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أن تذهـــب إلـــى البصرة يعنـــي أن تذهب إلى حاضـــرة من حواضر العلـــم واألدب واألخالق 
والفلســـفة واإلبداع، يعني أن تسلك مدارج العلم واألصالة واالنتماء الصادق، إنها البصرة وما 
ن بنيانها، وهي  م أسســـها وحصَّ د اللغة ودعَّ أدراك ما البصرة إنها مدينة الفراهيدي الذي قعَّ
مدينة رائد الشـــعر الُحّر في العراق المبدع بدر شـــاكر الســـياب، الذي عرف ببالغته وأصالته 
 بأنه ابن البصرة، هذه المدينة التي أنجبت األخفش وابن 

ً
وسعة ثقافته، والذي كان يفخر دائما

برد والجاحظ وسيبويه والفرزدق وابن المقفع.
مو مهرجان المربد 

ّ
أربعة أيام بلياليها حافلة بالشـــعر والنقد واألدب، حاول مـــن خاللها منظ

إعادة األلق والســـحر، لهذه المدينة الضاربة في عمـــق التاريخ والمتكئة على تالل من الثقافة 
والفكر والفن واإلبـــداع، كما حاول القائمون على المهرجان الخروج من النمطية المعهودة في 
افتتاحه ضمـــن القاعات المغلقة، فتّم االفتتاح في الهواء الطلق في ســـاحة جامعة المعقل 
األهلية ذات البناء األخاذ والتنظيم العمراني الســـاحر، كما تم تنظيم جلسات أدبية في قاعة 
، هـــذا البيت الذي عرف 

ً
الفراهيـــدي وأبي الخصيب والقرنة والزبير وفي بيت الّســـّياب أيضا

باألصالة واألدب والفرادة الشعرية.
 بُحّب وطنه وعشقه والتماهي فيه، إلى الدرجة التي لم يكن يتصّور 

ً
وكم كان صاحبه مسكونا

أن ثمة عاقاًل يمكن أن يخون بلده أو يعبث بأمنه واستقراره:
ْعَجُب كيف يمكُن أن يخوَن الخائنوْن.

َ
إني أل

يخوُن إنساٌن بالَدْه؟
َ
أ

إن خاَن معنى أن يكوَن فكيف يمكُن أن يكون؟
 في بالدي من سواها.

ُ
الشمُس أجمل

ُه بها 
َ
ق

ُّ
من جهة أخرى فإن شـــغف الشاعر بوالدته وتعل

كان يتقاطع كثيرا مع حبه لبلده وإخالصه له وتفانيه في 
الدفاع عنه،  ال بل إن صدمة رحيل والدة الّسّياب لم تفارقه 
طيلة حياته، وبقيت حاضرة في أبياته ونصوصه، والسيما 

ْقصيدته » الباب تقرعه الرياح« والتي يقول فيها:
ها الحبُّ العميق

ّ
هي روُح أمي هز

ْهي تبكي
َ
حبُّ األمومِة ف

ْآه يا ولدي البعيَد عن الديار!
 وال رفيق

َ
ويالُه كيف تعوُد وحَدَك ال دليل

 سوٍر من حجاْر
َ

أماه.. ليَتِك لم تغيبي خلف
 في الجدار!

َ
 وال نوافذ

َّ
ال باَب فيه لكي أدق

 منك زاْر
ً
الباُب تقرعُه الرياح لعل روحا

هذا الغريب!!
ُه الحنيْن

ُ
هو إبنك السهراُن ُيْحِرق

أماه ليَتِك ترجعيْن.
 في 

ً
ولإلنصاف فإّن ســـحَر هـــذا النصِّ لم يكـــن غائبا

الدورة الرابعة والثالثين لمهرجان المربد لهذا العام، دورة 
الشاعر إبراهيم الخياط، من خالل الميمية الرائعة للشاعر 
ياس الســـعيدي والتي آثر أن يخصصها لوالدته الراحلة 
قبل أيام، فاستطاع من خاللها أن يمأل القاعة التي غصت 
 كما هي كلماته 

ً
، تمامـــا

ً
 صادقا

ً
بالجمهـــور بـــكاًء ونحيبا

المؤثرة ومما جاء فيها:
 لمن أراهْم

ُ
 أقول

ْ
صباحي إذ

صباُح الدمعتيِن أبي وأمي
صباُح الذاهبيَن بملح روحي
صباُح الماكثين بغير طعِم

صباُح الال
صيح باسمي

َ
صباح الال شفاِه ت

ِك كل يوٍم
ُ
يطاعنني رحيل

وكم ِبدعاِك قد طاعْنُت هّمي
 دون أمِّ

ً
أرى أماه آها

ي. فيلدغ طيبة األوراق سمِّ
لقد نجح مهرجان المربد لهذا العام في استقطاب أسماء كثيرة ومختلفة من معظم أقطار الوطن 
العربي وخارجه، كما نجح في إفساح المجال أمام نقاشات من شأنها أن توضح صورة ما جرى ويجري 
في ســـورية، فثمة الكثير من األدبـــاء والكتاب والمثقفين العرب الذين حضـــروا المهرجان، مّمن 
 مازالت 

َ
شّوه اإلعالم صورة سورية في أذهانهم، إلى درجة أن البعض منهم كان يعتقد أن دمشق

تعيش حاالِت الخطف والسطو في وضح النهار وأمام أعين المارة.
جاَء مهرجان المربد هذا العام فرصة لالســـتماع إلى شـــيء من الشـــعر الحقيقـــي والنقد البّناء، 
كما كان فرصة لتوضيح الصورة الحقيقية لســـورية، وهي التي بدأت تســـتعيد عافيتها وأمنها 
 عن الزيف 

ً
واســـتقرارها، مع دعوة اإلخوة العرب لزيارة بلدنا للوقوف على حقيقة الوضع فيه، بعيدا

اإلعالمي والتضليل المأجور.
 التحاد 

ً
اًل باألستاذ ناجح المعموري، وشكرا

ّ
 لالتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق، ممث

ً
شـــكرا

 أن يعود لسورية وللعراق األمن 
ٌ

نا أمل
ُّ
األدباء والكتاب في البصرة ممثال بالدكتور سلمان كاصد. وكل

واالستقرار بشكل كامل، حتى يعود للثقافة ألقها وللفكر حضوره.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

البصرة ومربد 
الشعر

أربعة أيام بلياليها 
حافلة بالشعر والنقد 

واألدب، حاول من 
خاللها منّظمو 

مهرجان المربد إعادة 
األلق والسحر، لهذه 
المدينة الضاربة في 

عمق التاريخ والمتكئة 
على تالل من الثقافة 
والفكر والفن واإلبداع،

لوحة للفنانة التشكيلي العالمي ويليام ميريت تشيس

لوحة للفنانة التشكيلي العالمي الكسندروفيتش كيسيليف



لو كان بوسعي أن أفعل لكتبت موسوعة ضخمة عن كلمَتي حظ ومصادفة. فبهاتين الكلمتين، تكتب اللغة 
الكونية

باولو كويلو

قراءاتشعر
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  كتب: سهيل الذيب

 .
ً
 رقمّيا

ً
رواية من مئتي صفحة وخمســــة وعشــــرين مقطعــــا

غالفهــــا رماديٌّ فاتــــح، على الرغم مــــن أّن الكاتبة تكــــره اللون 
 على 

ّ
لها لوحة لمســــجد وثالثة ظالل لــــه، ليدل

ّ
الرمــــادّي، يتخل

خاذه أنيسها ومنقذها وفاتح 
ّ
إيمانها العميق بالقرآن الكريم وات

بصيرتها، في لوحة المسجد ذاتها حقل أخضر يشي بعشقها 
تها التي ســــحرتها بجمالها وفتنتها 

ّ
للطبيعة، وجعلهــــا ضال

وبراءتهــــا، وهناك قفــــٌص بابه مفتوح، والعصفــــور، أو الحمامة 
تقف على جســــد امرأة ال مالمح لها، تغلق عينيها وتفترش أّمنا 
األرض، التي جئنا منها وســــنعود إليها، الرواية صادرة عن دار 
)توتول( للطباعة والنشر والتوزيع، وتهدي الكاتبة روايتها إلى 
أولى حروفها وأجملها، »سيمفونية« الكتابة سهير عروس، وإلى 
ة على حزمها في انتقاء إهدائها، فهو لمن 

ّ
 من سيقرؤها دال

ّ
كل

يقــــرأ الرواية فقط. وكاترينا بطلة الروايــــة أرادت أن تأخذنا في 
صفحاتهــــا في ثالث رحالت؛ واحدة إلى وادي العصافير، وأخرى 
.
ً
ها رمزية تقريبا

ّ
إلى وادي الكآبة، واألخيرة إلى وادي الكتابة، وكل

م، وهي 
ّ
شــــجاعة من الكاتبة أن تسرد روايتها بأسلوب المتكل

تتحــــّدث في التمهيــــد آلالء عن واقع روايتها التي ســــتكتبها 
؟« 

ً
فتقول: »الواقع غنّي يا آالء! لماذا أستعيض عنه إن كان كافيا

إذ إن الروايــــة شــــديدة الواقعّية منذ البدء، وســــتكون التاريخ 
الجامــــع لعادات وأحداث وقصص مجتمع أو منطقة أو دولة، وقد 
حــــّددت أكثر أحداث هذه الرواية في دمشــــق، وأعلمتنا البطلة 
منــــذ البدء أّنها تعاني مــــن نوع من الكآبة ســــّمته كآبة ما بعد 
الســــفر، ولذلك فهي في مطلع الرواية تخبرنا أّنها وّدعت الحّب 
والتفاصيــــل العاطفّية إلى األبد، لتنتظر تفاصيل كتابّية ألنها 
ها قابلت 

ّ
واقعة في غــــرام الكتابة وشــــغفها، لكن لســــوء حظ

 ليضع لها معالــــم الطريق، لكنه أغلق الطرق والمنافذ في 
ً
كاتبا

وجههــــا لتّتجه إلى طريق آخر بعيد كل البعد عن طريقها الذي 
تعشــــقه. وهناك عادت إلى هوايتهــــا األولى لتجتهد وتكتب 

أولى رواياتها ولتحقق حلمها الكبير في وجودها.
الرواية:

هــــذا النوع من األعمال األدبية ُيدعــــى مذكرات، وإن كان على 
لسان بطلتها كاترينا، فهناك الكثير من األسماء المعروفة التي 
أوردتهــــا؛ كالدكتور أديب خضور، وفريــــال مهنا، وفاتح كلثوم، 
ة في ذلك على الصدق والواقعّية 

ّ
وخالد األشــــهب، وغيرهم، دال

البعيدة عن الخيال، وفي رأيي: ال بّد للكتابة الروائّية أن تستند 
 
ً
إلى الخيال ولو في حدوده الدنيا، فالواقع الُمتخّيل أشــــّد تأثيرا

من الواقع العادي.
 يأخذنا 

ً
 وال حدثا

ً
 ُمحــــّددا

ً
وفــــي هذه الرواية ال نجــــد موضوعا

 عن رتابة الســــرد الطويل، فهي تتحّدث عن أشياء كثيرة 
ً
بعيدا

ال رابــــط بينها، تأتي من خالل تداعــــي أفكارها الذي أخذتنا به 
من فكرة إلى فكرة، ومن عصافيرها الكثيرة التي ترّبيها وتحزن 
عليها، وتخاف من تجّبر بعضها، إلى الشــــاعر منذر، والروســــي 
ياروســــالف، ومن ثّم إلى الهّرة التي دهســــتها الســــيارة، إلى 
مواضيــــع كثيرة أخــــرى، فالجيــــش وبطوالتــــه، وتطّوعها فيه، 
ومحاضراتهــــا في الكلية، إلى الحرب وتداعياتها، إلى »المجارير 
ل لها عقدة نفســــية، وإلى 

ّ
المســــطومة« التي كادت أن تشــــك

ســــر. كاترينــــا تتحّدث على 
ُ
افتقــــاد النظافة لدى الكثير من األ

م أفكارها، أو تقّدم لنا ما يجبرنا على 
ّ
ســــجّيتها من دون أن تنظ

متابعــــة تفاصيل حياتها اليومّية، لوال هذا الكّم غير القليل من 
، وعلى لسان 

ً
الفلســــفة والحكمة، التي جاءت على لسانها حينا

 
ً
 آخر كما جاء في أحد حواراتها: »قد أكون غامضا

ً
ُمحاورهــــا حينا

 للوضوح«.
ً
كالبحر والغموض ليس إاّل ستارا

وفي مــــكان آخر تقول: »صــــرخ في وجهي، )تقصــــد الكاتب 
منــــذر الذي التجأت إليه بعد نصيحة من أحد أصدقائها(، كفى 
ال تناقشــــيني!«. صرخت: »كفى أنت!، لســــت أنا من يناقشــــك، 

أفكارك تصارعك فتعتقدها أنا«.
لقد تغلغل اليأس إلى نفســــها الشــــفيفة العذبــــة، بعد أن 
ــــرت بصحفّي 

ّ
، ثم تعث

ً
صدمها هــــذا الكاتب وشــــّتتها فكرّيا

ة فأرجعهــــا إلى الوراء، وكذلــــك فقد أخفقت في 
ّ
زاد الطيــــن بل

، مــــن هنا؛ رأيناها ســــوداوية 
ً
الصحيفــــة التي ال تطعــــم خبزا

اختــــارت المواجهــــة في الحياة لــــكل أنواع المشــــاعر عدا تلك 
ق بعصافيرهــــا التي ترّبيها في غرفتها وتحّبها إلى 

ّ
التي تتعل

الدرجة التي اســــتغنت فيها عن حبيــــب يمأل لها حياتها، فها 
نسى بهذه البساطة 

ُ
هي ترثي العصفور »ســــينو« بقولها: »ال ت

يا ســــينو فرائحة رحيلك تطاردنــــي«. وفي موضوع آخر تخاطب 
ياسميناتها وشــــجيراتها كأنها بناتها: »نادتني ياسميناتي 
ــــجيراتي وتحّدثن إلّي وهمســــن لي«. فهــــي بنت الطبيعة 

ُ
وش

وعاشقتها. وقد )أنســــنت( أزهارها وشجيراتها لدرجة الحديث 
بينهــــا ما اضطرني إلى الســــكوت عن الخطأ اللغــــوي، إذ إّن في 
اللغة يجب أن نقول )تحدثت إلّي، وهمســــت لي(، فنون النسوة 

ستخدم إال للعاقلة.
ُ
ال ت

بدت لي البطلة كأنها مقطوعة من شجرة، لوال وجود صديقاتها 
الكثيــــرات في حياتها، ولــــوال وجود أمها البعيــــدة في القرية، 
فهي تســــكن في بيت للجهة التي تعمــــل لديها، وعليها منذ 
اآلن بناء غرفة تقيها شــــّر التشــــّرد فيما بعد. ال تخبرنا الكاتبة 
 عن والد البطلة وأخوتها وأخواتهــــا، وال عن أقاربها، إّنما 

ً
شــــيئا

تعّرج على بعض شــــخصيات القرية ذات الخصوصية لتخبرنا 
 نظري وأنا أقرأ 

ْ
عنها في شــــيء من التأريخ واالحترام. لم أصّدق

لرجاء شعبان، هذه النسمة العليلة والوردة العطرة، تلك الكلمة 
 وأعنــــي بها كلمة 

ً
الخادشــــة التي أوردتها مرتيــــن وربما ثالثا

بذيئة، فكثير مــــن الكّتـاب الرجال يأنفون عن ذكرها ولســــت 
متها في حياتها الخشنة بعض الشيء.

ّ
منهم. أقول: رّبما تعل

تنصح بطلتنا بعد دراســــتها علم الطاقة بتمرين النفس على 
األشــــياء اإليجابية ألّنها تصبح إيجابيــــة، ومن يتتبع خطواتها 
يجدها وقد ضربْت هذه المعلومة بعرض الحائط، فهي غاضبة 
 تكره الخطأ، وتهاجمه بضراوة من دون أن تعطي لنفسها 

ً
غالبا

حــــق معرفة المجتمع، فقد كرهــــت وجودها األرضّي كما تقول، 
 ما عشــــقت األفق... 

ً
وأنا أســــأل: هل هناك وجــــود آخر؟ وكثيرا

نتج الفضالت. لم تقتنْع 
ُ
السماء... واألرواح، ألّن ال أجســــاد لها ت

بمخلوق األرض، لذلك قضت طفولتها على قمم الجبال وأغصان 
الشــــجر، التي تطــــاول الهواء والســــماء. حساســــّيتها ُمفرطة 
ُيوجعهــــا أّي شــــيء، وتغضب من أّي عثــــرة، واختارت مواجهة 
ها، وأنا أســــأل: لماذا؟ كنت أوّد لو عشــــقت 

ّ
أنواع المشــــاعر كل

بطلتنا الكاتب منذر، الذي أســــهبت الكاتبة في كتابة الشــــعر 
فيه، فهو يشبه البطلة في كل شيء إاّل أنه يريدها هي، يريدها 
امرأة يعشــــقها لكنها أبت، لماذا؟ أألنها اختارت الكتابة؟ هذا 
الُمسّوغ كان يمكن أن يكون الُمحّرض الرئيس لإلبداع الروائي. 
 من دون أن تعشــــق؛ كوردة جميلة ال عطر لها. كان على 

ٌ
فكاتبة

كاترينا )وهو اسم قّديسة اختارتها الكاتبة لتخبرنا أن بطلتها 
قديســــة أي إنها ليســــت كالفتيات األخريــــات(، كان عليها أن 
تعشق منذر أو تعشق الروســــي »ياروسالف« الذي أرتنا مالمح 
من عالقة رومنسّية بينهما قائمة على حركات األيدي والعيون، 
ألنها تجهل اللغة الروســــية. تمّنيُت لو قّبلها الشتعلت الرواية 
 يا 

ً
وتأّججت، وربما تأّججــــت معها، وحين وّدعْته قالت: »ال وداعا

ياروسالف... خلدت على صفحات قلبي وكتاب حياتي!
 ال خوف منه، ومرات 

ً
في مّرات ترى بطلتنا الكتابة عماًل بسيطا

تشــــعر بالرهبة واإلعجاز منه، وهي إلى ذلك تقرأ القرآن الكريم 
قراءة فلســــفية وتوغل في الحديث عــــن الصراع الطبقي، وهذا 
شأن الفقراء الواعين، وتســــخط على األغنياء وال سّيما أصحاب 
األبنية الشــــاهقة التي تخفي بيوت الفقراء المتواضعة خلفها، 
وتــــرى في نظرتها الطبقية أّنه لن يســــتطيع أن يســــكنها إاّل 

السارقون أو المجرمون، وتبالغ فترى أن نجاح المشاريع العلمية 
والتجارية يحتاج إلى خسة ونذالة، لذلك فقد أعلنت تشاؤمها، 
ورفضهــــا قدوَمها إلى هذه األرض الشــــقية )كما تصفها( غير 
مّرة، فهي مخلوق من تســــاؤل وخوف وتوّجس، ويا لها من حياة 

شديدة الصعوبة!
لبطلتنا المريضة، كما أزعم، هاجس مرضّي هو النظافة، فهي 
قــــة فيه وفي غيره، 

َ
 في ذكــــره، ولديها أحكام ُمطل

ً
بالــــغ كثيرا

ُ
ت

فالغجر، في رأيها، لم يســــمعوا بنظافــــة الحياة، كذلك فلديها 
ُرهاب، ال تعرف سببه، من رؤية »العروس« وكأّن العرس يأخذها، 
ى في زيت جهنم، 

ّ
وهي طفلة، إلى الجحيم، وروحها كانت تتقل

فــــأّي طفولة هــــذه التــــي أودت بها إلى هــــذا المصير الصعب 
فبدت ناقمة على أي شــــيء وكل شيء؟ لذلك فقدت اإلرادة في 
التصــــّرف بمصيرها وحياتها ومســــتقبلها، ألنها -كما روت- ال 
 أو ترفضه، فهي ال تملك خيار ظروفها 

ً
تستطيع أن تحّب شيئا

ّم حياتها، فيا لها من مأســــاة يا »كاترينا«! التي أبت إاّل أن 
َ
ومن ث

ط إلى حديث طويل عن الفلسفة 
ّ

تمضي بي كما الفاصل الُمنش
وُصّناعها، وال سيما: )سقراط وديوجني األعمى وهيروقليطس( 
وغيرهم، واعتقاداتهم وأخبارهم وأفكارهم. ثّم عادت لتتساءل: 
الت اللواتي ال يتألمن 

ّ
»لَم أقارن نفســــي بالفتيات والنساء الُمدل

ربع ألمــــي؟ هن معطاءات يكســــبن مقابل غنج مــــا ويمنعن ما 
ال أســــتطيع منعه، يريــــد الرجل قطعة من جســــدي أو روحي أو 
وقتي، ولكن هل أستطيع أنا القطرة أن أجتزئ ذاتي!« وكما نرى 
فهــــو رأي غاية في الغرابة والوحدانيــــة، واألغرب من ذلك تلك 
ى لتدفنه في 

ّ
الحــــال، التي أخذت جنين منال صديقتها الُمتوف

صيبت بعد ذلك بهلع نفسي أوصلها إلى االعتقاد 
ُ
حديقتها، فأ

بأن البشر مخلوقات وضيعة على األرض، وأّن األمهات أو أغلبهن 
غبيات وتافهات سواء من البشر أو من الحيوانات والطيور. 

