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ل��م تك��ْن رحلة �لطير�ن �لُمبا�ص��رة من �لكيان �ل�صهيونّي �إل��ى �لمغرب، يوم �لثالث��اء 2020/12/22، �أُولى 
خط��و�ت �لّتطبيع بينهما، �إل �أّنها كان��ت �لحلقَة �لأخطَر في حلقات �لتطبيع، ذلك �أّن تلك �لرحلة �لُمبا�صرة 
كانت برئا�ص��ة )جاريد كو�صنر( �ص��هر �لرئي�س �لأمريكي �ل�صابق )دونالد تر�مب(، وُم�صت�صاره �لأكثر حر�صًا 
على تطبيع �لعالقات بين كيان �لحتالل و�لدول �لعربية، وكان �لوفد �ل�ص��هيوني في تلك �لرحلة برئا�ص��ة 
ُم�صت�ص��ار �لأمن �لقومي )مائير بن �ص��بات(، يومها �أعلن )كو�صنر( �أن �لجهود �لجماعية �أّدت �إلى »ولدة �صرق 
�أو�صط جديد، حيث تحُدُث �لإنجاز�ت و�لنجاحات �لكبيرة كّل يوم تقريبًا«، كما �أعلن رئي�س وزر�ء �لعدّو �أّن 
-�ل�صهاينة- كانو� هناك، �أي في �لمغرب، من قبل، ولكن مع �لرحالت �لجوية �لُمبا�صرة �صيكون �لأمر ُمختلفًا 
تمامًا، ومن �لمعروف �أن �لمغرب ح�ص��ل على �عتر�ف �لوليات �لُمّتحدة �لأمريكية ب�ص��يادته على �ل�صحر�ء 

�لغربية ُمقابل ��صتئناف �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوني.
بع��د �أقّل من عام على ذلك وتحديدً� في �أو�خر ت�ص��رين �لثاني 
2021؛ خ��الل زي��ارة للمملكة �لمغربي��ة، هي �لأُولى م��ن نوعها، 
لوزير �لحرب �ل�ص��هيوني )بيني غانت�س(، وّق��ّع �لمغرب و�لكيان 
�ل�ص��هيوني �ّتفاقًا للتع��اون �لأمني وهو �ّتفاق يمك��ن للمغرب من 
خالل��ه �قتن��اء مع��ّد�ت �أمني��ة �ص��هيونية عالي��ة �لتكنولوجي��ا 
ب�صهول��ة، ف�ص��اًل عن تع��اون ف��ي �لتخطي��ط �لعمليات��ّي و�لبحث 
و�لتطوي��ر، وق��د و�صف��ه وزي��ر �لح��رب �ل�صهيوني بالأم��ر �لُمهّم 
ج��دً�، �لذي �صُيمّكن �لُمحتّل من تب��ادل �لآر�ء، و�إطالق �لم�صاريع 
�لُم�صترك��ة، وتحفي��ز �ل�ص��ادر�ت �ل�صهيونية �إل��ى �لمغرب، ولعّل 
�أخط��ر ما في �لأمر �أّن هذ� �لّتف��اق ُيعّد �أول وثيقة دفاع ُيوّقعها 
�لكي��ان �ل�صهيوني مع دول��ة عربية، وُيوؤّكد ُمتح��ّدث با�صم وز�رة 
�لحرب �ل�صهيوني��ة في �إحدى �لُمقابالت �أّن لدى �لكيان عالقات 
�أمني��ة وثيق��ة م��ع �لأردن وم�ص��ر �ّللتين �أب��رم معهم��ا �ّتفاقيات 
�ص��الم، لكن لي�س لديه ُمذّكر�ت تفاهم معهما، مّما يجعل �ل�صفقة 
م��ع �لمغ��رب غي��ر م�صبوق��ة، وه��ذه �لزي��ارة �لتطبيعي��ة ُقوبلت 
برف���سٍ �صعبي مغربي كبير، فقد �أعلنت �لهيئة �لمغربية لن�صرة 
ق�صايا �لأمة �أّن هذه �لخطوة »غير مح�صوبة �لعو�قب«، كما �أّنها 
��صتمر�ر في م�صل�صل �لتطبيع �لُمذّل مع �لكيان �ل�صهيوني �لغا�صب 
لأر���س فل�صطين، فيما �أعلن �لمر�صد �لمغربي لمناه�صة �لتطبيع 
�أن ��صتقبال م�صوؤولي �لدولة �لمغربية لالإرهابي �لأول في �لكيان 
�ل�صهيون��ي، �لمجرم �لمدعو: )بيني غانت�س(، وزير �لحرب، ُيعّد 
خ��ارج �لإر�دة �ل�صعبي��ة، ويتعار�س مع مو�ق��ف �ل�صعب �لمغربي 
�لأ�صيل �لد�عم للحق �لفل�صطيني، �لر�ف�س للم�صروع �ل�صهيوني.

وكان��ت �صحيف��ة »هاآرت�س« �ل�صهيونية ق��د ك�صفت �لنقاب في 2021/11/30 �أن �لُم�ص��اّد�ت �لجوية �لتابعة 
لجي���س �لحت��الل �ل�صهيون��ي قد تلّق��ت 22 مليون دولر ه��ذ� �لعام، جزءً� م��ن �صفقة مع �لمغ��رب، ُوّقعت على 
خلفي��ة تقاري��ر �أجنبي��ة ُتوؤّكد �أّن �لكي��ان �صيبيع طائر�ت �نتحاري��ة من دون طيار من طر�ز »ه��اروب« للمغرب، 
وه��و م��ا �أكده موقع »ديفان���س نيوز« �ل�صهيوني في �صهر ت�صرين �لأول لع��ام 2021، نقاًل عن م�صادر في �لمغرب، 
و�أّكد �لموقع �أّن �لكيان �صيبيع �لمغرب طائر�ت من دون طيار في �صياق تطبيع �لعالقات بين �لجانبين، كما �أكد 
موق��ع »�إفريقيا �إنتليجان�س« في �أيلول 2021 �أّن كي��ان �لحتالل و�لمغرب ُيخّططان لتاأ�صي�س �صناعة ُم�صتركة 
للطائر�ت من دون طيار �لنتحارية، وفي هذ� �ل�صياق تاأتي تاأكيد�ت �صحيفة »�لإ�صبانيول« �أن �لمغرب �صُيوّقع 

مع �لكيان �ل�صهيوني �ّتفاقًا لبناء قاعدة ع�صكرية جنوبّي مدينة مليلة.
�إّن ت�ص��ارع �لخط��و�ت �لتطبيعية بي��ن �لمملكة �لمغربية وكيان �لحت��الل ُيوؤكد مّرة �أخرى �أه��د�ف ما �ُصّمَي 
ب���� »ثور�ت �لربي��ع �لعربي«؛ هذه »�لثور�ت« �لت��ي �أُريَد من خاللها تعويم �لكي��ان �ل�صهيوني، وتوطيد عالقاته 
م��ع �لكثي��ر من �ل��دول �لعربية، وهو تطبيع ما ي��ز�ل مرفو�صًا بقّوة عل��ى �ل�صعيد �ل�صعبي، له��ذ� فال غر�بة �أن 
تخ��رج �لم�صي��ر�ت �لجماهيرية �لحا�صدة في مغرب �لعروبة و�لنتماء ر�ف�ص��ة �أن يكون �لمغرب مطية للكيان 
�ل�صهيوني لتحقيق م�صاريعه �لتو�صعية في منطقة �لمغرب �لكبير. ذلك �أن �أبناء �لمغرب، كما هو حال �لغالبية 
�لعظمى من �أبناء �لأمة، ما ز�لو� على قناعة تامة باأن هذ� �لتطبيع ل ُي�صيء �إلى �لق�صية �لفل�صطينية وح�صب، 
و�إّنما ُيهّدد وجود �لأمة، كما �أّنه ي�صتهدف وحدة �لتر�ب �لمغربي ويع�صف بتما�صك �أبناء هذ� �لمجتمع و�أمنه 
و��صتقر�ره، ومن َثمَّ فمن �لو�جب على �أبناء �لأمة في مغربها وم�صرقها، �أن ُيوّحدو� �صفوفهم في �صبيل مو�جهة 
ري��ح �لتطبي��ع �لعاتي��ة، �لتي ُير�د م��ن خاللها تدمير �لُبن��ى �لقت�صادي��ة و�ل�صيا�صية و�لُمجتمعي��ة في �أنحاء 
�لوطن كاّفة، كما �أننا �أ�صبحنا �ليوم، �أكثر قناعة باأّن �عتر�ف �لرئي�س �ل�صابق تر�مب ب�� »�صيادة �لمغرب على 

�ل�صحر�ء« لم يكن �إل حلقة من حلقات �لتاأ�صي�س للتطبيع �لعلني بين �لمغرب و�لكيان �ل�صهيوني.

كلمة أولى
 كتبها: د. محمد الحوراني

المغرب؛ 
وكارثة 
التطبيع
إّن تسارع الخطوات 

التطبيعية بين المملكة 
المغربية وكيان االحتالل 

ُيؤكد مّرة أخرى أهداف 
ما ُسّمَي بــ »ثورات الربيع 

العربي«



ريد ان يتعثر بِي أحد، اعتزلت الناس.
ُ
وألني ال أ

ميخائيل ليرمنتوف

قراءاتشعر
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في �شوء ما تناهى �إلينا من �أفكار »غا�شتون با�شالر« و»جاك الكان« 
وغيِرهما مّمن �أمعن �لنظر في عالقة �الإن�شان بالمكان؛ نرى �أّن �أهمَّ 
ما �ش���ّفْت عنه تلك �لعالئُق �لمو�ش���وعية في هذ� �لباب �أّن »با�ش���الر« 
ُيعطي �لمكان قيمًة �إن�ش���انية، ال بل يجعله �متد�د�ً للّنف�س �لب�ش���رية، 
�لتي ال ت�شعر بوجودها �الأمثِل �إال فيه، وعليه؛ هنالك عاطفٌة �أُ�شّميها 
عاطف���َة حي���ازِة �لم���كان، كالعاطفة �لتي ُت�ش���ّمى بحي���ازة �لجمال، لما 
ُه م���ن طاقة حّي���ة ت�ش���تحيل ِقيماً �إيجابي���ًة تجذب �لخي���ال؛ الأّن  ُي�ش���عُّ
�لم���كان، كما يزعم، في���ه تكثيٌف للوجود)1(. �أّم���ا »الكان« فقد ت�شّور 
ف���ي �لم���كان كياناً �آخ���َر يو�زي محم���والِت �لالوع���ي، و�لالوعي عنده 
بني���ٌة عل���ى غاية من �لتنظيم ت�شاوي ُبني���َة �للُّغة، وقد خالف في ذلك 
»�شيغمون���د فروي���د« في �عتب���اره �لالوع���ي فو�شوياً وُمعتم���اً، ُترت�شم 

فيه ظالُل �الأفكار و�ل�شلوكات و�لمكبوتات و�لغر�ئز.
يب���دو ل���ي �أّن »الكان« حين دفع بالالوعي �إلى م���ا �أنجزه »فرديناند 
دو�شو�شير« في مو�شوع بنيوية �لّلغة، قد �أدخل �لالوعي في منظومة 
�لعمل �للُّغوي، من هنا �أُطلق على نظريته �لبنائية �لو��شعة م�شطلح: 
�لبنيوي���ة �لنف�شية، ولهذه �لنظريِة ركائُز جّم���ٌة �أظهُرها �أّن �لالوعي 
�لُمنّظ���َم ه���و �لذي ُين�ش���ُج �للُّغة لتك���وَن على ل�ش���ان ُمتحّدثيها بريئًة 
ق���ِم، ولكّنه مع ذلك خالف »دو�شو�شير« في  م���ن �لعيب وخلّيًة من �ل�شُّ
�عتباطية �لعالقة بين �لد�ّل و�لمدلول، ليدَع طرفاً من �شيمولوجية 

»روالن بارت«، ويدخَل في »�شيموطيقية« »ت�شارلز بير�س«. 
���َة ح�شوٌر جمالي في �لم���كان، ي�شت�شعُره �لفّناُن في لحظِة توهجٍّ  ثمَّ
وح�شا�شي���ٍة عاليٍة وتوّتٍر قد ي�شل �إل���ى حدِّ �لغيبوبة. �إّنها عالقُة َتوٍق 
�شرمدي���ة تهتف ف���ي جو�نح �ل�ّشع���ر، و�أجنحِتِه، وللق�شي���دة �لعمودية 
ف���ي كلِّ بي���ٍت من بيوتاتها جناحاِن: �شدٌر وَعُج���ٌز، وفيها يلفُّ �ل�ّشاعُر 
�ل�ش���دَر عل���ى �لعجِز �أو �لعجَز على �ل�ش���دِر، وفي تلك �ال�شتد�رِة دفٌء 
حي���ن ي�شمُّ خو�فَي���ُه �إلى قو�دِمِه في �لمكان �ل���ذي هو وجوٌد كما قال 

قال »الكان«.  كما  �لالو�عي  للعقل  وُمعادٌل  “با�شالر”، 
ا �لجمال �الأزليان:  محم���د ح�شن �لعلي وفي يب���روَد ينك�شف له خطَّ
جب���اٌل ووه���اٌد وت�شاري����ُس ُتله���ب �لخي���اَل، وال تمل���ك ي���ُد �ل�شح���ر �إال 
ه���ا لّفاً رفيقاً  �أن تتلّم����َس �أعن���اَق �لكلم���ات، ُيم�شك باأعّن���ة �لق�شيد، يلفُّ
ب���ا و�لوه���اِد و�ل�شو�عِد �لت���ي ُتباري  لت�شت�ش���ّف م���ن جم���ال هاتيك �لرُّ
حرك���َة �لك���ون وت�شاهي م���د�ر�ِت �لكو�ك���ب روعًة وجم���ااًل، فتنبت في 

خافقِه ق�شيدٌة ليبروَد.
�لّن�س:

غفْت يبروُد في َجف����ِن �لّزمان             لتوقَظ فج���������َره في كلِّ �آِن
ُتعتُِّق خمَرها من �إرث مج�����ٍد             ثملُت به على �شفِة �لّدن�������اِن

ف�شارت خمرتي و�شهرُت فيها            و�شرت كاأنني �لح�شُن بن هاني
�شلو هيالنَة عن مه���������د نوٍر            وق�شطنطيَن قّدي�َس �لتد�ن��������ي

وفي ��شكفتا ومرمارون ع���زٌم             تج����������ّذِر في �إباء �ل�شندياِن
�شميُم دم���������ي قرينُة عّطرْتُه      ولي من عيِن كو�ش�����������ل دمعتاِن

ب�ِشفر ج���������رودها �آياُت حبٍّ      وفي �لّلز�ب تنزيُل �لحن��������������اِن
ويا يبروُد �أنِت غر�ُم روح���ي       و�أنت بخافقي نب�ُس �الأم������������اِن

وعدِت �لثلج ج��اء �إليك ي�شعى        �أ�شير�ً في �شفوح �لق�����������وز عاِن
، �شاَن عهد�ً       ليمالأَ وع����������������ُدك �لدنيا �أماني �أتى من كلِّ ف�����جٍّ

�أغار عليك من قلبي وه������ذ�    بياُن �لثلج بع�ٌس من بيان������������ي
بيا�ٌس مثل قلبك، مثل وج������ٍه    حبيٍب في خ��������������دود �لبيل�شاِن

فتيهي �لي�����وم يا يبروُد ُح�شناً    بثوب �لُعر�س كالغيِد �لِح�ش���������اِن
ذريِت �لحبَّ في قلبي فاأ�شحى      كع�شق �ل�شم�س عند �الأقح�����و�ِن

َ����رد�ً     خذي ما �شئِت دفئاً من حنان������ي وال تخ�شي على �الأيام ب�
��������ور و�ل�شبِع �لمثاني �شاألُت لِك �الأم����اَن وكلَّ خير     بزيت �لنُّ

خّط���ا �لجم���ال ف���ي �لّن����س ُمتو�زي���ان، بغي���ِر ت�ش���اٍو ف���ي �لمدلوالت، 
فهنال���ك كثاف���ٌة لفظي���ة تدخل ف���ي ت�شكيل �لم���كان �ل�شح���ري، يبرود 

كم���ا ُت�شّخ����سُ في �لّن�س محّلٌة غافيٌة في ُح�شن جرودها، ح�شناُء في 
���بَّ عليها  ه���ا �لن�شيُم و�لثل���ج، ويكلوؤه���ا �لحناُن �لذي �شُ خدره���ا، يحفُّ
كاأمط���ار كان���ون، وفيه���ا َتن�شُج عل���ى �ل�شف���وح ذر�ُت �لثلج و�ش���اَح ُعر�س 
�شرم���دي، تنبُت في فناء�ِتها من���ذ �الأزل كن�شيُة ق�شطنطيَن وهيالنَة، 
وفيه���ا نفحاٌت �إيمانيٌة ثّرٌة، وكذ� تنت�ش���ُر �أو�بُدها كما يتناثر و�شٌم في 

ظاهر يد زهير بن �أبي �شلمى:
ود�ٌر لها بالرقمتين كاأّنها    مر�جيُع و�شم في نو��شر مع�شِم

ها �إلى �لوجد�ن كلماٌت تنزُّ    ُت���رِددُّ بق���اُع يبروَد ن�شيد�ً �شرمدي���اً ت�شدُّ
عبق���اً وع�شاًل جنّي���اً، نظٌم في ِعْقد من يو�قي���ِت �لجمال �الأحمر؛ الأّن 
�لُح�ش���َن �أحم���ُر، لتنتظَم وحد�ٌت مكانية دونه���ا �ل�شحُر، يبروُد �لمكان 
�الأرح���ُب، ملع���ُب �لال�شعور، ُينبُت فيها ما ي�ش���اُء من �لر�شوم �لباهرة، 
كلم���اٌت ُتر�ش���ُف عمودي���اً لنق���ر�أ: )هيالن���َة – ق�شطنطي���َن - �أ�شكفت���ا 
– م���ار م���ارون – قرين���ة – عي���ن كو�ش���ل – �لق���وز(، وكان ال بّد لهذه 
�للوح���ة م���ن عبير ينت�ش���ر في �لم���كان ف���كان )�للز�ب( وه���و �لعرعر، 
�ُشجي���ر�ت م���ن �أ�شرة �ل�شنوبري���ات، ي�شتدعي �لعر�ر وم���ا هو بالعر�ر، 
فالع���ر�ر نب���ت عط���ري، ربما �أ�شب���ه �لعرعر ف���ي �لمنب���ت، فمنبتها في 
�لنج���ود و�الأعال���ي، وثّم���َة �شلة �أدبية ولغوية بين �لعرع���ر و�لعر�ر، �إذ 
�لح���روف و�ح���دة و�لدالل���ة �ل�شعرية ُمتقارب���ة، وهذ� يدعون���ا �إلى �أن 
مة  ن�ش���َل بين جرود يبرود وه�شاب نج���د، يدعونا �إلى ذلك قول �ل�شِّ

