو كهول بها، ويكفي أن يســــتعين المخــــرج بـ«ماكيير« يحّول 
الشــــكل الخارجي للممثل إلى متطلبات شخصية مسنة، وحيث 
إّن الممثل المقتدر ال يصعب عليــــه أداء مثل هذه األدوار؛ فإّن 
 طوياًل وبخاصة 

ً
إسناد دور له بهذه المواصفات ال يتطلب تفكيرا

مع النمطية التي صارت إليها صورة المســــن الجسمية، كما أّن 

 شديدة الخصوصية، 
ٌ

وجود ممثلين كبار السن على المسرح حال
فعلى خالف العروض الســــينمائية أو التلفزيونية التي تحتاج 
؛ فإّن العروض المســــرحية تحتاج 

ً
 مهما

ً
 ذهنيا

ً
 وحضورا

ً
جهدا

 ولياقة بدنية أكبر، وال ســــيما مع 
ً
 ذهنيا

ً
 وحضورا

ً
 مضاعفا

ً
جهدا

تكــــرار العروض التي تكون يومية فــــي بعضها، وقد تصل إلى 
مرتين في اليوم ذاته في مكانين مختلفين. من دون أن ننسى 
 
ً
الجوالت الفنية التي يلتزم بها صّناع العرض، التي تجوب عددا

من المدن في البالد الواحدة. 
 مسّنون« تقّدم الخمسينية »آن 

ً
في »مونودراما« »نحن جميعا

كانجيلوســــي« )الحاصلة على جوائز كبيرة في المسرح بفرنسا( 
دور »جوزفيــــن« العجوز الثمانينية وهي ســــيدة عنصرية تفوز 
برحلــــة كانــــت تحلم بها إلى مصــــر، غير أن حلمهــــا تحول إلى 
كابــــوس عندما تقع في مواجهة اآلخريــــن ويظهر تحيزها ضد 
الغرباء والشــــباب، العــــرض رحلة هزلية عن األحكام المســــبقة 
والغبــــاء والجهل تقول مــــن خالله »كانجيلوســــي«: »إنه بقليل 
مــــن االنفتاح يمكن أن يكون اآلخر الذي كنا نجهله مصدر ثروة 
 امتالك الحكمة 

ً
 وإّن التقدم في الســــّن ال يعني دائما

ً
وصديقا

والنضج الكافيين«. كان االشــــتغال – كما هــــو متوقع في هذا 
النوع من األدوار- على الشكل الخارجي للممثلة: الشعر الرمادي، 
لباس العجائز مع شال وعصا، وتلوين الصوت، هكذا كان القفز 
على نحو خمس وثالثين سنة بين سن الممثلة الحقيقي وسن 
 واحد من أفضل 

ً
الشــــخصية التي تجســــد دورها. العرض أيضا

أعمالهــــا على اإلطالق، ولكنه في الوقت ذاته يدلل بوضوح على 
االتجاه السائد في إسناد أدوار المسنين لممثلين غير مسنين.  
قد يبدو الســــؤال عن حضور الممثلين المســــنين في المسرح 
 في الكثير مــــن البلدان التي تعاني من شــــح في 

ً
 فكريا

ً
ترفــــا

رد من خريجي أقسام الفنون وورشات 
ّ
العروض في مقابل عدد مط

التمثيل، لكن في حال الممثلين المســــنين فإّن المشاركات في 
العروض المســــرحية تتناقص على نحو حاد العتماد المخرجين 
 كما رأينا في المثال السابق أو 

ً
في الغالب على ممثلين أقل سنا

 عن المسرح 
ً
النحياز الممثل ذاته إلى السينما والتلفزيون بعيدا

للصعوبات المذكورة.
« الذي سيعود في جولة عرض 

ً
 كنُت مسّنا

ً
في عرض: »ســــابقا

 بين 4 و27 تشــــرين األول، بعد أكثر من 
ً
من اثني عشــــر عرضا

 قبل فترة »كورونا«، نجد أنفســــنا أمام »كوميديا« 
ً
أربعين عرضا

أبطالها من كبار الســــن، ليســــت الشخصيات وحســــب، ولكّن 
نتج بدعم من صندوق التقاعد ضمن 

ُ
، فالعرض أ

ً
الممثلين أيضا

دعمه لعروض أخرى، فالشــــيخوخة ليست عقوبة، هذا ما يقوله 
 
ً
العرض الذي ُيظهر »بيير« الرجل الستيني، سريع الغضب غارقا
، قبل أن يلتقي امرأة شــــابة تدعى: 

ً
 جديدا

ً
في عاداته، متقاعدا

 
ً
 على عقب، تمنح حياته طعما

ً
»إيلين«، ســــتقلب حياته رأســــا

دمج فيها فئة هشــــة 
ُ
لبقية حياته. هذا نوع من العروض التي ت

تعودت العمل والنشــــاط طوال سنوات كثيرة لتجد نفسها في 
فراغ قاتل بعدها بســــبب التقدم في السن. يحاول أن يقول: إن 
عاش بكل قــــوة حتى ولو كنا 

ُ
هناك حياة كاملة تســــتحق أن ت

مسّنين. 

 لممثلين استمروا في الوقوف 
ً
لدينا أكثر من مثال جيد عالميا

على الخشــــبة برغم التقدم الكبير في العمر، الممثل الفرنســــي 
»كلود براسور«، الذي توفي قبل أقل من عام )كانون األول 2020( 
اســــتمّرت حياته الفنية إلى جانب مشاركته في أكثر من 110 
 ابتداء من عام 1955 في 

ً
أفالم، قدم أكثر من 35 عماًل مســــرحيا

ســــن التاســــعة عشــــرة مع عرض »يهوذا« لـ  »مارسيل بانيول« 
إلى آخر مشــــاركاته عام 2017 في ســــن الواحدة والثمانين مع 
عرض »الفيلســــوف المعوز« لـ«ماريفو«، شــــخصية الفيلسوف 
الذي يكتب مذكراته ويشــــارك الناَس أفكاره عن المجتمع في 
 
ً
 الذعا

ً
عصره مع التأكيد على فلسفته في الحياة ويوجه انتقادا

 أضاع ثروته خلــــف ملذاته لكنه ال 
ً
لمعاصريــــه، رجــــل كان ثريا

يندم على أي شيء بل يؤكد  سعيه الدائم للفرح  مادام حيا. 
 في 

ً
 ممثاًل مســــّنا

ً
النــــص ومن بعــــده العرض يناســــب حتما

الثمانيــــن، الحركات المحــــدودة التي يقوم بها على الخشــــبة، 
الصوت الهادئ الــــذي يرتفع في أوقات محددة مؤطرة، العرض 
 ويقرأ 

ً
 يكتب مذكراته، فهو يحمل أوراقا

ً
ذاته يقدم فيلســــوفا

منهــــا، عرض شــــديد التوافق مــــع رجل في مثل هذه الســــن. 
»ماريفو« الذي يقدمه الممثل المســــن، هو ذاته »ماريفو« الذي 
قدم له قبل خمســــين ســــنة كاملة نصه الشــــهير »لعبة الحب 
والحظ« عام 1967. وبين »كلود براسور« الشاب الذي ينحدر من 
عائلة عريقة في المســــرح بامتياز و»كلود براســــور« المسّن بقي 
الوهج وازداد واهتم معه اإلعــــالم وبقيت ذاكرته متوهجة إلى 

آخر مراحل حياته.
وكما ناضل »براسور« حتى سنواته األخيرة؛ بقيت التسعينية 
»لورانس بادي« تقف على خشــــبة المســــرح وتحظى العروض 
التي تشــــارك فيها بنجاحات كبيرة. وفي الواقع علينا أن نقف 
بالكثير من االحترام ونوّســــع من التقدير لهــــذه الممثلة التي 
بدأت التمثيل في منتصف األربعينات مع عروض لمســــرحيات 
ت تمثل 

ّ
»شكسبير« و»تشــــيخوف« و»موليير« و»بومارشي«، وظل

حتى بلوغها التســــعين )من مواليد 1928(. وباســــتقراء سريع 
لحياتها الفنية في المســــرح وحده )إلى جانب مئات األدوار في 
الســــينما والتلفزيون والدبلجة( يظهر أنها شاركت في الفترة 
التي بلغت فيها الســــبعين بعشرة أعمال كاملة بعضها استمر 
 »L’Amour sur un plateau« عرضه ألكثر من عام، وحاز عرض
 كما شاهده أكثر من مليون شخص عند 

ً
 كبيرا

ً
 جماهيريا

ً
نجاحا

عرضه على المباشــــر فــــي إحدى القنوات الفرنســــية، في هذه 
الســــن المتقدمة ال تتوقف »بــــادي« عن الكوميديــــا، ويمتدح 
النقاد سالسة التمثيل عندها وجاذبيته، »لورانس« في العرض 
تمهد للموقف الهزلي لزميلتهــــا »إيزابيل مارغو« )التي كتبت 
( وتتلقفه »إيزابيل« ليحــــدث الضحك. ومع »بيير 

ً
النص أيضــــا

بالماد« كذلــــك يمكن للوقوف على الــــَدرج دون ملفوظات لكن 
باالشتغال على تعابير الوجه وحسب أن يثير الكثير من البهجة 
عند المتلقي، السرعة والسالســــة، الصعود على الدرج والنزول، 
تأثير الزمن واضح للمشــــاهد علــــى الممثلة لكن من الصعب أن 
يقــــال إنها ثمانينية تقف على الخشــــبة، اللعب على تموجات 
الصوت، إيقاع المشاهد حتى في لحظات غياب الحوار، تعبيرات 
الوجه تعطي مفعولها. »لورانس بادي« بحكم خبرة الســــبعين 
 كيف توزع طاقتها الجسدية 

ً
ســــنة على المســــرح تعرف جيدا

 إمكانياتها الفنية 
ً
 على كامل العرض، تعرف جيدا

ً
حركة وصوتا

 تعــــرف ظالل الزمن عليها وهــــذا الوعي هو الذي 
ً
لكنهــــا أيضا

جعلها تشــــارك في عرض من ساعتين دون أن يبدو أن وهجها 
تناقص أو طاقتها تراجعت.

إّن حضور الممثلين ذوي األعمــــار المتقدمة ال يجب أن يكون 
فقط فــــي أدوار مكّملــــة ولكن مــــن الجيد أن تتوســــع الكتابة 
المســــرحية لتقديم أعمال خاصــــة بهم يكونــــون أبطالها مع 
ن من االســــتفادة من 

ّ
توظيــــف األســــاليب الفنية التــــي تمك

خبرتهم مع استيعاب وضعهم الصحي المتعلق بالسن. الفنان 
المسرحي ال ينطبق عليه سن التقاعد، وسن التقاعد حتى خارج 
الفــــن ليس معناه الكــــف عن الفرح والبهجــــة والعطاء، حضور 
الفنان المســــرحي المتقدم في السن في العروض هو في ذاته 

كتاب تاريخ فني كبير ماثل على الخشبة أمام الناس. 

هل ُيخاصم المسرُح كباَر السن؟ 
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أحكام قيمة

 كثيرة عن العالقة بيـــن نتاج األديب 
ً
يجـــري الحديث أحيانـــا

وحياته الشخصّية وبيئته وظروفه المعيشية...
 وال نعني بهذا ما يعرف بأدب السيرة الذاتّية، الذي يخّصصه 
األديب أو ســـواه لتسجيل مراحل مســـيرته في الحياة واألدب؛ 
فيذكـــر منها مـــا يريـــد أن يعرفه النـــاس من وقائـــع وظروف 
ر، مـــن وجهة نظره، 

ّ
وأشـــخاص ومواقـــف، كان لها حضـــور مؤث

فيمـــا آلت إليـــه أحواله، وما وصل إليه من شـــهرة، وما أصدر من 
ف على األدباء؛ 

ّ
نتاج؛ وطبيعّي أّن هـــذا النوع من الكتابة، ال يتوق

بـــل يمكن أن يمارســـه أناس، كان لهم دور فـــي ميادين أخرى: 
سياسّية وعسكرّية واقتصادّية واجتماعّية... 