لذلك كــــّررت قولها: »كــــم كرهت وجودي بين البشــــر الذين 
جهت إلى محاورة الله 

ّ
، فات

ً
هم أســــوأ المخلوقات وأكثرها شــــّرا

بكل إجالل ومحبة لتســــأله: »لــــَم المجتمع مريض وُمتفّســــخ؟ 
ولَم القذائف تنهــــال على رؤوس الناس؟ فقــــد أعادت الحرب 
الوطــــن إلى ما قبل العصــــر الحجري )101(، مــــن عبثّية وحاجة 
 دفء وال أكل وال 

َ
ومطاردة وقهر ومعيشــــة الكهوف، ولم يبــــق

خّبئ إال األحزان في نظرها، وباختصار؛ 
ُ
غاز وال.. وال.. فالحيــــاة ال ت

أرى أّن كاتبتنا العذبة ســــليلة األنســــام العليلة قّدمت لنا بطلة 
 للصــــراع الفكري وليس 

ً
شــــديدة الخصوصية تصلــــح أنموذجا

التصالح مع الذات. بطلة متشــــبثة بآرائها عنيدة كصخرة صّماء 
تصلح للعيش فــــي المدينة الفاضلة وليس في مســــتنقعات 
البؤس والرذيلة. هي قديســــة في تفاصيل حياتها ولكن عهد 
ى وانصرف، وما عليها في روايتها 

ّ
القديسات والقديســــين ول

القادمــــة إال أن تعيدها إلى األرض وإلى الناس لتعيش مثلهم، 
فالذكاء هــــو القدرة على التأقلم مع الظروف كلها ولو كانت في 
جهنم ذاتها. بقي أن أشــــير إلــــى أن الرواية ال تخلو من األخطاء 

النحوية التي ال يجوز أن تمر على من دققها.

ال عشق بعدك
 رواية لرجاء شعبان

بدت لي البطلة كأنها مقطوعة من شجرة، لوال 

وجود صديقاتها الكثيرات في حياتها، ولوال وجود 

أمها البعيدة في القرية، فهي تسكن في بيت 

للجهة التي تعمل لديها.



ال أدري م���ا الذي أيقظ فيّ وعي الم���كان.. هذا الوعي 

الذي يحمل ف���ي داخله جوانيات غاية ف���ي الذاتية.. 

عميق���ة.. غائرة وربم���ا تكون من المس���كوت عنها وال 

يمكن البوح عنها.. ذلك أن الذكريات تحمل في ذاتها 

الش���يء ونقيضه. ونحن مادتها.. فه���ي تحمل الفرح 

ولكنها تحمل في نفس اللحظة الفقد.. لذلك فاألماكن 

بالذكري���ات  المتخم���ة 

تحمل  باألس���اس  ه���ي 

ذاك���رة  ألنن���ا  وعين���ا 

الم���كان.. وحي���ن تكون 

في مواجهة مع ماضيك 

للمراوغة  وقتها ال مجال 

حت���ى  وال  النك���ران  أو 

األمكن���ة  ألن  التبري���ر.. 

ستش���هد عليك وتقف 

على  ذك���رى  ش���اخصة 

يقينية اللحظة..

الم���كان وج���ع الفق���د 

المحمل بزمنك المهدور 

الذي غ���اب ولم يعد وبه 

تع���ي أن الفق���د يعني 

الالع���ودة.. والمكان فرح 

تكون  عندم���ا  التذك���ر 

ف���ي حالة اس���ترخاء وتتداع���ى إليك م���ن هناك، من 

البعي���د المتناهي لحظة س���رور مررت به���ا لتجد أنك 

تعيد نفس���ك دون أن تدري.. والمكان أنسنة األشياء 

ومحاكاتها واللجوء إليها في لحظة ضعف ربما.. أو في 

نشوة عشق سنحت لك ذات يوم..

والمكان أنا.. المطبوع في أش���يائه وناسه وحكاياته 

وش���وارعه وحواريه.. أنا خلطة من هذا كله.. فما بيني 

وبين المكان تولد في كل حين ذكريات وعوالم وأفكار.. 

بيني وبين المكان عالقة قد ال أحسها بالدقة واالنتباه، 

لكني أعيشها أتهجأها وأقرأ عباراتها بدون أبجدية.. 

ن بين���ي وبين المكان عالقة ال تحتمل الترميز.. بيني  ألأِ

وبينه كينونة وتموضع وفضاء.

أعل���م أننا ال نش���عر بقيمة أش���يائنا وأفعالنا إال بعد 

أن نفقدها.. هذا ش���عور بالفقد يجعلنا في حالة ندم 

دائم، والن���دم فوات اللحظة المواتية التي ال يمكن أن 

تعيد نفس���ها، فهل نعيش إدم���ان الندم في حياتنا 

وذكرياتن���ا.. أم أننا نعيد في األماك���ن وعي ذاكرة أو 

ذاكرة وعي.. وهل المكان يسكننا أم أننا نسكن المكان.
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 قواَك الخفّية 
ْ
 » أيِقظ

َ
أنجزُت صباَح هذا اليوم، قراءة

يُت قراءتــــي هذا الكتاَب  » ألنتونــــي روبنز.. لقد ســــمَّ
 
ً
 نادرة

ً
ة

ّ
ــــه محط

ُ
، لتشــــكيِله ما يمكنني افتراض

ً
إنجازا

ــــَت بدعائِمه  يُته، فثبَّ
َّ
 تلق

ً
 ثمينــــا

ً
في حياتي، درســــا

 يحتاُج 
ً
 لدّي، أو غافيا

ً
 مســــتِكّنا

ُ
المتينِة ما كاَن اليزال

ف 
ِّ
ني عن المؤل

ُ
إلى إفاقة، برغِم المسافاِت التي تفصل

فــــي واليِته األمريكّية. فهو جمَع عبَر ســــطوِره ما بيَن 
ــــم، أســــمى الخالصات 

َ
أســــمى الكالم، أســــمى الِحك

التي اعتصَرها من تجارِبه في شــــّتى مناحي الحياة، 
بُعه مع من يحتاجونه من  وأســــمى الســــلوك الذي يتَّ
دين، من اليتامى، من المرضى،  المحرومين، من المشرَّ
من الســــجناء، بل حتى من أفراِد العصاباِت الذين كم 
هم من ضياِعهم 

ُ
ــــَن له افتقاُرهم إلى من ينتشــــل تبيَّ

 ،
ً
 هــــذه الفئاِت جميعا

َ
نحَو الطريِق الصحيحة.. وقبل

 في 
ً
قوا شــــيئا

ّ
ــــن يبتغون أن يحق مــــن يحتاجونه ممَّ

ن يريدون أن يكونــــوا من بعِد ِصفِرهم  حياتهــــم، ممَّ
هم فيه.

ُ
 مكوث

َ
الذي طال

َم لعائلِته عشــــاء ذاَت ليلِة  دِّ
ُ
   لقد وجَد أنه مثلما ق

َم  ؛ ينبغــــي أن يقدِّ
ً
 ال يمتلُك نقودا

ٌ
عيــــد، وهو طفــــل

 
َ

ق
َّ
 الطعام.. لقد وجــــَد أنه مثلما حل

َ
هو للفقراِء ِســــالل

بطائرِته نحو محاضرٍة يبتغي إلقاَءها، فوق عمارٍة كان 
 بنفِسه وباآلخرين 

َ
ق

ِّ
؛ ينبغي أن يحل

ً
 فيها بّوابا

ُ
يعمل

ه الرائع 
َ
نحــــو أعلى المصاف.. هــــذا مع تتويِجــــه عمل

 اســــَمه، وال ينفكُّ 
ُ

 تحمل
ً
سة الشامل، بإنشــــاِئه مؤسَّ

ُرهم به..
ُّ
 تأث

َ
ق عين الذين تعمَّ يجتذُب إليها المتطوِّ

 
َ

   لقد قلــــَت أنتوني روبنز لقارئــــك: أيِقظ العمالق
 في فعِلَك وفي 

ً
 عمالقا

ُ
في داخِلك؛ فإذا أنَت تستيقظ

َك التخاِذ قراِره 
َ
زَت قارئ

َّ
كتاِبَك الذي ترجَمك.. لقد حف

 من 
ُ
 من فوِق الســــور؛ فإذا أنَت تقفز

َ
الذي يعني القفز

ه بَحَدِث وجوِدك.. 
َ
ها، كي تضيئ

ِّ
فوِق أسواِر العالِم كل

َر عدســــَته تجــــاَه الجميِل دوَن  ــــه كي يكبِّ
َ
زت

َّ
لقد حف

ٍم 
َ
ك؛ أيُّ عال

َ
 من يفتُح عدســــَته حيال

ُّ
القبيــــح؛ فإذا كل

ى فيه جمياًل..
ّ
ى له، حتى الموت يتجل

ّ
جميٍل يتجل

ه؛ ها هو أنتونــــي روبنز في نهايِة 
ِّ
   وبعــــَد هذا كل

ه، ِلما منَحه من وقٍت لسماِعه.. ها هو 
َ
كتاِبه يشكُر قارئ

َد في االقتراِب منه،   يتردَّ
ّ

يرجوه في حــــاِل التقاِئه، أال
ه. 

َ
ِث إليه بشيٍء يمكُن أن يكوَن قد أنجز والتحدُّ

ك! 
ُ
   أنتونــــي روبنز.. كم آلَمني صباَح هذا اليوِم فراق

تهــــا مَعك! لكن 
َ
دُت إطال مــــن بعِد رحلتــــَي التي تعمَّ

 بعَدك؟ 
ُ
 بأصدائك! ماذا أقرأ

ً
بالمقابل كم غدوُت غنّية

ك؟ فــــي ركاِم الكتِب أين ألقاهم؟ في 
َ
أين ألقى أمثال

هُم / 
ُ

 لــــي بعض
َ

ــــف
َّ

فيها؟ الذين كم تكش
ِّ
زحــــاِم مؤل

الكثيرون عن فصاِمهــــم، عن قوِلهم ما ال يفعلون، أو 
 أوراِقهم، مالئكٍة في جماِل 

َ
باألحرى عن مالئكٍة حيال

 
َ

الفكِر واألحاســــيس؛ بينمــــا خارَج أوراِقهــــم، وحيال
عتوِّ أقفاِلهم والمتاريس!

َ
قّرائهم؛ يا ل

ضوٌء على كتاب
ة«  » أيِقْظ قواَك الخفيَّ

ألنتوني روبنز
 كتب: أ. د. ريم هالل

القّصة الطفلّية في متناول 
الريشة الفنّية

ص7ص 6
مبارزة

وعي 
المكان

 ال نشعر بقيمة 
أشيائنا وأفعالنا 

إال بعد أن نفقدها.. 
هذا شعور بالفقد 

يجعلنا في حالة ندم 
دائم، والندم فوات 

اللحظة المواتية 
التي ال يمكن أن تعيد 

نفسها َم لعائلتِه     لقد وجَد أنه مثلما ُقدِّ
عشاء ذاَت ليلِة عيد، وهو طفٌل ال 
َم هو  ؛ ينبغي أن يقدِّ يمتلُك نقوداً

للفقراِء ِسالَل الطعام..

السادة الزمالء المحترمون
أعضاء الجمعية التعاونية السكنية
التحاد الكتاب العرب والعاملين فيه

يرجى منكم المبادرة إلى تسديد التزاماتكم المالية تجاه الجمعية خالل مدة أقصاها 
 من تاريخه، أو ستضطر الجمعية آسفة إلى تطبيق أحكام المرسوم )99( لعام 

ً
20 يوما

.2011
يرجى اصطحاب دفتر الجمعية.
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ى زمن هذا الكالم...؟ هل ولَّ

األديـــب والناقـــد »مطاع صفدي« فـــي تقديمه لديوان 
»ســـميح القاسم« الصادر عن دار العودة ـ بيروت )1973( 
كتب فيما كتب، قائـــاًل: »...إّن التواجد القومي والتقّدمي 
والثـــوري كله تواجد عضوي متداخـــل متوحد في تجربة 
تأســـيس الوجدان الشـــعري المقاوم لدى هذه الطليعة 
)توفيـــق زياد، ســـميح القاســـم، محمـــود درويش، وكل 
الشـــعراء المقاومين...( ومـــن دون مفارقات واصطناعات 
لحـــرب األلفاظ األيديولوجيـــة، تّم لهم وعـــي موقفهم 
الثوري والفني، فليس لديهم أسطورة القطر ضد الشمول 
القومـــي، وليس لديهم أســـطورة العنصـــر القومي ضد 

المقاتلة  وبالكلمة  اإلنساني  الكفاح 
يدعون للبندقية ويدعون للسالم...«  
الكاتب  األســـتاذ  كلمات  ُســـقُت 
»مطـــاع صفدي« النقديـــة... ألطرح 
)األدب  قضيـــة  موجـــز،  بشـــكل 
والقوميـــة العربيـــة( وتســـاؤالتها 
ياتهـــا المفتوحة، 

ّ
المختلفـــة وتجل

ر 
ّ
ودالالتهـــا الُمتعّددة لـــدى المفك

العروبـــي »ســـاطع الحصـــري، أبـــو 
خلـــدون« الذي يعّد )والســـيما في 
الحقبة التي عايشها من تاريخ أمتنا 
العربيـــة1880 ـ 1968( مـــن أعمق 
ّتـــاب الذين كتبوا فـــي القومية 

ُ
الك

العربية ومقاماتها، وال سيما »اللغة 
والتاريـــخ« فكتـــب فيمـــا كتب آراء 
وأحاديـــث في الوطنيـــة والقومية، 

والعروبة أواًل...  
فـــي كتابـــه »آراء وأحاديـــث في 
اللغة واألدب« طرح ساطع الحصري، 
فيما طـــرح، قضية )األدب والقومية 
القضيـــة  هـــذه  ألّن  العربيـــة( 
بواجبـــات  تّتصـــل  وتفريعاتهـــا 

األدباء أوثق االتصال، وســـأل: هل )يجب( على األدباء أن 
يخدمـــوا القومية العربية بتوجيـــه قدرتهم األدبية نحو 
تقوية الشعور واإليمان بها...؟ إذا كان بعض األدباء يأبى 
الرد على هذا الســـؤال باإليجـــاب، ويرفض تقييد األدب 
 من أن هذه القضية 

ً
وتوجيهـــه بصورة من الصور انطالقا

 أساسّي لإلنتاج األدبّي 
ٌ
تمّس حرية األديب، والحرية شرط

القيم، فإّن ساطع الحصري يعتقد أن هذه القضية تصبح 
ســـهلة الحل إذا ما استبدل بالسؤال اآلنف الذكر السؤال 

اآلتي:  
« يشـــعر 

ً
هـــل )يجب( علـــى األديب أن يكـــون »قوميا

 بها، ويتحّمـــس لها؟ يعتقد »الحصري« 
ّ
بقومّيته ويعتز

بأنه ال يمكن ألحد أن يرّد على هذا السؤال بغير اإليجاب، 
 ،

ً
ألّن الجواب ُينير الســـبيل أمام الســـؤال الســـابق أيضا

 بآالمها 
ً
فاألديب إذا ما  آمن بالقومية العربية سيشعر حتما

ادة، 
ّ
وآمالها... لما له من أحاســـيس مرهفة، ومشـــاعر وق

وعواطف إنســـانّية حاّرة... ونضيف إلى ذلك فنقول: ولما 
 من وعي فكري وسياســـي، وحّس تاريخي 

ّ
لألديـــب الحق

عميق هما بمنزلة الُمرشـــد والدليل الهادي... وسيجد، أي 
األديب، بطبيعة الحال أفضل الوسائل وأحسنها إلظهار 
أحاسيسه ومشاعره وعواطفه ووعيه وحّسه التاريخي في 
إنتاجـــه األدبي بما له من خصوبة الخيـــال، وقوة التعبير 
وســـعته، وبما له من موهبة فنية عاليـــة، ومن دقة البناء 
الجمالي... ومن ثّم نستطيع أن نقول: إّن األديب الوطني/ 
القومـــي »يتوّجه« نحو خدمة القوميـــة العربية بدافع من 
شـــعوره الذاتي مـــن دون أن يحتاج إلـــى »توجيه« حافز 

خارجي )..؟(. 
 يغيب عن البـــال أن خدمة األدب 

ّ
وإلـــى ذلك يجـــب أال

للقومية العربية ال تنحصـــر باإلنتاج األدبي الذي يّتصل 

بالقومية والعروبة مباشرة، فيذكرها صراحة، بل إن اآلثار 

األدبية )من شـــعر وقصة ورواية ومســـرحية وأقصوصة 

وخاطرة وخطابة ومقالة...( قد تخدم القومية العربية بطرق 

 ،
ً
 )وقد تكون، وهذا هو األرجح، أبعد أثرا

ً
غير مباشرة أيضا

حارب األنانية والنفعية، 
ُ
وأكثر فاعلية...(، وذلـــك عندما ت

)وتدعـــو إلى »اإليثار« وتتصّدى لألثرة »االســـتئثار« بعزم 

وصالبة وثبـــات... وعندما تضع مصلحـــة األمة والمجتمع 

حّبب 
ُ
واإلنسان فوق أّي مصلحة أخرى( وتبّجل التضحية وت

حيي اآلمـــال... )وعندما تغرس 
ُ
مّجد األجداد، وت

ُ
البـــالد وت

المعرفة  عّمق 
ُ
وت نّميه، 

ُ
وت الوعي 

والقومية  الوطنيـــة  بالثقافتين 

وبمثلهمـــا العليـــا، وبرموزهمـــا 

عد  الكفاحية واإلبداعية على الصُّ

ة...(.  
ّ
كاف

    وإلـــى جانب ما تقـــّدم ال بد 

من أن نســـأل: هل علـــى أدبائنا 

العـــرب أن يؤمنـــوا بوحدة األمة 

العربيـــة، فيتمّســـكوا بالقومية 

العربيـــة فال يستســـلموا لنوازع 

ناقـــض 
ُ
ت التـــي  »اإلقليميـــة« 

العربية«  »الوحـــدة  مبدأ  وتنافي 

وال يندفعوا نحو فكرة »العالمية« 

خّدر العواطف القومية...؟ 
ُ
التي ت

ـــروا عن 
ّ
 يتأخ

ّ
وهـــل عليهـــم أال

ة 
ّ
تجنيد مواهبهـــم األدبّية الفذ

وهل  العربية...؟  القومية  لخدمة 

علـــى أدبائنا العـــرب أن يدركوا 

 اإلدراك حاجة األمة إلى لغة 
ّ

حق

دة« فيتمّسكوا بأهداب اللغة الفصحى مع  دة وموحِّ »ُموحَّ

تجّنـــب التقّعر والجمود فيها؟... وهل عليهم أن يواصلوا 

العمـــل فـــي سبيل»تســـهيلها« مـــن دون أن ُيفقدوها 

دة...؟   دة والُموحِّ صفتها الُموحَّ

 ينسى 
ّ

 لنا أن نطلب من كل أديب عربي أال
ّ

وبعد... أيحق

أننـــا نعيـــش »اآلن« )وفـــي كل آن على ما يبـــدو وللناظر 

المدقـــق في الواقـــع العربي...( في دوٍر من أشـــّد وأخطر 

أدوار األزمات التي تجتازها األمـــة العربية، وأننا أصبحنا 

بحاجة إلى »أسلحة« معنوية نحارب بها األنانية والنفعية 

ـــرة، واالنفصالية، والعدمية، 
َ
ث

َ
والرجعيـــة والتواكلية )واأل

...( وأننا بحاجة 
ً
 وقوميـــا

ً
والتخاذل، وتـــرّدي الوعي وطنيا

إلى آالت إنتاج معنوية تســـاعدنا على تنشئة جيل عربي 

جديد يمتاز بروح النهضة والتفانـــي )واإليثار والفداء... 