�لق�شيري:
تمتْع من �شميم عر�ر نجٍد    فما بعَد �لع�شيِة من عر�ِر

وق���ول محم���د ح�ش���ن �لعل���ي �ل���ذي ه���ام ف���ي لغ���ة �ل�شّم���ة �لمكانية 
فنق���ل من حيث ال يق�شد كلمة �شميم من و�شطها �لمكاني �إلى و�شط 
وجد�ن���ي �أثير: )�شميم دم���ي قرينُة...(، وهذ� نوع م���ن �لهيام باللغة 
�ل�شعرية �لمكانية، وهو مكمن �لال�شعور عند »الكان« وهي �الآخُر...  
خطُّ �لجماِل �الآخُر في �لق�شيدة هو �لتنا�س، وله مجاالِن: �لتر�ثي 
�ل�ّشع���ري في قول���ه: )ف�شارت خمرت���ي وُعرفت فيه���ا(، وهنا ت�شريب 
لمعنى �الأد�ة في قوله »فيها« و�الأ�شل »بها«، ويبرود �لمكان هنا عبَّها 
ْك���ر بها، )ُعرفت  �ل�شاع���ر �إل���ى درجة �النت�ش���اء، ومن ثم تعّود على �ل�شُّ
به���ا( ه���ذ� ت���وٌق �أثيرّي ول���ذٌة ال تتناهى، وه���ي �الآخُر عن���د »الكان« �أي 
منبع �لال�شعور �لُمنّظم بنيوياً، فالخمرة تبلغ بالمرء ذروَة �النت�شاء، 
له���ذ� لّما ُمزجت بالم���كان تحّولت توقاً �شرمدي���اً، تحقق من خاللها 
�الإح�شا����س بالوج���ود �الأمثل و�لكامل، ثم غدت بعام���ل �لتماهي كياناً 
معروف���اً به���ا وجودياً، ث���ّم ياأتي �لغط���اُء �الأثير �أو رم���ُز �لخمرة �الأول 
ف���ي �لتر�ث �لعربي، �أعن���ي �لنو��شّي ليطّرز �لداللَة باأفٍق �أبدي، فماذ� 
يعن���ي �لنو��شي بال خمرته!؟ بها ُعرف وفيها �أدرك �لخلود، و�شاعرنا 
هن���ا �ألق���ى كّل مقاليد �لطاعة للمكان يبرود... �لن�شوة... �لخمرة ... 

�لوجود... �لكيان ... �لخلود... �لجمال.
   مف�ش���ُل �لخ���ِط �لجمال���ي �لتنا�ش���ّي �لثان���ي قوُل���ه: )�شاأل���ت ل���ِك 
�الأم���ان... بزي���ت �لن���ور و�ل�شب���ع �لمثان���ي( زي���ت �لنور تحوي���ل داللي 
ُمده����س، فالن���ور في �لقر�آن كم�شكاة زيته���ا ُي�شيء لو لم تم�ش�شه نار، 
قال تعالى: ))مثُل نوره كم�شكاة فيها م�شباح، �لم�شباُح في زجاجة، 
�لزجاج���ُة كاأنه���ا كوك���ٌب دري، ُيَوق���د م���ن �شج���رة مبارك���ة، زيتون���ٍة ال 
�شرقي���ة وال غربي���ة، ي���كاد زيتها ي�ش���يء ولو لم تم�ش�شه ن���ار، نور على 
ن���ور(()2(، �لم�ش���كاة �أد�ة ينبث���ق منه���ا ن���ور، كما ل���و �أنه���ا �شمنت زيَت 
زيتونٍة ال �شرقيٍة وال غربية، وموطن �لزيتون هو ذلك �لمكان غربّي 
�لمتو�ش���ط  و�شرقّي���ه، لك���ن ري�ش���ة �ل�شاع���ر مزج���ت �لن���ور بالزيت مع 
تكثي���ف �أ�شم���اء �الأماك���ن �لكن�شي���ة، ليدع �لدالل���ة ُمنفلتة ف���ي ت�شكيل 
خ�ش���ب، مث���ل �أن ي�شتدعي ر�شمه ه���ذ� زيت �لم�شيحية ون���ور �الإ�شالم  
فيعط���ي �لحي���اة و�الأمان للم���كان، تعانقت دالالت ديني���ة رهيفة: نوٌر 
وزي���ٌت وم�شكاة، و�ل�شبُع �لمثان���ي �أمُّ �لكتاب وهي �آياٌت ُتقر�أ على �الأقل 
�شب���َع ع�ش���رَة م���رًة ف���ي �شل���و�ت �لم�شلمين �لخم����س فر�ش���اً، فكيف ال 

ُيخّي���م �الأمان للعمود �لت�شكيل���ي �لجمالي في هذ� �لمخلوق �ل�ّشعري 
�لنور�ني �لزيتي �لخمري �لنو��شي �لزهيري �لق�شيري �لخالد؟

   ِتْلك���ُم �شحري���ة �لتنا�ّس، بوتقٌة تن�شهر فيه���ا رموُز �لثقافة، ثقافَة 
�لّلغ���ِة �أق�ش���ُد، وم���ن قال بع���د كّل ه���ذ�: �إّن �ل�ّشعَر مخل���وٌق ُيعاني من 
�لتوّح���د، �إّن���ه عل���ى غاية من �النف�ش���ام، ُيحّدثك باأل���ف ل�شان وُيريك 
ك  باأل���ف با�ش���رة �أّنه مخل���وق �أخطبوط���ّي ُمذهل ال تلحظ مت���ى يم�شُّ
وم���ن �أي جه���ة في���ه ي�شحُرك، وال تعل���م بعد كلِّ ذلك �أي���ن تكمن قّوُتُه 
�أف���ي �أعالي���ه �أم �أ�شافل���ه، ومت���ى يعطيك �لُجرع���ة �لتي ُت�شك���ُرك، متى 
تر�ُه وال تر�ه، متى تعيه وال تعيه؛ الأّنه م�ّس من جنوٍن وعقل وثقافة 
ووع���ي والوع���ي، كل ذلك هو �ل�شعر حين ياأتي���ك �شحيحاً كاماًل غيَر 

ُمخدٍج.
حكاي���ة �لن���ور من بيئة �لت�شّوف فيما �أظ���ّن �نبثقت، وهم �ل�شابقون 
�إل���ى نقلها م���ن حّيزها �لوجودي �إلى حّيز �للط���ف �الإلهي، و�لطريف 
�أّن �شاعرن���ا يربط �الأمان بالنور وهذ� ربما هو �أعمق ما تحمله قر�رة 
�لق�شي���دة م���ن معن���ًى يجت���اح كيان ثقاف���ة �ل�شع���ر، فال�شع���ر تلخي�س 
للوج���ود بطرفي���ه �لعيان���ي و�لغيب���ي، وه���و ولي���د �لال�شع���ور �لبنيوي 
�لُمنّظ���م كم���ا ق���ال »الكان«، و�لال�شعور كم���ا زعم »فروي���د« ُمخّباأٌ  في 
ح�ش���ن ح�شي���ن، ترك���ن �إليه �الأف���كاُر �لحيي���ُة، وهو مو�ش���ٌع تمور فيه 
�الأ�شي���اُء ف���ي حّي���ز ُمعت���م، تتالق���ح وتتفاع���ل عل���ى غفل���ة م���ن �لعقل، 
لك���ن نتيَجها ُيف�ش���ي �إلى حقائَق ُمده�شٍة، و�ل�شاع���ر حين ي�شتند �إلى 
�لالوعي في ر�شف �لكلمات يعثر على كنز ثمين، ربما �أفرحه �لّنظم، 
ربم���ا �أبهج���ه �لر�شُف، ربم���ا �أطربه �الإيق���اُع، وهو ع���ن كّل �أولئك كان 
م�شوؤواًل، ولكن باطَن �الأ�شياِء ال يَد له فيها؛ الأّنه ت�شكيٌل في �لثقافة 
�لق���اّرة و�أ�شا����ٌس ر��شٌخ ف���ي �ل�شمير �لجمعّي، وهو �ش���يٌء ُم�شترك بين 
له  طبق���ات ُمتباينة م���ن �لُقّر�ء، ياأخذ كُل نفٍر م���ن �لق�شيدة ما يح�شّ
فهُم���ه، ولك���ن هنال���ك ق���ر�ء�ٍت �حتر�في���ًة تجع���ُل من �لباط���ن مجااًل 
للثقاف���ة و�لفكر، توحي بها �لكلماُت ف���ي �لمنظوم، و�لعمود هنا �شكٌل 
يب���د�أ م���ن �الأعلى �إل���ى �الأ�شفل، ر�أ����ُس �لق�شيدة هو �أعاله���ا، ونهايتها 
ه���ي �أ�شافُله���ا، وهذ� �لمق�ش���ود من �لعمود، و�لت�شكي���ُل �لجمالي جعل 
يبروَد ر�أ�َس �لعمود، كانت في ِخدرها غافيًة، �آمنًة مطمئنًة، لكّن ثّمَة 
ده���ا بالفن���اء، �أنياُبه �أني���اب �أغ���و�ٍل، ي�شعى �إلى  وح�ش���اً ُمفتر�ش���اً يتر�شّ
�شحاي���اه ب���ال ِرجٍل، وي�شول بال كّف. �إّنه �لّزمن �لغادر �لذي ال ُيبقي 
وال ي���ذر، �إذن ه���ذ� ر�أ�س �لعمود، و�أما �أ�شافله فدعوته ليبرود باالأمان، 
�أي �أْن تكون بماأمن من عو�دي �لّزمن، فلهذ� �أحاطها بنور �هلل؛ »و�هلل 
خي���ٌر حافظ���اً«، ثم �أجر�ه���ا في �شياق ن���وِره �الأزليِّ �ل�شّرم���دي، وهذه، 
كم���ا قل���ت، نفحٌة �شوفيٌة ُمده�شٌة، يزعم فيه���ا �أهُل �لت�شّوف �أّن �لّنور 
�الإله���ي هو ما نر�ه ون���رى به، ولي�س ذلك فح�شب؛ بل تعاورو� حديثاً 
قد�شي���ا يقول: »كنُت َكنز�ً مخفياً ف���اأردُت �أن �أُرى فخلقُت �لخلق«)3(. 
ل���م ير����َس علماُء �لحدي���ث عن �شنده لك���نَّ علَم �لفيزياء �لي���وم يوؤّكد 

معناه ويقول: �إّنه �شحيح.
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ل��م �أذك��ر يوم��ًا �أنني جئ��ُت �إل��ى دم�ص��ق �إل ق��ر�أُت غير 
�إع��الن لغير عر���س م�صرحّي ف��ي �لوقت نف�ص��ه، �إذ كانت 
�ص��الت �لم�ص��ارح م�صغول��ة باأعم��ال كثي��رة، وكان ور�ء 
ه��ذه �لحرك��ة �لم�صرحي��ة �لن�صط��ة، �آن��ذ�ك، ُموؤ�ّص�صات 
��ة، حي��ث كان��ت ُمديري��ة  ر�صمي��ة و�صعبي��ة وِف��رٌق خا�صّ
�لم�صارح و�لم�ص��رح �لجامعي، و�لم�صرح �لمدر�صي وم�صرح 

�لعم��ال، وم�صرح  �ّتح��اد 
�لث��ورة،  �صبيب��ة  �ّتح��اد 
�لج��ّو�ل،  و�لم�ص��رح 
�لع�صك��ري،  و�لم�ص��رح 
وم�صرح �لطف��ل، و�لِفَرق 
�لخا�ص��ة  �لم�صرحي��ة 
�أي�ص��ًا، ول��م يك��ن ن�صاط 
هذه �لفرق ُمقت�صرً� على 
ي�صم��ل  كان  ب��ل  دم�ص��ق 
جميعه��ا،  �لمحافظ��ات 
�لن�ص��اط  ذروة  لك��ن 
�لم�صرح��ي كّنا نجده في 

دم�صق.
و�ل�ص��وؤ�ل �ل��ذي يطرح 
�أم��ا �آن  نف�ص��ه �لي��وم... 
�لأو�ن لأن ُترفع �ل�صتارة 
ن�صاط��ًا م�صرحي��ًا  لن��رى 
ين�صر �ألقه ف��ي �ل�صاحة 

�لثقافية، ول �صيما �أّن للم�صرح جمهوره وح�صوره �لثقافي 
و�لجتماعي؟ و�إذ ن�صي��ر �إلى �ألقه في �ل�صاحة �لثقافية، 
فاإنن��ا نعي �أ�صباب �إ�صد�ل �ل�صت��ارة على �لم�صرح، فالحرب 
عل��ى �صورية لم ُتبِق ولم تذْر، لكننا، �ليوم، ونحن ن�صتعيد 
�لن�صاط��ات  ب��د�أت  وق��د  و�لثقاف��ي،  �لوطن��ي  ح�صورن��ا 
و�لفعاليات �لثقافي��ة تزدهر في ربوع �لوطن؛ فاإننا ناأمل 

�أن يكون للم�صرح ن�صيب من هذه �لفعاليات.
وهن��ا دعوة �إل��ى �لُموؤ�ّص�صات �لثقافي��ة و�لأكاديمية كي 
ت�صحذ هممها لإع��ادة �لفرق �لم�صرحية �لر�صمية وغير 
�لر�صمية وف��رق �لمنظم��ات �ل�صعبية وترميمه��ا جميعًا، 
ك��ي يع��ود للم�ص��رح �ألق��ه، وكلن��ا ثق��ة ب��اأن ل��دى �صورية 
م��ن �لك��و�در و�لقدر�ت م��ا ُيوؤّهله��ا لتكون فاعل��ة في هذ� 

�لمجال، وفي غيره من �لمجالت �لأخرى.
وف��ي �لحقيقة؛ �إّن��ي �إذ �أُ�صيء عل��ى �لن�صاط �لم�صرحي 
من باب لفت �لنتباه؛ فمرّد ذلك �أّن �لم�صرح ُي�صّكل حالًة 
ح�صاري��ة فكري��ة �جتماعية ثقافية، ف�ص��اًل عن �لحالة 
�لفني��ة �لر�قي��ة، �إذ تجتمع في��ه �أركان �لعمل �لإبد�عي 
كّلها من تاأليف وتمثيل و�إخر�ج وح�صور وفنون ت�صكيلية، 

وهذ� ما دفعني �إلى �لتذكير و�لإ�صاءة..
�آم��ل �أن يك��ون ه��ذ� �صوت��ًا ف��ي ر�صي��د تحفي��ز �لحركة 
�لم�صرحي��ة في �لقريب �لعاجل، وكلنا �أمل باأن هناك من 

ي�صعى جاهدً� لكي ُيعيد للم�صرح �ألقه...
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حّدثني حجر �لر�شيف؛ قال: 
فت���ح ج�شُد �لحكاية �لكتاَب على �آخ���ر ��شت�شالم لل�شفحات؛ 
قب���ل �أن يتاأّه���ب ذلك �لهو�ء ليد�ع���ب كل �شطر فيها، وليدلق 
عليه���ا �شي���واًل م���ن �أحب���اره؛ حي���ن يخت���رق تفا�شي���ل موت���ه 

�لقادم...
عين���ا �لحكاية ُمغم�شت���ان، و�لعينان �لباقيت���ان؛ متحفّزتان 
كل����سّ يبح���ث عن مم���ّر�ت �لدخ���ول و�له���روب؛ كانت���ا كعيني 
ومو�شيق���ى  �لعن���اق  حكاي���ات  عل���ى  مفتوحت���ان  �ل�ش���ارف 

�لتاأّوهات...
ُمتعباً؛ و�شل هناك، بتثاقٍل؛ كان ينتزُع خطو�ته من قدميه 
�لُمتوّحدتي���ن م���ع �إ�شفل���ت �لطري���ق، �ل�شو�رع بائ�ش���ة حزينة، 
�ل�شم����س ل���م تاأِت �ليوم، �لب���رد يلفُّ �الأر�شف���ة، �لثياب تم�شي 
جيئة وذهاباً، �إيقاع �لوجع يعلو ُمتدّرجاً كاأغنية فاّلحة تقف 

على ر�أ�س �لحقل، وبيدها منجل من ذكريات...!
�ألق���ى روح���ه �لُمتعب���ة على تل���ك �لخ�شب���ات �لُمتو�زية تحت 
ذل���ك �لغ�ش���ن �لع���اري هن���اك؛ �أخ���رج �أول »�شيجارة« م���ع �أول 
ن�شم���ة برد فو�شوية عابرة... كان���ت �الأ�شجار �لمنحوتة �لتي 
تنظ���ر �إلي���ه، وه���و جال����س عل���ى �لف���ر�غ، ت�شخر م���ن وحدته؛ 
�أخ���ذ نف�ش���اً جدي���د�ً م���ن �ل�شيج���ارة... �ل�شاد�ش���ة �إال رب���ع... 
ونظ���ر �إل���ى يمين���ه فجاأة، ت���ر�ءى ل���ه �أن ثمة �شوت���اً يناديه... 
كان ذل���ك �ل�ش���وت يقول له: »تلك �ل�شج���رة �لنبيذية، حزينة 
ه���ذ� �لي���وم!«... ترك حقيبته �لزرقاء وم�ش���ى �أمتار�ً �إلى تلك 
�ل�شجرة: »هل حقا �أنت حزينة؟« �شاألها... �نتف�شت �الأغ�شان 

�لعاري���ة، �شرخ���ت بوجه���ه، وهي تر�شق���ه بقطر�ت م���ن دموٍع 
�إلهي���ٍة؛ حملته���ا �لغيمات �لتي كانت ف���وق ر�شيف �لكهف منذ 
م���دة؛ وج���اءت به���ا هن���ا... بّلل ذل���ك �لم���اء وجهه حي���ن قفل 

عائد�ً لحقيبته �لزرقاء...
�أم�ش���ك به���ا ودفعه���ا و�شادًة؛ �إل���ى حيث تر�ءى ل���ه طيفها... 
و�الأزّق���ة،  �ل�ش���و�رع  م���ن ق�ش����س  �لُمتعبتي���ن  حم���ل قدمي���ه 
وو�شعهما على يمين دخان �ل�شيجارة �لعا�شرة، ومن َثّم �ألقى 

بر�أ�شه على �لحقيبة تحت ذلك �لغ�شن �لعاري...
كان���ت ثمة قط���ر�ت ت�شيل من عل���ى وجنتيه يمين���اً و�شمااًل، 
حين �شاهد فوق ر�أ�شه خيطاً زهرياً مربوطاً �إلى ذلك �لغ�شن 
�لعاري؛ كان يتطاول �شيئاً ف�شيئاً، وهو يرق�س فوق وجهه...
�أغم����س م���ا بقي من فتح���ات �ل�شوء بين جفني���ه على ذلك 
�لخي���ط �لطائ���ر، حين تاأك���د �أن �شيئاً كان يت�ش���ّرُب منه ببطء 
�شدي���د، �شع���ر بخدٍر ف���ي طرف���ه �الأي�ش���ر... وقع���ت �ل�شيجارة 
�لُم�شتعل���ة تح���ت �لمقع���د، لم يكن قد �أخذ منه���ا �إال �شحبتين 
بالع���دد... ما هذ� �لثقل �لذي ي�شعر به على �شدره؛ قال عنه 
ذ�ت ي���وم: »�إنه ي�شبه قا�شي���ون«؛ لكنه لم يعد يدرك �شيئاً بعد 
ذل���ك... كان �شوء�ً �أبي�س لم يع���رف مثله من قبل... ون�شمة 
ب���اردة تمّر على �لوجنتين �لُمتحّممتين بنهرين من ماء بارد 
مالٍح، َنَبعا من محجري عينيه... بينما �شيٌء �شفيٌف مربوٌط 
�إل���ى ط���رف ذلك �لخيط �لزهرّي ُمْنَتٍه عل���ى �لغ�شن �لعاري؛ 

قبل �أن يقول: »ما �أجمل �لموت بك يا خيط �ل�شال!«...