أّما الموضوع قيد الطرح هنا، فيتناول النصوص األخرى للكاتب 
في صنوف األدب المتنّوعة، التي تتضّمن شخصّيات، تشبهه؛ 
بأســـماء قريبة إلى اسمه أو بعيدة عنه، ومهن مماثلة لمهنته أو 
 قريبين منه 

ً
مفترقة عنها، أو تحتوي على كائنات تشبه أشخاصا

قرابـــة دموّية أو عملّية، في بيئـــة أو بيئات عاش فيها األديب أو 
عمل فيها، أو زارها ألســـباب مختلفة، ولن أستعرض هنا ما يقال 
 في هذا الشـــأن؛ ألّن المقصـــود مختلف، إلى حّد ما، من 

ً
تعميما

وجهة نظر المعاينة، مع تعالقه بالموضوع سابق الذكر.
فهل يمكن التعّرف إلى شخصّية األديب من خالل نصوصه؟!

إّن جوهر ما يســـعى إليه األديب- أّي أديب- كما أرى، أن يكون 
له صوته الخاّص، الذي يمّيزه عن ســـواه من األدباء والكّتاب، وأن 
رة في عالم 

ّ
يكـــون له حضوره المفارق، وأن يترك بصمتـــه المؤث

ق هذا من خالل موضوعاته وأســـلوبه 
ّ
األدب والثقافة؛ وقد يتحق

ولغتـــه بصياغاتها ومفرداتها، ويظهر هـــذا من خالل نصوص 
عديدة. ويمكـــن لمتابعي هذا األديـــب أو ذاك أن يلحظوا هذه 
المســـألة، ويســـتخرجوا من كتاباته مجموعة من الدالالت، التي 
تشـــير إلى صاحبها من دون قصد أو إقحام من األديب، ورّبما من 

دون انتباه.
ســـألت ذات حوار مع أديب ســـورّي معروف: لماذا يحرص على 
وجود شخصّيات متشابهة في روايات ثالث تابعتها؟! فأجابني 
: صّدقني هذه هي المّرة األولـــى التي أنتبه فيها إلى 

ً
مســـتغربا

ذلك!
اد عديدون عـــن العالقة الوثيقة بيـــن يومّيات 

ّ
ويتحـــّدث نق

»كافكا« ورسائله ونصوصه األدبّية، والعالقة بينها وبين حياته 
الشخصّية، وقد أسهم هذا في تحليل كتاباته. 

وهناك أفـــكار نقدّية معروفة )تاريخّيـــة واجتماعّية وذاتّية( 
 من الزمن، كانت تهتـــّم بهذا األمر، وما يزال هناك 

ً
ســـادت حينا

من يمارس عمله النقدّي وفق هذه المناحي.
، ستكون يسيرة 

ً
ومن الطبيعّي أّن من يعرف الكاتب شـــخصّيا

لديه المقاربـــة بين حياته واهتماماته وآرائـــه، وبين ما يرد في 
ر 

ّ
مـــا يكتب، وهذا قد يســـتدعي مثل هذه األفـــكار؛ كما قد يؤث

 في المقاربة النقدّية الموضوعّية؛ إذ قد ينشـــغل القارئ 
ً
ســـلبا

بالمقارنة بين الواقع والنّص، ومدى التطابق أو المفارقة؛ من حيث 
الكائنات والوقائع وتفاصيل البيئة ومفرزاتها، وقد يحاَسب على 
ذلـــك بقصد أو مـــن دون قصد، وبنّياٍت طّيبـــة أو قاتمة؛ بداًل من 
االهتمام باألداء الفّني واالنســـجام الداخلّي، والقدرة على اإلقناع 

.
ً
شكاًل ومضمونا

 من خالل 
ّ

لكن، هنـــاك القـــّراء الذين ال يعرفـــون الكاتـــب إال
منشـــوراته في الدورّيات الثقافّية أو فـــي إصداراته من الكتب؛ 

فهـــم قد يكّونـــون فكرة عنه، وعـــن طباعه، وأفـــكاره، وأحالمه، 
وأســـلوبه في الكتابة والتفكير والتناول والتحليل واالستنتاج... 
وقد يعجبون به، فيتابعون كتاباته وأخباره وحواراته، والدراسات 
حول نتاجـــه وموقعه فـــي الوســـط الثقافّي؛ أو ينفـــرون منه، 
ـــون عنه؛ ألّنـــه ال يوافـــق اهتماماتهـــم، وال يروق لهم 

ّ
وينفض

أســـلوبه، وال تشغلهم موضوعاته.. وبالرغم من أهّمّية هذا الرأي؛ 
ألّنه بعيد عن العواطف الشـــخصّية المباشرة، فإّن هذا ال  يعني، 
، أو أّن التصّور، 

ً
ا
ّ
بالضرورة، أّن هذا الكاتب هو على هذي الحال حق

، مطابق لواقع 
ً
 أو ســـلبّيا

ً
الـــذي يأخذه القـــارئ البعيد، إيجابّيـــا

الكاتب وشـــخصّيته وطريقته في ممارسة الحياة... وقد تعّرفت 
 بكتاباتهم، وفوجئت 

ً
 إلى كّتاب، كنت، وما أزال، معجبا

ً
شـــخصّيا

بأّن الشـــخصّية الحقيقّية مختلفة عّما كان في تصّوري - وتكاد 
تســـتغرب أّن هذا الشخص هو الذي كتب ما قرأت - وتمّنيت لو 
 عنهم، أعيش معهم وفق ما ارتســـم في مخّيلتي 

ً
بقيـــت بعيدا

عن نصوصهم! 
وليســـت واردة محاسبة نتاج الكاتب وفق الواقع الذي يعيشه، 
خـــاذ مواقف منه بناء على أّنه يقصد، هـــذا أو يعني ذاك، أو 

ّ
وات

ينتقد هذه الجهة أو تلـــك؛ كما يفعل المؤّولون ألهداف قاتمة 
ر 

ّ
؛ كما أّن العاطفة يمكن أن تتأث

ً
 أو دينّيـــا

ً
 أو اجتماعّيا

ً
سياســـّيا

، وفي هذا ظلـــم لألديب وللقارئ ولألدب 
ً
 أو توّددا

ً
بهـــذا ابتعادا

ذاته؛ بـــل إّن المقاربة، يجب أن تتناول فّنّية العمل وانســـجامه 
فـــي ذاته، وما قّدمتـــه العناصر المختلفة فـــي النّص؛ من خالل 
عالئقها البينّية والعاّمة، ومدى قابلّيته للتأويل المتعّدد الوجوه، 
وفي أزمنة مختلفـــة، وأمكنة متباينة، وما يقّدمه للمدّونات التي 
ســـبقته، من ِجّدة في الطرح، والمعالجة، وزوايا الرؤية، ووجهات 
ي للتفكير 

ّ
النظر، ومـــا يثير من كوامن في النفس، ويدفع المتلق
والتحليل وإعادة النظر في أمر ما، أو مسائل متعّددة. 

إضافـــة إلى ذلـــك، فإّن شـــخصّيات أدبّية، تعّرفنـــا إليها في 
كتـــب، علقت في أذهاننا من خالل األدب، ويمكن أن ترافقنا في 
حياتنا الواقعّية، وتصبح نماذج للمقارنة مع شخصّيات نقابلها، 
ونتعامل معها، ولو بعد حين، ونســـتذكر تلك الشخصّيات في 
مواقف مختلفة، ومناســـبات عديدة... مثاًل: )الســـّيد أحمد عبد 
الجواد- كبير األســـرة في ثالثّية نجيب محفوظ »بين القصرين- 
رّية«؛ والطروسي- بطل »الشراع والعاصفة« لـ 

ّ
قصر الشوق- السك

حّنا مينة...(. 
كما يمكن أن تكون شـــخصّية أدبّية مكّونـــة من مجموعة من 
ع في شخصّيات عديدة، وال جناح على الكاتب 

ّ
الصفات، التي تتوز

في ذلك، حّتى إن تعامل مع شـــخصّيات من خياله الصرف، وفي 
واقع مختلف عن واقعنا، لكّنه منســـجم مع أدواته، ويقّدم نفسه 

للناس بصدق فّنّي وقناعة إبداعّية. 
كمـــا أّن من الطبيعّي والمهّم والمثري، أن تكون كتابة أديب ما 
... من دون 

ً
، أو تحفيزا

ً
، أو تنّبـــؤا

ً
 لما ســـيحدث، أو تنبيها

ً
إرهاصا

رة، أو قصدّية فّجة...
ّ
مباشرة منف

وهنـــاك نوع من األدب، يعرف بالخيال العلمّي؛ فهل يمكن أن 
يحاَســـب األديب على ما يحدث، أو ما ال يحدث، في مسار الحياة 

راد؟!
ّ
المتنّوعة المتبّدلة باط

وال بـــّد من القول إّن من غيـــر المرغوب أو المجدي أو المفيد، أن 
د أديب أو شـــكل من الكتابة، أو نّص، من دون إلغاء إمكانّية 

َّ
ُيقل

ّيتها؛ لكن يبقى األهّم أن يكون 
ّ
ر والتحفيز وأحق

ّ
اإلعجاب والتأث

من األدب إلى الحياة
 مفهوم: »المقدمات تتلوها 

ً
فـــي هذا الضجيج الفكري لم يعد ُملزما

النتائج«، فهناك أحكام قيمة لم تعد تخضع لمعايير، تغير الســـلم 
األخالقـــي على هـــذا، فالحقيقة قابلة لألخذ والـــرد وال أحد يمتلكها، 
وصـــارت موازين العدالة نســـبية بحتة، هذا علـــى صعيد العالقات 
اإلنسانية عامة وإذا حاولنا رصدها سنالحظها في كثير من الصحف.
ففي إحدى الصحف الغربية طالعتنا مقالة تتحدث عن شـــخصية 
»كونداليزا رايس ومساهمتها »اإلنسانية«... إلخ، مع أننا لم ننَس بعد 
منظر الدماء تغطي غزة وجوالتها المكوكية إلى »إســـرائيل« فكيف 

يفسر حكم القيمة هذا؟!...
في أســـبوعية فرنسية مشـــهورة طالعنا رئيس تحريرها باختياره 
»بنيامين نتينياهو« رجل العـــام 2010 برغم تاريخه اإلجرامي وبرغم 

العداء المتنامي للصهيونية في العالم أجمع؟!...
الحـــال كذلك في معظـــم الصحف العربية؛ فقـــد كثر الجدل حول 
 من المفكرين 

ً
 كبيرا

ً
جائـــزة »بوكر« العربية وقد أثارت النتيجـــة عددا

الذين يرشـــحون المبدع الفالني أو المبدعة الفالنية أال يخضع اإلبداع 
ألحكام قيمة؟

 ما نقرأ مقاالت ألقالم تنتقد وتحلل... الكل يريد 
ً
نقطة أخرى؛ كثيرا

م اآلخـــر بطريقة تظهر فيها موهبتـــه الفذة، وهي  أن يكتـــب ويقيِّ
مقاالت ال مبرر لها سوى مشاعر عدوانية أو تصفية حسابات متناسين 

أنه في أثناء محاولة تدمير ااّلخر يموت قسم من األنا...
وقد فســـر كثيـــر من العلماء هـــذه الحال بأنها خلل في الســـالمة 
 
ً
النفســـية، ألن السالمة النفســـية تنعكس على أداء االنسان مهنيا

... يقول »الرو شفوكو«:
ً
واجتماعيا

»عندما نعجز عن إيجاد الرضى داخل نفوســـنا فال جدوى من البحث 
عنه في مكان آخر«.

م اإلنسان كيف يحترم اآلخر 
ّ
لقد قام الغرب بوضع مناهج علمية تعل

وكيف يتعامل مع الحياة، فالنقد هو من اختصاص نقاد أكاديميين، 
ولدينا نقاد على درجة مهمة من حيث المستوى ولكننا نفتقر الى ما 

يسمى الحركة النقدية.
صحيح أن االنســـان حر في آرائه وأحكامه ولكن ما نحتاجه لألسف 
هو الرؤية المتعـــددة لآلخر، واحترام حقه في التعبير ولكننا ال نتقن 

إال ثقافة اإللغاء...
يقول األديب مصطفى حرويل: »من الســـهل أن ينتقد المرء، ولكن 
مـــن الصعب أن يدرك بأنه هو األحمق الوحيد، فالحماقة هي أن يقرر 
 على اآلخرين«، فمن نحن حتى نحاكم اآلخر؟ 

ً
المرء تعيين نفسه حكما

ولـــو افترضنـــا أن رأينا هو الصواب بعينه فهـــل كل األحكام األخرى 
خاطئة بالضرورة؟ 

نحن نختلف وهذا ال ينفي حقنا في االختالف وحق اآلخر في القبول 
أو الرفض لكن، لنمتلك ثقافة احترام اآلخر فاألحكام نسبية...