...(؟
ً
 ومعرفيا

ً
 وقوميا

ً
ويمتاز بالوعي المتنامي وطنيا

ويبقى الســـؤال: هل مـــا كتبناه وقلناه هـــو ضرب من 

ى زمنه إلى غير رجعة؟ 
ّ
، وقد ول

ً
»الجنـــون«... لم يعد صالحا

«... يقع »خارج« دائرة 
ً
وهل الذي يدعو إليه صار »خشـــبّيا

العصر وُمتغّيراته وُمعطياته الجديدة... وال سيما في هذه 

الحقبة األمريكية الغاشمة وعولمتها الُمتوّحشة، وسقوط 

ورقة التوت عن معظم األنظمة العربية، والتهافت الُمزري 

فين العرب... 
ّ
لبعض األدباء والكّتاب واإلعالميين والُمثق

 وفي نطاق ظروفنـــا الراهنة )...( 
ً
هل نحـــن العرب، حقا

بحاجـــة إلـــى أدب كهذا؟! وهـــل نحن بحاجة ماســـة إلى 

مختلف »األســـلحة« المعنوية وإلى آليـــات إنتاجها كي 

تساعدنا على الوقوف في وجه الخطر الداهم الذي ُيهّدد 

كياننا وأوطاننا...؟  

 كتب: غياث رمزي الجرف

 كتب: أيمن ابراهيم معروف

قراءات

 غيُر منتهيٍة، يجُب أْن َنِعـــَي دوَرنا وحركَتنا 
ٌ
 صيـــرورة

َ
وألّن الّتاريـــخ

 
َ
نـــا وموقَعنا منه مثلما يجُب أْن َنِعَي هذه الّصيرورة

َ
فيه ونحّدَد موقف

 
ً
 تعريفا

ُ
جاَههـــا وتصاعَدها، كـــْي ال تصيَر في الّنهايـــِة، الهوية

ّ
وات

 للّتغييِر والّتبديِل أو المماحكة.
ً
 نظٍر قابلة

َ
 فيه ووجهة

ً
مشكوكا

ومن نافِل القوِل: إنَّ غياَب مثل هذا الوعي من فهِم الّتاريِخ وسيرورِتِه 
هو غياٌب حتميٌّ لمعنى الهوّية وضرورِتها. 

، بحاٍل 
ُ

ـــها أّمة مَن األمم ال تحتمل
ُ

تي تعيش
ّ
، والمصائَر ال

َ
إّن األزمنة

مـــَن األحواِل، أّي مراوغٍة في اّدعاِء الوعي، ألّنها تكوُن، والحال هذه، قد 
ّن، غيبوبتها، 

ّ
دخلْت مَن الجانِب اآلخِر للّتاريخ واســـتدعْت، أغلـــَب الظ

ْيِن 
َ
ذ

ّ
ودخلْت ذلـــَك الحّيز مَن الوهِم: وهـــِم الهوّية ووهم الوعـــي الل

جاِهها 
ّ
 مَن الّتاريخ وحركِتِه وات

ٍّ
يُهما الفهم الخاطئ لمفهوِم كل

ّ
ُيغذ

وتصاعِد تلَك الحركِة في الزمِن وصيرورِتها.
●                                 

 
ُ

  إّن مثـــل هذا الجدلّيِة، يحتـــاُج إلى وعٍي ذاتـــّي وموضوعّي يقبل
ماِت حركِة الّتاريخ وقوانيِنه وبدهّياته، مثلما أنَّ فهَم الهوّيِة 

ّ
بمســـل

بيعي 
ّ
يحتـــاُج إلى وعينـــا بالهوّيِة ذاِتها ضمَن ســـياِق واقِعهـــا الط

تي 
ّ
 تعّدِد الهوّياِت ال

َ
اتي وموقِعها الّتاريخّي وسط

ّ
وشروِط نمّوها الذ

تتبلوُر وتتنافُس على بلورِة كياِنها وموقِعها ودوِرها.
 الّتاريِخ والوعـــَي بتصاعِد حركِتِه 

َ
  ومن البَدهـــّي القول: إّن حتمّية

 للموقِع والّدوِر 
ٌ
 حاكمـــة

ٌ
، ألّنها، في الّنهايِة، فكرة

َ
 المقايضـــة

ُ
ال تقبل

تي تتقّدُم 
ّ
مِن ضمَن هـــذه الحركِة الهائلِة ال

ّ
والهوّيِة في ديمومِة الز

عوِب وتنمو أرواُح األمم.
ّ

فيها المصائُر وتتقادُم فيها أعماُر الش
رورِة، عْن فهِم وعِي 

ّ
، بالض

ُ
ـــف

ّ
 عْن فهِم الّتاريِخ نتوق

ُ
ف

ّ
عندمـــا نتوق

ذي يؤّسُس لُمْدَركاِت بقاِء أّمٍة من األمم.
ّ
الهوّيِة ذاِتِه وال

 تلك، هو 
ُ
، والحالـــة

َ
  وعلـــى هـــذا؛ فإّن أخطَر مـــا يمكُن أْن يحـــدث

عِب على منطِق الّتاريِخ 
ّ
 استبداِل الهوّياِت وذلَك بمحاوالِت الل

ُ
محاولة

واالنشغاِل بتبديِل العنواناِت، ومنه، اختزاِل الّدوِر والّروِح والزمِن ألّمٍة 
من األمم.

 ●                                   
 
ً
 المقاَربـــاِت، بيَن الوعِي بالّتاريِخ والوعـــِي بالهويِة تبدو منطقّية

ُّ
كل

 إذا ما أخذنا بالبعدين الّروحي والزمني وبالمسافِة 
ً
مة

ّ
 وُمســـل

ً
وواقعّية

، والهوية مْن 
ً
 مَن الّتاريِخ من جهـــٍة حتمّية

ٌّ
تي يتحـــّرُك فيهما كل

ّ
ال

 منهمـــا وحركته وزمِنه من دوَن 
ٍّ

 ضمن منطِق كل
ً
جهٍة أخـــرى ضرورة

القفِز في الزمِن أو إلغاِء أحدهما على حساِب اآلخر.
ها عندما تفقـــُد ُبعَديها الزمنـــي والّتاريخي 

َ
 ذات

ُ
  تفقـــُد الهويـــة

 مع 
ً
 معرفّية

ً
 قطيعة

ُ
 ليسْت مْن أســـباِبها، مّما ُيحُدث

ً
 أسبابا

ُ
وتتوّســـل

ها تغيُب وتحضُر 
ُ
اتي لذاِتها، تجعل

ّ
 في الوعِي الذ

ً
 هائلة

ً
اِت وفجوة

ّ
الذ

ذي 
ّ
، كما هو الكائـــُن الفرُد ال

ً
، تماما

ً
 مشـــّوهة

ً
في غيـــر لبوِس، غريبة

يحضُر على غيِر ما يجُب أن يكوَن عليه هو، ليكوَن هو –اآلخر. 
اُت 

ّ
 الذ

َ
اِت لتعيش

ّ
 الوعَي بالـــذ

ُ
ذي يشـــّوش

ّ
  إّنُه نوٌع مَن الفصاِم ال

 عِن الواقِع، في مثاٍل مَن الوهم.
ً
بعيدا

 
ُ

اِت، مثلما تحدث
ّ
 للذ

ُ
 االختراقاُت الكبيرة

ُ
  فـــي غياِب الهويِة، تحدث

 
ُ

 فـــي خراِب المصائِر واألزمنِة فُتعّجل
ُ

عّجل
ُ
تي ت

ّ
 ال

ُ
االحتراباُت الكبيرة

في خراِب الهيكِل والكيان.
 ●                                   

 إلى إشـــكالّيٍة 
ُ

 تتحّول
ً
 وجودّية

ً
اُت تغريبة

ّ
وهكذا، حيَن تصيـــُر الذ

 ،
ً
 في الّتاريـــِخ والوجوِد معا

ً
 مأزومة

ً
في الزمِن والواقـــِع وتصيُر قضّية

ى.
ّ
تتصادُم... وتتناحُر... وتتشظ

 
َ

ق
ْ
 مَن الوعِي بحيثّياِت الواقـــِع وحركِتِه وف

ُ
  إّن وعـــَي الهويِة، يبـــدأ

، في الماضي 
ً
منطـــِق الوعِي بالّتاريِخ في ُبْعَدْيـــِه الّروحي والزمني معا

والحاضِر والمستقبل.
  وحَدُه، وعُي الهويِة، في الّنهايِة، َمْن ُيحّدُد المصيَر والمســـير ألّمٍة 

مَن األمم.

يجب أاّل يغيب عن البال أن 
خدمة األدب للقومية العربية 
ال تنحصر باإلنتاج األدبي الذي 

يّتصل بالقومية والعروبة 
مباشرة، فيذكرها صراحة

الوعُي والّتاريخ
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 كتب: د. رحيم هادي الشمخي

الالمعقول العاقل في مواجهة 
العقل الالعاقل في الشعر العربي

رحيل األديب زهير جبور

لم يقرأ الشـــعر بشـــكل جدي في اآلونة 
األخيرة ألســـباب عدة، منها مـــا هو متعلق 
بالمزاد النقدي، ومنها ما هو متعلق بالمزاج 
الشـــعري نفســـه، لقد طغى نقد المفاهيم 
على نقد النصوص الشـــعرية في نقديتنا 
المعاصرة، ألن النقدية المعاصرة قد انطوت 
منـــذ البدايـــة على اقتـــراح أجوبـــة جاهزة 
والتعتيم على األسئلة الدائمة والمستجدة، 
واألجوبة الجاهزة موجودة كحاالت  ثقافية 
في الفكر العالمي الحديث، وخاصة النقدية 
الغربية وقد فرشـــتها أمامنا حركة الترجمة 
بشكل واسع ومفصل، أما ما يتعلق بالمزاج 
الشعري، فقد جاء من استالب الشعر ولغته 
دة وقـــد دججت بكل هائل 

ّ
بـــة المعق

ّ
المرك

من الســـيميائية والرموز واألقنعة والكوالج 
السري والغموض المستبطن.

كل ذلك أوصل الشـــعر إلـــى أزمة تداول 
حقيقيـــة، وأبرز دليل على ذلـــك ما يعانيه 
نقاد هذا الشـــعر ونخبته المشجعة وأغلب 
المبهورين بطالســـمه وتحفيزاته،  متلقيه 
هؤالء يجـــدون صعوبـــة بالغة فـــي تلقي 
الشـــعر أو تســـويغ غموضه أو تبري تعقد 
لغته، يجـــدون صعوبة حتى في وســـط ما 
عادت ذائقته شعرية، وكّيف عقليته من أن 
تعقل ال عقل الشعر، أي ال معقولية العاقل، 
وقد تكررت هذه المســـوغات بأشكال عدة 
 بســـمعته 

ً
وظـــروف مختلفة، ما أضّر كثيرا

وقابليتـــه علـــى التطور واالزدهـــار في ظل 
ضغط ظروف أخرى أكثـــر مالئمة لنتاجاته 
الخصبة، وكما يقول الفرنسي )جيل دولوز( 
»فما يتكرر، يتكرر تحت ضغط عدم الفهم 
أو تحـــت قصور في التذكير أو في غفلة من 

الوعي«.
يتبـــادل  أدبـــي  جنـــس  الشـــعر  وألن 
المغذيات  استشـــفافات ال نهائيـــة مـــع 
أكانت مرجعيات واقعية  المحيطة، ســـواء 
كالنكبـــات واآلالم، أم ثقافيـــة كالحقـــول 
واالجتماعيـــة،  والعقائديـــة  السياســـية 

، صحيح 
ً
ســـيغدو نهوضه من كبوته حتميا

أن الشـــعر يعتمد على األوهـــام المخيالية 
وليس علـــى العقائد الدوغماتية، ألنه وهم 
من أوهام العقل وليس عقيدة ُيحتذى بها، 
لكنه غدا اآلن هـــو الالمعقول العاقل، الذي 
تركن إليه فـــي مواجهة العقـــل الالعاقل، 
ت من عقاله بســـبب العنف 

ّ
العقـــل المتفل

الذي يفـــرزه وكل الســـوءات االفتراســـية 
واالســـتحواذية التي يخطط لها ويغذيها 
وينفذها، لقد عاد للشعر وللشعريات بوجه 
عام، التي تندرج تحت )بيوطيقيا أرســـطو( 
أو تشـــملها تصنيفات الشكالنيين الروس 
أو صنافـــة )جامع النـــص( ليجيرار جينيت، 
أو اهتمامات )بول ريكـــور( المتأخرة بريقه 
األولي، عمقه، وصنعتـــه البدئية، فلم يعد 
 )أغلب الشـــعر أكذبه( وال 

ً
 وال كذبـــا

ً
وهمـــا

متتابعة من االنثياالت الهذيانية، إنه ومنذ 
هـــذه اللحظة، أي منذ خروج العقل الالعاقل 
إلى ساحة المنازلة واالصطدام، صار الشعر 
هو المعـــادل القيمي والثيمي والموضوعي 
لشراســـة العقـــل الالعاقـــل، فالشـــعر هو 
الالمعقول العاقل الذي رفضته السياســـة، 
وأقصتـــه األيديولوجيـــا الوثوقيـــة )الفكر 
اليقيني التقوي( ووصفته الســـلطة القوية 
الممركزة حول نفســـها، بأنـــه البوق الليلي 
الذي آل على نفسه أن يخرق اآلذان الصّماء، 
ويزعج األذهـــان البليدة الالهيـــة في جرد 

أرباحها النهارية.
، إن العودة إلى االعتماد على جمالية 

ً
وأخيرا

الشـــعر اآلن، هي عودة للركون إلى الصدق 
والخير والجمال والعدل واألمان بعد أن فقد 
الســـلم األهلي، فهامش الكذب السياسي 
، وهاجس اإلرهاب أكبر، وســـرقة 

ً
صار كبيرا

المـــال العام غـــدت عادة يومية ســـليقية 
تعاضدهـــا آالف النصـــوص التي أنتجتها 
عقول سمعوية هي صنيعة العقل الالعاقل 

بامتياز.

رئيـــس اتحاد الكّتــــاب العرب وأعضـــاء المكتب التنفيذي 
يتقدمون بخالص العزاء من أسرة األديب الزميل الراحل زهير 
جبور، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

 في معظِم ما قرأُت من رواياٍت وقصائَد وقصٍص، أو ما تابعت على »النت« من كتابات، 
فضي إلى بكاء.

ُ
أجُد مواجَع ت

، فال أستطيع كبَح جماَح تأثري!
ِّ

 أسوَد يمشي في الّسرد والشعر، يالزمهما كالظل
ٌ
خيط

ما سرُّ ذلك؟
ما سرُّ هذا األسى المشغول بفنية عالية من الحزن؟

. إذ ال يمكنني الكتابة وأنا   كتاباتي هناك رائحة بكاٍء خفيٍّ
ِّ

 من نفســـي؛ في كل
ً
انطالقا

فرحـــة، وقد ذكرُت هذا في أكثر من لقاء صحفي. ال أعرف لـــم ينتابني البكاُء كلما رأيُت 
، أو سمعُت كلمة طيبة؟ أراني أبكي بصمت، وصمٍت حارق.

ً
 مؤثرا

ً
مشهدا

فـــي رواياتي كمٌّ كبيٌر من البكاء، وكذلك في قصصي وقصائدي... وهذا أجده فيما أقرأ 
لآلخرين؟

: إالَم يعوُد ذلك؟
ُ

اآلن أسأل
باألحـــزان  المشـــبع  للماضـــي  هـــل 

والخيبات عالقة في ذلك؟
أم للضياع الذي فينا؟ أم لألحالم التي 
يصعُب علينا تحقيقها؟ خاصة األحالم 
الكبرى، التـــي تتجاوزنا وهي المتجذرة 
في دواخلنا! فمنذ عشـــرات السنين لم 
نحقـــق حلم الوحدة – هذا على ســـبيل 
المثـــال- وزوال الحـــدود بيـــن األقطار 
العربية، وانتفاء البغيضة واالســـتعباد 
 ،

ً
فيمـــا بيننا، بل ازددنا فرقة وتشـــرذما

وامتدَّ هذا واتســـع بعد حـــرب العراق 
 

ُ
وســـورية وليبيا واليمـــن، فكبر الخوف
 من 

ُ
والهلُع والقهُر، إضافة إلى ما نحمل

 من ماٍض عتيٍد، وهذا أثَر بشكٍل 
َ

قوافل
أو بآخر على األدب الذي ننتجه.

هذا الغيم األسود..
الذي عشقنا حدَّ الوله!

والذي تدفعه الّريُح ليجثم فوق رؤوسنا..
 بهاِء الحزِن على األطالل، ونســـتذكر ما 

ِّ
نا بالحنين، فنقف بكل

ّ
هـــذا الماضي الذي يهز

 األلم، ونبدأ بالبكاء.
ُ

كان في األماكن من أحباٍب وذكرياٍت، فيشتعل
 
َ
: لماذا لم يستطع األدب العربي بشكٍل عام، والمبدعون بشكٍل خاص تجاوز والسؤال المرُّ
الماضي األســـود؛ من ضياع األندلس و»ابِك كالنســـاء على ُملك لم تدافع عنه كالرجال« 
وحتى يومنا هذا؟ ومن » قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزِل، إلى آخر قصائدنا وســـردنا، بل 

ومسلسالتنا؟ ولعل مسلسل » سقوط غرناطة » ال يبرح بكائياتنا.
؟

ً
 األكثر مرارة: إن خال األدُب العربي من البكاء والندب هل يكون مؤثرا

ُ
السؤال

إنها أزمنة من المآسي واألزمات.
يا ألزمنة الهزائم التي ال تخرج عنا! واالنكســـارات والخســـائر العريضة التي تدوُر في 

أعماقنا وتتفنُن في تدويِر نفسها فينا! 
يا لألوطان الحزينة التي ال نستطيع إالَّ أن نكون في متنها!