�ل�شع���ر �لعم���ودي هو �ل�شكل �الأول من �أ�شكال �ل�شعر في �للغة �لعربية 
�الأف���كار و�لغر����س  م���ن ناحي���ة  �لمكتوب���ة  �لق�شي���دة  ويتمي���ز بتر�ب���ط 
و�ل�شع���ور و�شح���ة �لمعان���ي و��شتقام���ة �الألفاظ و�لو�ش���ف و�لتقارب في 
�أ�شل���وب �لت�شبي���ه و�لبد�هة و��شتخد�م �الأمثال ، وه���و �أ�شل �ل�شعر، �هتم 
ب���ه �لع���رب من���ذ بد�ية نظم���ه وتد�ولوه فيم���ا بينهم حتى �أ�شب���ح تقليًد� 
عنده���م ، فظل���ت �لق�شي���دة ب�شكله���ا �لعم���ودي عب���ر �لع�ش���ور موطًن���ا 
يتفاخ���ر ب���ه �لعرب���ي، فه���ي محت���وى بطوالت���ه و�نت�شار�ت���ه و�شجاعت���ه 
وكرم���ه و�أخب���اره ف���ي حّل���ه وترحال���ه، وهذ� ما يثب���ت مقول���ة : ) �ل�شعر 
دي���و�ن �لع���رب( فكان���ت �لق�شي���دة �لو�ح���دة ق���د ترفع �ش���اأن قبيل���ة ً وقد 
تخف�ش���ه ، فمن���ذ �لع�ش���ر �لجاهلي وما ت���اله من ِحقب كان���ت �لق�شيدة 
�لعربي���ة ف���ي كل ع�ش���ر تاأخ���ذ م�شموًنا يختل���ف عنه في �لع�ش���ر �الآخر 
م���ن حي���ث �لغر����س و�لمبتغ���ى و�لمف���رد�ت لكنه���ا ظل���ت محافظ���ة على 
�شكله���ا �لعم���ودي م���ن حي���ث �لمبن���ى ف���ي �لقافي���ة و�ل���وزن وف���ي �لوقت 
ذ�ت���ه متكيف���ة م���ع �لم�شتج���د�ت م���ن ح���االت و�ش���ور ومف���رد�ت ودالالت 
�لرمزي���ة و�النزي���اح وغيره���ا فاالنزي���اح خ���روٌج ع���ن �لماأل���وف وتج���اوٌز 
لل�شائ���د وف���ي �لوقت ذ�ته �إ�شاف���ة جمالية يمار�شها �لمب���دع لَنْقِل حالته 
�ل�شعوري���ة وقد ��شتطاع���ت �لق�شيدة �لعمودية �لتمنت���ج معه و��شتيعابه 
بزينته���ا وديكور�ته���ا �لفخم���ة م���ن بيان وبدي���ع وجنا�س وطب���اق ومجاز 
و��شتع���ارة وغيره���ا وظل���ت قو�فيه���ا م�شبوط���ة �لح���ركات ومو�شيقاه���ا 
�أليف���ة �الأذن من���ذ ع�شر�ت �لق���رون وظلت هي �لوحيدة ف���ي �ل�شاحة بال 
من���ازع �إل���ى نهاية �لح���رب �لعالمية �لثانية في نهاي���ة �لن�شف �الأول من 
�لق���رن �لع�شرين حيث و�جهت �لب�شرية معالم جديدة وثورة في �لعلوم 
غي���رت �لكثير م���ن �الأنم���اط و�ل�شلوكيات و�لع���اد�ت و�لمفاهي���م و�لقيم 
ف���ي �لحي���اة فلم يك���ن �لمناف�س �لجدي���د )�ل�شعر �لح���ر( يمتلك �لجر�أة 
و�لق���وة لطم����س معالم �لق�شي���دة �لعمودية وح�شر �نت�شاره���ا و�شعبيتها 
وتفوقه���ا ب���ل عل���ى �لعك����س �زد�دت �آر�ء �الأدباء و�لنقاد ب���ل وعامة �لنا�س 
به���ا تم�ش���ًكا وتذوًقا و��شتمتاًعا ،وكيف ال؟ و�لق�شيدة �لعمودية هي �لتي 
��شتطاع���ت �أن تقن���ع �لعرب���ي بخل���ود �ل�شع���ر وبقائ���ه حّي���اً مت���د�وال عبر 
�لع�ش���ور و�الأزم���ان تتناقل���ه �لمجال����س و�الأل�شن في �شت���ى �الأ�شقاع وما 
يت �شيف �لدولة  خل���ود ذكر �م���روؤ �لقي�س و�شهرته وبطوالت عنت���رة و�شِ

���ره �لبحت���ري عن بع�س  �لحمد�ن���ي وتاري���خ كافور�الإخ�شي���دي وم���ا �شطَّ
�لمعارك وما رو�ه �بن �لرومي عما ح�شل في بغد�د من ثور�ت وفتن بل 
حتى بع�س �أخبار �شدر �الإ�شالم ما هي �إال من مر�جعات �شجالت �ل�شعر 
�لعم���ودي ودو�وينه حتى يومنا ه���ذ�، وكيف ال؟ و�لق�شيدة �لعمودية لم 
يتخ���لَّ عنها بع�س رو�د وقادة �ل�شع���ر �لحر فما �أكثر �لق�شائد �لعمودية 
لنز�ر و�لبياتي و�ل�شياب وغيرهم ممن حمل لو�ء �لتمرد على �لق�شيدة 
�لعمودية فقد ظلت عموًد� �أ�شا�ًشا في مكنونات بوحهم و�إبد�عاتهم ومن 
ذل���ك  دي���و�ن )ع�ش���اق �للي���ل ( �ل���ذي ن�ش���ر في بغ���د�د ع���ام 1947م لنازك 
�لمالئك���ة و�الأمثل���ة كثي���رة وال مج���ال لذكره���ا ،وكي���ف ال؟ و�لق�شي���دة 
�لعمودي���ة ه���ي �الأي�شر حفًظ���ا و�الأ�شرع �نت�ش���اًر� و�شيوًع���ا و�الأ�شهل لحًنا 
وغن���اًء فه���ي كان���ت وماز�ل���ت �لو�شيل���ة �لمثلى للط���رب و�لف���رح وكذلك 
للح���زن و�ل�شج���ن و�لرث���اء و�لتع���ازي، وكي���ف ال؟ و�لق�شي���دة �لعمودية 
ه���ي مح���ور دندن���ة �ل�شخ�س م���ع ذ�ته في ح���االت حزنه وفرح���ه، وكيف 
ال؟ و�لق�شي���دة �لعمودية هي �لعابرة لحدود �لقطرية بين كافة �شر�ئح 
�لمجتم���ع �لعرب���ي ف���اإذ� �ش���دح �لجو�ه���ري في بغ���د�د �شرعان م���ا ي�شل 
�ل�ش���دى �إل���ى ب���الد �ل�ش���ام و�لني���ل وموريتاني���ة و�لخلي���ج �إنم���ا ه���ي قوة 
�لق�شي���دة �لعمودي���ة �لت���ي تزل���زل �الأ�شم���اع وت�شي���خ �الأذ�ن، وكي���ف ال؟ 
و�لق�شي���دة �لعمودي���ة تتجاوز ح���دود �لذ�ت لتعبر ع���ن �لحالة �لجمعية 
للمجتم���ع ولالأمة دون �أن تبقى ف���ي مفاهيمها ومو�شيقاها حبي�شة ذ�ت 
�لكات���ب ورهينة دو�خ���ل هاج�شه، و�أخير� كي���ف ال؟ و�لق�شيدة �لعمودية 
ظلت هي �لجد�ر �لعالي و�لح�شن �لمنيع �لذي لم يتجر�أ �شغار �الأقالم 
وممتهن���و �شنعة �لكالم على �لنيل من عظمته���ا و�لتجلبب بها للظهور 
عل���ى �لم���الأ ب�شف���ة �شاع���ٍر لملَم بع����س �لمف���رد�ت في جيب م���ن جيوب 
قن���و�ت �لتو��ش���ل �الجتماعي ليقول �شرت �شاع���ًر� فالق�شيدة �لعمودية 
ه���ي مطي���ة �لفار�س �لحاذق �ل���ذي يمتلك نا�شية �للغ���ة ومفاتيح �لوزن 
ويجي���د فنون �لتحليق في �آفاق �لوج���د�ن و�لخيال فهي لن تثبت جذًر� 
ف���ي �الأر����س وغمام���اً في عنان �ل�شم���اء �إال الأن فر�شانه���ا لي�شو� مما هبَّ 

ودبَّ من �لم�شت�شعرين

اليوم قال!

القصيدة العمودية ... وكيف ال؟

 كتب:  سمير عدنان المطرود

 كتب: غازي عبد العزيز عبد الرحمن

في اليوم العالمي للغة العربية...
 ماذا أعددنا لالرتقاء بدورها المعرفي؟

ص7ص 6
التجليات اإلبداعية للحرية.. 

الفن التشكيلي أنموذجًا

ارفعوا 
الستارة

دعوة إلى الُمؤّسسات 
الثقافية واألكاديمية 
كي تشحذ هممها 

إلعادة الفرق 
المسرحية الرسمية 
وغير الرسمية وفرق 
المنظمات الشعبية 

وترميمها جميعا
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أعالم

  كتب: محمود حامد

الشعراء الفلسطينيون
ذاكرة الشعر... ذاكرة الوطن

الشاعر عبد الكريم الكرمي
 )أبو سلمى(... عندليب فلسطين

)2 من 2(
...هك����ذ� يجع����ل �ل�شاع����ر �أب����و �شلم����ى فل�شطين حّب����ه �الأعمق 
و�الأكب����ر، ال يو�زي����ه ح����ّب �آخ����ر ف����ي �لّده����ر، �شاأنه �ش����اأن �شعر�ء 
فل�شطين في ذلك، وال يت�شور �مروؤ فوق كوكبنا هذ� �أن هناك 
�شع����ُب �أح����ّب وطنه، وذ�ب وجد�ً في����ه، و�عتنقه عقي����دًة و�نتماًء 
وتر�باً، كما حال �شعبنا مع وطنه �الأقد�س في تاريخ �لوجود:

كّلما حاربت من �أجلك �أحببتك �أكثْر
كلما د�فعت عن �أر�شك عود �لعمر يخ�شّر

وجناحي يا فل�شطين على �لقّمة ُين�شْر
*

هذ� هو �ل�شعر �لذي يحفر مغناه في ذ�كرة ُمتلقيه، وال يغيب 
�أب����د�ً �شد�ه من �الأجيال �لت����ي حفظته في وجد�نها و�أعماقها، 
وترّبت عليه، و��شتنبتها �أجيااًل مقاومًة، ثائرًة، حافظًة لعهود 
�الآباء و�الأج����د�د، �شعر/مدر�شة ُمفردة قيم����ًة و�عتبار�ً، و�شّور 
ن�شَجه����ا تر�ُبه����ا �لمقد�س، لتظهر باأبه����ى رد�ء، وت�شكيل غنائّي 
كان عبي����ر برتقاله، وليمونه، وزعتره، �إّنه جمر يتوهج، وبيان 
ياأخ����ذ باالألباب على هيئة ق�شي����دة: جناحاها ي�شّمان �لوجود 
م����ن م�ش����رق �ل�شم�����س لمغربه����ا �ل����ذي ال تغي����ب فل�شطين عنه 
�شم�ش����اً ُمتوهج����ة لالأبد حيث ال... وجود �إاّل بها، وال هبوب �إال 

لعينيها، وال وجد�ً �إال لها!!!.
ك����م بذلن����ا ف����ي �شبيله����ا، ونب����ذل، حّت����ى �أن ثر�ها �ل����ذي �أنبت 
برتقال����ه، وزعتره وزيتونه، ومجده �ل����ذي ي�شكن �الأعالي كان 

دم �ل�شهد�ء و�لرجال:
يا رفاقي!!! جبل �لّنار دعانا

�لهوى... هذ� �لذي هّب هو�نا
و�لّن�شيمات �لتي مّرت بنا

حملت من �أر�س )حطين( �شذ�نا
وعلى كّل طريٍق عبٌق

من �شبانا... و�شعاٌع من دمانا
�أّي �شفٍح لم ي�شْر فيه لظًى

من فل�شطين، ولم يعرف �شر�نا
�أّي �شعٍب خفقت �أعالمه

حّرًة �إاّل على د�مي خطانا
*

ه����ذ� �ل�شع����ر �لذي يرفع �لر�أ�����س عالياً، علّو هام����ات �الأ�شجار 
عل����ى ُذر�ه����ا، و�لقام����ات عل����ى ثر�ه����ا، ه����ذ� �ل�شعر �ل����ذي علينا 
�أن نتغّن����ى بقام����ات �شعر�ئ����ه!!! فلماذ� نقفز ع����ن مبدعينا �إلى 
غيره����م، ولدين����ا �الأبه����ى و�الأغل����ى و�الأروع عل����ى �مت����د�د زمن 
�ل�شع����ر، و�لغن����اء �لخالد!!؟ �شع����ر يرّبي �الأجي����ال على كبرياء 
�الإن�ش����ان ف����وق �أر�ش����ه، وع����ّزة �لنفو�����س ف����وق ثر�ه����ا، و��شتلهام 
�لمغن����ى �لوطنّي رمز�ً لتعميق ج����ذور �لهوّية و�النتماء لتر�ب 
�لوط����ن، و��شتث����ارة �لم�شاع����ر على �ل����دو�م للنهو�����س من خيام 

�لذّل و�لهو�ن �إلى �لثاأر و�لن�شر:
با�ْشِم �أطفال بالدي زحفو�

في �لّدروب �لُحمر ُذاّلً وهو�نا
حايا كتبو� تاريخنا بال�شّ

بالخيام �ل�ّشود تبكيهم زمانا
با�شم خان �ل�ّشيح و�لّنيرب و�ل�

بارد �لحاملة �لعمر �أ�شانا
با�شم �أهلي في بقايا وطني

با�شمهم في طرق �لبوؤ�س حز�نى

با�شمهم في كّل �أر�ٍس مثلو�
�شاهد�ً قد �شّبه �لّظلم عيانا

و��شمهم يهدر في �شعري دماً
ودموعاً و�شعير�ً ودخانا

با�شمهم نق�شم �أاّل نلتقي
في غٍد �إال على ُطهر ثر�نا...

*
�أن  علين����ا  كان  �شلم����ى  الأب����ي  �لملحم����ة  �لجد�ري����ة  ه����ذه   ...
نحفره����ا بال����دّم عل����ى ب�شاط من جم����ر، ثم نعّلقه����ا على جد�ر 
كّل بي����ٍت فل�شطين����ي، وعرب����ي، عّله����ا ُتذّكرن����ا على م����د�ر �الأيام 
بفل�شطي����ن جرحاً نازفاً، وهّماً ُم�شتث����ار�ً، وق�شّيًة وهوّية، عّلها 
ُتح����ّرك فين����ا نخوًة تكاد تغيب، و�شمائر ت����كاد ت�شتلّذ على رقاد 

هو�نها، ولكّن �لنهاية على ما �أق�شم عليه �ل�شاعر:
با�شمهم نق�شم �أاّل نلتقي

في غٍد �إاّل على ُطهر ثر�نا...
ه����ذ� �لق�ش����م بّرت ب����ه �الأجي����ال حقيق����ًة )قواًل وفع����اًل( حيث 
�أثبت����ت �الأي����ام و�الأح����د�ث �أن �رتب����اط �شعبن����ا بوطن����ه �رتب����اط 
م�شي����رّي و�أب����دّي، وخال����د، و�أن �الأ�شي����اء جميعه����ا ترخ�����س في 
�شبيل فل�شطين، و�أّن حّقنا في حياة كريمة ُم�شّرفة في �أر�شنا 
ح����ّق ال تنازل عن����ه مطلقاً، وعلى مذهب مثلنا: )م�شير �لحّي 
يع����ود، ونلتقي(، تلك ب�شرى �لخال����ق �لعظيم لنا، ب�شرى يمالأ 
�ش����دى هتافه����ا �ل�شمو�ت �ل�ّشب����ع، و�الأر�شين �ل�ّشب����ع، ونجاهر 
عالني����ًة )�إن عدت����م عدن����ا(، ذ�ك �لوع����د �لُمحّت����م ف����ي �لكت����اب 

�لم�شطور �لمفطور على �ليقين و�لحّق.
ك����م ت�شتثيرن����ا ق�شائد �شعر�ئن����ا، وت�شتفّز م�شاعرن����ا، فاإذ� بنا 
نتمّثله����ا �ل����دوّي �لهادر �لذي ظ����ّل ُيوقظ �لحمّي����ة و�لحما�شة 
لدين����ا، ف����اإذ� نحن في مهّب عو��شف �لث����اأر نم�شي جياًل ثائر�ً 
في �إثر جيل و�إذ� بالكلمة ال تقل ثورّيًة عن �لّطلقة �لمقاومة، 

وي�شبح خندق �ل�شعر/رديف خندق �لًر�شا�س:
يا فل�شطين!!! م�شت ع�شٌر وفي

كّل يوم ي�شمع �لّدهر ند�نا
وح�شدنا فيه من ُخ�شر �لمنى
�أماًل �أن�شر من �أزهار )قانا(.