 ألن 
ً
إن رفـــض اآلخر، ونقد االختالف هو أصل العنف المتزايد يوميا

النقد غير األكاديمي يعيق تطور الفرد الضعيف وقدرته على تجاوز 
الهنـــات ولكنهم يـــرون أن إلغاء اآلخر هو نجاحهـــم ألن نجاح اآلخر 

يعني فشلهم فأين الوعي الحضاري؟
إن الكتابة هي فعل الصداقة مع داخلنا ومع الحياة، وبهذا نتصالح 
 ،

ً
مـــع داخلنا ومع الحيـــاة فلندع منطق الحياة يمشـــي وكفانا تهجما

تكفينا ســـحنة الحيـــاة المتجهمة والمزيد من الخيبـــات. لقد هرمنا 
ونحـــن لم نكبر بعد، لقد بدأت فيروســـات العالـــم الحديث تقتحمنا 

ونتقبلها... فلماذا ال نتقّبل وجه العالم اآلخر الجديد؟
هل ثمة مغاالة في أن صوتنا سيضيع في شريط الزمن؟

حول التأثير المتبـــادل بين األدبين 
م اتحاد الكتاب 

ّ
الفارســـي والعربي، نظ

العرب ندوة استضاف فيها من إيران 
األستاذ علي أصغر عزتي باك واألستاذ 

مهدي كفاش.
أدار فعاليات النـــدوة عضو المكتب 
التنفيذي أ. األرقم الزعبي الذي أشـــار 
إلى أن األدب الفارســـي واحد من أهم 
 
ً
 ونوعا

ً
إنجازات اإلبداع اإلنســـاني كما

شـــعب  لحضارة   
ً
وتوثيقا  

ً
ومضمونـــا

عشق الجمال والمعرفة.
وأكـــد أ. علي أصغر عزتي باك ضرورة 
التواصـــل والزيارات بيـــن األدباء في 
البلديـــن مـــن خـــالل المشـــاركة في 
الندوات والزيـــارات المتبادلة، فاألدب 
صلـــة الوصل بين الشـــعوب والطريق 
األمثـــل للتواصل واالنســـجام بين أي 
 لتطور 

ً
 تاريخيا

ً
شعبين. كما قدم عرضا

مســـيرة األدب في إيران والمؤسسات 
التي تســـعى إلى تطويـــره وتجديده 

مثل مركز: “مدينة األدب” الذي يديره 
وُيعنـــى بتعليم فـــن كتابـــة الرواية 
للراغبين من الكبار والصغار إضافة إلى 
اهتمام هذا المركز بمختلف األجناس 

األدبية ال سيما الشعر المعاصر.
بدوره أكـــد أ. مهدي كفاش أن اللغة 
 عن 

ً
العربيـــة كالجواهر والـــدرر، معربا

سعادته بتعافي ســـورية بعد الحرب 
رضت عليها، فســـورية 

ُ
الظالمة التي ف

هي بلد الحضارات ومستقبلها الجميل 

 ألنهـــا تمتلـــك كل 
ً
سيشـــرق قريبـــا

مقومات إنتاج اإلبداع.
وأشار إلى المهام التي يؤديها الفن 
، وهي اإلنذار 

ً
القصصي واألدبي عموما

وإعطاء البشـــرى أو البشارة، بمعنى أن 
هذا الفن يهيئ القـــارئ ويضعه في 
صورة ما قد يحدث في قادمات األيام، 
المستقبل،  مع قدرته على استشراف 
كي ال يبقى الماضي حالة مكررة متعبة.

من إيران إلى سورية؛ أدب يتخطى الحدود...



شعر

 شعر: د. أكرم َجميل ُقْنُبس
 شعر: محي الدين محمد

 شعر: سليمان أحمد العوجى

 شعر: نبيه إسكندر الحسن

اعترافات ليو تولستوي
ص11ص 10

األديبة والباحثة الدكتورة ناديا خوست
ص12 قراءات /نشاطات

»1749«األحد2021/10/31م- 8 العدد: 

25ربيع األول 1443هـ

دور اإلعالم في التنمية المجتمعية

أسرج صهيل بوح الصبح 
للغدران

وضحكات الوديان 
لنجمة الثريا

وترجمة لغة األقمار 
أليقونات عشتار

والغوص في بحار 
عبارات بياض البجع للموج 

وهيام نسغ األزهار 
الندية

ألطيار حديقتنا القابعة 
كاء

ُ
بهدوء شعاع ذ

والسنديان الواقف 
بشموخ بيتنا القديم

يراقص حبات برد كانون 
القارس

أنت يا عبير ريحانة 
الربيع وزقزقات القبرات

خيالك ينداح مع تراتيل 

العصافير المندرج
حتى الصمت القاتل

ال ندري ما يحمل الغد 
من شحوب وأضواء

وهل يبوح الصبح لألنجم 
بترانيم الغدران؟

وهل يغني السنديان 
همس الودق للسحب

وقهقهات الرعد على 
أوتار الطبيعة 

ليوقظ الرماد في المواقد 
كالفينيق

 كخيوط 
ً
وتفرش ثوبا

الصبح 
ويلف البعل رموش 

األرض
ويزهو بطربوش احمر 

زاهي األلوان

دا َوْجُهِك الَبْدُر ِعنَد الَمساْء 
َ

ش
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ً
أيا ُجرَعة
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ً
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لِب غ

َ
ِت على الق

ْ
ل
َ
َحل

 الّنماْء
ُ

فما بيَن َعينيِك َرْوض

 

  
َتهي 

ْ
ش

َ
ّرُد فيِه كما أ

َ
غ

ُ
أ

موِش الَعناْء  الرُّ
َ

طَرُح فْوق
َ
وأ

 

  
دى   النَّ

َ
صول

ُ
حرميني ف

َ
فال ت

َنني فيِك ُحبُّ الِغناْء
ُ
ِلَيْسك

 

  
 

ْ
هل

َ
ُت إليِك األماني ف

ْ
َبسط

َسُينِجُب بيَن َيديِك الّرجاْء

 

  
فراَحُه 

َ
ْمَس ُعْمري وأ

َ
فيا ش

ماْء لوِع الدِّ
ُّ

ّنيِك بيَن الض
َ
غ

ُ
ت

 

  
َجْتـِك أناشيُد ِشعري 

َ
ْنض

َ
أما أ

 قلَبِك ُجرُح الّنداْء
َّ
أما َهز

 

  
 بيَن َيديِك الّصباُح 

َ
ف

ّ
وق

َ
ت

ياْء
ّ

خلعي َعنُه ثوَب الض
َ
فال ت

 

  
 
ً
ميرا

َ
ؤادي أ

ُ
ِبَعينيِك َيغدو ف

حرميِه َندى األوفياْء
َ
ال ت

َ
ف

 

  
 
ً
 َحصينا

ً
زا

ْ
غ

ُ
 ل

َ
ؤاُدِك مازال

ُ
ف

ساْء ْهَم النِّ
َ
فما أصعَب اليوَم ف

 

  
باِح  َسالمي ِلَعينيِك ِعنَد الصَّ

وِعنَد الَمقيِل وِعنَد الَمساْء

َوْجُهِك الَبْدُر

شتاٌء أخيٌر
 فيه

ُ
ْتوضأْت األرض

ت نواِفل
ّ
وصل

واحي
ّ

شتاٌء بعيٌد، يزوُر الض
ْيفاجُئ نوم الغواني،

ًومرَج الّسنابل
هيرات يسكُب عشقا

ّ
سريُر الظ

 الّتالِل أصابُع عصٍر وليٍد
َ

ْوخلف
وخصلة شعٍر تحاول

 نقيٌّ
ُ

ومملكة العشق إرث
إذا طلَع الفجُر دوَن أواٍن

سافْر
ُ
تغّني ت

 ندٍّ
ّ

 عن كل
ُ

تعاليَت يا أفق
وفي األسطِر البيِض تغفو الحمائم 

 صمتي
ّ

أراَك بقربي وقد رف
ي خيامي وتحنو 

ّ
تغط

 نجوى
ّ

وما زلَت لي كل
 تمازُح بعضي

َ
فكيف

 تسامْر؟!
ً
ًوتنسى ضلوعا

هرعُت لبابِك أشكو وعودا
ْلتحطَم هذا الّسواْد

ويهرَم تحت المدارات عتُم المنازل
وهاجس ضوئَك يحكي نجاتي 

لَك رؤيا
ُ
 لنا الف

ُ
 الّسماِء يصوغ

ُ
ْوطفل

ويعقوب يشكو غياب المداخل
وإْن خاصموَك لتعرى

بال َبصٍر أو َبياٍض
فال تكتئْب أو تهادْن

عر
ّ

ًلئن خّيم الش
أو حفَر الّصمُت ُعمقا

فاه على فِم طفٍل
ّ

 الش
َ
ْر صالة

ّ
ْتذك

ًرمتُه الّسماء وسارت قوافل
أراقُب نصف يديَك لتبقى سفيرا

واني
ّ
 حيٍّ يعّد الث

ّ
هنا كل

وجّرة ملِح العذارى
ْحزام األواني

وهمُس الجداول
مَس في كذبتين

ّ
 تجمُع الش

ٌ
ًوقالوا: يٌد رطبة

 شمسا
ُ

فمن ذا يهاتف
إذا ما غرقْت تتبّدى

ًتزيُح األساوُر؟
ْوأسألها: عن رحيلَك عصرا

ًكأّني ذكرُت الّرسائل
كأني عشقُت الخميلة سّرا

لتروي ضياعي
 تجادل

ً
ا
ّ
وقد نعَس الّراُح كف

 وهٍم 
ِّ

ًتعاليَت يا أفق عن كل
تقيُس الممالَك حّرا
ًوتغفُر ذنَب الّدفاتْر
سآوي إليَك صديقا

ي
ّ
 ظل

ُ
كاشف

ُ
أ

أساكن حرفي
وجرَح العواصْم

ًوأسأل عنك المساَء القديَم
لتحيا أميرا

لون أخضر؟!
ّ
متى ترفُد ال

؟!
ً
 أليفا

ً
ْمتى تقرأ الفجر بّرا

وتشدو هناك العنادل
ًمرافُئ عْجلى
تعانُد دهرا

وترمي بقايا...
 أخيٌر

ٌ
هتاف

أتدري مصيَر العواصْم؟
 شكٍّ

ِّ
 عن كل

ُ
ْتعاليَت يا أفق

فال تبتعْد... أو نجوُمَك ترحل
واحي

ّ
 الض

َ
ْولون فضائك ُيغوي رسول

وريح الّنوازل

 )هو(:
 الضرِب

َ
َأكرُه جدول

 السلمية
َ

َوأحبُّ الحلول
ال أتعاطى النميمة

فال أغتاُب الملَح 
في حضرِة الصبر

ال أؤمُن بالرشوة
ولو أني دفعُت للعرافة

كي تقنَع أبي بأنَّ اسمي
 شؤٍم...

ُ
فأل

أمقت )جوزيف شومبيتر(* وعلَم 
المقادير 

 مواعيَد الحِب المسبقة.. 
ُ
وال أحّبذ

)صدفٍة( زرقاَء  بـ
ُ
أحتفظ

أضعها تحَت لساني
 قلبي باإلعياِء 

ُ
ِصيَبْت خيول

ُ
كلما أ

)العّنة(  ومشاعري بـ
 في صوِر الحبِر

ُ
أنفخ

 
ُ
فتقوُم القصائُد الشهيدة

من قبورها 
...