!
ً
، مأساويا

ً
 بكائيا

ً
يا لموروثنا الشعبي المزدحم بالشجن الذي رفدنا به! ورحنا نعطي أدبا

 حتى صرنا أدباء مغايرين، نتميز بصفة الحزن، كما قال الشـــاعر المصري سمير الفيل: 
»الكاتب العربي ابن المأساة..« فهل نستطيُع الخروج من هذه الدائرة؟

هـــل يمكننا النظَر إلى المســـتقبل فقط دون االلتفات إلى مـــاٍض واخٍز في جانب من 
 ناصعة، فتخلو رواياتنا – شخصيات وأمكنة 

ً
جوانبه، والذي ال نرى سواه؟ وأن نقّدَم صورا

وحوارات- من شيء اسمه البكاء؟
 ذلك حين يقفز إلى األمام 

َ
قال لي متحدثي البارحة: يســـتطيُع المبدُع العربي أن يفعل

 
َ
. وأن يتجاوز

ً
كثيرا

»أمتي هل لك بين األمم
منبٌر للسيِف أو للقلم
ٌ

أتلقاِك وطرفي مطرق
خجاًل من أمسك المنصرم

ويكاُد الدمُع يهمي
 ببقايا كبرياء األلم«

قلُت له: ما رأيك بمقولة رســـول حمزاتوف: »إذا أطلقَت نيران مسدســـك على الماضي، 
 نيراَن مدافعه عليك.«؟

ُ
أطلق المستقبل

 وعوالَم جديدة بعيدة عن اللطم والحزن. نريد أال نبكي.
ً
 مبشرا

ً
: نريُد أدبا ردَّ

فتســـاءلُت بيني وبين نفسي: ثّمة أشـــياء عزيزة، غالية، ضاعت منا تجبرنا على البكاء، 
 كما ضاعـــت مجوهرات الممثلة اإليطالية صوفيا لورين، األثيرة لديها، فبكت بكاء 

ً
تماما

 على شيٍء ال يمكنه البكاء عليك«.
ً
، فقال لها المخرج فيتوريو دي سيلكا:« ال تبك أبدا

ً
مّرا

 عن 
ِّ

 هذا الغيم الجاثم في عيني، من يقنعني للكف
ِّ

 ما ضاع مني، بعد كل
ِّ

اآلن، بعد كل
البكاء، فتخلو كتاباتي منه؟!. 

 كتبت: نجاح إبراهيم

الغيُم األسود

يا لموروثنا الشعبي المزدحم بالشجن 

الذي رفدنا به! ورحنا نعطي أدباً بكائياً، 

مأساوياً!

قطوف دانية

ليست العبرة في كثرة القراءة ، بل في القراءة المجدية

ارنولد توينبي



أصدقاء حميمون، و الكتب الجيدة والضمير النائم هو سر السعادة.

مارك توين

  كتبت: سريعة سليم حديد

قضايا وآراءشعر
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؛ لتقديم قّصة 
ً
 ورســـما

ً
تتضافـــر الجهود اإلبداعّيـــة كتابة

 في 
ً
با  طيِّ

ً
طفلّية ُمتكاملة تنال اســـتحباَب الطفل، وتترك أثرا

ذاكرته، مّما يدفعه للبحث عن المزيد من القصص، وُيشّجعه 
ـــس مواطن  ك ذائقته الفنّية، ليتحسَّ على القراءة، كذلك ُيحرِّ

الجمال أكثر فأكثر.
من هنا؛ آثرنا إجراَء نقاٍش مع عدد من الفّنانين التشكيلّيين 
الســـورّيين، الذين لهم بصمتهم الفنّية الُممّيزة في الساحة 
اه الفّنان التشـــكيلّي في 

ّ
 معهم عّما يتوخ

ُ
اإلبداعّية، نبحـــث

القّصـــة الطفلّية، حّتى يرســـمها على نحـــٍو يرضي ذائقته 
اب القّصـــة الطفلّية هم  تَّ

ُ
 ال بأس بـــه من ك

ً
باعتبـــار أّن عددا

.
ً
رّساموها أيضا

فضاًل عن ذلـــك: ما الذي يلفت نظر الفّنان التشـــكيلّي في 
األعمـــال الفنّيـــة المرتبطـــة بقصص األطفـــال، وهل هناك 

؟ 
ً
وجهات نظر أساسّية لنجاح القّصة كتابة ورسما

اه 
ّ
-الفّنان التشـــكيلّي رامز حاج حســـين، قال حول ما يتوخ

الفنان من القّصة الطفلّية ليرضي ذائقته الفنّية: ))إّن اللوحة 
ها، 

ّ
الُموّجهة للطفل كالدعوة المفتوحة على عوالم الدهشة كل

ليلج الطفل من خاللها إلـــى أعماق الحكاية ويفهم معانيها، 
لذلـــك كانت اللوحة واللغة البصريـــة في قصص األطفال من 
أهـــّم الدعائم التـــي تترجم وجهة النظـــر الخاصة بالحكاية، 
فهـــا ُمخّيلة الطفـــل وعقلّيته وتفّهمهـــا. كذلك، يريد 

ّ
لتتلق

الرّسام من القّصة أن تمتلك الدهشة ووضوح المعنى للطفل، 
، وأن تكون الجمل واضحة وســـهلة 

ً
 يكـــون النّص رمزّيـــا

ّ
وأال

الفهم للطفل((.
رت عن رأيها  -أّما الفّنانة التشـــكيلّية آالء مارتينـــي، فقد عبَّ
اه الفّنان من القّصة حتى يستطيع 

ّ
بقولها: ))بالنسبة لما يتوخ

رسمها، فذلك يختلف من فّنان آلخر، بحسب شخصّيته وبيئته 
 عـــن القصص الخيالّية أو 

ً
وخلفّيتـــه الثقافية؛ أنا أبحث دوما

الكوميدّية أو التي تحمل فكرة عميقة، أرسمها بشغٍف وحّب 
 عـــن الواقعّية، 

ً
ألّنها تعطي مجااًل أوســـع فـــي اإلبداع بعيدا

وترسم البسمة على وجه الطفل، وتفتح آفاقه وتوسع مداركه. 
 من الُمتعة والتشـــويق والحركة 

ً
ا الفّنـــان الحقيقّي يخلق جوَّ

، كأّنها 
ً
 مشـــهد ويترجم النّص لتبدو الصورة ناطقة

ّ
داخل كل

 له 
ً
مشـــهد ُمتحّرك يشـــّد الطفل ويجذبه إليه، ويكون حافزا

ليكمل قراءة القّصة ويســـتمتع باقتنائها وإعادة قراءتها من 
جديد... ولأللواِن دوٌر مهّم في جذب الطفل للّرســـوم، فاختيار 
ر في رسم أّي قّصة للطفل بحسب 

ّ
األلوان عنصٌر أساسّي ومؤث

 لوٍن تأثيٌر على النفس بطريقة ُمعّينة، 
ّ

طبيعة المشهد، فلكل
يجب معرفتها وتوظيفها داخل القّصة بحســـب طبيعة هذا 

المشهد.
وكذلك الكتابة للطفل؛ إن كانـــت بمهارة واحترافّية وفْهٍم 
لنفس طفل الجيل الجديد، مواكبـــة لتطّورات وأحداث الزمن 
معه، فســـوف تساعد الرّســـام على إخراج عمل ُمتمّيز هادف 
يجذب الطفل. فالنّص الخيالّي، مثاًل، ُيســـاعُد الرّســـام على 
اإلبحار داخل نفســـه واســـتخراج الطفل بداخله ليتشـــارك 
المتعـــة مع بقية األطفـــال وُيدخل البهجـــة لقلوبهم، بينما 
النّص الُمفتقـــر للفكرة العميقة والخيال والتشـــويق ُيعيق 

الرّسام عن اإلبداع ويحدُّ من تحّركه داخل المشهد((.
أما الفّنانة التشـــكيلّية مادلين عيسى، فقد قالت: ))يختار 
الفّنان التشكيلّي القصص بحســـب ما تهوى نفسه؛ أّي نوٍع 
من القصـــص يحّب أن يرســـم! فمنهم من يحـــّب القصص 
الحالمة، ومنهم من يحّب )األكشـــن(... أو قصص المغامرات... 

...
ً
 واجتماعّيا

ً
أو القّصة الهادفة تربوّيا

ته فيما ُيعرض عليه من أعماٍل يلجأ 
ّ
عندما ال يجد الفّنان ضال

رضي غرور ريشته...
ُ
لكتابة قّصته الخاّصة التي ت

ون  وكمـــا تتنّوع أهـــواء الفنانين في نوع القّصـــة التي يحبُّ
 لهم أذواقهم الخاّصة فيما 

ً
رسمها... كذلك هم األطفال أيضا

يحّبون قراءته((.
-أّما عن ســـؤالي: عّما يلفـــت انتباه الفّنان التشـــكيلّي في 

األعمال الفنّية الُمنتشرة في قصص األطفال؟
قال الفّنان رامز حاج حسين: ))يلفت انتباه الفّنان التشكيلّي، 
الُمتناِول لمهّمة نبيلة كمهّمة رســـم لوحات قصص األطفال، 

الجدوى الفكرّية، مّما يعني البحث عن مفهوم عميق للحكاية 
ة أم 

ّ
ومراميها، وتلك الدهشـــة الطفلّية في النّص: أهي ُمحقق

ال؟
وفي تجربة عملية أذكر أنني تدّربُت وامتهنُت كتابة القّصة 
لألطفـــال، وحبكة الســـيناريو لذاتي، ألننـــي واجهت العديد 
مـــن النصوص المكتوبـــة لألطفال في بداية طريقي لرســـم 
ق لي أّي دهشـــة أو حافز لترجمتها 

ّ
حق

ُ
قصصهـــا، فلم تكن ت

رت أن أكتب وأرسم القصص لنفسي أواًل، ثّم  باأللوان، لذلك قرَّ
 بأّن ما ُيقّدمه فنّي ُمناسب لذائقة 

ً
لألطفال، كي أكون ُمقتنعا

الطفل وُممسك بمخّيلته من اإلفالت والتبّرم والملل... فالخيال 
الخصـــب والقدرة على اإلدهـــاش يأتيان، برأيـــي، قبل اللغة 
وإتقانها في قصـــص األطفال، فهناك يكمن ســـرُّ الحكاية 

وألقها وجمالها((.
ثت الفنانة آالء مارتيني قائلة: ))بالنســـبة للمشاهد  -وتحدَّ
التي تلفتني إليها في رسوم فّناِني قصص األطفال، فأكثر ما 
 
ً
يجذبنـــي األلوان الطفلّية الهادئة، التي تجعل الطفل مرتاحا
وهو يتأّمل المشـــهد، ويشعر بالســـعادة في الوقت نفسه، 
 بالحركة 

ً
عطي إحساســـا

ُ
وزوايـــا الكاميـــرا الُمتجّددة التـــي ت

 بعقل الطفل، صحيح 
ّ

والتشويق، والرسوم التي ال تســـتخف
 بالفطرة؛ طفلتي، 

ً
 وفنّيا

ً
 جماليا

ً
ـــا أّنه صغير؛ لكّنه يمتلك حسَّ

مســـك 
ُ
، ت

ً
مثاًل، عمرها أربع ســـنوات تعشـــق القصص كثيرا

بها، إن لم تعجبها الرســـوم ترفض أن أحكي لها 
ّ
قل

ُ
القّصة، ت

.))
ً
القّصة وترفض اقتناءها أيضا

  أّما الفّنانة مادلين عيســـى قالت عّما يلفتها بعد انتشـــار 
البرامج والتطبيقات التي تعنى بالرســـم: ))لقد أصبح الجميع 
 على خوض تجربة الرســـم... وأّي شـــيء له وجهان، فمن 

ً
قادرا

ـــرت له الوقت، 
ّ
جهة؛ هـــذه البرامج ســـّهلت عمل الفّنان ووف

فت عنه أعباء شـــراء أدوات الرسم باهظة الثمن، ولكن من 
ّ
وخف

 على إنتاج رسوم جاهزة 
ً
جهة أخرى؛ أصبح أّي شـــخص قادرا

من خـــالل المكتبـــات اإللكترونية، وصنع قّصـــة من خاللها، 
وهذا مّمـــا جعل األعمال تبدو باهتة وُمصطنعة... نســـتطيع 
القول: إنها أصبحت بال روح... وهذه األعمال باتت ُمنتشرة في 
قصص األطفال لرخص تكاليفها من جهة، وســـرعة إنجازها 

من جهة أخرى...((. 
- أمـــا عن ســـؤالي: هل هناك وجهات نظر أساســـّية لنجاح 

؟ 
ً
القّصة كتابة ورسما

فقد قال الفّنان رامز حاج حسين:
، ُيتقن قراءة 

ً
فا

ّ
))على رّســـام قصص األطفال أن يكـــون مثق

مس مابين ســـطورها، 
ّ
الحكاية بإمعاٍن، ويفهم مراميها ويتل

ق في كلماتهـــا ضمن مخّيلته الثرّية ليعود بُمفردات 
ِّ
ثّم يحل

ترجم هـــذا النّص ترجمة فهـــٍم وذائقة، ال 
ُ
قة ت

ّ
بصرّيـــة خال

ضيف اللوحة 
ُ
 لمعاني الكلمات وحســـب. يجـــب أن ت

ً
ترجمـــة

الطفلّية للحكاية ُمفردات جديدة ليست ضمن الكلمات، ولكن 
ضمن الفهم العام والمعنى الُمراد للحكاية، وليس هناك من 

نظرّيـــات تطبيقّية فاعلة أكبر وأهّم مـــن نظرّية التواصل مع 
الطفل نفسه، من خالل فهم لغته وُمفرداته ورسومه، لُيصار 
مة له عبر  فيمـــا بعد إلى تنفيذها ضمن لوحاته الخاّصة الُمقدَّ

 ورؤى((.
ً
 وألوانا

ً
الحكاية خطوطا

 وقد أبدت الفّنانة آالء مارتيني، بالنسبة لنجاح رسوم قصص 
األطفال رأيها قائلة: ))إنها تفتقر بشـــّدة، في عالمنا العربي، 
إلى تعليـــم أكاديمّي بخطوط واضحة وعريضة ألساســـيات 
رسم قّصة للطفل، فأغلب رّساِمي العالم العربي مّمن اتجهوا 
ألدب الطفل هواة، ومنهم برعوا بمهارة عالية وجهٍد شخصّي، 
أو حضروا ورشات تدريبّية لفّنانين كبار، وقّدموا أعمااًل جميلة. 
فة في الدول 

ّ
نحن بحاجة ماّسة لورشـــات عمل احترافّية ُمكث

ها، تدعم الرّســـامين وتقّويهم وتســـاعدهم في 
ّ
العربية كل

إنتـــاج قصص مقروءة، وأفالم كرتـــون مرئّية احترافّية عربّية 
 عن 

ً
تدعـــم قيمنا ومبادئنا، فالرســـم لألطفال يختلـــف تماما

الرســـم للكبار، أو للوحة فنّية للعرض، هو أمانة ورسالة نوصل 
ي  للطفـــل من خاللها القيـــم والمبادئ ونوســـع مداركه وُننمِّ
خياله، فيجب أن نفهم نفسّية الطفل حتى نستطيع إيصال 

رسالتنا بمهارة، ويتقّبلها الطفل بمرونة وحّب((. 
-وأضافت الفّنانة مادلين عيســـى قائلـــة: ))لنجاح أّي قّصة 
خاّصـــة باألطفال؛ ال بّد من رســـوم ُمتقنة جميلة... فالرســـم 
بالدرجة األولى هو الـــذي يجذب الطفل قبل النّص، أما النّص 
، هذا ما لمْســـُته في معرض دمشق الدولي العام 

ً
فيأتي ثانيا

الماضي، فاألطفال كانوا يشيرون بأناملهم الصغيرة قائلين: 
 ،

ً
»أريـــد تلـــك القّصة فرســـومها رائعة«. والطفـــل ذّواق جدا

وهـــذا ما ال يدركه الكثيرون مـــن ُمنتجي قصص األطفال، فال 
تســـتهويه الرسوم البسيطة، كما يعتقد بعض الفّنانين، بل 

يحّب تلك المعقدة المليئة بالتفاصيل واأللوان. 
ق النجاح ألّي 

ّ
يأتي النص فـــي الدرجة الثانية... وهنـــا يتأل

 عـــن النمطّية ُيحاكي 
ً
 بعيدا

ً
قّصـــة، إذا كان النص ُمتجـــّددا

الطفل وكأّنه يقرأ عن نفســـه، ويجب أال نخاف من أّي شـــيء 
جديد إلدراجه في قصصنا واإلشارة إليه، إذ إن فضاء الشابكة 

 للجميع والسّيما لألطفال. 
ً
)اإلنترنت( أصبح ُمتاحا

يحـــب أن نكون أمينين فيما يخـــّص عالم الطفولة، فأطفال 
اليوم هم شباب المستقبل...((.

؛ يمكننا القول: إن تضافر جهود الفنانين التشكيلّيين 
ً
ختاما

 يضمن 
ً
زا  ُمميَّ

ً
 طفلّيا

ً
ا ل لدينا نصَّ

ِّ
اب الطفل يشك مع جهود كتَّ

 عناصر 
ّ

من خاللـــه األهل وصول طفلهم إلى قّصـــة فيها كل
 
ً
الفائدة والُمتعة، بعيدة عن أخطار القصص الُمشـــبعة حاليا

بالالمباالة، واإلهمال الشكلّي أو المعنوّي.

القّصة الطفلّية في متناول الريشة الفنّية

 إن تضافر جهود الفنانين التشكيلّيين مع 
ًا طفلّيًا  ل لدينا نصَّ اب الطفل يشكِّ جهود كتَّ

زاً يضمن من خالله األهل وصول طفلهم  ُمميَّ
إلى قّصة فيها كّل عناصر الفائدة والُمتعة
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 األلمان 
َّ

وضعـــِت الحرب أوزارهـــا، واحتل
ـــط كُمصاِرٍع  ـــت البالد تتخبَّ

َ
فرنســـا، وبات

سقط دون ركبِة المنتِصر.
عة  وخرَجْت من باريس –المضطربة المجوَّ
 الحدود 

ً
القانطـــة- أولى القاط رات، قاصدة

 ببطٍء القـــرى واألرياف. 
ً
الجديـــدة، وعابرة

وشـــاهَد أوائل المســـافرين عْبـــر أبواب 
رة ومداخل البلدات  القطار األوديـــة الُمدمَّ
المحروقة. وكان بعض الجنود »البروسيين« 
–الذين تعتلي رؤوســـهم سيدارة سوداء 
نـــون غليونهم 

ِّ
ذات رأس نحاســـي- يدخ

ممتطيـــن كراســـَي، أمام أبـــواب المنازل 
التـــي ما تزال واقفة. وآخـــرون يعملون أو 
شـــاَهد، 

ُ
 وأقارب. وت

ٌ
ثون كأنهم أْهل يتحدَّ

نشـــط 
َ
جتاز المدن، أفواٌج بأكملها ت

ُ
حين ت

اء بين 
ّ

ســـَمع األوامر الَجش
ُ
في األمكنة. وت

حيٍن وآخر، على الرغم من صرير العجالت.
 مدة الحصار 

َ
الســـيد »ديبوي« كان طيلة

 فـــي الحـــرس الوطنـــي بمدينة 
ً
عنصـــرا

»باريـــس«. وهـــو ذاهب إلى »سويســـرا« 
لالنضمام إلى زوجته وابنته، وقد أرسلهما 

إلى الخارج قبل االجتياح، بدافع الحيطة.
 