و�أتينا و�لّلظى يحرقنا
عرباً... قلباً ووجهاً ول�شانا

يا �أحّبائي!! م�شت ع�شٌر ولم
تلثم �لّترب �لمفّدى �شفتانا

و�شظايانا �لّلو�تي وّحدت
بين �أهلينا، ولم يبَق �شو�نا
لن تتّم �لوحدة �لكبرى �إذ�

لم يُلْح في �لوحدة �لكبرى جمانا
*

... م����ن غي����ر �ل�شاعر ُيتق����ن ر�شم �لكالم �ش����ور�ً �أبدعها حّتى 
ت����كاد تنطق، و�شاغها حّت����ى غدت عقود�ً من لوؤل����وؤٍ د�ٍم ُمثير!! 

ذ�ك فعل �ل�شاعر، و�ل�شاعر فقط ال �شو�ه.
كاأ�����س م����ن �ل�شع����ر �أم م����ن �ل�ّشه����د!!؟ م����ا �إن نف����رغ م����ن كاأ�ٍس 
بابة لل�شعر لكاأ�ٍس �أخرى �أ�شّف ند�وًة، و�أرّق  حّت����ى ت�شتفّزنا �ل�شّ
عذوب����ًة، و�أح����ّد ��شتث����ارًة: وهك����ذ� ت�شع����د �لق�شيدة بن����ا... فاإذ� 

نحن فوق )�الأفق �لحبيب ن�شدو مع �ل�ّشاعر:
طال دربي فهل ُت�شيء جر�حي
وعلى �ل�ّشفح هل يرّف جناحي
قطر�ت �لدّم �لم�شّعة من قلبي

كانت وال تز�ل �شباحي
فمتى تلتقي مع �ل�ّشام �أر�شي

ومتى تلثم �لبطاح بطاحي
�أر�س حّطين �أر�شنا نحن من
حّطم فيها جحافل �لمجتاح

تتغّنون بالبطولة و�الأنجم
تبكي على �لحمى �لُم�شتباح

*
بعدنا كيف ينبت �لّزهر في �لكرمل

و�ل�ّشهل ينت�شي باالأقاح!!؟
بعدنا كيف يزهر �ل�ّشوق في عّكا

ويافا، وكيف تهفو �لّنو�حي!!؟
ر �أر�شكم وفل�شطين كيف تخ�شّ

فرْتها مخالب �ل�شّفاح؟!!!
ليت �شعري هل تنبت �لخطو�ت

�لُحْمر �أغر��س عّزٍة وطماح!!؟
فاأُغّني على دروب فل�شطين
و�أُلقي على �لمروج و�شاحي

***
... هك����ذ� ي�شع����د �لذين يملك����ون مفاتيح ينابي����ع �ل�شعر �إلى 
ينابيعهم، فاإذ� جّف ماوؤها يرفدها �أرجو�ن �ل�شعر �لفل�شطينّي 

بالّدم، و�ل�شعر و�لحياة!!!
و�شناب����ل،  وج����د�ول،  خمائ����ل،  �لّت����ر�ب:  ت�شتنب����ت  ق�شائ����د 
تعل����و عل����ى ثر�ها، وق����د روتها ج����ر�ح �شعبنا على �مت����د�د تر�ب 
ُكلها �لطّي����ب �لمبارك، �شعر�ء  فل�شطي����ن �الأب����ّي �لندّي... �آتت �أُ
�أج����ادو� �شياغة مغناه����م �ل�شجّي، وكاأّنما ذ�ك �لمغنى روعة ما 
يج����ود به �لق�شيد م����ن تر�نيم تثير حّد �لذوب����ان و�النبهار... 
وم����ا نزفت����ه �أ�شابع ُتتق����ن �لكتابة حّد �لوج����ع و�لوله، و�رتباك 
�الأ�شاب����ع بم����ا ي�شيل ويقط����ر منها �شه����د �ل�ّشع����ر �لفل�شطينّي، 
�شاغ����ه نزف����اً و�شع����ر�ً خال����د�ً �أب����و �شلم����ى ورفاق����ه �لُموجع����ون 
بح����ب فل�شطين، فكان����ت ق�شائدهم عبير �لزيت����ون و�لبرتقال 

و�لزعتر و�لعودة، وهكذ� تكون!!!

... هكذا يصعد الذين يملكون مفاتيح 
ينابيع الشعر إلى ينابيعهم، فإذا 
جّف ماؤها يرفدها أرجوان الشعر 

الفلسطينّي بالّدم، والشعر والحياة!!!
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قصة كتابة قصيدة للشاعر 
الروسي الكبير ألكساندر بوشكين

عا�س في �لقرن �لر�بع �لميالدي �لقدي�س �ل�ّشرياني �لمعروف 
�ل�ّشريان����ي«. كان  »�أف����ر�م  �لم�ش����رق  ف����ي  �لم�شيحي����ة  تاري����خ  ف����ي 
�لقدي�س »�أف����ر�م« �شاعر�ً وقدي�شاً وُمب�شر�ً ن�شيطاً لتعاليم �لدين 
�لم�شيح����ي ف����ي �لم�شرق وف����ي �أوروبا. وق����د �أّلف ف����ي �ل�شعر وفي 
�لن�شو�����س �لديني����ة، وو�ش����ل نتاج����ه �لدين����ي �إلى �ليون����ان، ومن 
هن����اك �إل����ى ب����الد �لرو�����س و�ل�ش����الف و�لبلغ����ار. ع����رف �لنا�س في 
رو�شي����ا �لقدي�����س »�أفر�م �ل�ّشرياني« تحت ��ش����م: »�إفريم �شيرين«، 
فاالأ�شم����اء حي����ن تنتق����ل من لغته����ا �الأم �إل����ى لغة �أخ����رى �أو خارج 

محيطها �لجغر�في قد تخ�شع للتغيير.
من �لن�شو�س �لدينية �لتي تعود �إلى �لقدي�س �أفر�م: )�شالة �لتوبة( �لتي ُتعاد وُتقر�أ خالل 
�ل�ش����وم �لكبي����ر، ُقبي����ل عيد �لف�ش����ح �لمجيد. ه����ذه �لق�شيدة �لت����ي �أّثرت في �ل�شاع����ر �لرو�شي 
�لكبي����ر »�ألك�شان����در بو�شكين« خالل ترّدده �إلى �لكني�ش����ة وح�شوره �لقد��س، وال �شيما بعد وفاة 
و�لدت����ه، فكتب ق�شيدت����ه �ل�شهيرة تحت عنو�ن: »�الآباء �لُن�ّش����اك، و�لن�شاء �لطاهر�ت«، في عام 
1836، وق����د ح����اول م����ن خالله����ا محاكاة ق�شي����دة )�ش����الة �لتوبة(. �لت����ي �شوف نعر�����س ن�شها 
للق����ارئ �لعرب����ي كما ورد في �الأدبي����ات �لم�شرقية، ثم نعر�س ترجمة ن�����س ق�شيدة »بو�شكين«، 

�لتي تحاكيها.
ن�����س )�ش����الة �لتوب����ة( �ل����ذي ورثت����ه �الأمم ع����ن �ل�شاع����ر و�لقدي�س »�أف����ر�م �ل�ّشريان����ي«، بقلم 

�لُمعلم �الأنطاكي �ل�شّما�س �إ�شبيرو جبور:
»�أيه����ا �ل����ّرب و�شّي����َد حيات����ي، �أعتقني م����ن روح �لبطال����ة، و�لف�ش����ول، وُحّب �لرئا�ش����ة، و�لكالم 
�لباط����ل. �أنع����م علّي، �أنا عب����دَك �لخاطئ، بروح �لفق����ه، و�ّت�شاع �لفكر، و�ل�شب����ر و�لمحبة. نعم 
مليك����ي و�إله����ي، ه����ب ل����ي �أن �أع����رف ذنوب����ي وعيوب����ي، و�أاّل �أدي����ن �إخوتي، فاإن����ك مب����ارٌك �إلى �أبد 

�الآبدين �آمين«. �قتب�َس من �ل�ّشر�ج �الأرثوذك�شي.)1(
ن�س ق�شيدة »�الآباء �لُن�ّشاك، و�لن�شاء �لطاهر�ت« ل�«بو�شكين«: 

�الآباُء �لّن�ّشاك.، و�لن�شاء �لطاهر�ت،
�الآباُء �لّن�ّشاك، و�لّن�شاء �لطاهر�ت،

الأجل �لعلّو بهذ� �لفوؤ�د �إلى عالم �لغيب،
الأجل متانة هذ� �لقلب خالَل عو��شف �لدنيا، 

قامو� بتدوين ن�شو�س �شلو�ٍت عدة
و�حدة منها وجدتها قد �أّثرت بي كثير�ً،

وهي �لتي يرّددها �لقدي�ُس
وم �لكبير، في �الأيام �لحزينة، خالل �ل�شّ

�إذ تمنح �لخاطئ قّوة فريدة وت�شّده:
�أيها �لّرّب. يا �شّيَد حياتي، 

�أبِعْد عني روَح �لتكا�شِل و�لخمول،
وحبَّ �لقيادة، هذ� �لثعبان �لخفّي،

وال تمنْح روحي �لقدرة على قول �لكالم �لباطل،
�شاعدني يا ربي كي �أرى ذنوبي وخطايا نف�شي، 

وال ت�شَمْح لي �أن �أديَن �أخي بكالمي.
هب لي �أيها �لّرّب روح �لطاعة، و�ل�شبر، و�لَمَحّبة،

و�أعطني جماَل �لحكمة، وُعْد بفوؤ�دي �إلى �لحياِة �لَحقة.)2(
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قيل: �إنَّ د�خَل كلِّ �إن�صاٍن ثّمة مغترب.
كّل �إن�صان!

كيف �إذً� بالإن�صان غير �لعادي، كال�صاعر مثاًل؟
ه��ل ن�صتطي��ع �إح�ص��اء �غتر�باته؟ هو �ل��ذي يملُك �أحا�صي���َس مرهفة، 
ونف�صًا م�صرئبة بالحقِّ و�لجمال،  وروحًا ت�صبو �إلى �لحرية؛ فال�صاعر ل 
يمكن �أن يبدع �إْن لم يكن عا�صقًا وحّرً�! لذ� فكل �صيء حوله ير�ه بمثابة 
قيد. كما �أنَّ بحثه عن مدينته �لحلمية ُيعدُّ موؤرقًا له ؛�لمدينة �أو �لجنة 
�لمفقودة �لتي ل ي�صُل �إليها �أبدً� حتى و�إْن �صار على �أطر�فها، فاإنها تبقى 
عالية كالقلعة ،�صعب �لم�صاك بها كال�صر�ب؛ وما �لمدينة �أو جنته �صوى 

م�صروعه �لنه�صوي �لقومي �لكبير ، �لذي ي�صاطر كّل مثقف ومبدع فيه.
�ل�صاعُر يعي�ُس هذه �لغتر�بات �صاء �أم لم ي�صاأ:

»ونرحل ل رغبة لنا في �لّرحيِل
ولكن لنهرَب من ذو�تنا ، من �صر�ٍع طويِل

ومن �أننا لم نزل غرباء..«
كم��ا قال��ت ن��ازك �لمالئك��ة ، فه��ي ككّل �صاع��ر ل يرغ��ب �أن ي�صط��دم 

بالزمكان ، ويبقى م�صرعًا �أمام �لجهات ، معانقًا �لحلم على �صهوِة روؤ�ه.
ف��ي كتاب��ه “ منف��ى وَمَهاج��ر” يل��وُب �ل�صاع��ُر �لعر�قي �لمغت��رب عبد 
�لكري��م كا�صد في ع��ّدة مناف؛ كان �آخره��ا منفاه �ل�صاد���س حيث �صباب 
لن��دن يح��فُّ به ، فيزي��د م��ن غربت��ه �لالمنتهي��ة ، ويوؤجُج �لحني��ن �إلى 

م�صقط ر�أ�صه.
ه��ذ� �ل�صاعر �ل��ذي كان �لمنفى بالن�صب��ة �إليه: »كال�صح��ر�ء مفتوحًا 

؟!« على �لجهات �لأربع ، ل �أعرف �أين تحملني رياحه ، ومتى تهبُّ
حين قر�أُت كتابه ، تخيلُت حالة �لمنافي �لتي مرَّ بها ، و�لم�صافات �لتي 
قطعها، و�لأحالم �لتي هّربها في حقائبه، و�لروؤى �لمد�صو�صة في جيوب 

�صترته، وفي عروق كفيه.
ثالثون عامًا وعبد �لكريم يو��صل نفيه، �صاألُت نف�صي �ألم ي�صْل؟

»هاه��و يقط��ع �لطريق ذ�ته �إلى �لوطن ول ي�صل �أي�صًا، وحين ل ي�صل �لمنفي �إلى منفاه ، ول �إلى وطنه 
ماذ� يفعل؟«

�ل�صاع��ر �لمنف��ي كلَّ ه��ذه �لعقود يربُت عل��ى قلقه قلياًل فيجي��ب :»تلتقي به هناك ح��ّرً� ، في عزلتك 
ت�صتعيده �أغنية ، �أو حنينًا ، وتلعنه وت�صتعيده ثانية ، وتبكيه ول يغادرك ، �أو تغادره �أبدً�«.

ويعّزي نف�صه فيقول: »�لوطُن منفى �أول، منفى قبل �لمنفى«.
�صوؤ�ٌل يح�صرني فتتفرد به �للحظة: كم حجم منفى �صيدنا �آدم حين طرد من �لجنة �إلى �لأر�س ؟!

وكم من �أعو�م �متدت �أمام خطوه وهو يو��صُل �لبحَث عن بديل لها فال يجد؟!
يت�صاءل عبد �لكريم: »�أكان عبوري �ل�صحر�ء طريقًا �إلى �لجنة �أم �لجحيم؟«

ه��ذ� �لت�ص��اوؤل يف�ص��ي �إلى �أن �لغت��ر�ب كان و�صيبقى �إلى �آخ��ر �لبقاء، هو �أزمة �لوج��ود �لإن�صاني منذ 
�لقدم .

هو محنة �إذَ�؟!
لكن لَم عند �ل�صعر�ء تت�صاعُف وتتبلور �غتر�باتهم؟!

�ألأنه��م �أكث��ر رهافة من غيرهم، و�أكث��ر ح�صا�صية وتوترً� ووعيًا؟ لهذ� و�صلتن��ا ق�صائدهم �لعاّجة بهذ� 
�ل�صعور ، فاأثرت فينا ، تفاعلنا بها ومعها !

تق��ول �لدكت��ورة �صعيدة �لخاطر: »�ل�صعُر حالة �نف�صال ، �لأ�صل في��ه �لرف�س و�لغتر�ب، و�ل�صتثناء 
هو �لنتماء للجموع..«

�ل�صاعُر في كلِّ حالته، و�إْن كان في وطنه فاإنه يعي�ُس �غتر�بًا ل يمكن �لحّد منه، يقول �ل�صياب:
»ياغربة �لّروح في دنيا من �لحجِر
  و�لثلج و�لقاِر و�لفولِذ و�ل�صجِر«

بعد كلِّ �لمنافي �لتي عا�صها عبد �لكريم كا�صد يت�صاءُل: هل �كتمَل �لمنفى؟
�أيه��ا �ل�صاع��ر: دع �لمنافي تدوُر ول يلتحُم طرفاه��ا فلول منفاك لما قر�أنا ل��ك ق�صائد بطعم �لّرحيل 

و�لوجع !
ول��ول نف��ي �مرئ �لقي�س عقَب نكر�ن �أبيه عليه قول �ل�صع��ر ، وخروجه من قبيلته مغ�صوبًا عليه بعدما 

�صّبب باإحدى ن�صاء �أبيه �أكنا قر�أنا ُمعلَّقته �لر�ئعة، وخبرنا �أحد�ثًا مرَّ بها في ذلك �لع�صر؟
�أكنا عرفنا ب�صاعٍر يدعى طرفة بن �لعبد ، �لذي نفي عن �أر�صه بعد تمّرده على مجتمعه؟

�أكن��ا تمتعنا بق�صيدة �ليتيمة لبن زريق �لبغ��د�دي �لذي ماَت غريبًا في بالد �لأندل�س ، و��صفًا غربته 
فيها ب�صكٍل موؤثر؟

�أكن��ا قر�أن��ا لل�صي��اب و�لبياتي و�أدوني���س وعبد �لق��ادر �لح�صني ، و�لماغ��وط ، وعلي �لجن��دي، ونا�صر 
ح��د�د، وتوفي��ق �أحم��د، و�إبر�هي��م عبا���س، و�صال��ح �صلم��ان، ومم��دوح ليقة، و�آخ��رون.. ه��وؤلء عا�صو� 

�غتر�بات روحية و�جتماعية كافية لأْن تطّعم ق�صائدهم بمر�رها.
�أكّنا .....