َ
وأطلُب من خازِن أحزانها أْن يستقيل

 من التاريِخ سوى
ُ
ال أحفظ

 على 
َ
ت الغزاة  خصرِك َردَّ

َ
أَن امبراطورية

أعقابهم... 
وأَن عينيِك نشرتا تعاليَم الجماِل 

ًالشفيف...
 حجرا

ً
َرتا أهرامات دمي حجرا وَعمَّ

- )هي(:
َد جبيُن  َجعَّ

َ
َت زماني بعَد أْن ت

ّ
ف

َ
ل
َ
ت

الحسرات.. 
ساقني إليَك قدٌر

ًأبعدتني عنَك أقدار... 
أحببُتَك دهرا

أوجعتني دهرين... 
 

ُ
 العطش

َ
ُن الماَء إذا ما أراق

ِّ
ومْن ذا ُيكف

دَم البلل
فاتركني أمشي على سوِر

 اللساِن أضمُد الوقَت 
َ
الكلمات... حافية

بالثرثرة عنك... 
- )هو(:

 ...
َ
ال أحبُّ الثرثرة

 
ً
َر مجراُه ألَن سمكة يَّ

َ
وكم يروقني نهٌر غ

 باحْت بسرها! 
ً
عاشقة

- )هي(:
ْيُن يؤرقني الدَّ

 
ً
 الوحدِة يوما

َ
وتراني أسدُد فاتورة

بيوم... 
 معي سوى ثمن

َ
ولم يبق

تبِغ الذكرياِت وقهوِة الصباح...
بيَن صقيِع تجاهلَك ورماِد المباالتي لم 

يستطْع هذا الحبُّ أْن يمحو أمنيتُه
 
َ
ُب نصوصَك الركيكة

ِّ
من عمٍر وأنا أَعش

من األخطاِء الغراميِة واإلمالئية... 
 ببابَك كزيتونٍة مشردٍة

ُ
أقف

 في دفتر 
ً
لْم تجْد المواسُم لها اسما

العائلة... 
ي زيٍت تمسُح 

َ
 ماٍء وقطرت

َ
تطلُب شربة

بهما جبينها... 
 التي توحمتها أرضَك 

ُ
وأنا السحابة

اليباب... 
 في وجهي ناطوُر الكبرياِء...

ُ
يصرخ

أتردُد في طرِق بابَك
كالمتوجِس من عبوِر الليِل بال خرائط... 

 في إثٍم 
ُ
تمُر قيامتَك ببابي وأنا أغط

عميق... 
كراهبٍة عبأْت تفاَح الخطيئِة بأكياِس 

الندم... 
 برغِم ما 

ُ
ُمدَّ لي يد المبادرِة وأنا الجبانة

ُيشاُع عني من بطوالت... 
- )هو(:

 الشكوى
َ

اغمدي سيف
 أتيِت...

ُ
 من حيث

ُ
وعودي أيتها الشقية

فاألشجاُر أغلقْت قنصلياِت العصافير... 
وسحبْت سفراَء الظِل

أغلقي خلفِك باَب الحكايِة
 خطواتنا تطالُب بالثأِر

ُ
فكل

للدروِب القتيلة.

* )جوزيف شومبيتر(:
 عالم أمريكي بحث في التخطيط 

االقتصادي

األفق األزرق

رسائل لم تصل! صهيل البوح



 شعر:  مجد إبراهيم 

 شعر: أنس الحجار

 شعر: أحمد بوبس
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 وأن عليك التفكير بنفسك.
ً
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َبُس ِمعطفا
ْ
 َيل

ُ
وق

ّ
مطٌر، وكاَن الش

فا
َّ
 قرَب لظى الحنيِن توق

ُ
والنبض

ْت
َ
ق

َ
 أغل

ُ
بيَن انتظاريِن، القصيدة

فا
ُّ
َعف

َ
 لهفِتها الحروِن ت

َ
آفاق

 ما ارتكبا سوى
ِّ

قلباِن تحَت الطل

ِصفا
ْ
ُحبٍّ وِمن ورِق الغوى لْم َيخ

ً
تركا على عنِق المسافِة ُمدَية

جْت بدِم التنائي والجفا رِّ
ُ

قد ض

كِّ نحَو وقائٍع
َّ

عبرا حدوَد الش

فا  َصوُّ
َ
نوُن قِد اعتكفَن ت

ُّ
فيها الظ

قطفا مواسَم لهفٍة وتعاهدا

أْن ُيترعا كأَسْي لقائِهما وفا

َرسا بذوَر الحبِّ ثّم استمطرا
َ
غ

غيَم الحقيقِة أَن يكوَن الُمنِصفا

ٍف هُّ
َ
ل
َ
كاَن اللقاُء على تخوِم ت

؟ لم يعرفا
ٌ
 أم كذبة

ٌ
أحقيقة

ميَص الَوجِد ِمن ُدُبٍر وما
َ
ّدا ق

َ
ق

 َوْهَو لْم َيُك ُيوُسفا
َ
ة

َ
ليخ

ُ
كانْت ز

ً
 ياِبسا

ً
ْحَتِطباِن ُعمرا

َ
روحاِن ت

ِر ما انطفا َصبُّ حَت التَّ
َ
وِقدا ت

ُ
كي ت

ِطفالِن والِحرماُن أْمَعَن فيهما

هًوا أسَرفا
َ
فا الِحرماُن، ل

َ
وإذا غ

ً
يرة

َ
خانتُهما عيُن الدقائِق، غ

فا رِّ
َ
والوقُت كاَن بحكِمِه ُمَتط

ٌ
ْت َدمعة

َّ
في ُمقلِة الِمرآِة َجف

ذَرفا؟
ُ
ها أْن ت

ِّ
ْن ِمن َحق

ُ
ْم َيك

َ
أَول

قا رَّ
َ
ف

َ
َرِضيا بما قسَم الربيُع، ت

 ُمدَنفا
ً
 وقلبا

ً
َهة

َّ
 ُمَول

ً
روحا

اُت الّنوى
ّ
خ

َ
همي على األطالِل ز

َ
ت

فا
َ
 يلَبُس ِمعط

ِّ
 تحَت الطل

ُ
والشوق

مي الَوْحَي ِمْن ماِضْيِك َواْنَسِكِبي َنسَّ
َ
ت

ِب
َ
ى الَحط

َ
 َعل

ً
ْهِر ال نارا

َّ
ى الز

َ
 َعل

ً
ْيثا

َ
غ

َمٍن
َ
ى ز

َ
ْصَحى َعل

ُ
 الف

َ
ة

َ
ِدي ُحْرق َوَبرِّ

ِب
َ
ِحق

ْ
َب ِلل

ْ
ذاُه الَعذ

َ
ى ش

َّ
ل
َ
ى َوخ

َّ
َول

ً
ْيِت قافية ُعصارتي أنِت إْن ُسمِّ

ْمُر ِشْعٌر في ُرؤى الِعَنِب
َ
كما هي الخ

ٌ
ْنواٌر َوعاِفَية

َ
َحراِئِقي ِفْيِك أ

َهِب
َّ
ِر الل

َ
ض

ْ
خ

َ
ٍب أ

ْ
ل
َ
ِعْيَم ِبق ِكي النَّ

ْ
ذ

ُ
ت

ُب الّساجي بأوردتي
َ
خ ُحزني له الصَّ

ِب
َ
خ  الصَّ

ُ
ِن فيها أترف

ْ
 الُحز

ُ
وصرخة

ً
ة

َ
ق خاِطُب كالهاِذي ُمَنمَّ

ُ
ما ِلي أ

َعِبي؟
َ
ِقي ِعْنَدها ت

ْ
ل
ُ
ِصْيِد َوأ

َ
ِمَن الق

ٍب
َ

ض
َ
خا غ

َ
 أ

ً
ْسيانا

َ
 أ

ُّ
ط

َ
ْن ق

ُ
ك

َ
ْم أ

َ
َول

ِبي
َ

ض
َ
َحْت غ

َ
ْد صاف

َ
ضا ق ياِدي الرِّ

َ
 أ

ّ
ِإال

ِمي
َ
ل
َ
ْرِوي َصدى ق

َ
َرٍة ت

ْ
ى َسك

َ
ْهِفي َعل

َ
ل

ِب
َ
ط

ُ
ِم الخ

َ
ق

ْ
عِر ال ِمْن َعل

ِّ
ْمَرِة الش

َ
ِمْن خ

ها
ُ
ْت َصواِعق

َّ
ف

َ
ْد ش

َ
 ق

ُ
ِصْيَدة

َ
ْنِت الق

َ
أ

َدِبي
َ
ْهراَء في أ

َ
 ز

ً
ة

َ
َدْت ِرْعش

َ
ى غ َحتَّ

بيني وبيَنِك مّما ال أبوُح به

ِد بيَن الماِء والَحَبِب
ُ
وال  التَّ

ُ
ق

ْ
ِعش

!
ً
ة

َ
ـْدَعي، ُمفـاِجئ

ُ
ـْم ت

َ
ِبي، َول

ْ
ـل

َ
ْرِت ق

ُ
ْم ز ـَ ك

ِب
َ
ل
َ
شانا بال ط

ْ
ْعُر كالُحبِّ َيغ

ِّ
والش

ً
أنا القريُب الغريُب الـُمحتفي أبدا

َتَربي
ْ
 أو كنِت ُمغ

ً
إْن كنِت لي موطنا

ماًل
َ
ْسَتِقي أ

َ
َياِلي أ

َ
ْيُت ِفْيِك خ

َ
ق

ْ
ل
َ
أ

َرِبي
َ
ى أ

َ
اْنَتش

َ
 ف

ً
ُيوحي إلى اليأِس عطرا

تّوْجُت َعْرشي بِك اْسِتْسقاَء مكرمٍة

والّدْهُر َيْمشي على ُجْرٍف من الَعَجِب

ٍة
َ
 ِبُمْعِجز

ً
َر الُحبُّ ِإْيذانا

َ
ْوض

َ
ض

ْ
َواخ

ُحِب ْت في خاِطِر السُّ
َ
َرق

ْ
ش

َ
ُجْوِد ما أ

ْ
ِلل

َرِحي
َ
ِئي ف

َ
ل
ْ
ٌم... َهْدِهِدْيِني َواك ُمَنعَّ

َرِب
َّ
ِص َوالط

ْ
ق ِهيِّ الرَّ

َ
ى َجناٍح ش

َ
َعل

ِكْيِني َسماَء العاِشِقْيَن َوِإْن
ِّ
َوَمل

ُهِب
ُّ

ُصْوِغْيني ِمَن الش
َ
راَب ف ِت التُّ

ْ
ِعف

ِم تدعوني وأنِت معي
ْ
جزائُر الُحل

ِعِبي
َ
إلى َمرافِئ ِجدٍّ زاَرها ل

ً
َدْت َهَرما

َ
 بها حّتى غ

ُ
يلهو الخيال

ْحَتُه ِرَيِبي
َ
هوي ت

َ
مَن الحقائِق ت

ٌ
 وأشواقي مسافرة

ُ
ْوث

ُ
 الـُمك

َ
كيف

ِغِب
َ
ْيٍب ولْم ت

َ
مَع الُجنوِن إلى غ

وي بأشرعتي
ْ
ل
ُ
 ال ت

ِّ
ط

َّ
 الش

َ
ة يا َربَّ

وإْن تمادى َسفيُن الَوْهِم فاقتربي

ِدي
َ
ى ساِلِفي َوغ

َ
ق

ْ
 َمل

ُ
ِصْيَدة

َ
ْنِت الق

َ
أ

 الَعَرِب
َ
ة
َّ
ْحِيي ِعز

َ
 َوأ

َ
ْي الَحياة ُردِّ

ً
ا

َ
ش

َ
ِت ِمْن َبْيداِئنا َعط

ْ
حّتى إذا ِخف

مي الَوْحَي ِمْن ماِضْيِك َواْنَسِكِبي َنسَّ
َ
ت

معطف الشوق
يبرود

الَيوَم ِشْعٌر 
وَغداً ِشْعٌر 

 التاريــِخ... يا يبـروُد
َ
يا ُدّرة

أغفى الزماُن وها إليِك يعوُد
 بدؤها ومساُرها

ُ
منِك الحضارة

 العهوِد شهوُد
ِّ

وعليِك في كل
 القلموِن... يا نبـَع الصفا

َ
يا دّرة

عيٌن لها في العاشقاِت عهوُد
الساحراُت اللحظ في أحضاِنها

الالبساُت المجـَد منـِك تلـيُد ٌ
لِك في القلوب على الزماِن محبة

     وعلى الجباِل الشامخاِت بنوُد
منِك استعاَر المجُد سحَر وجودِه

ٌ       وإليِك ينتسُب الزماُن... رغيُد
 أنِت في لغة الجماِل قصيدة

ْ
بل

      عصماُء كْم يحلو بها التغريُد    
 التاريـِخ... أنِت بياُنها

ُ
وحـكاية

... والتجويُد
ُ

يحلو بها الترتيل
 مع الصليِب فضاؤها 

َ
جمَع الهالل

جَّ نشيد
َ

فترنمْت ِبَيٌع... وض
تعَب الزماُن وليس ُيْتِعُبها المدى  

     فلها على مرِّ الزماِن وجوُد
 على طوِل المدى

ً
تبقيَن شامخة

     وإليِك يســعى ظاعـٌن وقعيُد
كم مـرَّ فيِك محـارٌب ومســالٌم

          فمضوا ووحُدِك للزمان خلوُد
 من دمشق محبتي

ُ
قد جئُت أحمل

 أهلي والزماُن شهيُد
ُ

ً     فاألهل
أهـديِك مـن روِض الشـآِم محبة

    نســجتها أزهـاٌر بها ووروُد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ألقاها الشاعر في افتتاح مهرجان يبرود الثالث األحد 10 

تشرين األول 2021.