ً
ـــف المجاعة والمتاعب كرشـــا

ِّ
ولم تخف

ضع 
َ
 يمتلكه تاجر ثري ومهاِدن. خ

ً
ضخما

عة بإذعان مؤِسف، وفصول  لألحداث المروِّ
مريرة من وحشّية البشـــر. واآلن إذ يدِرك 
الحدود بعد أِن انتهت الحرب، فهو ُيبِصر 
بعض »البروســـيين« أول مرة؛ مع أنه قام 
ذ نوبات الحرس 

َّ
بواجبه على الثغـــور، ونف

في الليالي الباردة.
كان َينظر برعٍب حانق إلى هؤالء الرجال 
اســـتقّروا  الذين  الُملتحين،  حين 

ّ
الُمســـل

على أرض »فرنســـا« كأنهم في ديارهم؛ 
ليشعر في نفسه بنوٍع من الحّمى الوطنية 
الواهنـــة، المترافقة مع الحاجـــة الكبيرة 
والغريزة الجديـــدة للحذر، اللَتين ما عادتا 

تفارقانه.
وكان فـــي مقطورته »إنكليزيـــان«، أتيا 
ج. وراحا يرنـــوان بأعينهما الهادئة  للتفرُّ
 ،

ً
أيضـــا ســـميَنين  وكانـــا  والفضوليـــة. 

 
ً
لعـــان أحيانا

َّ
ثـــان بلغتيهما، وَيط ويتحدَّ

على دليلهما المرِشد، الذي يقرآنه بصوت 
دة. ف إلى األماكن المحدَّ  للتعرُّ

ً
عاٍل، سعيا

ف القطار في محطِة مدينٍة صغيرة، 
َّ
توق

ترافقه  »بروســـي«،   ضابط 
ً
فصعد فجـــأة

 قاطع على 
ٌ

جلبـــة كبيـــرة أحَدثها ســـيف
درجتي صعـــوِد المقطـــورة. وكان طويل 
 
ً
 في ِزّيه الرسمي، وملتحيا

ً
القامة مضغوطا

 ،
ً
حتى العينين. وَبدا وبره األصهب ملتهبا

- من 
ً
وانطلق شارباه الطويالن –األفتح لونا

جانبي الوجه، ليقطعانه بشكل عرضي.
له  وشـــَرع اإلنكليزيان على الفور في تأمُّ
مع ابتســـاماِت الفضـــول الُمشـــَبع، فيما 
الجريدة؛  الســـيد »ديبوي« بقراءة  تظاهر 
 فـــي زاويته، كســـارٍق في 

ً
را وكان متكـــوِّ

َرك. مواجهة رجِل الدَّ
ثـــم اســـتأنف القطـــار ســــيره. وتابَع 

المواقع  والبحث عن  الحديث،  اإلنكليزيان 
الدقيقة للمعـــارك. وَمـــدَّ أحدهما ذراعه 
 إلى إحدى القرى، 

ً
فجأة نحو األفق ُمشـــيرا

فَنطق الضابط البروســـي بلغة فرنســـية 
رديئة، وهو َيبســـط ســـاقيه الطويلَتين، 

وَينقِلب على ظهره:
 في هذه 

ً
قتلـــُت اثني عشـــر فرنســـيا

القرية. وأخذُت أكثر من مئة سجين.
ين،  اإلنكليزيَّ اهتمـــام  فأثار ذلك كامل 

:
ً
فسأال فورا

أوه! وما اسم هذه القرية؟
أجاب البروسي: »فارسبورغ«، ثم استأنف 

القول:
أخذُت هؤالء المشاغبين الفرنسيين من 

آذانهم.
 
ً
وكان ينظر إلى السيد »ديبوي« ضاحكا

في وبره بتعجرٍف.
واستمّر القطار في عبور أطراف البلدات 
المحتلة. وشوِهد الجنود األلمان على طول 
الطرقـــات وأطراف الحقـــول، واقفين في 
ثين أمام المقاهي؛  زاوية الحواجز، أو متحدِّ

ون األرض كالجراد اإلفريقي.
ّ
فكانوا يغط

مدَّ الضابط يده، وقال:
لو كان األمر لي، الستوليُت على باريس، 
وحرقُت كل شيء، وقتلُت كل الناس. ولن 

تبقى فرنسا بعد ذلك!
ردَّ اإلنكليزيان ببساطٍة، من قبيل األدب:

»أوه ِيــس«.
فأكمل قائاًل:

، كل أوروبـــا، كلها، 
ً
بعد عشـــرين عامـــا

 لنـــا. بروســـيا أقوى من 
ً
ســـتكون تابعـــة

الجميع.
ولم َيُعِد اإلنكليزيان –القلقان- يجيبان. 
وأصبح وجهيهما بال مالمح، فبدا وكأنهما 
من شـــمٍع بين أوبار وجهيهمـــا الطويلة. 
 

َّ
ل

َ
وراح الضابـــط البروســـي يضحـــك. وظ

. فســـِخر 
ً
 على ظهره، َيمزح ســـاخرا

ً
مقلوبا

ـــتَم األعداء 
َ

من فرنســـا المســـحوقة، وش
على األرض، وســـِخر من »النمســـا« التي 
ُهِزمت قبل مدة قصيرة، وسِخر من الدفاع 
الشـــرس والقاصر للمناطق، ومن اآلليات، 
ن أنَّ 

َ
وســـالح المدفعية غير المجدي. وأعل

»بسمارك« كان سيبني مدينة من حديٍد، 
باســـتخدام المدافـــع الُمغَتَنمـــة. ووضع 
فجأة حذاءه العســـكري على فخذ السيد 
 طْرفه، وهو 

ّ
»ديبـــوي«، الذي كان َيغـــض

محمرٌّ حتى األذنين.
بات اإلنكليزيان غير مبالَيين بأي شـــيء، 
فـــي جزيرتيهما،   

ً
انعـــزال بغتة وكأنهما 

 عن ضوضاء العالم.
ً
بعيدا

 النظر 
ً
تا َسحب الضابط غليونه، وقال مثبِّ

في الفرنسي:
؟

ً
أال تمتلك تبغا

أجاب السيد »ديبوي«:
كال، يا سيدي.

ردَّ األلماني:
أرجو أْن تذهب لشـــرائه حين سيتوقف 

القطار.
وأخذ يضحك من جديد:

.
ً
سأعطيَك بخشيشا

 
ً
، وأبطأ ســــيره، ماّرا

ً
ق القطار صفيرا

َ
أطل

أمام األبنية المحروقة في إحدى المحطات، 
.
ً
ف بعد ذلك تماما

َّ
ليتوق

تح األلماني باب القطار، وأخذ الســـيد 
َ
فف

“ديبوي” من ذراعه قائاًل:
ذ أوامري، بسرعة، بسرعة!

ِّ
هيا، نف

 المحطة. 
ّ

وكانت وحدة بروســـية تحتـــل
واقفين  اآلخرين ينظرون،  الجنود  وبعض 
على طول األســـوار الخشبية. وحين بدأت 
ر لمعـــاودة االنطالق، ألقى 

ِّ
 تصف

ُ
القاطـــرة

- على 
ً
الســـيد »ديبوي« بنفســـه –بغتـــة

الرصيف، وارتمى في المقطورة المجاورة، 
على الرغم من إشارات رئيس المحطة.

َداَر الذي يرتديه  ! وفتح الصِّ
ً
كان وحيـــدا

لشـــدة ما كان قلبه يخفق، ومسح جبينه 
.
ً
الهثا

ف فـــي إحدى 
ُّ
وعـــاد القطار إلـــى التوق

 على الباب، 
ً
المحطات. فَبـــرز الضابط فجأة

ثم صعد، ليْتَبعه بعـــد وهلٍة اإلنكليزيان 
المدفوعان بفضولهما.

جلـــس األلماني مقابل الفرنســـي، وقال 
وهو مستمرٌّ في الضحك:
قَبل تنفيذ أوامري.

َ
لم ت

أجاب السيد »ديبوي«:
كال يا سيد!

ه،  وكان القطـــار قـــد عاود االنطـــالق لتوِّ
فقال الضابط:

سأقطع شاربك لكي أحشو غليوني.
م يده إلى وجه جاره. وقدَّ

وكان اإلنكليزيـــان، المحافظان على عدم 
قان بعيوٍن ثابتة. مباالتهما، يحدِّ

وبينما األلماني ُيمســـك بحفنٍة من الوبر 
ويشــــّد عليها، إذ قام الســـيد “ديبوي” 
برفـــع ذراعه عـــن طريق الجهـــة الخلفية 
بض عليـــه من طوق قميصه، ثم 

َ
ِليده، وق

أعـــاد رميه على المقعد، وقـــد ُجنَّ جنونه 
، وانتفخ صدغاه، وامتـــألت عيناه 

ً
غضبـــا

؛ فاستمّر في خنقه بيٍد، وضربه باليِد 
ً
دما

األخرى المضمومة لكماٍت على الوجه وهو 
في اهتياج.

 
َ

وكان البروســـّي يقاوم، ويحاول استالل
 خصمه القابع فوقه. لكنَّ 

َ
ســـيفه، وإحاطة

الســـيد “ديبـــوي” كان يســـحقه بالوزن 
الضخم لبطنه، فيضرب ويضرب بال فتور، 
ومن دون التقاِط أنفاسه، وبال معرفِة مكان 
وقوع ضرباته. فســـال الدم، وراح األلماني 
المخنـــوق ُيحشـــرج، ويبصـــق أســـنانه، 
ويحاول ُســـدًى إبعاد هذا الرجل الضخم 

الحانق الذي َيصرعه.
وكان اإلنكليزيان قد نهضا، واقتربا لكي 
َيريا على نحـــٍو أفضل. فوقفـــا، تملؤهما 
ين للمراهنة  البهجة والفضول، مســـتعدَّ

لصالح أحد المتصارَعين أو ضده.
نِهك الســـيد “ديبوي” من بذله 

ُ
وفجأة، أ

هذا المجهود. فَنهض، ثم جلس من دون 
أن َينبس بكلمة واحدة.

ولم يرتِم البروســـي عليه، لشدة ما بقي 
 ومخبواًل من الدهشة واأللم. وحين 

ً
مذعورا

استعاد أنفاسه، نطق بالقول:
بالمســـدس،  قَبـــل مبارزتـــي 

َ
ت لـــم  إذا 
فسأقتلك.

أجاب السيد »ديبوي«:
حين تشاء... أنا موافق!

تابع األلماني:
هذه مدينة »ستراســـبورغ«، سأصطحب 
ين ليكونا شاهَدين، لدّي مّتسع من 

َ
ضابط

الوقت قبل معاودة القطار انطالقه.
ين، وكان  لإلنكليزيَّ السيد »ديبوي«  قال 

 القطار:
َ

ينفث نفث
؟ ان أن تكونا شاهديَّ هل تودَّ

:
ً
فأجاب كالهما معا

أوه ِيـس!
ف القطار.

َّ
وتوق

وفي دقيقة واحدة وَجد البروسي زميلين 
دِركت األسوار.

ُ
سات. ثم أ له، أحضرا مسدَّ

ان بـــال هوادة  وكان اإلنكليزيـــان يشـــدَّ
الخطـــى،  ـــان 

ّ
يحث وهمـــا  ســـاعتيهما، 

من  ين 
َ
قلق التحضيـــرات،  ويســـتعجالن 

الوقت ِلكيال يفوتهما انطالق القطار.
لـــم يكن الســـيد “ديبوي” قد أمســـك 
. ُوِضع على ُبعد عشرين قدم 

ّ
ط

َ
 ق

ً
مسدســـا

من عدّوه. وُسئل: »هل أنت مستعد؟«.
مـــح أحد 

َ
وبإجابتـــه: »نعـــم ســـيدي«، ل

ته ليقي نفسه 
ّ
ين وقد فتح مظل اإلنكليزيَّ

من الشمس.
: »نار!«.

َ
عطى صوٌت إيعاز

َ
فأ

، بال 
ً
رمى الســـيد “ديبـــوي” عشـــوائيا

 
ً
انتظـــار، ولَمح بانشـــداه البروســـي واقفا
 
ً
 ذراعيه، وساقطا

ً
، ورافعا

ً
حا مقابله، ثم مترنِّ

 على أنفه؛ فقد أرداه قتياًل.
ً
عموديا

ه 
ُّ
»أوه« تهز اإلنكليزييـــن:  أحـــد  صـــاح 

ل المشَبع والتشّوق المِرح. 
ُّ
البهجة والتطف

وأمسك اآلخُر السيَد “ديبوي” من ذراعه، 
ه   في القبض على ســـاعته؛ وجرَّ

ً
مســـتمّرا

بحركة رياضية نحو المحطة.
 قبضته، 

ً
وَهرول اإلنكليـــزي األول مغلقا

برز خطوته 
َ
 مرفقيه إلى جسده؛ وأ

ً
ا وشـــادَّ

: »واحد، اثنان! واحد، اثنان!«.
ً
را مكرِّ

وَراح ثالثتهـــم َيخّبون علـــى الرغم من 
بطونهم، لُيَروا من األمام كثالثة مهّرجين 

في صحيفة فكاهية.
كان القطار يغادر، فقفزوا في عربتهم.

وَنـــزع اإلنكليزيـــان عندئـــذ طاقّيتهما 
ين لها. ثم صرخا 

َ
ك السفرية، ورفعاها محرِّ

ثالث مرات متتالية: »هيب، هيب، هيب، 
عاقبـــا في مدِّ يدهما اليمنى 

َ
هورا!«. ثم ت

بوقاٍر للســـيد “ديبوي”. ثم عادا للجلوس 
 إلى جنب في ركنهما.

ً
جنبا

مبارزة
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  كتب: صبحي سعيد قضيماتي

))الثقافــــة الجادة ليســــت متفرجة، وليســــت محايــــدة، وقربها من 
الموضوعيــــة، واتباعهــــا لمنهج صارم فــــي البحث، عنــــد معالجتها 
القضايــــا التي تناولتهــــا، ومقاربات الفكر الــــذي تتفاعل معه.. قد ال 
 على الحيادية، إذا نشدتها... فهي 

ً
يحميانها من شــــوائب تؤثر سلبا

انتماء، وشــــخصية، وهوية، وتعبير إنساني عن الذات في تفاعالتها، 
وتواصلهــــا مع األحياء في الحياة((....بهــــذه الكلمات يفتتح الدكتور 
علي عقلة عرســــان كتابه )الثقافــــة والمواجهة( الصــــادر عن اتحاد 
الكتاب العرب...فالثقافة مفهوم واســــع مترامي األطراف، وبعيد في 

عمقه وأبعاده الفكرية واألخالقية..
وال نبالــــغ إذا قلنا بأن اإلنســــان هو الوجه األبرز واألســــطع بالغة عن 
الثقافة التي يحملها، وتشــــكل الطاقة التي توجه ســــلوكه، وتحدد 

فاعليته في الحياة..
ويرى الكاتب أن الثقافة )حين تكون مواجهة..أو تكون هي ســــاحة 
المواجهة: لغزو أو عدوان، أو احتالل، أو طغيان، أو فســــاد، أو اضطهاد، 
أو تخلــــف، وجهل مطبق، يقودان إلــــى ضعف، وتطرف وعنف..فأنها 
تدخل في ميدان تحديات، وتصبح في حالة صراع أو حرب..وقد تكون 
، تخرج من يدخــــل فيها عن طوره..وربما تصبح 

ً
تلــــك الحالة حادة جدا

الثقافــــة، في بعــــض المواقف، في حالة دفاع عــــن ذاتها، وهويتها، 
ورســــالتها، وكينونتهــــا..( ونفهم من هذه المعادلــــة التي يطرحها 
الكاتب، أن الثقافة هــــي التي تقودنا إلى المواجهة، من أجل الدفاع، 

 ومستقبال..
ً
عن الهوية، وعن الوجود، واقعا

يبحث الكاتب في الفصل األول من الكتاب، مواضيع مهمة جدا لها 
عالقة وثيقة بأهم مفاصل حياتنا المرتبطة ب ))الثقافة والمواجهة(( 
و))الثقافــــة والمقاومة(( و))المثقف  العربــــي والتحديات الراهنة((..
ويدرس الكاتب، في هذا الكتاب، بعمــــق ))ثقافة التغيير((.. ويحلل 
 في 

ً
مفاهيم وأســــس ))التحصين الثقافي((.. ويتوقف محلاًل ودارسا

موضوع ))الكاتب والســــلطة واإلعالم((..ثم ينتقل ليبحث في موضوع 
))التــــراث واألصوليــــة الســــلفية((.. ويدرس الكاتــــب بعمق موضوع 
))األدب والقيم((..ليؤكد أهمية المبادئ السامية في موضوع ))األدب 
مســــؤولية((..وينتقل إلى موضوع ))الشــــعر في الحرب والسالم..((.. 
ويحلــــل ويدرس ))صــــورة المرأة فــــي مرايا اإلبداع مــــن خالل بعض 
النصوص المســــرحية((.. ويتضمــــن الكتاب دراســــة عميقة لرواية 
))عزازيــــل والراهب هيبــــا((. ويختتم الكاتب الفصــــل األول من هذا 
الكتاب بدراســــة عن ))الكسندر ســــيرغييتش بوشكين((.. وكل هذه 
المواضيع التــــي يطرحها الدكتور علي عقلة عرســــان، مرتبطة بعقد 
واحد وقواســــم مشــــتركة واحدة، ترتكز إلى موضوع الثقافة كسلوك 
فكــــري وأخالقي، وقوة ضرورية، ال يســــتهان بهــــا، تتحرك وتتفاعل 
في ســــاحة المواجهة وميادين الدفاع عن الهوية والوجود اإلنساني، 
وتنطلق من الواقع، وهي ترنو إلى المستقبل..لتبني لها مكانة راقية، 
تؤكد قيمهــــا وفاعليتها، وتضمن دورها المتميــــز، وتحمي كيانها، 
وتحافظ علــــى هويتها.. ففي دراســــته للتحصيــــن الثقافي، يؤكد 
الكاتــــب: )نحن في الوطن العربي لســــنا في حرب واحــــدة، وإنما في 
سلســــلة حروب، يبدو أنها مرجحة إلى انتشار واستمرار، يضيفان إلى 
 من التدمير والقتــــل، والتبعية والضعف، وما 

ً
ســــنوات الجنون فنونا

ينال بعمق من شخصية األمة وهويتها ومقومات أمنها، ووجودها..(..
والتحديات ومواجهتهــــا محفزات ومداخل للتحصيــــن الثقافي من 
جهة، وحوافز للعمل القومي والتمسك بمقومات الشخصية من جهة 
أخرى.. ويرى الكاتب أن توينبي على حق عندما رأى: )أن األخطار التي 
 الستنهاض إرثها ومخزونها الحضاري..