م��ن ُيخل�صن��ا من محيٍط قا���ٍس ، يغ�صلنا م��ن �غتر�باتنا �صو�ء �أكان��ت �جتماعية �أم عاطفي��ة �أم روحية 
�أم...؟

ل ج��دوى م��ن �لخال���س ، لأنك يا عبد �لكري��م �صاعٌر ، فلو لم نج��د �لمنافي لخترعناه��ا، لن�صتمرَّ في 
�لعطاء، و�لتفجع ، لأننا ن�صتمرُئ �لعذ�بات و�لألم و�لإبد�ع.

لهذ� لن ن�صمَح باأن يكتمَل �لمنفى �أّيها �ل�صاعر، �لذي ُخلَق لينفى.     

 كتبت: نجاح إبراهيم

منفى 
وَمَهاجر

هذا الشاعر 
الذي كان 

المنفى بالنسبة 
إليه كالصحراء 
مفتوحاً على 

الجهات األربع 
، ال أعرف أين 

تحملني رياحه ، 
؟! ومتى تهبُّ

قطوف دانية

مرض التفكير ليس له عالج، حتى لو استطعت ان تنام، ستحلم بما تفكر به.

آل باتشينو



الحق ُيعرف فى كل حال و ال ُينطق به إال فى بعض األحوال.

جبران خليل جبران

قضايا وآراءشعر
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�لي����وم �لعالم����ي للغ����ة �لعربي����ة؛ ُي�ش����ادف 18 
كان����ون �الأول م����ن كل ع����ام. تق����ّرر �الحتفال بها 
ف����ي هذ� �لتاري����خ الأنه �ليوم �ل����ذي �أ�شدرت فيه 
�لجمعي����ة �لعامة لالأمم �لمتح����دة قر�رها رقم 
3190 ف����ي كان����ون �الأول ع����ام 1973، �ل����ذي ُيق����ّر 
بموجب����ه �إدخ����ال �للغ����ة �لعربي����ة �شم����ن �للغ����ات 

�لر�شمية، ولغات �لعمل في �الأمم �لمتحدة.
�أهمية �لعربية لغًة عريقة:

ُتع����ّد �للغة �لعربية حلق����ة و�شل بين �لثقافات 
و�لزم����ان، وتج�ّش����د  �لم����كان  ح����دود  ال تحّده����ا 
�لتنّوع �لثقافي، وُتعّد من �أعرق �للغات و�أكثرها 
خ�شوب����ة؛ �إذ يمت����د تاريخه����ا �إل����ى �أكث����ر م����ن 18 
قرناً، وتبلغ كلماتها نحو 12.3 مليون مفردة. 

�لعربي����ة ه����ي لغ����ة �ل�شاد حي����ث �إنه����ا م�شتودع 
لُم�شطلح����ات �لعال����م ت�ش����م بد�خله����ا �لعدي����د 
�شعته����ا  ف����اإن  كذل����ك  �لمعان����ي،  م����ن  و�لعدي����د 
�شا�شع����ة تحم����ل �لكثير م����ن محا�ش����ن �الألفاظ، 
و�لل�ش����ان �لُمعرب هو �الأف�ش����ل و�الأ�شمى د�ئماً، 
فالق����ر�آن عرب����ي و�لح�ش����ارة عربي����ة، وه����ي لغة 
غني����ة تعّلمه����ا تزي����د م����ن وعي����ك �إن�شان����اً، وم����ن 
طالقت����ك �شاعر�ً، وم����ن موهبتك ُمبدع����اً قادر�ً 

على ُمخاطبة جميع �لعقول بل�شانك.
وقد �أبدع����ت �للغة �لعربية بمختل����ف �أ�شكالها 
وفنونه����ا  خطوطه����ا  ومختل����ف  و�أ�شاليبه����ا، 
�لنثري����ة و�ل�شعري����ة، �آي����ات جمالية ر�ئع����ة تاأ�شر 
�لقل����وب وتخل����ب �الألب����اب ف����ي ميادي����ن ُمتنّوعة 
ت�شّم عل����ى �شبيل �لمثال ال �لح�ش����ر: �لهند�شة 
و�ل�شع����ر و�لفل�شفة و�لغناء. وتتيح �لدخول �إلى 
عال����م ز�خر بجميع �أ�شكاله و�شوره، ومنها تنوع 

�الأ�شول و�لم�شارب و�لمعتقد�ت.
�لعربية في �ل�صعر �لعربي:

ق�شيدة لغتي �لخالدة:
ال تلمني في هو�ها

�أنا ال �أهوى �شو�ها
ل�شت وحدي �أفتديها

كلنا �ليوم فد�ها
نزلت في كل نف�س

وتم�ّشت في دماها
فِبها �الأم تغّنت

وبها �لو�لد فاها
وبها �لفن تجّلى

وبها �لعلُم تباهى
كلما مّر زمان

ز�دها مدحاً وجاها
لغة �الأجد�د هذي

رفع �هلل ِلو�ها
فاأعيدو� يا بنيها

نه�شة تحيي رجاها
لم يمت �شعٌب تفانى

في هو�ها و��شطفاها
ِت �لبيُد �َشناها َمدَّ

َفْوَق �آفاِق ُدجاها
ْمُل فيها َو��شَتحاَل �لرَّ

�أَْنُجماً َتْرَقى �َشماها

ْهُر ُحروفاً َوَبد� �لزَّ
حاِلياٍت في ُرباها

وِر، َوَح�ْشبي ُلَغُة �لنُّ
ياها �أَنَّ في �لُعْرِب �شِ

ز�َدها �لُقْر�آُن ِعّز�ً
َفَتَدلَّْت ِمْن َجناها

ُن َبياناً �أَْثَمَر �لُغ�شْ
َلذَّ فيِه ُم�ْشَتهاها

َوَبديعاً �شاَل �َشْهد�ً
ْنيا َحالها َوَهَب �لدُّ

ُلَغتي َبْحٌر َف�شيٌح
ْعِر َحو�ها َمْوَجَة �ل�شِّ

كان �لمتنب����ي من �أب����رز من ��شتخ����دم �لعربية 
بتر�كيبها و�شورها في �شعره حين يقول:

يا �أعَدَل �لّنا�ِس �إاّل في ُمعاَملَتي
ُم َو�لحَكُم فيَك �لِخ�شاُم َو�أنَت �لخ�شْ

�أُِعيُذها َنَظر�ٍت ِمْنَك �شاِدَقًة
�أن تح�َشَب �ل�ّشحَم فيمن �شحمُه َوَرُم

َوَما �ْنِتَفاُع �أخي �لّدْنَيا ِبَناِظِرِه
لَُم �إذ� ��ْشَتَوْت ِعْنَدُه �الأْنو�ُر َو�لُظّ

�َشيْعلَُم �لَجمُع مّمْن �َشّم َمجِل�ُشنا
باأّنني َخيُر َمْن َت�ْشَعى بِه َقَدُم

�أَنا �لذي َنَظَر �الأْعَمى �إلى �أَدبي
َمُم َو�أ�ْشَمَعْت َكِلماتي َمْن بِه �شَ

�أَناُم ِمْلَء ُجُفوني َعْن �َشَو�ِرِدَها
ُم َوَي�ْشَهُر �لَخْلُق َجّر�َها َويْخَت�شِ

�أما حافظ �بر�هيم فقال:
�أرى كَلّ يوٍم بالَجر�ِئِد َمْزَلقاً

 ِمَن �لقبِر يدنيِني بغيِر �أناة ِ
 و�أ�شَمُع للُكّتاِب في ِم�شَر �َشّجة ً

ائِحين ُنعاتي  فاأعلَُم �أّن �ل�َشّ
 �أَيهُجرِني قوِمي-عفا �هلل عنهُم 

�إلى لغةٍ  لْم تّت�شِل برو�ة ِ
 �َشَرْت ُلوَثة ُ �الْفَرنِج فيها كَما �َشَرى

 ُلعاُب �الأفاعي في َم�شيِل ُفر�ِت 
فجاَءْت كَثْوٍب �َشَمّ �شبعين ُرْقعة ً 

لة َ �الأَلو�ِن ُمختلفاِت م�شَكّ
 �إلى َمع�َشِر �لُكّتاِب و�لَجمُع حاِفٌل

 َب�َشْطُت رجاِئي َبعَد َب�ْشِط �َشكاِتي
 فاإّما َحياة ٌ تبعُث �لَمْيَت في �لِبلى

ُمو�ِس ُرفاتي   وُتنِبُت في تلك �لُرّ
و�إّما َمماٌت ال قياَمة َ َبعَدُه 

مماٌت َلَعْمِري لْم ُيَق�ْس بممات
ويرثي �أحمد �شوقي �لعربية باأبيات:

رموني بعقم في �ل�شباب وليتني 
 عقمت فلم �أجزع لقول عد�تي

ولدت ولما لم �أجد لعر�ئ�شي 
اء و�أدت بناتي  رجااًل �أكفَّ

و�شعت كتاب �هلل لفظاً وغاية 
 وما �شقت عن �آي به وعظاِت

فكيف �أعجز عن و�شف �آَلٍة 
 وتن�شيق �أ�شماء لمخترعاِت

�أنا �لبحر في �أح�شائه �لدر كامن 
 فهل �شاألو� �لغو��س عن �شدفاتي؟

فيا ويحكم �أبلى وتبلى محا�شني 
 ومنكم و�إن عز �لدو�ء �أ�شاتي

فال تكلوني للزمان فاإنني 
 �أخاف عليكم �أن تحين وفاتي

�أرى لرجال �لغرب عز�ً ومنعة 
 وكم عز �أقو�م بعز لغات

�أتو� �أهلهم بالمعجز�ت تفنناً 
 فيا ليتكم تاأتون بالكلمات

�أيطربكم من جانب �لغرب ناعب 
 ينادي بو�أدي في ربيع حياتي؟

ولو تزجرون �لطير يوماً علمتم 
 بما تحته من عثرة و�شتات

�شقى �هلل في بطن �لجزيرة �أعظماً 
 يعز عليها �أن تلين قناتي

حفظن ود�دي في �لبلى وحفظته 
 لهن بقلب د�ئم �لح�شر�ت

دور �لعربية في ن�صر �لمعرفة:
 ويزخ����ر تاريخ �للغة �لعربي����ة بال�شو�هد �لتي 
تبّي����ن �ل�شالت �لكثي����رة و�لوثيقة �لتي تربطها 
بع����دد من لغ����ات �لعالم �الأخ����رى، �إذ كانت �للغة 
�لعربي����ة حاف����ز�ً ف����ي �إنت����اج �لمع����ارف ون�شره����ا، 
و�شاعدت على نقل �لمعارف �لعلمية و�لفل�شفية 
�ليوناني����ة و�لروماني����ة �إل����ى �أوروب����ا ف����ي ع�ش����ر 
�لنه�ش����ة. و�أتاحت �للغة �لعربي����ة �قامة �لحو�ر 
بي����ن �لثقاف����ات عل����ى ط����ول �لم�شال����ك �لبري����ة 
و�لبحري����ة لطري����ق �لحرير م����ن �شو�حل �لهند 

�إلى �لقرن �الأفريقي.

كيف �حتفى �لعالم باللغة �لعربية؟
بع����د جه����ود بذل����ت من����ذ خم�شيني����ات �لق����رن 
�لما�ش����ي، �أ�شف����رت ع����ن �ش����دور ق����ر�ر �لجمعية 
�ل����دورة   878 رق����م  �لمتح����دة  لالأم����م  �لعام����ة 
�لتا�شع����ة �لم����وؤرخ ف����ي 4 دي�شمب����ر 1954، يجي����ز 

�لترجمة �لتحريرية فقط �إلى �للغة �لعربية.
ق����ر�ر�ً  �ليون�شك����و  �تخ����ذت   1960 ع����ام  وف����ي 
يق�شي با�شتخد�م �للغة �لعربية في �لموؤتمر�ت 
����م ف����ي �لبل����د�ن �لناطق����ة  �الإقليمي����ة �لت����ي ُتنَظّ
و�لمن�ش����ور�ت  �لوثائ����ق  وبترجم����ة  بالعربي����ة 

�الأ�شا�شية �إلى �لعربية.
و�عُتم����د ف����ي ع����ام 1966 ق����ر�ر يق�ش����ي بتعزيز 
��شتخ����د�م �للغ����ة �لعربي����ة في �ليون�شك����و وتقرر 
تاأمي����ن خدمات �لترجمة �لفوري����ة �إلى �لعربية 
�إط����ار  ف����ي  �أخ����رى  لغ����ات  �إل����ى  �لعربي����ة  وم����ن 

�لجل�شات �لعامة. 
وفي عام 1968 �عتمدت �لعربية تدريجياً لغة 
عم����ل ف����ي �لمنظم����ة مع �لب����دء بترجم����ة وثائق 
�لعم����ل و�لمحا�ش����ر �لحرفي����ة وتوفي����ر خدمات 

�لترجمة �لفورية �إلى �لعربية.
و��شتعمل����ت لغ����ًة �شفوي����ًة خالل �نعق����اد دور�ت 
�لجمعي����ة �لعامة في �أيل����ول 1973، وفي ت�شرين 
�الأول 2012 عن����د �نعق����اد �ل����دورة 190 للمجل�س 
�لتنفيذي لليون�شكو تقرر ت�شمية يوم 18 كانون 
�الأول يوم����اً عالمي����اً للغ����ة �لعربي����ة، و�حتفل����ت 

�ليوني�شك����و في تل����ك �ل�شنة للم����رة �الأولى بهذ� 
�ليوم. 

وف����ي 23 ت�شري����ن �الأول م����ن ع����ام 2013 قررت 
�لهيئ����ة �ال�شت�شاري����ة للخط����ة �لدولي����ة لتنمي����ة 
�لثقاف����ة �لعربي����ة )�أر�بي����ا( �لتابع����ة لليون�شك����و، 
�أح����د  �لعربي����ة  للغ����ة  �لعالم����ي  �لي����وم  �عتم����اد 
�لعنا�شر �الأ�شا�شية في برنامج عملها لكل �شنة.

�نت�صار �لعربية:
تع����د �لعربية من �أقدم �للغات �ل�شامية، و�أكثر 
لغات �لمجموعة �ل�شامية تحدًثاً، و�إحدى �أكثر 
�للغ����ات �نت�ش����ار�ً ف����ي �لعال����م، يتحدثه����ا حو�لي 
ن�شف مليار �ن�شان في �الأر�س �أي �أكثر من 467 
ملي����ون ن�شمة ويت����وزع ُمتحدثوها في �لمنطقة 
�لمعروف����ة با�ش����م �لوط����ن �لعرب����ي، ف�ش����اًل عن 
�لعدي����د من �لمناطق �الأخ����رى �لمجاورة، وهي 
م����ن بي����ن �للغ����ات �الأرب����ع �الأكث����ر ��شتخد�ماً في 
�ل�شابك����ة، وكذلك �الأكثر �نت�شار�ً ونمو�ً متفوقًة 

على �لفرن�شية و�لرو�شية.
ل����دى  كبي����رة  �أهمي����ة  ذ�ت  �لعربي����ة  �للغ����ة 
�لم�شلمي����ن، فه����ي لغة �لق����ر�آن، وال تتم �ل�شالة 
ف����ي �الإ�ش����الم �إال باإتق����ان بع�����س م����ن كلماته����ا. 
و�لعربي����ة ه����ي �أي�شاً لغة �شعائري����ة رئي�شة لدى 
�لوط����ن  ف����ي  �لم�شيحي����ة  �لكنائ�����س  م����ن  ع����دد 

�لعربي.
معاني �لحتفال بالعربية:

مو�ش����وُع �لي����وم �لعالم����ي للغ����ة �لعربي����ة لهذ� 
�لعام هو »�للغة �لعربية و�لتو��شل �لح�شاري«، 
ويع����ّد ن����د�ء للتاأكيد ُمج����دد�ً على �ل����دور �لمهّم 
�ل����ذي توؤّدي����ه �للغ����ة �لعربي����ة ف����ي م����ّد ج�ش����ور 
�لتو��شل بين �لنا�س على �شهوة �لثقافة و�لعلم 

و�الأدب وغيرها من �لمجاالت �لكثيرة جد�ً.
وتتمّث����ل �لغاي����ة من ه����ذ� �الحتفال ف����ي �إبر�ز 
�لدور �لتاريخي �لذي ت�شطلع به �للغة �لعربية 
�أد�ًة ال�شتح����د�ث �لمع����ارف وتناقلها، ف�شاًل عن 
�أنه����ا و�شيل����ًة لالرتق����اء بالح����و�ر و�إر�ش����اء �أ�ش�����س 
�ل�ش����الم. وكانت �للغ����ة �لعربية على مّر �لقرون 
�لركي����زة �لم�شتركة وحلقة �لو�شل �لتي تج�ّشد 
ث����ر�ء �لوجود �الإن�شاني وتتيح �النتفاع بالعديد 

من �لمو�رد.
ويكت�شي مو�ش����وع �الحتفال لعام 2021 �أهمّية 
بالغة ف����ي كنف �لمجتمعات �لت����ي تتعاظم فيها 
�لعولمة و�لرقمنة و�لتعددية �للغوية، �إذ ُي�شّلم 
بالطبيع����ة �لمتغّي����رة للعال����م و�لحاج����ة �لما�شة 

لتعزيز �لحو�ر بين �الأمم و�ل�شعوب.
فم����اذ� �أعددنا حتى تك����ون �لعربية وعاء �الأمة 
وتر�ثه����ا و�أد�ة �لدف����اع عن هويته����ا؟ هل �أعددنا 
له����ا �لعدة �لكافي����ة للقيام بدوره����ا �لمنوط بها 
بو�شفها �أد�َة تو��شٍل ون�شٍر للمعرفة و�الإبد�ع؟

في اليوم العالمي للغة العربية...
 ماذا أعددنا لالرتقاء بدورها المعرفي؟

 كتب: عبد الحميد غانم
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  كتب: د. عدنان عوّيد
   لي�س خافياً �أن �لخلخلة �لتي حدثت 
�ل���ذي  �الب�شتيمولوج���ي  �لنظ���ام  ف���ي 
هها �أعادت  حرك �لمناهج �ل�شياقية ووجَّ
للقارئ �شلطت���ه ، ف�شار �أكثر قدرة على 
��شتنط���اق �لن�س وف���ك �شفر�ته، بعد �أن 
ياقي���ة )�لتاريخي،  حام���ت �لمناهج �ل�شِّ
و�الجتماع���ي ، و�لنف�ش���ي (ح���ول �لّن�س 
�الأدب���ي، والم�شت �شكلَ���ه �للُّغوي، وبعده 
�لجمال���ي ووقفت عل���ى تخوم �ل�شورة ؛ 
ف���اإن �لمناه���ج �لنَّ�شقية ،ولي���دة �لدر�س  
ف�ش���اء�ت  ولج���ت   ، �لحدي���ث  �لنق���دي 
�لّن����س ، وبات���ت مهم���ة �لق���ارئ �لعم���ل 
على تحرير �لن�ّس من �لمعنى �لو�حد، 
�أو  �لثو�ن���ي(  )�لمعان���ي  ع���ن  للك�ش���ف 
�شم���ت  و��شتنط���اق  �لمعن���ى(.  )معن���ى 

�لن�س، وروؤية ُم�شَتتره.
  فف���ي  �ل�شيميائية يبدو �لن�س �شبكة 
بفّكه���ا،  �لق���ارئ  يق���وم  �ل�شف���ر�ت،  م���ن 
)جمالي���ات  وف���ي  بو�طنه���ا،  وك�ش���ف 
�لنَّ����سَّ حي���اة،  �لق���ارئ  يمن���ح  ���ي(  �لتلقِّ
فتغ���دو �لق���ر�ءة عملي���ة �إنت���اج معان، ال 
مجرد عملية تلٍق و��شتهالك فح�شب .