 شعر: عبد األمير العبادي

لماذا أيتها العذارى
ال نتقاسم الصمت؛

نصف للريح
وآخر لجمر السنين؟
لماذا تخرج سنارات 

صيدنا
خالية حتى من قواقع 

فارغة؟
يا له من ضيم مؤبد

يمشي بيننا!
ال تشعره نشوات الفرح
حتى لو صدحت له كل 

مآذن اإلله
وأنِت 

كم مرة أخال رؤياك
 أبيض يالمسني! 

ً
ورقا

أراه من ترف النساء 
هدايا ومواعيد كلما تأتي

سرقتها أطياف، أو ناي 
حزين

أي دمع أكفكفه
اآلن بدأت تقصر 

المسافات
غير أن قدوم مواسم 

ذاكرتي
أو امتثال لحظات الوله

في أشعار رأيتها معلقة
في جوف قلبي أسير 

عيون الفاتنات
لن أتربص خطا الشعراء

الذين أحبطوا 
تكسرت أزاميل منحوتات 

خلجاتها
إنه تيههم المسجى

على لحظات هزيمتهم 
هزيمة تشترى في أودية 

الخذالن
تتهاوى للقاع 

موجات تهزها غرائب 
العواصف

تهبط ورائحة الزبد 
تشدها للحنين

يطل عليها شيوخ الصيد
يجرفون ما تبقى من 

انهيارت
نوارس حمقاء

كفى أيتها السواحل
بددي أحضانك لنا 

كوني لتعبنا المضني
حكايات وأسئلة

تناجي تخوم البرية
ربما تجد في بقايا 

أصقاعها
ثمة مستقر

التناسل



هناك طرق يمكنك من خاللها أن تكتب عن جريمة دون أن تثير الرعب.
بوال هوكينز

أعالمشعر

»1749«األحد2021/10/31م- 10 العدد: 

25ربيع األول 1443هـ

تأتي أهمية الســـيرة الذاتية لألدباء مـــن أنها تلقي أضواء 
مباشـــرة على مســـيرتهم اإلبداعية لهذا يعّدهـــا النقاد- وال 
سيما المشتغلون في مجاالت التحليل النفسي- من المصادر 
األساســـية لتحليل التجربة اإلبداعيـــة والحياتية للمؤلفين. 
ولكن ليست كل االعترافات على السوية ذاتها من القيمة، بل 
أكثرها مجرد نصوص أدبية تخلو من إضافات حقيقية يمكن 
االســـتعانة بها لكشـــف الجوانب الخفية من أعمال الكاتب، 

وتأثير ظروفه المعيشية في تلك األعمال.
أما الكاتب الروســـي الشـــهير )ليو تولستوي( 1910-1828 
الذي يعّد من رواد ومؤسســـي الســـرد فـــي العالم فقد أغنى 
المكتبة الروائية بروائع خالـــدة، وقدم مذكرات ال تقل أهمية 
عنها النفتاحها على التجربة اإلنســـانية عند محاولة كشـــف 

أسرار الحياة والوجود.
وقدم مذكراته تحت عنوان )الطفولة والصبا والشـــباب( )1( 
تحدث فيها عن حياته التي قّســـمها إلى مراحل ثالث، وفيها 
قدم أهم مالمح تلك المراحل، ولكنها بقيت مذكرات تقليدية 

بمجملها لتشابهها مع اليوميات التي يكتبها األدباء عادة. 
أمـــا مذكراتـــه التالية: )اعترافـــات( )2( التـــي تحّدث فيها 
عـــن عوالمه الفكريـــة، فكانت من الطراز الرفيـــع، وقد تميزت 
بالموضوعيـــة والجرأة، بل كانت صادمة في جوانب عدة. ليس 
ألن أفكار الكاتب الكبيـــر تبدلت إلى حد التناقض في مراحل 
حياته المتعاقبة، بل إلقدامه على اعترافات يتحرج األدباء من 
اإلدالء بها، وال سيما إذ يصرح أنه اتجه إلى الكتابة ليس لغاية 
سامية في نفســـه، وليس لنشـــر أفكار نبيلة، أو التعبير عن 
مشاعر وأحاسيس رغب في البوح بها للتخفيف عما يجول في 
 األقوال 

ً
صدره المثقل بتلك الهواجـــس، وقال صراحة مخالفا

المعتادة لألدباء: )بدأت بالكتابة التي لم يحملني عليها سوى 
غروري ومحبتي للربح والشهرة( )3( برغم امتالكه ثروة طائلة.

ويواصل )تولســـتوي( اعترافاته بأنه في شـــبابه لم يهذبه 
األدب، ألنـــه كان يعامـــل خدمه بقســـوة ال مبـــرر لها، ويقيم 
عالقات غرامية غير شرعية مع المتزوجات، ويشرب الخمر حتى 
ر في سهرة واحدة ما عمل فالحوه 

ِّ
العربدة، ويلعب القمار ليبذ

 لم يعد يذكرها 
ً
بمشـــقة لجمعه خالل شهور، كما قتل أعدادا

 فـــي الجيش. وإنه على الرغم من 
ً
في الحرب حين كان ضابطا

 من الجميع ألن هذه الســـلوكيات لم تكن 
ً
ذلـــك كان محترما

مستهجنة لمن ينتمي لطبقة النبالء في العهد القيصري!
وعندمـــا اختلط مع أدبـــاء عصره وجد أنهـــم يزعمون أنهم 
موكلون بنشـــر الفكـــر التنويري وهداية النـــاس إلى الطريق 
الصحيح، وحينها ســـأل نفســـه: )ماذا أعرف وما الذي أقدر أن 
أعلمه للناس؟( )4( ودون إعمال الفكر وجد أن األديب بفطرته 
يعرف مـــا يجب قوله مادام يكتب ويقـــدم ما يعجب الناس. 
ولكـــن عندما رأى األدباء يختلفون مـــن حوله فيما بينهم في 
النظر إلى أهداف الكتابة ودورها، وأن أكثرهم مجرد واهمين 
مغروريـــن ال قيمة لكتاباتهم، بدأ يفقد ثقته بالوســـط الذي 

كان يحترمه. 
وبدأت الشكوك في أهمية األدب تتسرب إلى نفسه، وعندما 
تأمل حياته وجدها تخلو من أي معنى، ولم تشفع أعماله األدبية 
لتقنعه بأنه قام بدور كبير في مســـيرة األدب: )ما الفائدة إذا 
صرت أشهر من »غوغول« و»بوشكين« و»شكسبير« و»موليير« 
وجميع كتاب العالم كل هذا جميل ولكن ماذا بعد؟()5(.  وبرغم 
 في 

ً
 يوميا

ً
ذلك لم يتوقف عن الكتابة وقد صارت لديه سلوكا

التفكير والحياة، فهو يكتـــب الروايات للقراء الذين يتابعون 
ما يخطه قلمه بشغف، ويكتب مذكراته ليحاور نفسه دون أن 

 مضجعه وال تتركه ينعم 
ّ

تتوقف أســـئلته التي بدأت تقض
بالطمأنينة كالســـابق: )ما هو الشـــيء الحقيقـــي غير الفاني 
الذي سيبقى من حياتي الخيالية الفانية؟ )6(. وعافت نفسه 
مها حتى التخمة، وبلغ ذروة 

ِّ
ملذات الدنيـــا التي غرق في ِخض

اليـــأس حين خطر له أال ينتظر الموت بأن ينهي حياته بيده. 
ولكن )الشـــعور بالحياة( بحســـب تعبيره منع حصول الحدث 
المفجع، وهذا ما جعله يقلع عن الذهاب إلى الصيد كيال يطلق 

النار على نفسه في لحظه ضعف عابرة!
ال شـــك في أن التقدم في العمر جعل )تولســـتوي( يشعر 
بجســـده بطريقة مختلفة وهو يفقد قوته مـــع دخول العقد 
الخامس وحلول الشـــيخوخة بنـــذر أمراضها التـــي تنبئ أن 
الجســـد الذي كان يضج بالشهوة ســـيرقد جثة هامدة تحت 
التـــراب ليرتع فيها الدود. ولكن هناك ســـبب آخر ربما يكون 
 في حياة كاتب كبير أقبل على المعرفة بكل جهد 

ً
أكثر تأثيرا

ودأب يســـتطيعه، فتوسعه في دراســـة اآلداب والفلسفات 
والعلوم أوحى إليه بأســـئلة أكبر من قدرة البشـــر على اإلجابة 
عليهـــا، وهذا ما جعله يـــرى الحياة مجرد وهـــم عابر، وحدث 

عارض.
 
ً
 واســـتمر )تولســـتوي( في رحلته الفكرية والروحية باحثا
متأمـــاًل، ثـــم قرر التوجـــه إلى الناس البســـطاء مـــن العمال 
والفالحين الذين ينعمون بالقناعة والرضا لعله يجد لديهم ما 
 أن معاشرتهم هي السبيل لفهم الحياة ألنهم 

ً
يفتقده، ظانا

وحدهم من يعمل ويضحي لتســـتمر الحياة على وجه األرض. 
ورآهم يعيشون بطمأنينة ألنهم يكتفون بالحياة الحاضرة وال 
يشغلون أنفسهم بأمور ال طاقة لهم بها، وهذا لم يكن يقنع 

المفكر األديب.
وخطر لـ )تولســـتوي( أنه يعيش بطريقة خاطئة ولم يفهم 
الحياة كمـــا ينبغي، بل عليه العيش بأســـلوب مختلف لعله 
يجد درب الخالص. وحينها توصل إلى أن الطريقة الصحيحة 
 عن 

ً
 يعيش من أجل نفســـه ألنه ســـيظل غريبا

ّ
في الحياة أال

العالم من حوله، بافتراض أن اإلنســـان ال يشـــعر بالســـعادة 
، وأن خدمة الناس ستدخل 

ً
 وعالما

ً
 وذكيا

ً
بمفرده وإن كان ثريا

المســـّرة إلى القلب المكلوم اإلنســـان بهذه الطريقة سيحب 

الحياة ألن حياته ليست مفصولة عن اإلنسانية، وهذا ما جعل 
)تولستوي( يقبل على االهتمام بشؤون الفالحين في ضيعه، 
ـــم أطفالهم القـــراءة والكتابة، ويكتب لهـــم الحكايات 

ِّ
ويعل

المفيدة.
وفي لحظة إشـــراق؛ اكتشـــف أن اإليمان الحقيقي هو الذي 
يمنح الحياة القيمة والمعنى، ويجعل لحياة اإلنسان القصيرة 
معنى غير محدود وال يزول وال يفنى ألن اإليمان الكامل وحده 
يجعل للوجود غاية ســـامية ال تنتهي بالموت ألن هناك حياة 
أخرى خالدة أجمل من أن يتخيلها اإلنسان الملتصق باألرض: 
)عش لتسعى إلى الله ألن الحياة ال تكون دون الله، بمثل هذا 
 من أعماق قلبي فشـــعرت بقوة الحياة الحقيقية 