ً
تواجهها األمم، تصبح دافعا

وعلى هذا األســــاس فــــإن اســــتمرارية حيوية أية حضــــارة وقوتها، 
مرتبط بالشــــعور بالتحدي، وبنوعية االســــتجابة والتحفز المطلوبين 
لمواجهتها(..ويضيف الكاتب إلى ما أشــــار إليه صامويل هنتنغتون 
عن دور التحديــــات ومواجهتها في بلورة الهوية األمريكية،من جهة 
ودور تلك التحديات في المحافظة عليها من جهة أخرى، وهو يلتقي 
مع توينبي أو يســــتقي منه، إذ يعبر بصراحة عن اعتقاده بأن العداء 
 في تشــــكل هويــــة أي جماعة..ويرى أن 

ً
 أساســــيا

ً
لآلخر، يلعب دورا

الحروب التــــي خاضها األوربيون في العصور الوســــطى، وقبل بداية 
عصــــر الدولة القومية، كانت ضرورية لتشــــكيل هوية الدول األوربية 
المختلفة.. ويؤكــــد الكاتب أن التحصين الثقافــــي هو وعي معرفي، 
يحكمه المنطق من على معطيات معرفية موضوعية واسعة وعميقة، 
تســــتند إلى بيانات سليمة، تســــاهم في تكوين معرفة دقيقة حول 
الــــذات القوميــــة والوطنية في ماضيهــــا  وحاضرهــــا، وتطلعها إلى 
المســــتقبل، ومــــا  يحكمها من معطيات، ومــــا تواجهه من تحديات. 
ويؤكد الكاتــــب: )ال يقصد بالتحصين الثقافي إقامة خنادق وحصون 
ر الكاتب 

ّ
حول الشــــخصية، ومقاومة االنفتاح اإليجابي البنــــاء.. ويحذ

: )أن المســــتهدف بالتشــــويه والتشــــهير واالختراق والمحو 
ً
مؤكدا

فــــي وضعنا العربــــي: )العروبة واإلســــالم، والفكر القومي، والرســــالة 

الســــمحة، واألهداف المتصلة بأي شكل من أشكال الوحدة واالتحاد 
والتضامن العربي، وضمان األمن العربي ذاته، بكل أبعاده ومقوماته، 
والمناداة بتحرير األرض المحتلة: الجوالن وفلســــطين..وما هو محتل 
من أراضي العرب منذ زمن أبعد...ويؤكد الكاتب: )إن من أهم أســــس 
التحصيــــن الثقافــــي، رفــــض االختــــراق الصهيوني لثقافــــة األمة، 
وحقوقها، وشــــخصيتها، وقيمها بفرض نتائــــج العدوان واالحتالل 
عليها، واالعتــــراف بالكيان اإلرهابي الصهيونــــي، وتطبيع العالقات 
معه، ومقاومة مشــــاريع الغــــرب لتنفيذ المخططــــات الصهيونية..
فالتطبيــــع كما نعرفه هــــو نتيجة من نتائج االعتــــراف بالعدو، وهو 
 االعتراف بالفلسطيني وحقوقه في وطنه فلسطين(.. 

ً
يسحب تلقائيا

ويؤكــــد الكاتب أن التحصين الثقافي هو معرفة الذات معرفة علمية 
دقيقة شــــاملة ســــليمة، من دون تعصب يعمي عن العيوب، ويقود 
إلى التطرف،من دون أي نوع من أنــــواع العصموية المميتة للفاعلية 
را باآلية الكريمة: )أفلم يســــيروا في األرض 

ّ
النقدية الموضوعية..مذك

فتكــــون لهم قلــــوب يعقلون بها، أو آذان يســــمعون بهــــا، فإنها ال 
عمــــى األبصار، ولكن تعمــــى القلوب التي في الصــــدور..(... ويحذر 

ُ
ت

 إلى:)عدم االنغالق القومي والديني، ألنه مفتاح للغنى 
ً
الكاتــــب داعيا

واالنتشــــار الثقافيين، وباب من أبواب التحصين المعرفي للمثاقفة 
البنــــاءة والتقدم بمعناه الشــــامل..ألن االنغــــالق القومي والديني قد 
يفضيان إلــــى التقوقع والتعصــــب واالنعزال والتطرف..ويتســــاءل 
الكاتب: )كيــــف يمكن أن نعتــــز باالنتماء، واألمــــة والهوية وندافع 
 واحترامــــا وعزة؟؟( ويؤكد 

ً
عنهمــــا، إذا لم يمنحنــــا  االنتماء قوة وأمنا

الكاتب: )إن اإلنســــان ال يدافع عن الموات والفســــاد والجبن والتآكل 
القيمــــي والخلقي والمعرفي، وال يدافع عــــن الطغيانية و القطعانية 

المفروضة على الناس، وال عن الجهل والجاهلية المتوحشة..(
ويختتم الكاتب هذه الدراســــة عن التحصيــــن الثقافي بقوله:)إن 
المواجهة ثقافية بدرجة كبيرة في هذا الوقت..وبمواجهة التحديات، 
وما تنتجه الحرب المدمرة، وتقيمه التحديات.. والثقافة تعزز المواقع 
والصمود والمبادئ والثوابت بمعطى الوعي المعرفي الذي يؤســــس 

لكل حرية، وتقدم وتحرر، ال سيما في هذا الزمن الفتاك..(. 
وترتبط دراســــة الكاتب عن موضوع ))مفاهيم األدب مســــؤولية(( 
بالبحث الســــابق عن ))تحصين الثقافة((... ألننــــي أرى أن األدب هو 
جوهر الثقافة وقلبها النابض.. وكما يشــــير النبض إلى الصحة، فإن 
صحة األدب ورقيه، هو المؤشــــر لصحة اإلنسان ورقي تطوره..كما أن 
األدب هــــو الغذاء والــــدواء الذي يحمي أبناء المجتمــــع من األمراض، 
ويحافظ على صحتهم..واألدب كما وصفه الكاتب هو تعبير إنساني 
فــــي قوالب كالمية، تراعي قيم الجمال وتنميها..وللجمال قوة وتأثير 
ال يســــتهان بهما..ويهدف األدب إلى ترسيخ قيم وتحقيق أهداف، 
 للوصول والتأثيــــر واإلمتاع واإلقناع... ضمن 

ً
 وأســــلوبا

ً
 منطقا

ً
معتمدا

حدود أطر فنية، تحمل ســــمات وميــــزات وخصوصيات،تجعل للعمل 
شــــخصية مميزة وخصوصية، وسالســــة جمالية مثــــل عذوبة النبع 
الصخــــري، ينهل منه ظامئ طال بحثه عن الماء.. وتنعكس في األدب 
معاناة اإلنســــان الفرد من خالل ارتباطه بالجتمع.. واألدب هو الصورة 
األبلغ، ليس فقــــط عن واقع المجتمع في أدق تفاصيله، بل وعن آفاق 
تطور هذا المجتمــــع.. أي أن األدب هو التشــــخيص األعمق ألمراض 
المجتمــــع وأحالمه. وال نبالغ إذا قلنا بــــأن األديب هو الطبيب الحكيم 
لمجتمعه.. ومن هنا ينبثق دور األديب الذي ال ينحصر في تشخيص 
األمراض االجتماعية، بل وشــــحن المجتمــــع بالطاقة الفكرية الروحية 

الالزمــــة لتجاوز األمراض والتغلــــب عليها، إلى أعلــــى مراتب الصحة 
الفكرية واألخالقية والجمالية.

ويتضمن الكتاب دراســــة واســــعة وعميقة عن الشــــعر في الحرب 
والســــالم..))فحين نتأمل في إنتاج شــــعري كثير في عصور وأماكن 
متعددة، نجد أنه يثير نوازع الخير والشــــر.. فشــــعر الهجاء والمديح 
 
ً
والفخر والذم الذي يشــــيد بنصر وبطولة ومكرمة، ويذم هزيمة وجبنا
وخســــة وبخال، في مواقف ومواجهات وحروب، يســــجل نتائج أفعال 
وأحداث، أكثرها متصل بالحرب والســــلم.. يتحدث فيها الكاتب في 
هذه الدراســــة عن دور الشــــعر في غرس وتأصيــــل دور الحكمة في 
مواجهــــة الكوارث بما في ذلك الحروب التي تفتك باإلنســــان، وتدمر 
حياته.. وشــــعر هوميروس في اإللياذة كان ســــجل أحداث وبطوالت 
مكتوبة بالدم والمعاناة حول طروادة، وفي مسيرات الغزو ورد الغزو...
فالشــــعر فعال فــــي هذه المجاالت، ويســــتثير الهمم واألشــــخاص 
واألقوام..وما نعرفه من شعر شعراء مثل األخطل وجرير في النقائض، 
والشعر المرتبط بأيام العرب وحروبها، وغيره من العديد من الشعراء 
الذين يقدمون لنا صفحات ال تحصى، عن آالم ومعاناة وكوارث اإلنسان 

في مسيرته التاريخية ومراحله المتعاقبة..وكما يقول أبو تمام:
 الندى من أين تؤتى المكارم..

ُ
ولوال خالل سنها الشعر ما درى// بغاة

وهــــذا البحث طويل وعميــــق، ومتعدد الجوانب، ويشــــمل موضوع 
الشــــعر في العديد من المراحل، وقابل هذا الموضوع ألن يكون كتابا 
بحد ذاته...ويؤكد الكاتب ما يوحي بأهمية الشعر في التاريخ البشري، 
ويذكرنا هذا البحث بمهام الشــــعر المتعــــدد الجوانب، ويبرهن على 
أن الشــــاعر يحمل راية النبوة في جوهــــره وأهدافه القريبة والبعيدة 

المدى..
وفي موضوع )صــــورة المرأة في مرايا اإلبــــداع..( يوضح الكاتب: )ما 
المقصود باألدب النسائي(..فهل هو ذاك الذي تكتبه المرأة، أم ذاك 
الذي ُيكتب حول المرأة؟!..وهل هناك خصائص فيما تكتبه المرأة عن 
المرأة، تجعله أقدر علــــى الوصف والرصد والغوص والتحليل واإلبانة 
مما يكتبه الرجل عن المرأة؟! أم هي تلك النفس البشــــرية ــ من ذكر 
وأنثى ــــــ القادرة على أن تتواصل وتتعامل مع نفس بشــــرية أخرى، 
فتبدع من دون قيود، وتتجاوز األسوار واألسرار والحدود، وتقدم صورة 
اإلنسان ومشــــاعره ,وأعماقه الروحية والنفسية، من خالل شراكة في 
الجوهر والعرض، تصقلها التجربة اإلنســــانية المتبادلة، ويجسدها 
 في تقنية فنية 

ً
 ساحرا

ً
الوعي المعرفي، وامتالك ناصية التعبير، بيانا

عالية..؟؟.. ونســــتطيع اإلجابة على هذه األسئلة من خالل تحليل كل 
، يوضح القيم الفنية واألدبية واألخالقية 

ً
عمــــل إبداعي، تحلياًل نقديا

لــــكل عمل إبداعي في عالم األدب.. ويحلل الكاتب أكثر من عمل أدبي 
في هذا المجــــال.. ويتوقف محلاًل صورة المرأة فــــي عمل الرجل، في 
أعمال )ســــوفوكليس(.. وهو من الشــــعراء المسرحيين األوائل الذين 
رســــموا صورة للمرأة في مواقــــف وحاالت متنوعــــة ودقيقة وعنيفة 

 وابنة وحبيبة...
ً
 وأختا

ً
: قدمها أّما

ً
أحيانا

 في مضامينه وأهدافه الفكرية 
ً
في هذا الكتاب الذي أراه موسوعيا

 لمواضيع 
ً
واإلبداعية، يقدم الدكتور علي عقلة عرســــان تحلياًل نقديا

أخرى في عالم األدب والمســــرح، تبلور أهداف العمل األدبي وأغراضه 
االجتماعيــــة والفكرية التــــي تخدم الدفاع عن اإلنســــان في مجتمع 

حريص على وجوده وهويته ومكانته الحضارية.. 

الدكتور علي عقلة عرسان في كتابه
))الثقافة والمواجهة(( ومبادئ االنتماء.. والتحصين الثقافي

يتضمن الكتاب دراسة واسعة وعميقة 
عن الشعر في الحرب والسالم..))فحين 

نتأمل في إنتاج شعري كثير في عصور 
وأماكن متعددة، نجد أنه يثير نوازع الخير 

والشر.
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 كتب:  د. مصطفى العبد الله الكفري

للغايـــة  ُمتطـــّورة  مهنـــة  التدريـــس 
تمتـــّد على نحٍو ُمنتظم إلـــى ما هو أبعد 
مـــن األكاديمّييـــن. فضـــاًل عـــن ضمان 
ب على النجـــاح األكاديمّي؛ 

ّ
حصول الطال

 كآباء 
ً
مون أيضـــا

ِّ
يجـــب أن يعمـــل الُمعل

هين وُمستشـــارين، وحتى  بديلين، وُموجِّ
. ال يوجـــد حّد لألدوار 

ً
سياســـّيين تقريبا

م.)1(
ِّ
التي قد يؤّديها الُمعل

م في تقديم 
ِّ
ل الدور األساس للُمعل

ّ
يتمث

م. 
ّ
تعليمات تساعد الطالب على التعل

م: 
ِّ
ولتحقيق ذلك فمن واجبات الُمعل

إعداد دروس فّعالة. 
ب وتقديم المالحظات. 

ّ
تقويم عمل الطال

إدارة مواد الفصل الدراسّي. 
ـــل علـــى نحٍو ُمنتج فـــي المناهج 

ّ
التنق

الدراسّية. 
فين اآلخرين.

ّ
التعاون مع الموظ

لكن بمـــا أنه ُمـــدّرس فالمهمة تنطوي 
على أكثر بكثير مـــن مجرد تنفيذ خطط 

الدروس. 
م ثالث أبوين )األم واألب(

ِّ
الُمعل

مـــون فـــي تطويـــر فكر 
ِّ
يســـهم الُمعل

التلميـــذ وشـــخصّيته. ألّن خبرات الطفل 
ل فيه 

ّ
شـــك

ُ
في ســـنوات تكوينه األولى ت

الشخص الذي ســـيصبح عليه مستقباًل، 
مون يســـاعدون في اكتشاف من 

ِّ
والُمعل

ســـيكون هذا الشـــخص في المستقبل، 
 
ً
 كبيرا

ً
ا مين يمثلـــون جزء

ِّ
 ألّن الُمعل

ً
نظـــرا

من حياة طالبهم، فالعديد منهم يطورون 
 مع طالبهم.)2(

ً
عالقات أبوية تقريبا

مـــون بأن يكونـــوا قدوة 
ِّ
ـــف الُمعل

ّ
وُيكل

إيجابّية وُموّجهين لطالبهم في سلوكهم. 
ب أكثر مـــن الرياضيات، 

ّ
إذ يتعلـــم الطال

وفنون اللغة، والدراســـات االجتماعية من 
المهارات  يتعلمـــون  -فهـــم  ميهم 

ِّ
ُمعل

االجتماعيـــة: كيف يكونـــون طّيبين مع 
اآلخرين، وكيف يكّونون صداقات، ومتى 
يطلبون المساعدة أو يكونون مستقلين، 
وكيف ُيمّيـــزون الصواب من الخطأ، وغير 
ذلك من دروس الحيـــاة التي يميل اآلباء 
م 

ّ
إلى ترديدها. في كثير من الحاالت يتعل
ميهم أواًل.

ِّ
الطالب هذه األشياء من ُمعل

م 
ِّ
الفروق الدقيقة تعتمد في دور الُمعل

شـــبَه والٍد إلى حّد كبير على عمر الطالب، 
بهم 

ّ
مين يهتمون بطال

ِّ
ألّن معظـــم الُمعل

 األفضل لهم. ســـواًء 
ً
ويريـــدون دائمـــا

مه أم ال، فمن 
ِّ
 من ُمعل

ً
أكان الطالب قريبـــا

 كما يفعل 
ً
الُمحتمل أن يحترموهم كثيرا

معهم آباؤهـــم أو أولياء أمورهـــم، وربما 
ـــم في بعض الحاالت الُموّجه 

ِّ
يكون الُمعل

الوحيد للطالب.

مون وسطاء
ِّ
الُمعل

 ما يكون 
ً
م غالبا

ِّ
على الرغم مـــن أن الُمعل

للطالـــب، فإن  بالنســـبة  الوالدين  مثـــل 

هذا ال يدع أســـرة الطالب خارج الصورة - 
مون ليســـوا سوى جزء من معادلة 

ِّ
فالُمعل

ب التدريس التواصل اليومّي 
ّ
أكبر. ويتطل

ب حول أشياء عديدة 
ّ

سر الطال
ُ
 مع أ

ً
تقريبا

الطالـــب. وتتضّمن  أو ســـلوك  تعليمّية 
 للتفاعل بين 

ً
األشـــكال األكثـــر شـــيوعا

 عديدة أهّمها:
ً
مين أمورا

ِّ
الوالِدين والُمعل

مين، 
ِّ
مؤتمرات اآلباء والُمعل

اجتماعات أولياء الطالب.
تقارير مرحلّية.

الرسائل اإلخبارية األسبوعية.
رســـائل البريد اإللكترونـــي والنصوص 

والمكالمات.
عالوة على هذه الممارســـات القياسية؛ 
ميـــن، فـــي كثير من 

ِّ
يجـــب علـــى الُمعل

األحيان، شرح اختياراتهم لآلباء والتوفيق 
بينهـــم عندما يحدث نزاع. إذا اكتشـــف 
 ما يحدث 

ً
أحد الوالدين أو ولّي األمر شيئا

في الفصل الدراســـي ال يحّبه، فيجب أن 
 للدفاع عن خياراته 

ً
م ُمستعّدا

ِّ
يكون الُمعل

مون قرارات 
ّ
به. يجـــب أن يّتخذ المعل

ّ
وطال

التصّرف لصالح  ُمســـتنيرة حول كيفية 
بهم، ومـــن ثّم أن يكونوا قادرين على 

ّ
طال

 بحزم ولكن 
ً
تســـويغ ذلك، ويقفون دائما

ب.)3(
ّ

سر الطال
ُ
يستمعون إلى أ

مـــون هـــم الوســـطاء بيـــن اآلباء 
ِّ
الُمعل

وأطفالهم في التعليم، ومن الســـهل أن 
ُيصاب اآلباء باإلحبـــاط عندما ال يفهمون 
كيف أو لماذا ُيدّرس شـــيء ما. يجب على 
ب في الحلقة 

ّ
ســـر الطال

ُ
مين إبقاء أ

ِّ
الُمعل

قدر اإلمـــكان لمنع ذلـــك، ولكن يجب أن 
 إذا مـــا كان 

ً
يكونـــوا مســـتعدين أيضـــا

ب غير راٍض 
ّ

شـــخص ما من أهالي الطـــال
 
ً
عن قراراتهم. يســـتلزم التدريس دائما
ب، وشـــرح كيف 

ّ
الدفاع عن األفضل للطال

تكون الممارسات مفيدة حسب الحاجة.