ال�شلط���ة  �لتاأويلي���ة  �لق���ر�ءة  وف���ي    
ك�شف���ت  حي���ن    ، �الأح���ادي  للمعن���ى 
�حتم���االت �لن����س �لممكن���ة، ،ومعاني���ه 
�لعب���ار�ت  ور�ء  �لمتو�ري���ة  ���ة  �لخفيَّ
 ، ل �لق���ارُئ �لغام����سَ �لظاه���رة؛ �إذ ي���وؤوِّ

للخروج بحقيقة �لق�شد.
  وق���د تزد�د �أهمي���ة �لقر�ءة في ك�شف 
�إر�دَة �لحج���ِب ف���ي �ل���كالم ، و�لبعد عن 
�لهو�م����س  �إل���ى  و�اللتف���ات   ، �لُمعل���ن 

و�لحو��شي ، و�لنزوع �إلى �لتفكيك  .
قدي���م  فم�شطل���ح    ؛  �لتفكي���ك  �أم���ا 
ق���دم �لفل�شف���ة �الإغريقي���ة، ��شتخدم���ه 
ف���ي  �الأو�ئ���ل  �الإغري���ق  �لفال�شف���ة 
�لريا�شي���ة  للمعطي���ات  تحليله���م 
و�لمنطقي���ة �لت���ي تك�ش���ف �لفك���َر غي���ر 
�لمتما�ش���ك، �أو �لمنط���ق �ل���ذي يفتق���د 
غي���ر  �لهند�شي���ة  �لبني���ة  �أو  لالتِّ�ش���اق، 
�أو �لمعاَدل���ة �لت���ي ت�شم���ر  �لمحكم���ة ، 
حو�ل���ي  وبع���د  فيه���ا،  كامن���اً  تناق�ش���اً 
خم�ش���ة وع�شري���ن قرناً ع���اد �لم�شطلح 
�لريا�شي و�لمنطق���ي �إلى �لح�شور في 
���ة ولغوي���ة وفل�شفي���ة  �ش���كل نظري���ة �أدبيَّ
على ي���د �لفيل�شوف �لفرن�شي �لمعا�شر 
ج���اك دريد�، عندما �أ�ش���در كتابه �الأول 
»ف���ي عل���م �لنح���و«  �ل���ذي كان بمنزل���ة 
�مت���د�د و�إ�شاف���ة �إلى منه���ج �لفيل�شوف 
،و�أخ���ذ  هيدج���ر(   )مارت���ن  �الألمان���ي 
دري���د� م�شطلح »�لتدمي���ر« من فل�شفة 
»هيدج���ر« ب���دال م���ن كلم���ة »�لتفكي���ك« 

ل �إليها دريد� فيما بعد.  �لتي تحوَّ
خط���و�ت  دري���د�  ج���اك  و�تب���ع     
ف���ي  )نيت�ش���ه(  �الألمان���ي  �لفيل�ش���وف 
عل���ى  �لقائم���ة  �لفل�شفي���ة  كتابات���ه 
�ل�ش���ك في جمي���ع �الأف���كار �لباحثة عن 
�لحقيق���ة،  �لت���ي تفت���ح �لمج���ال و��شع���اً 
م���ن  �لفك���ر  تحري���ر  �حتم���االت  �أم���ام 
�لح���دود �ل�شيق���ة للمفاهي���م �لقديمة، 

ومن خ���الل �لنم���ط �لنيت�ش���وي قدمت 
�لتفكيكي���ة معالجات متطرفة �ل�شكوك 

فيما يخ�س �لوعي �لذ�تي ..
بيئ���ة  ف���ي  �لتفكيكي���ة  ظه���رت  �إذن   
�لفل�شف���ات �لعدمي���ة �لت���ي قام���ت عل���ى 
فك���رة �نحالل �لقيم���ة ، و�شقوط �لقيم 
�لعلي����ا ،وم���ا �شي���غ عب���ر �لتاري���خ ح���ول 
�الألوهي���ة، وتمو�شعت في عملية �لهدم 

و�لتقوي�س لكل ما هو موجود. 
 �أم���ا �لتفكي���ك لغ���ة ، ووف���ق معجم���ي 
�لعي���ن  ول�ش���ان �لع���رب فياأت���ي من مادة 
، ككت���اب  ف���كك: فكك���ت �ل�ش���يء فانف���كَّ
و�لف���كاك:   . خاتم���ه  تف���كُّ  مخت���وم 
�أو  رهن���ا  ب���ه  تف���ك  �ل���ذي  �ل�ش���يء 
وف���كاكاً.  اً  ف���كَّ �الأ�شي���ر  فكك���ت  �أ�شي���ر�، 
ف���ي ترجم���ة �لم�شطل���ح  وق���د �ختل���ف 
�إل���ى   )déconstruction(
ب�التفكيكي���ة،  فُترج���م  �لعربي���ة، 
بع�شه���م  وترجم���ه  و�لتقوي����س، 
�أكثره���ا  �الأول  ولك���ن  بالت�شريحي���ة. 

تد�واًل 
��صتر�تيجية �لتفكي����ك 

ي:  �لن�صّ
   �لتفكي���ك تجاوز للمدلوالت �لثابتة 
�لح���ّرْ  و�للَِّع���ب  �لخلخل���ة  طري���ق  ع���ن 
�لد�خل���ي  �لن�ش���ق  خلخل���ة   ، للكلم���ات 
م���ن  من�شاأه���ا  ت�شتم���د  �لت���ي  للمعان���ي 
�للوغو�س .  وهو يرمي �إلى �لك�شف عن 
�لمنطقة �لخفي���ة من �لحياة �لباطنية 
للعق���ل ، و�لك�ش���ف عم���ا تتنا�ش���اه �ل���ذ�ت 

�لمفكرة فيما هي تفكر. 
مرتكز�ت �لتفكيكية: 

1���� �لختالف:   
مرتك���ز�ً  �الخت���الف  مقول���ة  تع���د     
�إذ  ؛  �لتفكيكي���ة  للمنهجي���ة  رئي�ش���اً 
يعن���ي  �ل���ذي  )�الخت���الف(  يبي���ن 
���ت و�النت�شار، و�لتف���رق و�لبعثرة  �لت�شتُّ
و�لمغاي���رة ف���ي �لمكان و�لزم���ان  ،يبيِّن 
م���ن  بعدي���د  �لق���ارئ  تزوي���د  �إمكاني���ة 
�الحتم���االت، م���ا يدفع���ه �إل���ى �لتج���ول 
د�خل �لن�س القتنا�س  �لمعنى �لغائب.
2- علُم �لكتابة : يعار�س هذ� �لمرتكز 
و�لمدل���ول(،  )�ل���د�ل  �شو�شي���ر  ثنائي���ة 
، فال���د�ل عن���د �شو�شي���ر �ش���ورة لحم���ل 
�ل�ش���وت، وق���د �قت���رح دري���د� ��شتب���د�ل 
بو�شف���ه  �لعالم���ة  بمفه���وم  )�الأث���ر( 
حام���اًل �شمات �لكتاب���ة، و تحولت �للغة 
وفق���اً لذلك م���ن نظام للعالم���ات ، كما 
ه���ي عن���د �شو�شي���ر ، �إل���ى نظ���ام لالآث���ار 
،كما هي عن���د دريد� � وتعين تلك �الآثار 
عل���ى تر�شي���خ مفه���وم �لكتاب���ة، وتو�شيع 
م���ن  ���ل  �لُمتح�شَّ �لمعن���ى  �ختالف���ات 
ن�ش���اط دو�لِّه���ا، لذل���ك ع���ّد دري���د� عل���م 

�لكتابة »باأّنه علم لالختالفات«. 
    �نطالقاً من �أنَّ �لكتابة تكت�شب 
�أهميتها من خالل �لتَّمركز حول 
�لعقل، ولهذ� ي�شع �لكاتب �أفكاره 

على �لورقة، فا�شاًل �إياها عن نف�شه، 
ال �إياها �إلى �شيء قابل الأن  ومحوِّ

يقر�أ من �شخ�س �آخر بعيد، حتى بعد 
موت �لكاتب، وكل هذ� يفتح �الآفاق 

لمزيد من �الحتماالت ومن هنا ين�شاأ 
�الختالف �لكبير بين �لكالم و�لكتابة 
.    وتطبيقاً لذلك يمكننا ولوج طبقات 

ن�ّس )بالد( لل�شاعر توفيق �أحمد، 
وتعرية �آلياته، متجاوزين �لمنطوق 

فيه �إلى �لم�شكوت عنه:)�لآن 
�أكت�صف �لهد�ية، �إذ يد�همني 

�صالِلك و�ليقيْن(.
دالل���ة  ذ�ت���ه  ف���ي  �لن����س  يحم���ل  ال 
جاه���زة ونهائي���ة، ب���ل هو ف�ش���اء داللي، 
و�إم���كان تاأويل���ي ال يتحق���ق بعي���د�ً ع���ن 
م�شاهم���ة قارئه . )�الآن ( زمن �لو�شول 
في���ه  تت�شظ���ى  ، ونقط���ة �نطالق،زم���ن 
���ت ما�شي���اً ،  �ل���ذ�ت حا�ش���ر�ً، كم���ا ت�شظَّ
رغم �كت�شافها �لوج���ود �لمرتقب �لذي 
�ل  يوؤكده �لفعل �لم�شارع )�أكت�شف( �لدَّ
عل���ى ديموم���ة �الكت�ش���اف و��شتمر�ريته 
،فه���و ي�شمر حالة م���ن �لتيه و�ل�شالل 
�ش���د�ً  وينقل���ب  �لمعي����س،   و�لكف���ر 
م���ن  تاريخ���اً   مخت�ش���ر�ً  هد�ي���ة  �إل���ى 
ده فعل  �ال�شت���الب �لوجودي  �لذي ج�شَّ
�لمد�همة،�إل���ى جان���ب �لك�شف.   �لزمن 
ب�شقيه �لنف�شي و�لفيزيقي يبدو مركز�ً 
د �شعي �ل�شاعر  للهد�ية و�لو�شول ويوؤكِّ
�إل���ى هوي���ة ثقافي���ة ، وهوي���ة �إن�شاني���ة . 
�لهد�ية هي لحظة �لتجلي �لتي توقظ 

�ل�شاعر.
نق���ر�أ ف���ي خفاي���ا �لن����س حمول���ة من 
روؤى ، وتنازع���اً م�شم���ر�ً بي���ن محاول���ة 
�إب�ش���ار �الأ�شياء وغيابها ؛ �إب�شار �لهوية 
�لتي �شاعت  على تخوم �الآخر . الثابت 
في �لن�س، وال تف�شير و�حد للمعنى في 
�لن����سٍّ ، بل هي تف�شير�ٌت غير محدودٍة 
، و�شع���ت ف���ي �شل���م �أهد�فه���ا تقوي����سَ 
ثنائي���ات �ل�شالل �ليقي���ن، �الكت�شاف/ 

�ل�شياع، �الآن/ �لما�شي.
ال تق���ول �لق���ر�ءة �لتفكيكي���ة م���ا �أر�د 
�لقول قوله، بل تقول ما لم يقله �لقول 
، فهي تتيح تجدد �لقول ،و تقتل �أحادية 

�لداللة ، وتدعو �إلى ت�شتت �لمعنى . 
�لتفكيكي���ة  �لنظري���ة  ��شتطاع���ت   -
�لتعبي���ر  ع���ن  �للغ���ة  ُبْع���د  تاأكي���د 
ف���اف؛ و تناوله���ا بقدر  �لمو�شوع���ي �ل�شَّ

كبير من �لت�شّكك وعدم �ليقين . 
- �لتفكي���ك يمن���ح �لخطاب���ات ق���وة ؛ 
بغر����س  �القت���ر�ن  م���ن  ره���ا  يحرِّ الأن���ه 
معين، فالبد من وجود رغبة وم�شاركة 
بي���ن �لق���ارئ و�لن����س، وهذه ه���ي �للذة 
�لحقيقية �لت���ي �أر�د �لتفكيك تحقيقها 

في �قتر�حه قر�ءة متعددة �الأوجه.
 �������� �لقر�ءة �لتفكيكية جمالية ولي�شت 
حكم���اً نقديا ، ذلك �أن لكل قارئ نظرته 
�لخا�ش���ة، وعليه يمكن ع���ّد �للغة حالة 
م���ن �لغياب �ل���ذي تملوؤه �لق���ر�ءة ، وما 
�لق���ر�ءة �إال ح�شور معرف���ي للقارئ في 

لغة �لمكتوبة .  روؤيته �لُّ

ي صِّ التجليات االبداعّية للحرّية – استراتيجية التفكيك النَّ
الفن التشكيلي أنموذجًا.

�أكث���ر م���ن مرة و�شديقي �لفن���ان �لت�شكيلي )عبد �لجبار( يدعون���ي لزيارة مر�شمه، و�أنا 
�أع���ده به���ذه �لزي���ارة �لتي لم تتحقق �شروط قيامها الأكثر م���ن �شنتين، ال �أقول �أن �ل�شبب 
ه���و كث���رة م�شاغل���ي، ولكن لطبع �شيئ عندي ه���و تق�شيري بحق �أ�شدقائ���ي �أحيانا، وربما 
ه���ذ� يع���ود الأ�شباب خا�شة بي ال مج���ال للبوح بها هنا.. فجاأة قررت �أن �أزوره بعد �أن لفتت 
نظ���ري لوح���ة جميلة له معلقة على ج���د�ر غرفة �ل�شيوف، قدمها لي م���ن �شنتين هدّية 

من باب �لذكرى.
نظ���رت �إل���ى �للوح���ة بتمعن �شديد وكاأني �أر�ها الأول م���رة... منظر طبيعي لجزيرة تقع 
ف���ي و�ش���ط نه���ر �لفر�ت، جمع���ت في تكنيكه���ا �لمدر�ش���ي بي���ن �النطباعّي���ة و�لرومان�شّية، 
فج���اءت �ألو�نه���ا متنا�شق���ة ف���ي حر�رته���ا وحياديتها وزهوه���ا، �لرغم من �أن ه���ذه �الألو�ن 
كان���ت مطابق���ة تمام���اً الألو�ن �أ�شج���ار �لجزيرة وتربته���ا و�لمياه �لمحيطة به���ا، وبالتالي 
ه���ي ف���ي �لوقت �لذي غاب عنها �لتكلف في مزج وتن�شي���ق �ألو�نها، كان فيها حرفية عالية 
في �شربات ري�شته و�ن�شيابيتها ودقتها في ت�شوير معالم �لم�شهد، بحيث ت�شعرك وكاأنك 
�أم���ام لوح���ة فوتوغر�فّي���ة... لق���د �أده�شتن���ي �للوحة، وبعث���ت بد�خلي �شع���ور� ال يخلو من 
حمولة معرفّية نبهتني �إلى تلك �لقدر�ت �لهائلة �لتي تكمن في عالم �الإن�شان �لد�خلي، 
وعن���د تجل���ي هذه �لحمول���ة من خالل �إنتاجه لخير�ت���ه �لمادّية و�لروحّي���ة ب�شكل عام... 
هذه �لقدر�ت غير �لمحدودة في تحقيق �إبد�عات، توؤكد تلك �لقوة �لتي يمتلكها �الإن�شان، 
ومن خاللها يقوم  ب�شناعة عالمه �لذي يريده، وتكيفه مع حاجاته من جهة، ثم تفجير 
مكام���ن �لحري���ة �لتي في د�خله وت�شعي���ده لحاالت �إبد�عية تتجلى ب���كل و�شوح بما يقوم 

باإنتاجه �أو �إبد�عه من جهة ثانية.
َنْتُه عندي �للوحة جعلني �أت�ش���ل ب� �شديقي مبا�شرة الأقول       �إن ه���ذ� �ل�شع���ور �ل���ذي كوَّ

له:
- لقد �أده�شتني �ليوم لوحتك فهزني �ل�شوق لزيارتك...

 �ُشرَّ كثير�ً ب�شعوري هذ� وقال بلهفة:
 - �أنا بانتظارك يا �شديقي. 

�رتديت مالب�شي وحملت نف�شي �إلى منزله.. ��شتقبلني بحفاوة وهو يقول لي: 
- و�هلل زمان يا �شديقي، �أين تحب �أن نجل�س.؟.  