ً
آمنـــت أخيرا

ولم يفارقني هذا النور الذي أشرق في حياتي حتى اليوم )7(.
أما الكاتـــب المعروف )مكســـيم جوركي( فوجـــد أنه لو لم 
 
ً
يشـــغل صديقه المقّرب نفسه بأمور الماورائيات لقّدم نتاجا
أفضـــل في مجال الفكر، إذ: )لو أنـــه كان من الطبيعيين ألبدع 
من غير شـــك مدرســـة فلسفية براقة( )8(، ســـتؤثر في حياة 
المجتمع وتنعكـــس بالفائدة، وذلك أكثر مـــن تجربة روحية 

خاصة بفرد بذاته.
***

قدمت )اعترافات( المبدع )تولســـتوي( تجربة حياتية ثرية 
إلنســـان لم يمر على األرض كغيره مـــن الناس، وكانت مثقلة 
بثمار التجارب الحياتيـــة الناضجة لمن يريد أن يجني الكنوز 
من بستان المعرفة، برغم مرور أكثر من مئة عام على كتابتها. 
وكانـــت بروعتها تضاهي أعماله األدبية مع أن تلك المذكرات 
 بالشهرة ذاتها، لهذا نجد أن تسليط الضوء عليها قد 

َ
لم تحظ

يســـهم في إنارة دروب الكثير من الناس التائهين في عتمة 
الحظ العاثر، فاألدب الجاد فعل تنويري لمن يقرأ باهتمام!
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اعترافات ليو تولستوي
  كتب: سامر أنور الشمالي 

تعزيةسالماتسالمات
يتقـــدم رئيس وأعضـــاء المكتب التنفيذي التحـــاد الكّتاب 
العرب من الشاعر عباس حيروقة عضو هيئة فرع حماة لالتحاد 
بأحـــر التعازي القلبيـــة بوفاة والده تغمده الله بواســـع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعرض الزميـــل الدكتور جابر ســـلمان عضو المكتب 
التنفيذي لوعكة صحية أدخلته المشفى، قبل أن يوضع 
تحت المراقبـــة في منزله ريثما يتماثل للشـــفاء التام، 
رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي 
يتمنون الشفاء العاجل للزميل الشاعر جابر سلمان، على 

أمل العودة القريبة لمزاولة عمله ونشاطه.

 تعرضت الزميلـــة األديبة فلك حصرية عضو المكتب 
التنفيذي التحـــاد الكتاب العرب لوعكة صحية ألزمتها 
المنـــزل للمراقبة، رئيس اتحاد الكتـــاب العرب وأعضاء 
المكتـــب التنفيـــذي وأعضاء جمعية القصـــة والرواية 
يتمنون الشـــفاء العاجل للزميلة فلك حصرية، على أمل 

العودة القريبة لمزاولة عملها ونشاطها.
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وراء كل كومة من الكتب طوفان من المعرفة.

جاسيك ييركا

قضايا وآراء
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إن وســـائط التضليـــل والتالعب بعقول البشـــر قد 
 
ً
تطـــورت بصـــورة مذهلـــة، وأصبحـــت تشـــكل نمطا
 له أسسه النفسية والتضليلية التي يستند 

ً
تواصلّيا

إليها، وله أيضا منهجيات تطبيقية متعددة األشكال 
والصور ومن يتابع بعض الصحف اليومية المطبوعة أو 
اإللكترونية وما يدور في شبكات التواصل االجتماعي 
اإلقليميـــة أو الدوليـــة، ومـــا تنقله محطـــات اإلذاعة 
والتلفزيـــون، يســـتنتج بوضـــوح بأن هناك مدرســـة 
عصرية في التضليل اإلعالمي لهـــا أصولها وفنونها 

وأساليبها.
لهذا يبدو من األهمية بمكان لشـــباب األمة العربية 
أن يعوا أســـاليب التضليل حتى ال يشربوا سمَّ الكذب 

وينشروه عن غير قصد.
وعلى سبيل المثال، هناك في الصحافة من يلجأ إلى 
إبعاد الناس عـــن االهتمام بوضع بائس أو فضيحة ما، 
عـــن طريق التركيز على هوامـــش الموضوع، أو إضافة 
قصص تافهـــة من حولـــه، بحيث يضيـــع الموضوع 
األصلي، بينما ينشـــغل القارئ أو السامع أو المشاهد 
بالثرثرة الُملهية، ويلجأ بعض اإلعالميين إلى ما يعرف 
بتكتيكات )الميكافيلية( القائمة على ممارسة الكذب 
وعدم االعتراف بالقيم األخالقية واالجتماعية الحاكمة 
لممارسة النقاش، ومن هذه التكتيكات خالل النقاش 
االدعاء بأن بعض األفكار هي خشـــبية، تجاوزها الزمن 
وأصبحـــت غير مقنعة وال صالحة للتـــداول. مثال على 
ذلك، ما نسمعه اآلن من بعض الكتبة أو المحاورين من 
أن الفكر القومي العروبي وشعاراته المعروفة لم تعد 
مالئمـــة لألوضاع العربية الحاليـــة، وإظهار من يؤمنون 
بهـــذا الفكر، بأنهم متطرفون ومتعصبـــون وغوغائيون... 
وغيرها من مثل هذه االتهامات الباطلة. ومثال آخر في 
هذا الســـياق، وهو أن بعض الكتاب أو المحاورين ممن 
امتهنوا اعتالء المنابر، يّدعون بأن ما يشـــهده الوطن 
العربـــي ليس من صنع تآمر خارجـــي، بمعنى أنهم ال 

يقّرون بوجود مؤامرات خارجية ضد الدول العربية. 
وهنا أجزم بأن مثل هؤالء من مدمني المنابر الصحفية 
واإلعالميـــة ينفذون أو يخدمون أجندات أجنبية مقابل 
المـــال الوفير الـــذي يقبضونه لقـــاء خدماتهم هذه، 
هذا مـــع العلم بأن مصـــادر أجنبيـــة أمريكية وغربية 
تؤكـــد وجود مثـــل هـــذه المؤامرات وتتحـــدث عنها 
بـــكل صراحة ووضوح ومن هذه المصادر على ســـبيل 
المثال ال الحصر، وثيقة نشـــرت منذ حوالي شـــهرين 
لمواقـــع ))ويكيليكـــس(( تحـــت عنوان »عبيـــد أوروبا 
الجدد« جاء فيها: إن اســـتراتيجية إخالء ســـورية من 
السكان استراتيجية صقور الحرب الجدد، ألن االنفجار 
السكاني في ســـورية يهدد أمن »إسرائيل« واستمرار 
وجودها، وعلى هذا األســـاس أّسســـت »جبهة النصرة 
اإلرهابيـــة« وبدأ ضخ اإلرهابيين إلى ســـورية الرتكاب 
جرائـــم وتقســـيمها. وهذا المخطط ســـّربه الصحفي 
األمريكـــي ))اليكـــس جونـــز( المناهض للسياســـة 
األمريكية. والســـؤال: أليس مثل هذه الوثيقة وغيرها 
مما ال يتّســـع المجـــال لذكرها اآلن، تـــدل على وجود 
المؤامرات على ســـورية واســـتمرار حلقاتها؟ ســـؤال 

نوجهه لناكري المؤامرات؟
 ،

ً
نعود إلى التضليل اإلعالمـــي، لنورد مثااًل آخر راهنا

وهو مواقف وســـائل اإلعالم الغربية، واألمريكية منها 

واألوروبية وبعض وسائل اإلعالم العربية التابعة لها، 
من االنتخابات الرئاســـية الســـورية لهذا العام، حيث 
بدأت هذه الوســـائل بالتشـــكيك بها واالدعاء بعدم 
شرعيتها، لماذا؟ الســـبب واضح، وهو أن أي انتخابات 
رئاسية أو تشـــريعية في العالم ال تصب في مصلحة 

الغرب وعمالئه هي غير شرعية!!
وهذا الغرب الذي يدعي الحرص على الديمقراطية لم 
يعترف بانتخابات »النمســـا« عندما أوصلت ))هايدر(( 
إلـــى الحكم، ألنه ينتقد الغرب وســـيطرة الصهيونية 

عليه.
ويمكن القول بأن األخالقية في الغرب والمصداقية 
في إعالمه قد ماتت كما أكد الكاتب األمريكي المشهور 

))باتريك جيه بوكانين(( في كتاب له بعنوان: 
))موت الغرب((.

وفي هذه األيام، وبعد أن أصبح التواصل االجتماعي 
، فإننا 

ً
هو الوســـيلة اإلعالنية األهم واألكثر انتشـــارا

نجد أنفســـنا أمام وســـائل تضليل جديـــدة ومخيفة، 
ة والهادفة إلى 

ّ
حيث تنتشـــر التعليقـــات الُمســـتفز

تشـــتيت االنتباه، أو حرفه باتجاه أجنـــدة مغرضة، أو 
حتى نحو التشكيك بكل ما يسمعه اإلنسان للوصول 
به إلى درجة اليأس، وكثرت التعابير العنصرية الفّجة 
ووســـائل الهيمنة على الرأي والمناقشـــات من خالل 
االدعاءات الكاذبة بامتالك الحقيقة، أو األخبار السرية 
ة  رة ُمعدَّ الصحيحـــة، وبعض هؤالء يكتبون جمـــاَل مزوَّ
 من قبل جهات مشبوهة، تظهرهم بأنهم 

ً
لهم ســـلفا

لعون على كل شـــيء 
ّ
هـــم العقالء وحدهم، وهم المط

دون غيرهم، وأنهم هـــم المعتدلون وأصحاب الحجج 
المتوازنة والمقنعة، بينما يوجهون الّتهم لخصومهم 
بأنهم ينتمون لتيارات وأحزاب سياسية أو لتوّجهات 

ثقافية معينة.
وهكـــذا يمكن القـــول أمام هـــذا التضليل اإلعالمي 
غير المســـبوق، أنه لو كان ))غوبلـــز(( وزير اإلعالم في 
، أو بعث من جديد، لقال لنفسه: 

ً
ألمانيا النازية موجودا

))كم كانت ماكينة إعالمنا ودعاياتنا بدائية، لو قورنت 
بمثليهـــا في الزمن الحالي؟(( وهذا يعني أن ممتهني 
التضليـــل اإلعالمي وتزوير الحقائق وتلفيق األكاذيب 
في وقتنا الراهن، قـــد تفّوقوا في عهرهم على دعاية 
دات، بعد 

ّ
))غوبلز(( ومن ثم أصبـــح موضوع كتب ومجل

 وتموياًل 
ً
 وتوجيهـــا

ً
أن أصبحـــت تقـــف وراءه تخطيا

وحمايـــة جهات اســـتخباراتية عالميـــة وإقليمية، أو 
مصالح كبرى لدول تعمل باستمرار على الهيمنة على 
الدول الصغيرة، وبعد أن صار ســـاحة من أهم ساحات 
الصراعات والتنافسات الدولية، فالكل يريد االستيالء 
على عقول الناس، وال ســـيما عقول الشـــباب للتحكم 
بمشـــاعرهم وميولهم واهتماماتهـــم وأرواحهم. وال 
يخرج عن هذا الســـياق ما تردده بعض وسائل اإلعالم 
حـــول نهايـــات األيديولوجيا والتاريـــخ التي طرحها 
روا لها 

ّ
العديد من الكتاب السياسيين األمريكيين ونظ

وا عنها بعد حين...
ّ
طوياًل، ثم ما لبثوا أن تخل

باختصار، إن هذه المدرســـة العصرية في التضليل 
 علـــى الدول 

ً
 كبيرا

ً
ل خطـــرا

ّ
اإلعالمـــي أصبحت تشـــك

والمجتمعات، ولذا يجـــب الحذر منها واتخاد إجراءات 
ه من سموم.