مون مدافعون
ِّ
الُمعل

ـــم دائـــم التغّيـــر. بينما كان 
ِّ
دور الُمعل

الُمدّرســـون ُيصـــدرون غيـــر مـــرة مواَد 
المناهج الدراســـّية مـــع مجموعة واضحة 
مـــن التعليمات التي توضـــح بالتفصيل 
كيفّية تدريســـهم بالضبط، لم يكن هذا 
 أو فّعااًل، ألنه لم يأخذ بعين 

ً
 ُمنصفا

ً
نهجا

االعتبار الطالب كفرد أو تطبيق هذا النهج 
في الحياة الواقعية. اآلن، أصبح التدريس 
 -فهو يتطّور لُيالئم احتياجات 

ً
ُمستجيبا

بات أّي مناخ سياسي وثقافي.)4(
ّ
وُمتطل

تتضّمـــن مهنـــة التدريـــس الحديثة 
؛ الدفاع عن الطالب على المســـتوى 

ً
أيضا

مين:
ِّ
السياسي. لذلك ُيطلب من الُمعل

العمل مع السياســـيين والزمالء وأفراد 
المجتمـــع لوضع معاييـــر واضحة وقابلة 

للتحقيق للطالب.
خاذ القرار للتعامل مع 

ّ
المشـــاركة في ات

المشكالت التي تؤثر في تعلم الطالب.
إلعدادهم  الُجـــدد  ميـــن 

ِّ
الُمعل إرشـــاد 

لتعليم الشباب من جيلهم.
م بعيد المدى وحاســـم -لن 

ِّ
عمـــل الُمعل

يكون العالم كما هو من دونه.
به باستخدام المعرفة 

ّ
ال

ُ
م ط

ِّ
ينصح الُمعل

التي يتعلّمونها في المدرســـة ليصبحوا 
أعضـــاء فاعليـــن فـــي المجتمـــع. إنهم 
لعين 

ّ
ُمط كمواطنيـــن  عنهـــم  يدافعون 

وُمنتجين وُمفيديـــن لوطنهم، من خالل 
التثقيـــف حـــول العدالـــة االجتماعيـــة 
واألحـــداث الجاريـــة. ويجـــب أن يكـــون 
 على علم ودراية وأخالق 

ً
مـــون دائما

ِّ
الُمعل

عالية وُمنصفين ومشاركين.
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ً
ُيِخيطُني الُحزُن في ُجلَباِبِه خَرزا

 أنقِطُع
ُ
خِريز َع التَّ

َ
َما انقط

َّ
َوكل

َها
ُ
َرائط

َ
لإلبَرِة اآلَن في ِجلِدي خ

فليتِني ِفي ُحُدوِد الُمنتَهى أقُع

ني
ُ
 ومرايا األْرِض تعِرف

ٌ
ُمِكبة

تكسرْت في يديَّ الِبيُد والبقُع

 لي الدَساِتيُر إنَّ الِحبَر في َدِمها
مجنزٌر وِغطاُء العدل ُمنَتزُع

يِم من َوَرٌم
َ
كاكيُن هل في الغ لي السَّ

يمِة الَوَجُع
َ
 الغ

َ
ب كتف وهل ُيحدِّ

فُت ُعجَمته
َّ
نا ماجٌن ثق

َ
 األ

ُ
ليل

فهل َيُرد له إبصاَره الَورُع

َمني
َ
اء ِبْع ز

َ
 الَجوز

َ
رقة

ُ
 ز

ً
يا مالِكا

لعل ُمْرتزق األلواِن ينَتِفُع

ً
را

َ
ا وانتخب مط ْر ِضياَءك ِمنَّ حرِّ

قَتِرُع
َ
 األضواِء ت

َ
واترك ُعبودية

منذ اشتغالي على نجِم البدايِة لم
دِي من َرِضعوا

َ
ها عن ث

َ
ت  مَجرَّ

ْ
أسأل

الِم لي وطٌن
ْ
لم اْجترْح ُمدَن اإلظ

َرُع
ُ
ُه ت

ُ
 ولكن بوق

ُ
هو المحيط

 العذراَء تلبسه
َ
 اللغة

ُ
ل يفصِّ

شُع
َ
ِك كيف اآلن تنق

َّ
 الش

ُ
غمامة

ً
َما

َ
 غير أنَّ ف

ً
الملُح ليس رخيَصا

را ما َعَناه الجوع والشبُع
َّ
مبط

ٌ
عِف ماَء الُحزن ال عطش اترك على السَّ

فُع
َ
ما دام سمُت النوى بالحِب يرت

ِني إثَم
ُ
تزيَنَب الِحُس لكن من يحمل

البالِد التي بالطيِب تْنخدُع

 الِعشِق في زَمٍن
َ

ُمهاِجرون شمال
بَتَدُع

ُ
يِف ت

َّ
اِي  رغم الز مواسُم النَّ

ا نفرِعُنُه هُر  لكنَّ نا النَّ ما أمَّ
لُع

َّ
ه إلله   الَموِج  يط

َّ
لعل

 فامتِحِني
َ

قِبي ضاق
ُ
 الَتيِه ث

َ
يا إبرة

سُع اء فما في األفِق ُمتَّ
َ
 الُبك

َ
 خيط

ماُد اآلن غْرَبَته هل يسترد الرَّ
َمُع

ُّ
 بعَدُه الل

ً
وهل تُرُد اعتباِرا

ٌ
قة ْنبالُت خَياناٌت منمَّ السُّ

ِرُع
َ
ن ننز

َ
لكننا في َدِم الِسيقا

ِرِه  الكالِم بريء في تَصحُّ
ُ

رمل
نِج الواحاِت تْنَتِجع

َ
وأنَت  في غ

أرق الحطامعبوديُة األْضواء

 ـ 1 ـ
 فرن المدن بوجهين

ُ
رغيف

 رغيف تّنور القرى بوجٍه
واحد

ً ـ 2 ـ
ة

ّ
 تحاكي ضف

ٌ
ة

ّ
ضف

لوال صوت النهر بيننا
كنُت حّدثتك عن الوحدة

 ـ 3 ـ
 الّنهر

 طعنة غيمة في جسد
 األرض

ٌ ـ 4 ـ
ة

ّ
ضف

ما حاولُت العبور
ّ
كل

ة األخرى
ّ
إلى الضف

 مّر الّنهر وسرق خطاها
 ـ 5 ـ

حّباُت القرع كيف تقنعها
يخ نفس الرأس

ّ
أّن للبط

 ـ 6 ـ
زّمور الباص أيقظ ابني

 ”مطر ” 
فانهمر بكاؤه
تاء

ّ
وكان الش

ـ 7 ـ
 غاضبة قرب 

ُ
معة

ّ
 الش

نافذتي
 منذ شهرين لم تنقطع

الكهرباء
منذ شهرين

لم تبِك علينا
ـ 8 ـ

ة 
ّ
ارع قط

ّ
فجأة عبرت الش

قال الجزُر
الحمد لله لم تلتفْت إلّي

 ـ 9 ـ
بقايا حبٍق على شرفتها

 تساقط الورق
وما زالْت العيدان تصرخ

 ال تتركوني بال عطر
بال حبق

 ـ 10 ـ
علُب المسلوخ جلده

ّ
الث

حقيبة نسائّية
 صار يؤمن بالّصيرورة

 ـ 11 ـ
 جنديٌّ على الجبهة

ترك طفلتيه
فق

ّ
تلهوان عند الش

تصرخان في الجبال البعيدة
 الّصوت يصل إليه

ّ
عل

  هو ال يأتي
ً
دائما

 هما تبّرران
ً
 ودائما

 لم يسمع صوتنا
ألّن الّرصاص
 صوته أعلى

 الّســـّياب فافَتـِتـني
َ
ْيُت يا َبصرة

َ
أت

 

مِن
ّ
 في الز

ُ
ناديِه أتعَبُه الّترحال

تاُء بِه
ّ

َجيكوُر ُحْســـني فال ُيزري الش

 

َجِن
ّ

ت على الش بَّ
َ

خوُن التي ش
َ
وال ت

ُه
ُ
ـــاطِئ الَمنســـيِّ أّول

ّ
هناَك في الش

 

ِن
ُ
 أحزاني على الُمز

ُ
جلْسُت أعزف

رٍ 
َ
 في خف

َّ
ل

ّ
هذا ُحطامي فُمّدي الظ

 

َمِن  َجيكور تحناًنا على الدِّ
َ

يا أرض
مي

َ
وقي وماُء  الكون ِمن أل

َ
نهراِن ش

 

 الّدمُع في الُمُدِن
َ

فاض
َ
لو كاَن َسْياًل ل

َموعُدها  
َ

لبنـــان مهما طـــال  
ُ

وأرض

 

ُهِن
َ
كِمثِل لبناَن يا قلبـــي فال ت

َموِلُدها - »الخّيـــاط«  وَجّدتي داُرها 

 

ني
َ
»المنصور« ال تَسلوا بغداُد ِمن وط

هـــا
ُ
 قـــد باَنـــت َوثائق

َ
آثـــاُر بابـــل

 

عِلَنت قصُص الّتاريخ والِمَحِن
ُ
وأ

 
ً
باَنت جراُح الّدماِء الُحْمِر نازفة

ِبِن
َ
ت لـــم  ظى لآلن 

ّ
لل ا ِجراح  اّل  إ

ْمر َمطلُعها ظى في الّرياِح السُّ
ّ
هو الل

 

ًِمن أّوِل البدر حّتى آِخِر الوَهِن
بلـــِة الحمـــراِء قانيـــة

ُ
ِمـــن أّوِل الق

 

َنِن
ُ
ًوآِخِر الّدِم مسفوًحا على الق

 الَمْســـُت ســـاقية
ْ
ِمن أّول الموت إذ

 

ُصِن
ُ
ت ُعرى الغ

َّ
 َجف

ْ
ألّوِل الموت إذ

ناجـــُرُه
َ
خ فَنـــى 

َ
ت ال   

ُ
أّول فالمـــوُت 

 

ِن
ُ
ٍن ينجو على ُسف

ُ
والغدُر ِمن ُسف

مأَنني
َ
 ط

َ
 ليـــل

ً
ْيـــُت موتا وكـــم تمنَّ

 

ِن
َ
بالعطف أرحُم ِمن موٍت بال َسك

طفا  بشائُرنا
ُ
 أن ت

َ
ُه قبل

ُ
أرْدت

ني
ُ
ذ

ُ
ت الّنيران في أ  أن ُصبَّ

َ
وقبل

ْيـــُت طلعَتُه
َّ
 الذي صل

ُ
المثـــال ُدكَّ 

 

 الُحسِن والِفَتِن
ِّ

على الّسنيَن وكل
 الحـــبُّ في يِدنا

َ
لَمـــُه أن ُيراق

ُ
يـــا ظ

 

هُر في الفَنِن
ّ
لَمتا أن يموَت الز

ُ
يا ظ

ِوَيت
ُ
 ك

ْ
يـــا رحَمتا لدمـــاِء القلـــب إذ

 

ِن
َ
في قبضِة الّسّر بل في قبضة العل
ها

ُ
قَبل

َ
 أ

َ
نصاف

َ
 نكوُن فال أ

ً
مًعا

على الجنوِن مًعا أو غفلِة الَوَسِن
 البدُر إْن ما عـــْدُت أنظُرُه

ُ
سَيســـقط

 

ني
َ
 على كف

ً
ا  الغدُر َمرمّيً

ُ
وَيسقط

 في األربعيَن َبدا
ٌ

ف
َ
ْن مثلما شـــغ

ُ
ك

 

ِن
ُ
ك

َ
 الخمسين ال ت

ُ
لكْن كما قسوة

 خضراَء...
ً
خذني إليَك قصيدة

تضحُك كالنهاِر على َيدْيْك
خذني إلى زمٍن »قليل الموِت«...

أحياُه لديْك
 إلّي...

ً
ألعوَد ثانية

وألتقي روحي التي اغتربت معي
 في هذا الهباِء...

ُ
قل لي: أال تشتاق

 
َ

هبوَب أنفاسي، غواياتي، ارتعاش
أصابعي؟

أن أنتمي لزمانَك الممتّد من قلبي إلى 
قلبي...

...
ً
أن أغفو على زندْيَك آمنة

فأنسى صيف أحزاني وجمَر مواجعي؟
 نعوَد اثنين...

ّ
أال

ّناُه...
ُ
أن ننسى الذي ك

 أو بعد 
ً
 اآلتي غدا

ُ
ما نخشاُه مّما يحمل

غْد؟
أن نوقُد النار التي انطفأت

فال يبقى سريري أو سريرَك باردْين...
 يعوي في الدماء وفي 

ُ
وخلفنا تّموز

الجسْد؟
كم مرٍة سأصيُح: خذني في الرحيل 

إليَك!؟
واعشقني، كما من قبل، لم يعشق أحْد؟

 عناقُه!
ّ

 ال يمل
ٌ

 ظمأى. عناق
ٌ
بلة

ُ
أنا ق

دعى األبْد! 
ُ
 في برهٍة ت

ُ
أنا نشوة

خذني!
تعال إلّي كي ألقي بريحاني عليْك

خذني إليْك!

منمنمات

خذني إليك
البصرة والسياب

أنا ما عرفُتـــَك.. 
 إّنما

 القصيدِة صبَّ في حرفي 
ُ

لـــق
َ
 ق

رؤاَك فأترعا ما بيننا... 
 الحطـــــــاِم؛

ُ
أرق

ـــَس تحَتُه الوجُع النديُّ 
َّ
وقد تنف

وأفرعا
 

ّ
ما بيننا ثقتي بأّنَك لم تِغْب.. إال

لعا 
ْ
لُتشرق في القصيدِة َمط

سكنْت عيوُن الليِل
 الصدى

َ
وانتفض

ْمتماِت َمـــــِن اّدعى
َ
 ِليرّد عّنا ت

               
ً
فالعابـــروُن إلى حنينَك خلســـة

للخصـــــــــــِب  ـــــــوا 
ُّ
هلل قـــد 

ــــعا  حيـــــن تشجَّ
 
ً
والواِقفوَن على مدارَك كوكبا

قد أســـــــرفوا بالفجِر كيـــــــــال 
عا

َ
َيخض

والوارفوَن على ِضفافَك ما دروا 
أْن نبَعـــــــهم يروي الجموَح إذا 

سعى
مـــن ُيقــــــنـــُع الزيتـــــــــــــوَن 

َك راجٌع؟!  أنَّ
يبَس  الخضراء.. هـــل  ـــُه 

ّ
ف

َ
ك يا 

عا؟؟ الدُّ
ْســـكْب على َدرِب 

َ
قل لـــي ألم ت

نا..  الحكاية ماَء
 قبل الرحيل ُموّدعا ..؟

طاَك تعبُّ
ُ
أَو َما انتبهَت إلى خ
فِقي 

ُ
من ِجّنــــــاِت أ

ْيـــــَنـعا
َ
ِتيَح .. وأ

ُ
ما أ

فالشعُر ينبُت عن يمينَك 
ً
 فكرة

 للظنِّ حين تضّرَعا
ْ

لم تكترث
أنا ما َعرفُتك؛

ـــْعِر_ 
ّ

نَتني _ للش
ُ
ما ُمذ ك إنَّ

عا
ِّ
إحســـــــاٌس بنـــا قد ُوز

هو واحٌد 
هو ماجٌد 

 الشـــذا؛ ِمْن قبِل 
َّ

 كف
ٌ
هو باسط

أْن َيتضّوعا
 المعنى لنشوِة شاعٍر 

ُ
هو لهفة

فــــــــرَد المدى مـــن حوِلـــــه... 
وتقوقعا!

ما بيننا: نيــــساُننا؛ وضميُرنا 
فرعـــــــــــاُء   

ٌ
وقصـــــــــــــيـــدة

ـــــــــــها معا
ُ
نـْجـــِدل
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ً
 بعيدا

ً
ليس ثمة سفينة كالكتاب ، تنقلنا بعيدا

ديكسون

قصة
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قة المظلمة، بينما شعاع الضوء الخافت   أطفأُت نور الكهرباء، واســـتلقيت على الكنبة في غرفة نومي الضيِّ
ي نافذتي الصغيرة، ليخّيم 

ّ
غط

ُ
 فتحة الستارة التي ت

ّ
ل من شق

ّ
المنبعث من عمود الكهرباء في الشارع، يتسل

 بالكآبة والحزن. أشعلت سيجارتي، وبدأت أستمتع بنفث دخانها في 
ً
على الغرفة ضوء خافت، يعطي إحساسا

الهواء، وأراقبه وهو يتحّول إلى تالفيف سوداء تتصاعد نحو األعلى، ثم ال تلبث أن تتحّول إلى أشكال وصور 
لوحوش شيطانية مرعبة، قبل أن تزول وتتالشى في الفراغ.

 
كني شعوٌر غريٌب بأني إنسان فاشل، ولم أعْد أصلح ألّي شيء، وال بد لي من االستعانة 

ّ
 في هذه اللحظات، تمل

 ما 
ً
بقـــوى خفية من خارج عالمنا، ألمضي فـــي حياتي. خطرت هذه األفكار على بالي، وأنا أحاول أن أجد طريقة

الستعادة صديقتي »روال« التي تركتني من أجل طالب ألماني يدرس معنا في الصف نفسه، في معهد »باو 
سنترم« في مدينة »روتردام« بهولندا. يجب أن أعترف بأّنه في اآلونة األخيرة تغّيرت عالقتنا العاطفية نحو 
 ذلك يعود إلى اختالف بيئتينا الحضارّيتين ومفاهيمنا عن 

ّ
األســـوأ، فبات من الصعوبة االستمرار بها، ولعل

الحياة، فأصبحُت أمرُّ بفترة فقدت فيها توازني، وأمسى كل تفكيري ينصبُّ في الحصول عليها.

 واجبات مادة الرياضيات، هناك شعور قوّي 
ِّ

 في حل
ً
 في صفنا طالٌب من »الســـنغال«، كنت أســـاعده دائما

يجمع بيننا، ألننا غريبان عن هذا المجتمع األوروبي األبيض، وكنت قد قرأت مرة في مجلة عن ســـحر »الفودو« 
الـــذي يمارســـه اإلفريقيون، للتأثير في األشـــخاص الذيـــن يحبونهم أو يكرهونهـــم. فطلبت من صديقي 

السنغالي أن يساعدني، بحسب خبرته في السحر األسود، لكي أستعيد حبيبتي روال من جديد. 

، وال ســـيما لألشـــخاص الذين ال 
ً
رني صديقي من الدخول في عالم الســـحر األســـود، فهو خطير جدا

ّ
 حذ

 بردود أفعال الشـــياطين، وال يمكنك الســـيطرة عليهم، ما قد يتسبب في 
ً
يتقنونه، ألنه ال يمكن التنّبؤ دوما

 على استردادها من دون التفكير بالعواقب، 
ً
كثير من المصائب الُمدّمرة. لكنني في تلك اللحظات كنت عازما

إنه شـــعور الرجل الشرقي عندما تتركه امرأة يحبها، ويحلم بأن يتزّوجها، لتذهب مع رجل آخر. قررت أن أقوم 
بهذه الجلسة في شقتي الحقيرة في هذه الليلة، فطلب مني صديقي أن أحضر بعض المواد البسيطة التي 

تحتاجها جلستنا لتحضير روح الشيطان. 

 وضعها في منتصف الطاولة، أخرجُت من 
ً
 صغيرة

ً
 في شـــقتي، وأشعل صديقي شمعة

ً
 أطفأنا األنوار كليا

، وبدأ ينحت في المكعب شكاًل 
ً
الدرج ُمكّعب الشـــمع األبيض الذي اشتريته بناًء على طلبه، وأعطيته سكينا

 بالكاد يشـــبه شـــكل امرأة. طلب مني أن أعطيه صورة لصديقتي روال، فأعطيته، لصقها على التمثال 
ً
بدائيا

الشـــمعي، وهو يؤدي بعض الطقوس الوثنية، وأحضرت له بعض الشـــعرات من رأس روال، والتي كانت قد 
تركتها على فرشـــاة شعرها، عندما كانت تعيش معي في شقتي، فألصق خمس شعرات على رأس الدمية، 
فأصبحت الدمية، بدياًل لروال، ونشأت بينهما محاكاة خاصة ال تخضع لمفاهيمنا الطبيعية، ثم أخرج من جيبه 
 األرواح والكائنات الخفية 

ً
لفافة من القماش فيها إبرة، وبدأ يتمتم بعض التعاويذ باللغة »األمهرية«، مناشدا

حضور جلســـتنا، بعد حوالي نصف ســـاعة، بدأت اإلبرة ترتجف على الطاولة، وشـــاهدتها وهي تزحف ببطء 
شديد نحو تمثال الشمع، فتأكدت في لحظتها من حقيقة سحر »الفودو« الذي كنت أسمع عنه.

فْت عن الحراك، فقال صاحبي: “يجب علينا 
ّ
 بعد أن اقتربت اإلبرة لمسافة حوالي سنتمتر من التمثال، توق

أن نطعم روح الشـــيطان بنقاط من الدم”. في البداية لم أستوعب قوله، لكنه شرح لي بأن روح هذا الشيطان 
واســـمه »ســـلمو« بحاجة إلى الغذاء. وأنه على اســـتعداد ليكون كلبك المخلص، شريطة أن تغذيه من دمك 
: »لكن إذا جّوعت كلبك في النهاية فســـوف 

ً
را

ّ
في كل يوم، إن األرواح تتغذى على الدم فقط، ثم أضاف ُمحذ

، ثم أضغط عليه لتسيل بعض قطرات 
ً
 بسيطا

ً
يأكلك”. وأشار إلّي بأنه يجب أن أجرح إصبعي بالسكين جرحا

. فهي تؤّسس لعالقة خاصة بالدم، ستربطني 
ً
ى عليها »سلمو«. بدت لي هذه الفكرة مخيفة

ّ
من دمي، ليتغذ

. وقّررت أن ننهي هذه الجلسة، ونطلب من الشيطان المغادرة.
ً
بهذا الشيطان، فرفضتها فورا

، وأنني إذا لم أعد 
ً
، إذا طلبنا من »سلمو« أن يغادر الجلسة فورا

ً
 أفهمني صديقي بأن األمور قد تصبح مخيفة

أرغب في الحصول على روال، فإنه ســـيطعم الشـــيطان من دمه، لنخرج من هذا المأزق، من شدة خوفي، قلت: 
“افعل ما تشاء، ولكن أخرْج هذا الشيطان من بيتي”. فبدت على طرف وجهه ابتسامة غامضة، لكن سحنته 
الســـوداء أخفت عني حقيقة مشـــاعره في هذه اللحظة، فما كان منه إال أن أخذ السكين وشطب خنصره، وبدأ 
يضغط على الجرح حتى نزلت منه سبع قطرات من الدم فوق اإلبرة. فأخذت اإلبرة ترتجف، وهي تشرب الدم 
من الثقب الموجود عند رأســـها، وعندما انتهت من رشف الدم، زحفت وهي ترتعش نحو الدمية، فالتقطها 

بيده، ثم بدأ ببطء شديد يغرس اإلبرة في رأس الدمية، التي أصبحت بديلة لصديقتي السابقة روال. 