قلت: في �لمر�شم يا �شديق.
�شحك وقال:

- ليكن، فاأنا �أ�شتغل �الآن على لوحة تعبيرّية لم تكتمل بعد، و�أريد ر�أيك فيها.
دخلن���ا �لمر�ش���م... كان���ت �للوح���ة معلقة على �ُشلَِّمه���ا، لم تكتمل مالمحه���ا بعد، ولكنها 
ر �لج���زء �ل�شمالّي منه.. �شاب في مقتبل �لعمر  ف���ي نهاياته���ا، لوحة ج�شٍر معلق وقد تدمَّ
يق���ف ف���ي �لط���رف �لجنوبي م���ن �لج�شر وقد تجه���م وجهه بطريق���ة غاب فيه���ا �لتنا�شق 
�لطبيع���ي لمف���رد�ت �لوج���ه، بحيث ي�شعرك ع���دم تنا�شقها ه���ذ� وكاأنك �أم���ام ت�شوه خلقي 
�أ�شاب مفرد�ت وجهه من خارج عالمه �لد�خلي... �أنف كبير، و�شفتان �شغيرتان غائرتان 
�إل���ى ح���د ما في فم و��شع �متلكته �لده�شة �لت���ي توؤكدها عينان كبيرتان �شاخ�شتان.. ويد 
م من �لج�شر... وتفا�شيل ج�شد غير متنا�شقة �الأع�شاء  طويل���ة ت�شي���ر �إلى �لطرف �لُمهدَّ
�أي�ش���اً م���ا بين �ليدين و�لقدمين و�لجذع حتى ت�شع���ر وكاأنك �أمام �إن�شان من عالم �آخر ال 
يم���ت لعال���م �الإن�شان �لطبيعي ب�شل���ة. �أما �ألو�ن �للوح���ة فاأكثرها حيادّية وب���اردة كاللون 
ّفت هذه �الألو�ن عل���ى لوحته بطريقة خارجة عن عالم �لتنا�شق  �لبن���ي و�لرم���ادي وقد �شُ

و�لتنا�شج �للوني، حيث ت�شعرك بكاآبة �لم�شهد كله.
طلب���ت م���ن �شديق���ي �أن يتاب���ع �لر�ش���م بع���د �أن �أح�شرت زوجت���ه لنا �ل�ش���اي وخرجت...
�أم�ش���ك ري�شت���ه بيده �ليمنى وحاملة �ألو�نه بيده �لي�ش���رى، ور�ح ينظر �إلى لوحته بعينين 
ثاقبتي���ن كعين���ي �شقر يبحت عن فري�شت���ه.. �نحناءة ب�شيطة لر�أ�شه نح���و �ل�شمال، بينما 
ي���ده �ليمن���ى قد �رتفعت قلياًل نحو �الأعل���ى .. �أحا�شي�شه وم�شاعره وح���ركات ج�شده كلها 
�ن�ش���ّدت باتج���اه لوحت���ه وتحولت �إلى قوة فجرته���ا حريته �لد�خلّي���ة �لر�غبة في تج�شيد 
ت�شور�ت عالمه �الإن�شاني �لم�شبع بالقهر و�لظلم... عالم حو�شر فيه �الإن�شان وحريته في 
�لمحيط �لخارجي، ولم يبق له فيه �شوى حريته �لد�خلّية و�أدو�ته �لمعرفّية و�أحا�شي�شه 
وعو�طف���ه، �لت���ي يريد عبرها �أن يج�شد قهره وظلمه وت�شيئ���ه و�غتر�به وبالتالي فقد�نه 
لحريت���ه ف���ي عالمه �لخارجي، في لوحة ي�شعر باأنه قادر �أن يقول لمن مار�س عليه �لقهر 
و�لظل���م و�لت�شي���ىء و�الغت���ر�ب، �أن���ا قادر على �لتح���دي. بالرغم من �أن ه���ذ� �لتحدي في 
حالت���ه �لتي تكمن ور�ءها هذه �لحرّية �لد�خلّي���ة �لفطرّية، حا�شرها �لخوف، فا�شطرت 

�أن تلجاأ للرمز باأ�شكاله �لتعبيرية �أو�ل�شوريالية �أو�لعبثية .. �لخ.
هك���ذ� تتجل���ى حرية �الإن�شان �لد�خلّية لدى �الإن�شان ب�شكل عام، ولدى �لمبدعين ب�شكل 
خا����س، فل���وال هذه �لحرّية �لد�خلّية لما كان هناك �إب���د�ع، وال ثورة على �لتقليد وح�شار 
�لعقل و�لج�شد، ولما كانت هناك ثور�ت �شيا�شّية لمقاومة �لظلم، ولما كان هناك ��شتمر�ر 

لهذ� �الإن�شان ذ�ته في هذه �لحياة.
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حين تطاوَل ليُل �لريِح
هتكِت �لخفافي�ُس �شتارَة �لحياة

و�جتثَّ �لن�شاُز حريَر �لغناء
على ��شطفاِق �لغ�شوِن في �له�شيم

فذَوْت في محاِجرها دموُع �لغيوم...
كان للزيتوِن �أدعيٌة

ُمكتّظٌة بالزيِت و�لبخور
تندلُق على »جرِن �لمعمودية«
حيث ُيولُد �الأطفاُل من جديد

حين تطاوَل عنُق �لوجِع
�متدَّ �إلى �لحقول

فطوى �لمرُج �أّياَمُه
و�شمَّ �لزنبُق بتالِتِه

ليخفَي �للحظَة/�لدهَر عن �لعيون
و�الأحالُم عاريًة هروَلْت

ور�َح �لبرُق ُيوقُظ �لرماد
ولكن في �لغاباِت �أ�شئلٌة

مّزقْت حناجَر �ل�شنديان
ال لت�شنَع �لتو�بيَت لجثِث �لحبارى

وال ليطلَّ �لقمُر عليها كلَّ �شهٍر
الأنَّ �ل�شهوَر �شملَْت �أعيَنها

َة ده�شة �إذ� �شَمَت »�إكليُل �ل�شوك« �أثمَّ
ُمنحنياً على ه�شيِم �لكون؟

َرْت عر�ئ�ُس �لفجِر �أثّمَة ده�شٌة �إذ� تعفَّ
بدخاِن �لّنكر�ن؟

وحَدُه،

وحَدُه �بن �لخطيئِة
مخذواًل يقُف على �َشَفِة �لهذيان

في مو�شِم �الإخ�شاِب �لذي كان
لماذ� لم تتالقْح حّباُت �لقلوب؟

في تلك �لفر�شِة �ل�شانحة
لماذ� �متنَع �لنقاُء عن �الإ�شر�ء؟

وقبيَل �لعر�ِس �الأخير
لماذ� عجَز �لحبُّ عن �الإنجاب؟

وحَدُه �بن �لخطيئة
يت�شربُل بخجالِة ُعْرِيِه

ي�شكُب ماَء ُموؤِقِه
ُفُه فال تر�ب يتلفَّ

يتذّكُر �أن �لتر�َب حيَن كان تر�باً
كان ُيكبُِّر الآلهِة �لدْم

دٌم... دٌم... دْم
َد في كفوِف �ليتامى و�الأيامى! كم تف�شَّ

دٌم... دٌم... دْم
كم تلجلَج

ّديقيَن و�لم�شاكيَن بالروح«! في ِملِح »�ل�شّ
دٌم... دٌم... دْم

كم �أهرق في �أتوِن �لخنا!
فيتناثُر �شدى ن�شيِجِه �الأخير:

يا لهذه �ل� » كم«! كم تو�لدْت
في �أور�ِم �لحْمِل �لكاذب!

حين كانت �لدنيا غانيًة حمقاء

 � 1 �
في �لاّل �شمولّية

وحَده �لّر�بُح
من يفرُّ

و�لمحّدد
دفة   لقيط �ل�شّ

 � 2 �
في �لاّلمركزّية 

يفلُت من عقاب �ل�ّشرع
من يرتكز على قاعدة :

»حرٌّ في �لبلد 
من له �شند« 

 � 3 �
في �لاّلوعي 

من يعي ما يفعل
مد�ن

ومن يفعل بوعيه
�شرط �لمنا�شفة 

فيما يربحه 
يعي �لّلعبة تماماً 

 � 4 �
في �لاّل جدوى 

تنام �لفكرة بقوقعتها 
دونما �شعي 

و�لجوع على �الأبو�ب

بعد رحيل �لخبز  
 � 5 �

في �لاّل ترّدد
ي�شتلُم �لعقل �لم�شلوب

ر�شائل �لعي�س 
بال مبّرر�ت لها
وال د�فع هناك 

ي�شتوجُب �ل�شوؤ�ل 
 � 6 �

في �لاّلأ �أمان 
عند كّل مطّب 
تترّجُل �لّذ�كرة

حافية �لقدمين
و�إن تفّوهْت بكلمة حق

ت�شدُّ فمها عنوًة 
و�الأمن ي�شتتُب

 � 7 �
في �لاّل عي�س 
ُي�شَرُق �لخبُز 

من على رفوِف �لفرن
ُيباُع �لّرغيف 

على قارعة �لّطريق
و�أعيُن �لجائعين 

تحملُق 

أدعيُة الزيتون
 شعر: هيالنة عطا الله

أحكام مبرمة

  شعر:  وجيه عباس

وجهاً لوجٍه يا دم�شُق �إز�ئي
وجُع �لمر�يا �أن �أكوَن ور�ئي

ال ُمغم�شاً عيَن �لوجوِد حقيقة
لو �أنها جعلْتِك عيَن �لر�ئي

حتى وقوفي يا دم�شُق حكايٌة 
و�أ�شابعي تندى من �لحّناِء

ودمي على �لفر�شاِة ي�شكُب خطَوُه
ليعيَد ر�شَم وجوِهِه في �لماِء

�شتَريَن �أّي طفولٍة لالأنبياِء 
وبع�َس بع�ِس توّحِد �لُبلغاٍء

�ليوَم تجتمُع �لغر�بُة كلُّها
لتثيَرها بمقابِر �لغرباِء

*****
�الآَن وجُهِك يا دم�شُق يحوُطني

�أّنى �لتفتُّ بغربتي وند�ئي
ودم�ُشق عا�شمُة �لقو�في لم تزْل

في ناظريَّ �إمارَة �ل�شعر�ِء
وكاأنما �لتاريُخ غر�ُشِك في �لثرى 

�إن كنِت �أْلَف �لمبتد� في �لباِء
حتى �لحجارة بدُء لوِنِك فيهما

بي�شاُء بين وقائٍع �شود�ِء
كانت عروبُتِك �لوقوَف بوجِهها

ودفْعِت فيها ق�شمَة �لغرباِء 
****

بع�ُس �لتوّدِد يا دم�شُق تغّزٌل
و�إليِك في خجٍل �أجرُّ رد�ئي

ني ونو�ر�شي هذ� �لم�شيُب ت�شدُّ
ُر عن عذيِر رجائي �شوقاً، وتق�شُ

�ليا�شميُن وكلُّ ح�شِنِك رحمٌة
و�أنا �أفّت�ُس فيِك عن )ُرحماِء( 

و�أرى ثياَبِك جّنًة مغزولًة
مّما تعّتَق في يِد �الآالِء

ال »باب توما« ي�شتفيُق من �لكرى
ويغ�سُّ عن تنويمٍة بم�شائي

�أنا �إن عبْبُت �شهيَق بوحِك في �لهوى
فالأنني ظماأٌ و�أنِت رو�ئي

ال كاأ�َس دوَنِك، لو تغي�ُس مو�جعي
تحنو عليَّ بوح�شِة �الإق�شاِء

وتمدُّ لي في �لحزِن خم�َس �أ�شابٍع
وتكفكُف �لدمعاِت في ��شتحياِء

*****
�إيٍه دم�شُق وللحديِث حالوٌة

رّدي دم�شُق �إليَّ بع�َس حيائي
ها ودعي ثياَب �لحرِف ُتغري بع�شَ

بالعْرِي حتى ت�شكني بعر�ئي
رّدي دم�شُق �أ�شابعي ليدّي �إني

ُمم�شٌك بالظلِّ في �الأرجاِء
وهنا رحالي ال رحاَل بني �أبي

لو ُتن�شب �الأوطاُن لالآباِء
ما بيننا هذي �لعو�لُم وح�شٌة

عيناِك فيها �أجمُل �الأ�شياِء
�لُموح�شاُت وكنَّ بع�َس نو�فٍذ

ال ت�شتفيُق، وباُبهنَّ خبائي
من �أيٍّهنَّ �أجيُء �شوَتِك، و�ل�شدى 

من دوِن رجِعِك لي�س باالأ�شد�ِء
*****

وجهاً لوجٍه حّدثيني جهرًة
فلقد يطوُل �لقوُل باالإيماِء

ٍك �ل�شميُر وال �أنا ال �أنِت ينق�شُ
وكال �شميرينا من �ل�شهد�ِء

ولنا ل�شاٌن يعربيٌّ �شادٌق
كنا عليه به من �الأمناِء

ال ت�شتري ما لي�س ُي�شتُر دونُه
�ل�شتُر فيِك قيامُة �لّطلقاِء

هل ت�شتريهم؟ ي�شتزيُد �شاللًة
باٍغ، وكان بجملِة �ل�شفهاِء

بل �أنزليهم حيثما نزلْت بهم
�أقد�ُرهم، فهُم من �لغوغاِء

*****
ِه �أنا حيثما وقَف �لزماُن باأر�شِ

قدري بوجهِك �أن يطوَل غنائي
�أن ي�شتفيَق بِك �ل�شباُح موؤّذناً

ويمدَّ ُهْدَب �لليِل في �الإغفاِء
فالأنني بع�ٌس وكلُِّك ٍقبلٌة

�أّنى �أ�شّلي يا دم�شُق ُدعائي
والأنِت خيُط �لفجٍر ي�شحُب ظلَُّه

�س �الإ�شر�ق في �ل�شعد�ِء وتنفُّ
*****

عطفاً دم�شُق وللحكايا �أل�شٌن
هي بع�س ما ُيروى من �الأ�شد�ِء

ما كان ذنُبِك غيَر �أنِك غيمٌة
�أغنيِتهم، ورجعِت بالفقر�ِء

�إعالمي؛ ع�شو �ّتحاد �الأدباء �لعر�قيين

يا دمشق

�أعرف �أن وقتاً
من ف�شيلة �الأّيام �لجارحة 

مرمر �شينفُر كطائٍر �ل�شَّ
�كرِة من ع�سِّ �لذَّ

بعد هجوٍع وُكموٍن و��شطباْر
وينقُر حباِّت �لوجِع

في �لقلِب
�إذ� ما عاقرُت في �شهٍر

�لّليل �لّطويل
خمر �شوؤ�ل م�شكر

جو�ُبه مثل جرح مفتوٍح
�شفاُفه موزَّعة �لعناوين

ور �لملَّونِة بالّدم ما بين �ل�شّ
وت�شاُبِق �الأخباِر �لعاجلة.

و�أعرف �أنَّ لملمَة
�لوقِت من رمادِه
بعد فقٍد و�شياٍع

كلملمِة �آثاِر �لُخطا 
بعَد فر�ٍق

�إْن َغوْت
غوْت بحزٍن عميٍق

كن�شي�ِس �حتر�ْق
و�إن تهاومت ظاًل

�أو خيااًل
ت �إليها بو�كير �ل�ّشر�ْب �شدَّ

مثُل محر�ِث �أحالمي
لم يعد قادر�ً على حر�ثِة

بر �لمزيد من حقوِل �ل�شّ
�أو �إنباِت �لمزيِد

من �شنابِل �النتظاِر
كي �أقوى على �إعادِة �شوتي

من منفاه
و�لوقوِف في �شفَّ �لمطالبين

نين �لِعجاِف بغلِة مو��شم �ل�شِّ
�أو �لقادمين على م�شِغ �لجمِر

و�لع�سِّ على �لَجرِح
و�لقبول بن�شف ذ�كرٍة

ون�شف باب
ون�شِف ريْح.

  شعر: ناصر هالل

أوقات طفلة الصباح
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 قصة: تهاني حميد

ف����ي تل����ك �لقرية �لتي خّيم عليها �لظالم، و�جتاحها �لخوف من كل 
�الأب����و�ب، ف����ي �أ�شغر غرفة من بيت �أبي جاب����ر تنه�س ريم من فر��شها 
ُمعلن����ًة ب����دء ي����وم �آخ����ر عل����ى �أم����ل �لخروج م����ن قريته����ا، �لت����ي �متالأت 
�شو�رعها بغرباء �لظالم، منذ ذلك �لوقت و�لرعب ي�شيطر على جميع 
من فيها من �ل�شكان، �أحالم �ل�شباب فيها قد ُوئدت، وريم منهم لكنها 
كان����ت تح����اول �أن ُتغم�����س عينيها على ما تم����ر به �ليوم �أم����اًل بتغييره 
غد�ً، وفي كل غٍد يتجدد هذ� �الأمل، تفتح �لنافذة �لتي لم ت�شتطع �أن 
تعت����اد عدم فتحها، ُتغلقها ب�شرعة قبل �أن ير�ها �أولئك �لرجال �لذين 
يقف����ون �أمام بي����ت جارهم �الأ�شت����اذ �شمير، �لذي �أ�شب����ح م�شهد �أخذهم 
ل����ه وعودته في �لم�شاء م�شهد�ً �شبه يومي، تخرج من غرفتها لتجل�س 
بجان����ب �أبيه����ا »�أب����ي جاب����ر« �ل����ذي كان بالقرب م����ن �لمدفئ����ة �لحاوية  

بع�س  �لجمر�ت �لتي لم ينطفئ لهيبها بعد...
 قالت: �أخذو� �الأ�شتاذ �شمير؟ فرد �أبو جابر وهو ُيقّلب �لجمر�ت: 

-وما �لجديد يا ريم؟!
-ال �ش����يء جديد لكن حدثتني نف�شي �أن����ك ربما... ربما تخرج �إليهم 

وتقف �إلى جانبه هذه �لمرة.
-ال تقلقي غالباً �شيعود في �لم�شاء.