ّ
فعالة للحّد مما تبث

مدرسة التضليل اإلعالمي والفكري 
وسبل مواجهتها

 كتب: د. صياح عزام
 كتب: د. عيسى الشماس

يســـهم اإلعالم فـــي عمليـــة التنمية السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية 
والثقافية بأشكالها كافة، بما تمتلكه من تأثير كبير في سلوك األفراد وأفكارهم 
واتجاهاتهم. إذ يقع على عاتق وسائل اإلعالم مسؤولية تنمية المجتمع وتطويره، 
من خالل وظائفها التثقيفية والتعليمية على نشر األفكار الجديدة المستحدثة. 
 يعمل اإلعالم التنموي على توعية الناس ورفع طموحاتهم، وشّد انتباههم إلى 
 
ً
ا قضايا محّددة وخلق مناخ مالئم للتنمية وصواًل إلى جعل الموضوع التنموي جزء

من الوعي المجتمعي والفكر المؤسســـي. حيث يساعد في التركيز على العمل مع 
المجتمع من خالل البرامـــج التلفزيونية واإلذاعية، وحلقات النقاش التي تنظمها 
الصحف اليومية واألســـبوعية، التي تفيد في نشـــر الوعي من ناحية، وفي جمع 
المعلومـــات من ناحية أخرى. فيمهد اإلعالم التنمـــوي للخطط والبرامج التنموية 
الحكومية ويواكب عملية تنفيذها، ويعمل على مراقبتها في أثناء التنفيذ وبعده 

لكشف مكامن الخلل وتصحيحها.
 من خالل تقوية 

ً
 مهما

ً
 سياســـيا

ً
ومن جهة أخرى؛ يـــؤّدي اإلعالم التنموي دورا

العالقة بين القيادة والشـــعب، وتوسيع الحوار بين أفراد المجتمع، وبين المجتمع 
ز المشـــاركة السياســـية في المجتمع. كما يسهم اإلعالم 

ّ
والدولة، األمر الذي يعز

التنموي في رفع مستوى الثقافة والتعليم لدى أفراد المجتمع، والتركيز على بناء 
اإلنســـان، بوصفه أحد أهم وسائل التنمية البشـــرية التي تقوم بعملية التحفيز 
والتدعيـــم وتغييـــر االتجاهات، من خالل معايشـــة هموم النـــاس والتعبير عن 
مشكالتهم ومقاربة الحلول المناسبة لها، وبذلك يحظى بثقة الجماهير وقبولها. 
وبذلك يســـهم اإلعالم التنمـــوي في توعية الجمهور وتخليه عن الســـلوكيات 
والممارسات الضارة، وتشجعه على المشاركة في عملية التنمية، من خالل التوعية 
بحقوق اإلنســـان في إطار المواطنة الصالحة، وال ســـّيما حقوق المرأة والطفل، من 
حيث االهتمام من ناحية التعليم والتوعية الصحية والتغذية السليمة، واالبتعاد 
عن العنف األســـري بأشكاله كافة. كما تسهم وسائل اإلعالم التنموي في توعية 
الجمهـــور تجاه قضايا عالمية مثل: التغير المناخـــي، والتلوث البيئي، واألمراض 

السارية، والهجرة ومنعكساتها الفردية والمجتمعية.
ومن جهة أخرى؛ يعمل اإلعالم التنموي من خالل وســـائله المتعّددة، المكتوبة 
والمقروءة والمسموعة، ووسائل اإلعالم التكنولوجي الجديد، على االرتقاء بمستوى 
عملها من خالل تقديـــم المعلومات الصحيحة ذات المضمـــون الفكري والقيمة 
العلمية. فيسهم في تقديم الحقائق والبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة، 
ن القائمين بالتنمية من القيام بعملهم بشـــكل صحيح ومن ثم تحقق 

ّ
التي تمك

عملية التنمية أهدافها.
لذلك يجب أن يمتلك اإلعالم التنموي، على المستوى الوطني، رؤية استراتيجية 
، وقدرة على استخدام التقنيات الحديثة، حيث يعتمد على 

ً
 علميا

ً
تنموية وتفكيرا

وسائل مهنية عالية الدقة، تتوافر فيها الشروط الالزمة إلنجاح العملية التنموية 
فـــي جميع أنماط التعليم والتدريب، بما يســـهم في بناء العقول والنفوس... من 
خالل انفتاح المجتمع على أفكار جديدة ومبادئ حديثة، وتطويرها لتصبح مالئمة 

للمجتمع المحلي.
   لقـــد برز في العقود األخيرة دور وســـائل اإلعالم في توعية الجمهور بالحفاظ 
 على ممارســـة أســـلوب حياة يحافظ على الموارد الطبيعية، من 

ّ
على البيئة والحث

خالل ترشيد استخدام المياه والطاقة، واستخدام أساليب تضمن مواصلة التطّور 
الصناعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات اإلنســـان في الوقت الحاضر، واستمرار 
عجلة التنمية بشكل مستدام، من دون استنفاد الموارد الطبيعية وحرمان األجيال 

القادمة من االستفادة منها.
وهذا ما أدى إلى ظهور فرع من اإلعالم التنموي تحت اسم: »اإلعالم البيئي« الذي 
ف رســـالته اإلعالمّية لخدمة قضايا البيئة، وتســـليط الضوء على المشكالت 

ّ
يوظ

 بذلك الوسائل اإلعالمّية التقليدية 
ً
البيئية وآثارها، والتوعية بأخطارها، مستخدما

والحديثـــة للوصول إلى الجمهور المســـتهدف. ويكون في ذلـــك فائدة عظيمة 
للدارســـين والباحثين في قضايا البيئة والتنمية، والدراســـات المتعلقة بالمياه 

والتربة والزراعة واألغذية والطاقة والتنمية المستدامة.
والخالصة: تمتلك وســـائل اإلعالم، بأشـــكالها القديمـــة والحديثة، القدرة على 
القيـــام بدور فّعال لتحقيق نهضة تنموية في المجتمع إذا ما أحســـن توجيهها 
ب تطويرهـــا باســـتمرار لمواكبة المســـتجّدات 

ّ
وتوظيفهـــا، األمـــر الـــذي يتطل

ب ذلك التركيز على التأهيل 
ّ
 بعد يوم، كما يتطل

ً
التكنولوجية التي تتســـارع يوما

اإلعالمي وزيادة فـــرص التدريب لإلعالميين لتأهيلهم المتالك األدوات اإلعالمية 
الحديثة، والمهارات الالزمة، الســـتخدام التقنيات الحديثة، وتأمين مناخ مناسب 
يســـتطيع هذا اإلعالم من خالله القيام بدوره المطلوب، بما يخدم عملية التنمية 

البشرية الشاملة في إطار التنمية المستدامة  في نواحي المجتمع كافة.

دور اإلعالم 
في التنمية المجتمعّية 

سالمات سالماتسالماتسالمات
تعـــرض الزميل القاص عوض ســـعود عوض 
عضو اتحاد الكتاب العرب لوعكة صحية ألزمته 
المنـــزل للمراقبة، رئيس اتحـــاد الكتاب العرب 
وأعضـــاء المكتـــب التنفيذي يتمنون الشـــفاء 
العاجل للزميل األديب عوض سعود عوض، على 

أمل العودة القريبة لمزاولة عمله ونشاطه.

تعرض الزميل الدكتور نزيه بدور عضو 
اتحاد الكتاب العـــرب فرع حمص لوعكة 
صحية ألزمتـــه المنـــزل للمراقبة، رئيس 
اتحاد الكتـــاب العرب وأعضـــاء المكتب 
التنفيذي يتمنون الشفاء العاجل للزميل 
األديب نزيه بدور، على أمل العودة القريبة 

لمزاولة عمله ونشاطه.

تعرض الزميل األديـــب الدكتور أحمد زياد 
محبـــك عضو اتحـــاد الكتاب العـــرب لوعكة 
صحية ألزمته المنـــزل للمراقبة، رئيس اتحاد 
الكتاب العـــرب وأعضاء المكتـــب التنفيذي 
يتمنون الشفاء العاجل للزميل الدكتور أحمد 
زياد محبك، على أمـــل العودة القريبة لمزاولة 

عمله ونشاطه.

تعرض الزميل الشـــاعر معاويـــة كوجان عضو 
اتحـــاد الكتاب العرب فرع حمـــاة  لوعكة صحية 
ألزمته المنـــزل للمراقبة، رئيـــس اتحاد الكتاب 
العرب وأعضاء المكتـــب التنفيذي وأعضاء فرع 
حماة وأعضاء جمعية الشـــعر يتمنون الشـــفاء 
العاجل للزميل الشاعر معاوية كوجان، على أمل 

العودة القريبة لمزاولة عمله ونشاطه.
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وَبهَجُتها  حزُنها  وبوحها..  ديدُنها  عشُقها  »الشام« 
ها وتجلّيها. وهمُّ

وجدائَل  أوابَد..  عطر..  وخوابَي  وأمكنًة..  أناسًا  الشام: 
هذه  في  عاشوا  من   

ُّ
كل صاَغُه  تاريخًا  ياسمين.. 

من  لتصوَغ  األبد..  بقاَء  والباقيُة  األبد..  ابنُة  المدينة: 
الحواري  وعبق  األرض  بعشق  نابضًا  بهاًء  ذلك   

ِّ
كل

العتيقة.. وشموِخ قاسيون..
عها  أمداء تجربتها، بتنوُّ منذ بداياتها األولى وطوال 
وَفرادتها، لم َتختِر األديبُة د. ناديا خوست أن تكون 
التاريخ،  مناهل  من  َتُعبُّ  ثَقًة  ُموِّ أو  فحسب،  روائيًة 
وَتْلَهُج  عروقها  في  تسافُر  لمدينٍة  عابرًة   ً عاشقة  أو 
في نبِض قلبها.. ويسكن أهُلها بأوجاعهم وأحالمهم 
فيافَي العقل والنفس والروح.. لم ترُكْن ناديا خوست.. 
بإبداعها  َتْغزَل  أن  اختاَرْت  بِل  األطياف..  تلك  ألحد 
 

ُّ
باهرًة ترقُص وتزدهي فيها كل لوحًة فسيفسائيًة 

 مجدواًل باالنتماء..
ُ

َق العشق هذه األطياف.. فتألَّ
األدبي..  الخيال  بتخوم  جًة  ُمتوَّ الواقعيُة  وتجّلِت 
بصدِق  َمًة  ُمَدعَّ والمعرفُة  الموسوعّيُة  وظهرِت 
اإلحساس وعمق المسؤولية.. فكانت أديبُتنا المبدعة: 

خًة، حصيفًة..  عاشقًة، ُمنتميًة، مؤرِّ
ُمنجزها  دروب  عبر  َف  نطوِّ أن  لنا  ويطيب  طاب  وكما 
اإلبداعي واإلنساني.. فإن من واجبنا أن نقف باحترام 
الوردة  هذه  قّدَمْتُه  الذي  المنجز..  هذا  أمام  وتقدير 

الدمشقيُة النّدية.. 
قالوا في ناديا خوست:

في  اهتماماتها  تتفحص  »حين  عرسان:  عقلة  علي 
الكتابة، وال سّيما الرواية التاريخية، تجُد نفسَك أماَم 
شخٍص متعّلٍق بالتأريخ يشّده األدُب إلى ساحِتِه وال 
يستطيُع أن يكوَن ُمحايدًا، وأمام أديب ال يستطيع أن 
يتخلى عن التاريخ ولذة التواصل معه والتدقيق في 

حوادثه واستلهام بطوالته«.
ح: »لم تجلس ناديا خوست في برج عاجي  وليد مشوِّ
ج  تصوغ أحالمًا وأمنياٍت وأفكارًا مثالية، بل نزلت لتزوِّ
قلمها لقضية اجتماعية... ترنو دائمًا إلى المستقبل 
البعض  ارتضاه  الذي  الخمول  ناكرًة وُمستنكرًة ذلك 

قة«. ضمن أبعاد أنوية ضيِّ
ناديا  قصص  في  الساطع  »إن  هيف:  أبو  الله  عبد 
الذهنية  أو  النظرية  أو  العالقة  بروُز  هو  خوست 
للقبول  تمتثل  المرأٍة  شخصية  حرارِة  إلى  مستندة 
االجتماعي ثم ال ترضخ مما يجعل في كتابتها مراودة 