 اآلن أصبحت الدمية مرتبطة بروال، وال شـــّك أنَّ روال، في هذه اللحظات، تعاني من مشاعر خاصة في رأسها، 
إنه ســـحر المحاكاة، وهو يعتمد على بقاء عالقة بين اإلنسان وما ينفصل عن جسده، لذلك يقوم اإلفريقيون 
عادة، بالتخلص من فضالت آثارهم بحرقها، لكيال يستخدمها السحرة ضدهم. ومن شدة الرعب الذي انتابني، 

، مع كل هذه القذارة الموجودة على طاولتي.
ً
 همي أن يرحل صديقي السنغالي عن شقتي فورا

ُّ
أصبح كل

 بعد أن غادر الشقة، قررت أن أقطع عالقتي به، وأن أشطب روال وهذه الجلسة من حياتي.

 بدأت أرى بعيني بعد أيام العالقة الحميمة التي نشـــأت بين صديقي السنغالي وبين صديقتي السابقة، 
 في الجامعة، وسمعت من أصدقائنا المشتركين أنها انتقلت لتعيش معه في 

ً
 معا

ً
وكنت أشـــاهدهما دائما

آن إلعالن زواجهما. شقته، وأنهما يتهيَّ

اإلبرة

 كتب: علي المزعل كتب:  أمين الساطي

))1((

اليوم أنا الذي أيقظت الشمس
وصلت إلى قمـــة الجبل تحت جنح 
الظالم، وندى الليل، هناك جلســـت 
على صخـــرة عالية وقد علقت عيناي 
بأفق الشرق المعتم، كانت التالل في 
 متداخلة 

ً
أمامي أشباحا الشرق تبدو 

 أخرى 
ً
 وتبتعد تـــارة

ً
تقتـــرب تـــارة

إلى أن انكشـــف تحت بساط الفجر 
الذي ســـحب خلفه أهداب الشمس 
وهي تحـــاول اختراق الندى والغمام 
الذي يلـــف التالل والســـهول على 
امتداد األفق ومن أطراف الســـهول 
المترامية تنبعث موســـيقا ألجراس 
القطعان التي باكـــرت مراعيها في 
هذه اللحظة التـــي انتظرتها بفارغ 
 إلى مهاجع 

ً
الصبر، اســـتدرت سريعا

الطيور التي اعتـــدت مباغتتها في 
مثل هذه األوقات.

البندقية  مررت بيـــدي على زنـــاد 
البطـــيء خلـــف  بالزحـــف  وبـــدأت 
الحجل  الصخـــور.. وقد بدت طيـــور 
 بأجنحتها للتخلص 

ُ
أمامي وهي ترف

من ندى الليل وكلمـــا ازداد رفيفها 
تزداد ضربات قلبي ويحدوني األمل 

بصيد ثمين هذا اليوم.
لكن األمل صـــار احتمـــااًل بعد أن 
بـــدأت بعض الثعالـــب تزحف على 
بطونهـــا خلـــف الصخـــور المقابلة، 
وتسابقني في الوصول إلى الهدف 
شعرت بارتباك وتوتر شديدين، وقد 
ضاقت أمامي الخيارات فإما أن أطلق 
النار على الثعالب وعندها ســـتجفل 
الطيـــور وتغادر إلى أماكن بعيدة، أو 
أن أواصـــل الزحف على أمل الوصول 

قبلها.
 فقد سبقتني 

ً
لكن األمل صار سرابا

الثعالب وتناولت وجبتها الشـــهية، 
ت الطيور إلى أعالي التالل، وصار  وفرَّ

من المستحيل اللحاق بها.
الثعالب،  أنيـــاب  علـــى  األمل  طار 
وظلت بندقيتـــي صامتة، وأنا أالحق 
أســـراب الطيور بعينيـــن مرهقتين 
 فـــي أفق التالل 

ً
إلـــى أن غابت تماما

المتآخية على امتداد األفق.
 

)2(

قـــت آمااًل كبيرة على المشـــروع 
َّ
عل

الذي تقدمت به للسيد مدير الدائرة 
التي أعمل بهـــا، وقد وضعت له كل 
التفاصيل التي تضمن النجاح وبأقل 

التكاليف الممكنة.
كنـــت أعتقـــد أن هذا المشـــروع 
ســـيكون له قـــدرة إنتاجيـــة عالية 

 على أبناء المدينة 
ً
وسينعكس خيرا

التي نعيش فيها.
 ،

ً
األمر الـــذي أعجب المديـــر كثيرا

ووعد بتنفيذه حااًل لكنه قال: دعني 
أفكر قلياًل.

واتســـعت  كبير  بارتياح  شـــعرت 
مســـاحة األمل فـــي داخلـــي وصار 
هاجسي الوحيد أن أرى هذا المشروع 

وقد أبصر النور.
ق بّي الخيال وأنا أرى 

َّ
 ما حل

ً
وكثيـــرا

مئات العمال من أبناء المدينة وهم 
يتزاحمون للعمل في هذا المشروع، 
 مـــا نهضت من نومي 

ً
 أيضا

ً
وكثيرا

ل  على هديـــر المحـــركات التي خيَّ
 على أرض 

ً
إلي أنها ســـتنهض قريبا

 
ً
المشـــروع لكـــن األمل صار أســـيرا
لالحتماالت، حيـــن رأيت المدير في 

المرة األخيرة، قال لي:
أنا أعمل اآلن لتأمين التمويل الالزم 
للمشـــروع. وفـــي مرة أخـــرى قال: ال 
تقلق أنا اآلن أخاطب الجهات العليا 
للحصـــول على الموافقـــات الالزمة. 
وهكذا تمزقت مشـــاعري بين األمل 
الذي صار احتمااًل وبين هواجســـي 

التي ال أستطيع اإلفصاح عنها.
وبين الزمن الذي صار صخرة أرهقت 
كتفي، وأثقلت خطاي الراكضة نحو 
ت أســـابيع وأشهر ونظرات  األمل مرَّ
 وتثاقاًل.. 

ً
الســـيد المدير تزداد ريبة

إلى أن تمت إحالتـــي على التقاعد.. 
وصـــار لحياتـــي طعم آخـــر وآلمالي 

دروب أخرى.
اليـــوم: وبعد مرور ســـنوات طويلة 
أبلغنـــي أحـــد الزمـــالء القدامى بأن 
المشـــروع قد أبصر النور.. قال ذلك 
أن  وقبـــل   ..

ً
برهـــة بالصمـــت  والذ 

اســـتوضح األمر أردف قائـــاًل: لكن 
المؤسف أنه لم ينفذ من قبل الدائرة 
التـــي نعمل فيها، بـــل ُنفذ من قبل 
أحد تجار المدينة الكبار الذي تربطه 
عالقة وثيقة بالسيد المدير وال شك 
 طائلـــة.. لفني 

ً
أرباحا أنه ســـيجني 

الحزن، وثارت في داخلي األسئلة وأنا 
استرجع أحالمي وذكرياتي وركضي 

المتواصل على دروب األمل؟!
هامش أخير:

يخطر اآلن لو عاد بي الزمن إلى تلك 
 باألمل 

ً
األيام يـــوم كان صدري عامرا

ويوم كانت الثعالب تســـابقني نحو 
 
ً
الهدف وماذا عليَّ أن أفعل؟.. حتما
كان علـــيَّ أن أطلق النـــار وليكن ما 

يكون.
ثعالب.... 

ثعالب
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لقاًء  معه  أجريُت  عامًا  عشرين  حوالي  منذ 
تلفزيونيًا تحدث فيه عن تجربته في القصة 
والرواية والمسرح وأذكر مما قاله لي في ذلك 
ُه لم َيُكْن غيَرُه في أي نوع من أنواع  اللقاء أنَّ
الكتابة التي اْقَتَحَمْتُه. وأذكر أيضًا أنه قال: 
هناَك قرابٌة قويٌة بين اأُلمِّ التي َوِلَدِت الروايَة 
واألمِّ التي َوِلَدِت المسرح؛ والتوءمُة ال تكون 
القامُة  ُه  إنَّ مختلفتين.  ْيِن  أُلمَّ وليدْين  بين 
ولد  الذي  إخالصي  وليد  السورية  اإلبداعيُة 
المرحلة  درس   .1935 عام  اسكندرونة  في 
بحلب،  الحمدانية  مدرسة  في  االبتدائية 
المأمون(  األولى-  )التجهيز  في  والثانوية 
االسكندرية  جامعة  في  والجامعية  بحلب، 
الزراعة  في  بكالوريس  على  ليحصل  بمصر 
عام )1958( ودبلوم الدراسات العليا الُقْطنية 

 .)1960(
مديرية  في  موظفًا  العملية  حياته  ابتدأت 
الزراعة  اقتصاد حلب، ثم محاضرًا في كلية 
في  عمل   1966 سنة  وفي  حلب.  بجامعة 
األقطان  وتسويق  لَحْلج  العامة  المؤسسات 

حتى تقاعد عام 1999. 
السوري  الشعب  مجلس  في  عضوًا  انتخب 

)1999ـ 2002 (.
ساهم في تأسيس مسرح الشباب في حلب، 
وشارك  القومي،  المسرح  ليغدو  ر  تطوَّ الذي 

في إنشاء النادي السينمائي. 
فرع  الزراعيين-  المهندسين  نقابة  ترأس 
الكتاب  اتحاد  لفرع  رئيس  أول  وكان  حلب، 

العرب في حلب عام 1970. 
األدبي(  )الموقف  مجلة  تحرير  في  شارك 
)الحياة  ومجلتي  االتحاد،  عن  الصادرة 
المسرحية( و)المعرفة( الصادرتين عن وزارة 

الثقافة. 
أول عمل قصصي مطبوع له صدر في كراس 
)نظارات أبو الزرابيل( سنة 1951، وأول نص 
سنة  الحمصية  الهدى(  )جريدة  نشرته  له 

 .1949
المسرحية  والرواية  القصيرة  القصة  كتب 
عن  وُكتبت  الصحفية.  والزوايا  والدراسات 
أخرى،  ودراسات  جامعية  دراسات  أدبه 
كورية  ألمير  الدكتوراه  رسالة  أوالها  كانت 
سنة  نيويورك  جامعة  في  قدمها  التي 
لغات  إلى  أدبه  من  نماذج  وترجمت   .1983
واأللمانية  والفرنسية  كاإلنكليزية  عديدة 
والروسية  واألرمنية  والهولندية  واإليطالية 

واليوغسالفية والبولونية. 
الجوائز

العرب  الكتاب  التحاد  التقديرية  الجائزة 
.)1989(

كرم في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 
.)1992(

في  تيمور(  )محمود  العربية  القصة  جائزة 
مصر )1994(.

جائزة بلدية حلب )1997(. 
جائزة العويس- دبي )1997(.

الدرجة  من  السوري  االستحقاق  وسام 
الممتازة 2005. 

األدبية  المهرجانات  من  عدد  في  وكرم 
والمسرحية. 

ساهمت في إغناء رؤيته األدبية واإلنسانية 
وآسيا-  األقصى  الشرق  أوروبا-  إلى  أسفاره 

أميركا وغيرها.
مؤلفاته:

قصص- بيروت 1963.
العالم من قبل ومن بعد- مسرحية- دمشق 

.1964
شتاء البحر اليابس- رواية- بيروت 1965. 

بيروت  قصص-  األغبر-  الصبح  في  دماء 
.1968

دمشق  رواية-  الجميلة-  السيدة  أحضان 
.1969

دمشق  قصص-  القصيرة-  الهجرات  زمن 
.1970

الطين- قصص- بيروت 1971.
قصص-  القاسية-  العيون  في  الدهشة 

دمشق 1972.
التقرير- قصص- عن اتحاد الكتاب العرب- 

دمشق 1976.
أحزان الرماد- رواية- بيروت 1975. 

 الصراط- مسرحية عن اتحاد الكتاب العرب- 
دمشق 1976. 

سبعة أصوات خشنة- مسرحيات- عن وزارة 
الثقافة واإلرشاد القومي- دمشق 1979. 

سهرة ديمقراطية على الخشبة-  مسرحيتان- 
دمشق 1979. 

موت الحلزون- مسرحية- دمشق 1976.
األعشاب السوداء- قصص- دمشق 1980.

دمشق  مسرحية-  المجنون-  النهر  هذا 
 .1980

الحنظل األليف- رواية- دمشق 1980.
دمشق  مسرحيتان-  العصافير-  قتل  عن 

.1981
أوديب- مسرحية- ليبيا 1981.

يا... شجر يا...- قصص- ليبيا 1981.
زهرة الصندل- رواية- دمشق 1981. 

بيت الخلد- رواية- دمشق 1982. 
خان الجمر- رواية- دمشق 1985.
باب الجمر- رواية- دمشق 1985.

في  شخصية  اعترافات  األخيرة-  المتعة 
األدب- دار طالس دمشق.

ملحمة القتل الصغرى- رواية- لندن 1994. 
من أقواله:

 كنت أرغب بأن أكون حكواتيًا، لكن البوصلة 
خطفتني في اتجاه آخر

ما أكتبه دومًا يهاجمني في بدايته، فارضًا 
علّي فكرته الجنينية.

استجابتهم  على  المحترفين  أحسد 
المنتظمة للكتابة وتقيدهم بقواعد محكمة، 

إال أنني ال أعمل أبدًا على اللحاق بركبهم. 
الواقع كرة ذات سطوح متكسرة تمنح وجه 
السطوح  تلك  بعدد  مرهونة  تعددية  الكرة 
التي يراها كل كاتب على هواه، ولكي تكون 
واقعيًا يعني أنك تدور حول تلك الكرة لتجد 
أنها تعطيك أكثر من حقيقة أو رؤية للواقع، 
مرتبطة  الواقع  هذا  حقيقة  أن  يعني  وهذا 
يؤدي  وهذا  كرته،  من  بكل سطح  بعالقتك 
إلى االعتراف بنسبية الواقع لكل معايش أو 
مراقب له، وكذلك يؤدي هذا األمر إلى تباين 

في العالقة بين الواقع واإلنسان. 

صاحب  ولست  الكتابة  في  نزوة  صاحب  أنا 
بما  شخصيًا  أستمتع  ألنني  أكتب  خطة. 

أكتب لذلك أنا هاٍو ولست محترفًا. 
يمكن  الحكايات،  كونتها  التي  األسطورة 
الجنين  اليوم،  حتى  أنها،  على  تصورها 
الذي يستيقظ في الرواية المعاصرة طموحًا 
أنه  أو  منها  البعض  نسيج  في  ليشارك 

يشكل دهاليز عمارتها.  
قالوا في وليد إخالصي:

عبد الله أبو هيف
الثقافة  حداثة  رواد  من  رائد  إخالصي  وليد 
جلية  ريادته  وظهرت  سورية،  في  واألدب 
األدبية  األجناس  في  المبكرة  مؤلفاته  في 
تنم  التي  المعمقة  مقاالته  وفي  المختلفة، 
للحداثة  وممارسته  األدبي  تفكيره  عن 
وقصة  رواية  األدبية  األجناس  مختلف  في 
ومسرحًا، وال يخفى أن شغله على التحديث 
الثقافي شديد التواصل مع عمليات تحقق 

الذات العامة. 
علياء الداية

تلقي الطيور بظاللها األسطورية على مسرح 
وليد إخالصي، فنجد في كثير من مسرحياته 
إلى  أحيانًا  الطيور، تصل  إلى  إشارات مركزة 
في  الرئيسي  الدوَر  الطائر  فيه  يلعب  حد 
إخالصي  مسرحيات  إحدى  وفي  المسرحية. 
التي  الطائرة  حديث:  بمفهوم  الطائر  يبرز 
الحقيقية،  الطيوِر  برموز  دورًا شبيهًا  تلعب 
ف داخل النص كي تقّرب إلينا  غير أنها توظَّ
»فالطائر  الخوارق.  عن  بعيدًا  بالواقع  الوعي 
قيد  عبودية  من  الروح  لتخُلص  رمز  هو 

األرض... والطائرة تلعب هذا الدور اآلن«. 
فرحان بلبل

إن وليد إخالصي واحد من الذين ضربوا باعًا 
إلى  يدفعه  المسرحي.  التجديد  في  طوياًل 
ذلك وعي قومي وفني وثقافي. وأبرز ناحية 
يجدون  المخرجين  أن  المسرحي  أدبه  في 
بغيتهم في مسرحياته المتنوعة األساليب 
اء  غنَّ حديقة  فكأنه  اتجاههم.  كان  مهما 

تقدم لك كل أنواع األزاهير.  
خليل صويلح

وحارس  حلب«  »مختار  إخالصي:  وليد 
ذاكرتها المتخّيلة.

نذير جعفر
أربعون عماًل إبداعيًا ما بين مسرحية ورواية 
عدة  جهاٌت  َمْتُه  َكرَّ قصصية،  ومجموعة 
آخرها  كان  وجائزة  وسام  من  أكثر  وُمنَح 
سلطان  وجائزة  السوري  االستحقاق  وسام 
هي  األولى  جائزَته   

َّ
أن يرى  لكنه  العويس، 

الحق  قيم  وانتصار  وطنه،  وتقدُم  نهضُة 
والخير والجمال في العالم.

وليد  الكبير  األديب  زرنا  أشهر  عدة  منذ 
برفقة  حلب  مدينة  في  منزله  في  إخالصي 
اتحاد  رئيس  الحوراني  محمد  الدكتور 
فاروق  األديبين  والزميلين  العرب  اب  الكتَّ
اسليم ورياض طبرة وأعضاء فرع حلب التحاد 
الكّتاب وكانت جلسًة دافئًة غنيًة بالمعارف 
إلينا  يتحدث  أن  واستطاع  والذكريات.. 
له  وأّكدنا  به..  ُيلمُّ  الذي  مرضه  رغم  جميعًا 
أننا فخورون بكوِنِه َعَلمًا سوريًا بارزًا في مجال 
والمسرحية  والروائية  القصصية  الكتابات 
في  ورسالَتُه  أمانتُه  أّدى  الذي  الرجُل  ُه  وأنَّ
له  ُح  نلوِّ اليوم  نحُن  وها  والمجتمع..  اإلبداع 
بالسالم  عليه  الله  ُيُمّن  َأْن  وقلوبنا  بأيدينا 

والصحة والعافية.

القاص والروائي والمسرحي وليد إخالصي
َلُه السندباد المعاصر الذي لم يترك بلداً إال زاَرُه أو َتَخيَّ

ه أسيُر غرامها وحلب قد ال تكون أجمل المدن التي عرفها لكنَّ
وليد إخالصي المنتصر لقيم الحق والخير والجمال ولنهضة 

وتقدم وطنه

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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