الحتكام الفن إلى الواقع«.
في  بالكثير  خوست  لناديا  »ندين  معاذ:  الرزاق  عبد 
بدعمها  لها  ندين  القديمة،  دمشق  على  الحفاظ 
وتشجيعها الدائم لآلثاريين والمؤرخين المخلصين 
لمدينة  مشرق  لمستقبل  الساعين  مع  سعوا  الذين 

عريقة«.
خلف الجراد: »الدكتورة ناديا خوست تربط ما يجري 
في فلسطين وما يجري في العراق مع محاوالت الغزو 
مدن  في  العربية  الهوية  عناصر  وتدمير  الثقافي 

ٍوعواصم عربية عديدة«.
مالك صقور: »الشام هي األثيرة لدى د. ناديا خوست، 
الشام«  بالد  في  و«حب  الشام«  »أحب  أبدعت:  لذا 
و«أعاصير في بالد الشام« و«شهداء وعشاق في بالد 

الشام، و«وداع ولقاء في بالد الشام«.
عصام خليل: »كانت ناديا خوست، في أعمالها، ترسم 
واقعًا فنيًا يفتقر إلى بهائه وعذوبته الواقع الواقعي، 
واقعًا تتوغل فيه الروح، مشدودة بنداء العطر، إلى زمن 
يتكدس في الذاكرة كأنها تؤكد أن أروقة الزمن الذي 
المداخل  تلك  إليها  تفِض  لم  أوحالها،  في  نتخبط 
باالنهيارات  إحساسها  وكان  بواباتها.  رسمْت  التي 
المتالحقة يدفعها إلى اإلمساك باللحظات، وتثبيتها 
في الوجدان لكيال يستقر الطارئ العابر على حساب 

األصيل المقيم«.
ما  كتبت  خوست  ناديا  كانت  »وإذا  خالد:  أبو  خالد 
نصطلح على تسميته رواية تاريخية، فهي لم تكن 
َخًة بمقدار ما هي مبدعة لرؤية استخلصتها من  ُمَؤرِّ
زاوجت  حيث  بالواقع.  ومعرفتها  بالتاريخ  معرفتها 
بينهما في الكتابة كما هي الحال في الحياة. فجاءت 

للتاريخ  أخرى  قراءة  للمتلقي  م  قدَّ واحدًا  نسيجًا 
ًسًة على وثيقة كما هي مؤسسة على التخييل  ُمَؤسَّ

الذي ال يقوم ِمْن دونه أي إبداع«.
قالوا في روايات ناديا خوست:

بالد  في  »حب  رواية  يميز  ما  أهم  األعرجي:  نازك 
ما  أو  ذواتها  في  سواء  شخوصها،  اكتمال  الشام« 

يحيط بها«.
عبد الرحمن عمار: »أكاد أقول: إنني كقارئ استطعت، 
من خالل ما قدمته الرواية ]حب في بالد الشام[ لي، 
أن أرسم لوحة نابضة بالحركة والحياة والواقعية لكل 

من الشخصيات األساسية على األقل«.
رواية  الشام(  بالد  في  )حب  »إنها  حميد:  حسن 
طي  يزال  ما  الذي  الحقيقي  البعيد  عن  الكشف 
األدراج، والمكاتب، والسفارات الدبلوماسية، والغرف 
المغلقة... إنها حريق ذواتنا الذي ربما امتد إلى أزمات 

قابلة أيضًا«.
)أعاصير  الرواية  فضاء  »ينفتح  حسن:  قصاب  حنان 
إلى مدينته  الجملة األولى« عاد  الشام( منذ  في بالد 
»على احتماالت السفر والغياب والهجرة وربما النفي 
وكل ما يحمله فعل عاد من تعاكس مع مسببه رحل. 
والمكان،  الشخصية  بين  الصلة  يعقد  عاد  والفعل 
بداية معلومات سيبني عليها شرط  القارئ  ويعطي 

دخوله في عالم المتخيل«. 
جمال شحيد: »ترسم رواية »أعاصير في بالد الشام« 
السوري  المجتمع  نكبات  عن  عمالقة  جدارية  لوحة 
بأسلوب  وتقدمها  األربعينيات.  في  الفلسطيني 
ما  ويقول  تصريحًا  يقول  ما  يقول  دقيق  توثيقي 
لنا  تقدم  التاريخي  بهوسها  ولكنها  تلميحًا.  يقول 
الشعبي والوطني  القاع  شخوصًا ينبعون من صميم 

واألسطوري«.
السورية  والباحثة  الكاتبة  رواية  »تأتي  شبانة:  عمر 
الذكرى  في  الشام«،  بالد  في  »أعاصير  ناديا خوست 
شعبها،  واقتالع  فلسطين  الحتالل  الخمسين 
مستندة إلى شهادات شخصية وموسوعات ووثائق 

ومذكرات وكتب تاريخية«.
الشام«  بالد  في  »أعاصير  قارئ  »إن  ميهوب:  عفراء 
واألرقام  والحوادث  التاريخ  بأن  للمؤلفة  يشهد 
عن  إليها  الحاجة  تقل  ال  النص  بنية  في  المسجلة 
هذه  من  هامًا  جانبًا  يشكل  الذي  الشعر  شفافية 
وطموحاته،  اإلنسان  ألحالم  خدمة  ويأتي  الرواية 
وكياسة  األدب،  وتذوق  الفكر،  للرواية شريف  تجمع 
الصياغة وطيب الكلمات لتدار الحبكة الروائية التي 

أبدعت المؤلفة أيما إبداع في صياغتها«.
عادل الفريجات: »قدمت ناديا خوست )في روايتها: 
المؤرخ  يقوى  ال  ما  الشام(  بالد  في  وعشاق  شهداء 
على  التخييل  تغليب  خالل  من  تقديمه،  على 
خالل  ومن  تقديرها،  يعسر  بنسبة  ولكن  التاريخ، 
بالحوافز  وترشح  األحداث،  تصنع  شخصيات  خلق 
من  كائنات  واالنفعاالت، شخصيات هي  والعواطف 
لحم ودم، تقف جنبًا إلى جنب مع شخصيات تاريخية 
صاغت تاريخ هذه األمة، بكل ما فيه من إخفاق وإنجاز، 

وأتراح وأفراح«.
ريم منصور األطرش: »شاهدت د. خوست في المكتبة 

الوطنية تعمل بجّد في وثائق تلك المرحلة إال أنني 
الجهد  نتاج هذا  أنني سأقرأ  قّط  بالي  لم يخطر في 
هذا  ثم  والجمال،  الصدق  من  الكم  هذا  فيها  روايًة 
الكم من الخوف والضياع حتى البكاء والحزن واأللم«.

قالوا في قصص ناديا خوست:
رياض عصمت: »إنها ]ناديا خوست[ قاصة من طراز 
فريد تكتب بإلهام وعفوية، فتتدفق قصصها كغدير 
قصصها  شيء.  جريانه  ُيوقُف  ال  العذب  الماء  من 
من  فصول  وكأنها  والصدق،  الحرارة  بنفس  تتالحق 

رواية طويلة، فالحياة لديها صورة متكاملة«.
»مملكة  مجموعتها  يصف  الشمالي:  أنور  سامر 
عنوان  مجرد  ليس  الصمت(  »)مملكة  بأن:  الصمت« 
مجموعة قصصية بل هو كيان متخيل، مبني بفنية 
وأبعاده  المكانية،  بجغرافيته  األديبة  عالية، شيدته 
هذا  وعبر  االجتماعية،  بعالقاتهم  وأناسه  الزمانية، 

العالم تشكلت قصص الكتاب«.
خوست  ناديا  تجربة  تستمد  »ال  الصالح:  نضال 
القص  تجربة  في  النسبية  ريادتها  من  القصصية 
لهذه  مفارقتها  من  بل  فحسب،  السوري  النسوي 
التجربة بتميز أسلوبها المتوتر البسيط الحّي واآلسر، 
والذي ال تبدو معها متأثرة بأحد أو متشابهة مع أحد 
قصص  إبداع  في  العالية  كفاءتها  ومن  جهة  من 
ذات نكهة متميزة وإحساس شجي بالحياة من جهة 

ثانية«.
مؤلفاتها:

أحب الشام، )مجموعة قصصية(، دمشق 1967
وزارة  قصصية(،  )مجموعة  آخر،  شيء  القلب  في 

الثقافة 1970
كتاب ومواقف، )دراسات أدبية(، اتحاد الكتاب العرب 

 1983
الثقافة  وزارة  قصصية(،  )مجموعة  عكا،  سجن  في 

1984
الهجرة من الجنة، عن المدينة العربية، 1989

الكتاب  اتحاد  )مجموعة قصصية(،  للغريب،  ال مكان 
العرب 1990

الثقافية  )الندوة  والحجر،  اإلنسان  ذاكرة  دمشق 
النسائية(، 1993

العرب  الكتاب  اتحاد  )رواية(،  الشام،  بالد  في  حب 
1995

الكتاب  اتحاد  قصصية(،  )مجموعة  الصمت،  مملكة 
العرب 1997

أعاصير في بالد الشام، )رواية(، اتحاد الكتاب العرب 
1998

شهداء وعشاق في بالد الشام، )رواية( اتحاد الكتاب 
العرب 2000

الكتاب  اتحاد  )رواية(،  الشام،  بالد  في  ولقاء  وداع 
العرب 2002

مسار الواقعية في القصة السورية، )دراسات أدبية(، 
أمانة عمان 2002

الكتاب  اتحاد  )رواية(،  الشام،  بالد  في  وأحالم  دماء 
العرب 2005

ألف ليلة وليلة والرواية التاريخية، دراسات 2011 
أوراق من سنوات الحرب، دراسات 2014 

مسرحيات الحرب على سورية، 2015 
مهاجرون في البحر، 2017 

منطقة آمنة، 2018 
الحرب المفتوحة، 2018 

موسكو أطياف ذكريات، وزارة الثقافة 2021.
صفحٍة  وعلى  العجالة  هذه  في  أننا  المؤّكد  ومن    
َنِفَيها  أن  نستطيع  ال  أسبوعية  جريدة  من  واحدٍة 

ها اإلبداعي اإلنساني الحضاري.. حقَّ
ولكننا ُموِقنون ِبُنبِل رسالتها وكفاحها وصالبِة رأيها 
أنها  أيضًا  ومؤمنون  والحقيقة..   

َّ
الحق إلى  الُمْسَتِنِد 

في  سواها  تشبه  ال  التي  بصمَتها  وستترُك  َتَرَكْت 
سيرورة المعرفة ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل..

العّز والسالم والعافية لتبقى  المزيد من  نتمنى لها 
من  ننهل  ونبقى  الساحرَة  َة  الدمشقيَّ األيقونَة  بيننا 

معارفها الجّمة ومن إبداعاتها الظافرة.

األديبة والباحثة الدكتورة ناديا خوست
االنتماء الخالُص النظيف.. واإلبداُع العالي في كلِّ ما َأنجَزْت..

اُدق األمين وردُة دمشق.. وصوُتها الصَّ
ناديا خوست الُمناِفَحُة باستمرار 
عن شرف الكلمة والهدِف النبيل..

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
 ت�شدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
 اأ�ش�شت و�شدرت ابتداًء من عام 1986

املرا�شالت
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب)3230( - هاتف 6117241-
التحرير.  رئيس  باسم  المراسالت  جميع   -6117244 -فاكس   6117240

هاتف االشتراكات 6117242

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.

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

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

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي

املديـــر امل�شــــــــ�ؤول:
د.حممد احلوراين
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئيـــ�س التحريــر: 
اأ. توفيق اأحمد

مديـــر التحريــر: 
د.عبد اهلل ال�شاهر

اأمينا  التحرير: 
جناح اإبراهيم،  داود اأبو�شقرة

هيئـة التحريـر:
حممد ح�شن العلي،  عيد الدروي�ش، 

فايزة داوؤد، �شليمان ال�شلمان،  
د. اإبراهيم �شـــــعيد، جهاد الأحمدية، 

حممد احلفري، معاوية كوجان، 
اأو�ش اأحمد اأ�شعد، يحيى حميي الدين

الإ�شـراف الفني: 
ن�شـــال فهيـم عيـــ�شى

رئي�س الق�شم الفني:
 مهـــا ح�شـــن
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