-�أعرف.
-�إذ�ً لماذ� ُتتعبينني بهذه �الأ�شئلة؟

- لماذ� يا �أبي!... ما �أعنيه �أنه لماذ� كل يوم يفعلون هكذ�؟
-ال �ع����رف لم����اذ�... وال م����اذ� يفعل����ون ب����ه... وتعلمي����ن... ال �أريد �أن 

�أعرف.
تعلم ريم �أن �أباها يدرك تماماً �أن �ل�شبب ور�ء �لتز�مه و�أهل قريتها 
كله����م �ل�شمت عندما �أُهين �الأ�شتاذ �شمير �أول مرة، �شمح لهم باإهانته 

و�إهانة كل من لم ينخدع بالزي �لذي تجّلدو� به.
يكمل �أبو جابر �لتحدث، لكن بمو�شوع �آخر:

-�أمِك ذهبت لجلب بع�س �لحطب... تاأخرت �ذهبي �إليها.
-�أن����ا؟! بلهج����ة يك�شوها �شيء من �لتعج����ب، فهي منذ زمن لم تخرج 
م����ن �لمن����زل وحدها من����ذ �أن غاب����ت يا�شمين �بنة جاره����م ر�مي الأكثر 

من �شهر ب�شبب ال �شيء، ُي�شرع �أبو جابر بالقول: ال ال.. �أنا �شاأذهب.
ه����و �أي�ش����اً د�ر ف����ي ذهن����ه ود�ر ف����ي ذهنها، لك����ن تدخ����ل �أم جابر وهي 

تحمل �لقليل من �لحطب ُتغلق �لباب خلفها بقدمها �لي�شرى.
فُيناديها �أبو جابر:

-�أين كنِت؟
ُتحّدثه �أم جابر وهي ت�شع �لحطب في �لمدفاأة:

-كنت عند �أم يا�شمين... �لم�شكينة... حالتها تقطع �لقلب، �إلى �الآن 
لم تتكلم بعد.

فرّد �أبو جابر:
 -فعاًل ال ت�شتحق هذ� يا �أم جابر.

-�آيي����ه... ف����ي �ل�شاب����ق لم يك����ن �شائع����اً �أن ُيختطف �أحد م����ا، �أما �الآن 
ف����كل يوم ن�شمع ع����ن فالن مفقود... �آييه على �أي����ام زمان... تقولها �أم 

جابر متح�شرة.
-�أهله����ا ل����م يفعل����و� �شيئاً لخاطفيه����ا مع �أنهم يعلم����ون جيد�ً من هم 

�لخاطفون، لماذ�؟؟
-ريم... ال تتحدثي بهذه �لمو�شوعات مفهوم.

-ال ي�شمعن����ا �أح����د، دعه����ا تقول ما تريد قوله ك����ي ال تخنقنا �لكلمات 
�إن بقيت بد�خلنا. 

-ال تتفل�شفي �أنت حتى �لحيطان لها �آذ�ن.
وبه����ذ� �الأ�شل����وب �لقا�شي �ل����ذي ��شتعمله �أبو جاب����ر للمرة �الأولى مع 
عائلت����ه، �ش����اد �له����دوء �لغرف����ة، وتع����ود ري����م �إل����ى غرفته����ا قب����ل �أن تعج 
ه����ذه �لغرفة بالدخ����ان... تاأوي �إلى فر��شه����ا ُمت�شائلة عن �شبب تغيير 

مدفاأته����ا لت�شبح ت�شتعل بالحطب، و�شبب عدم قدرة �أبيها على زر�عة 
�أر�ش����ه ه����ذ� �لع����ام، و�ل�شر�ئ����ب عل����ى كهرب����اء مقطوع����ة، ولم����اذ� ه����ي 

مقطوعة؟! و�لماء ماذ� حل به! هل جف �لنهر؟
كيف �أنَّ �الأ�شتاذ �شمير �لذي كان ي�شاعد من يحتاج �لم�شاعدة، ُيظلم 
�الآن وال يقدمها له �أحٌد من �لب�شر، و�أيمن �لُمتجّرد من �أنو�ع �لحياء، 

�لذي يتقي �لجميع �شره... كيف تحول ل�شاحب �شلطة ومال؟؟؟
لك����ن �ل�ش����وؤ�ل �الأ�شعب بالن�شبة لها... لماذ� لم تخُط �أول خطوة في 
تحقي����ق حلمه����ا، دخول �لثانوية �لعامة و�رت����د�ء �لبدلة �لرمادية، هي 
�الآن ق����د تج����اوزت �ش����ن هذه �لمرحلة، لك����ن ال باأ�س �شُتق����دم �المتحان 
�لنهائ����ي في �إحدى �ل�شنو�ت �لقادمة وتدخل كلية �ل�شيدلة، وُتعّو�س 
ذلك بارتد�ء �لمريول �الأبي�س... �لمريول �الأبي�س كان حلمها وحلم 
�شديقته����ا نادي����ا �لت����ي ت�شكن ف����ي �آخر �ل�ش����ارع �لذي تقطن����ه ريم، كان 
يو��شيه����ا �أن ناديا م����ا ز�لت معها ولم تغادر قريتها �لتي �أ�شبحت �أ�شبه 
ب�شج����ن بالن�شب����ة لل�شكان، يعزيها �أن هناك م����ن يعاني مما تعاني منه، 
يقطع هذ� �لحو�ر �لد�ئر بينها وبينها �شوت �إغالق �أخيها جابر �لباب 

عند عودته من �لعمل.
 تخ����رج لتجل�س معه، ي�شتلقي �أخوه����ا على �لفور من �لتعب... جابر 
�الأول عل����ى دفعت����ه، بداًل من در��شته للماج�شتير �أ�شبح يدر�س »�ل�شب 
و�لتنعيم« عند �لمعلم �شبحي، يب�شر جابر ما �شنعته هذه �الأزمة في 
عينيها، هي فعاًل حزينة على حالها �إال �أنها لم يكن �أمامها من تتمّنى 
�أن تك����ون محل����ه ال �أمها وال �أبيه����ا وال جابر، فالجميع قد م�شه �ل�شرر 

لكن كّل من جانب مختلف.
  يحاول جابر �أن يخفف عنها: 

-�أتعلمين �ليوم كنا نعمل عند )�أبو �شديقتِك ناديا( و�بنهم �الأ�شغر 
ق����دم لن����ا �ل�ش����اي... و�ش����ع �لملح ب����داًل من �ل�شك����ر... ههههه����ه كم هو 

�أحمق هذ� �ل�شبي ههههه.
تقاطع �أمهما �لحديث: 

ر كل �شيء لكن يبدو �أنه بعد �شفرها �أ�شبحت �الأم  -كانت ناديا ُتح�شّ
تعتمد على �ل�شبي... 

يلفت �نتباه ريم قول �أمها �أّن ناديا �شافرت.
ريم:

-�إلى �أين؟
فتجيب �أم جابر:

  -لُتكم����ل در��شته����ا... ذهبت تهريباً من محافظة لمحافظة، �شمعُت 
�أن و�لده����ا دف����ع مبلغاً كبي����ر�ً الإخر�جها؛ لكنه »مليان« ل����ن ُيوؤّثر ذلك 

في خزينته.
-ه����م ل����م يخب����رو� �أح����د�ً خوف����اً م����ن �أن ي�ش����ل ذل����ك لالأمي����ر �أيم����ن 

)با�شتهز�ء(.
بالطب����ع ري����م �شتفك����ر ف����ي �أن����ه... ه����ل م����ن �لمعق����ول �أن نادي����ا ل����م 
تخبره����ا؟! لم تودعها حتى... لكنه����ا ال ت�شتطيع لومها، فهذه �الأزمة 
يب����دو �أنه����ا لم تقت�ش����ر على تغيير نم����ط معي�شتنا، بل �أث����رت �أي�شاً في 

عالقتنا باأقرب �لنا�س �إلينا، �أ�شبحنا نخاف على �أنف�شنا من �أنف�شنا.
جابر يتابع �شرد �أحد�ث يومه: 

-عن����د عودت����ي من �لعمل ر�أي����ت بيت �أبي جميل مفتوح����اً، �ألم ي�شافر 
مع عائلته يا �أمي؟

-نع����م... لك����ن هوؤالء �الأوغاد �حتلوه ولم ي�شمح����و� الأحد بنقل �أثاثه 
حتى )�أبو جميل( �أفنى عمره وهو يعمل لبناء هذ� �لمنزل يا �أخي.

-متى �شننتهي من هذه �لحال ياريم؟ �أووه.
يعلم �أنها لن تنتهي وهو جال�س في منزله... هكذ� �لجميع �أر�دو� �أن 

يد�فعو� عن �أنف�شهم د�خل منازلهم فقط.
ي�شرق �شباح مظلم �آخر على �لقرية... وتوقظ �أم جابر �بنتها ريم.

-ريم... ريم... يا �بنتي؟
لم تود ريم �أن ت�شتيقظ خوفاً من �أن يكون �ليوم كالذي قبله. 

-ماذ� يا �أمي؟ 
�أم جابر تتكئ على و�شادة ريم لتكون بجانبها: 

-�أعل����م �أن����ك حزينة الأنك لم تتقدمي لالمتح����ان كناديا، لكن �أعدك 
ف����ي �ل�شن����ة �لقادم����ة �شتقدمين����ه، تعلمي����ن م����ن �لجي����د �أن �أب����اِك خ����رج 
باكر�ً، وجابر �أي�شاً في �لعمل ما ر�أيك �أن تجلبي �أنِت �لحطب... ربما 

ت�شتن�شقين غير هذ� �لهو�ء.
تم�ش����ي ن�ش����ف �شاع����ة وري����م ل����م ت����اأِت بع����د، ت�شع����ر �أم جاب����ر بالقل����ق 

�ل�شديد:
-هل �أم�شكوها؟

-ال فهي ترتدي �للبا�س �لمطلوب.
وف����ي تل����ك �للحظ����ة... ُيط����رق �لب����اب بق����وة... تفت����ح ب�شرع����ة، كانت 
�لمفاج����اأة ب����اأن �لطارق لم يكن ريم، كان طف����اًل في �لتا�شعة من عمره 
ج����اء يخبره����ا باأن �شيارة لالأمي����ر �أيمن دع�شت رجاًل ف����ي �ل�شارع، ولم 
يتوق����ف �شائقه����ا بذريعة �أن����ه في مهمة، وريم وقف����ت �أمامها لتو�جهه، 
�أدركت �أم جابر �شبب منع )�أبو جابر( ريم من �لخروج و�أدركت من �أنه 

البد �أن تقف... تخرج... تنطق بكلمات �أكل �لخوف �أطر�فها: 
-ماذ� حل بها و�أين هي �الآن؟؟ 

فيجيبها �لطفل:
-ال تخافي لم يدع�شها لكن...

-لكن؟؟
-ي����ا �أم جابر... هي ف����ي �شارع �لمخبز؛ ُتجلد، ُحك����م عليها بخم�شين 

جلدة.
 -يا وياله... لن تتحمل ذلك...

ترك�����س �إل����ى �ل�ش����ارع ... ت�شل �إليه����ا... وقد كانو� �نته����و� من تنفيذ 
�لعقوبة.

ت�شقط بجانب �بنتها �لمطروحة �أر�شاً.
 -ري����م ي����ا بنت����ي؟ ت�ش����رخ وهي تنظ����ر حولها وق����د �ختب����اأ كل من كان 
هن����اك من �أهل �لقري����ة �إال ذ�ك �لطفل، تجدد �أم جابر ند�ءها: ريم... 

ريم.
�إال �أن ريم����اً ل����م تلبي �لند�ء هذه �لمرة، لم يع����د هذ� �لج�شد �ل�شيق 

�لذي �أ�شبح م�شوهاً قادر�ً �أن يحب�شها بد�خله... 
�أم جابر: ريييم.....

مّستني
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ور�أ�َش����ه،  حاجبي����ه  وزّم  �شفتي����ه،  َب����رَم 
و�أجاَبها من �الأعل����ى ب�شوٍت ُمنّغٍم ُملّغم: 
»ه����ذ� �لرج����ل �ل����ذي �أر�ه �أمام����ي... ه����و 
زوج����ك؟! �أن����ا ف����ي حال����ة ��شتغ����ر�ب! �أن����ا 
ف����ي حال����ِة ذه����ول! �إن كاَن �أعم����ى! فِلماذ� 
ي�شتح����ّق  �ش����وؤ�ٌل  جميل����ة؟  ي����ا  تزّوجت����ه 

�لتفكير، �ألي�س كذلك؟«...
َم����َت وحَدَقها بخبٍث، بدء�ً من َنعليها  �شَ
و�ش����واًل �إلى بوؤب����وؤ عينيها، وتاَب����َع حديَثه 

بعد �أن تمّزَز ُح�ْشَوة من �لماِء �لُمثّلج: 
»و�أنِت _ما �شاء �هلل_ كهذه �لكاأ�س... 

ال ت�شوبك �شائبة!«. 
�لكاأ�����س، وو�َشعه����ا  عل����ى  َنقرتي����ن  َنَق����َر 
ب�ش����وٍت  �لثقي����ل  زحَف����ُه  لُيتاِب����ع  جاِنب����اً، 
تزّوجت����ه،  »ح�شن����اً  ُمجلِج����ل:  ف�شائح����ّي 
لم����اذ�  لك����ن،  وق����َدَره،  �هلل  ق�ش����اُء  وه����ذ� 
ثالث����ُة  �أطف����ال!  ثالث����ة  من����ه  �أنجب����ِت 
�أطف����اٍل يا �م����ر�أة! كيَف �شيكب����رون! كيف 

�شيتعّلمون! كيَف �شياأكلون!
لالأ�ش����ف، �أن����ت ل����م تح�ِشبي �أم����ورِك كما 
ل����ة،  يج����ب، ل����ذ�، ع����ذر�ً ي����ا �شيدت����ي �لفا�شِ

فنحُن ال ُن�شاعد �لُمغّفلين!«.
�لم����الأى، وقعقع����ْت...  �لقاع����ُة  �َشّج����ت 
و�خَتن����َق �ل�شي����ُف د�ِخله����ا، متح����ّواًل �إل����ى 

ف�شٍل خاِم�س من ف�شوِل �ل�ّشنة...
�لعي����ون،  وَجَحظ����ت  �الأف����و�ه،  ُفغ����َرت 
ور�حت ُتعايُن ذ�ك �لّرجل �لُمترّهل، وهو 
َح����ُه وحي����د�ً من عل����ى �لِمنبر،  يتاِب����ع تبجُّ
وتنظ����ُر بم�شاع����َر ُمت�شارب����ٍة تائه����ة نح����َو 

تلك �لمر�أة.
ه����ل ه����ي غبّي����ة؟ هل ه����ي �شاذج����ة؟ هل 
ه����ي مظلومة؟ هل هي ُمكاِفحة؟ هل هي 

مت�شّولة؟ هل لها �أغر��ٌس �أخرى! 
ب�ش����ُع �شَفق����اٍت م����ن �لمقاع����ِد �الأول����ى 
مَت �لجماهير، وت�شاوؤالِتهم...  َقَطعْت �شَ
�ُشِكَب����ت كم����اِء �لّن����ار عل����ى وج����ِه �لزوج����ِة 
ب����اردة  �بت�شام����ات  وب�ش����ُع  �لمنكوب����ة، 
��شتطاعت �أن تت�شّل����ل كال�شّم �لال�ِشع �إلى 

قلِب زوجها... �الأعمى... �أبي ح�ّشان.
كان قلُبهم����ا ُيعت�ش����ُر، كبرتقال����ٍة جافة، 
�شفتي����ه  م����ن  ينُفثه����ا  كّل كلم����ٍة كان  م����ع 

�لمتبّرمتين...
بعده����ا  ��شتع����اَدت  �إال،  لي�����س  هنيه����ات 
�أَخ����ذت نف�ش����اً عميق����اً،  �أّم ح�ّش����ان ُقو�ه����ا، 
و�نت�شب����ت ك�شي����ٍف قاِتم، ما�شح����ًة وجَهَها 
�لقمح����ّي بو�شاِحه����ا، ُمم�ِشك����ًة ب�ش����ّدة بيد 
زوجه����ا �ل�شتين����ي �لنحيلة، �ل����ذي ر�َح هو 
�الآخ����ر يتمت����ُم وينقر... يتمت����م وينقر... 

بع�شاه وقدميه على �الأر�س...
�ش����ّدت على ي����ِده �لهزيلِة ب����كّل ما �أُوتيت 
ر�ِج����ٍف  ب�ش����وٍت  و�شاَح����ت  ر�أف����ة،  م����ن 
يه����ّذب نف�َشه ويرَدُعها: »ي����ا �أ�شتاذ! �شكر�َ 
لن�شيحتك، لكن ه����ذ� �الإن�شان، �لذي هو 
زوج����ي، كاَن �إن�شان����اً عادّي����اً ج����د�ً، لم يكن 

�أعمى! و�أنا لم �أكن غبية!
َقهق����َه م����ن عل����ى منب����ِره �شاخ����ر�ً، قائاًل 
با�شتخف����اف: »حقاً... كاَن �إن�شان����اً عادّياً! 

ولم تكوني غبية! يا جميلة!«.
تابع����ت كالَمه����ا �أم ح�ّشان بغي����ٍظ �شديٍد 
كاَن بادياً على يديها وعينيها: »زوجي لم 
يكن �أعمى، و�أنا لم �أكن غبية! يا �أ�شتاذ... 
�إال �أن �شخ�شاً �أعمى �لب�شيرة _كمثلك 
�لي����وم_ ت�شّب����ب ل����ه ف����ي ح����ادٍث، ح����ادٍث 
من����ه،  �أَط����اَح بب�ش����ره وك�َش����َر �شيئ����اً  �ألي����م 
ولع����ّل خطاأي �لوحي����د يا �أ�شت����اذ! هو �أني 
ُع����دت وَك�شرُت نف�شي ُمج����ّدد�ً، و�عتبرُتك 

م�شوؤواًل وطلبُت منك عماًل الئقاً«...
يا��ه يا حر�م... م�شكين... م�شكينة...

ة ماأ�شاوّية ُمحزنة... ق�شّ
َرَب����ت �لزوج على كتِف زوجته... وَهَم�َس 
له����ا: »�ألم �أق����ل لِك يا �أّم ح�ّش����ان! �ألم �أقل 

لِك!
   ... هّيا نخرج! هّيا نخرج! �حفظي ما 

بقي من ماِء وجهنا!...
قالو�: �لَعمى َمنَظٌر َقبيٌح...

 ُقلنا ِبَفقدي َلُكم َيهوُن...
َتاهلَلِ ما في �لِبالِد �َشيٌء...
 َتاأَ�شى َعلى َفقِدِه �لُعيوُن«

بوجه����ِه  �الأ�شت����اذ  �أ�ش����اَح  �شاِف����ر،  بب����روٍد 
عنه����ا، َنَف�َس �أذني����ه، م�ّشد �شلعَت����ه، وفَتح 
كفّيه، لي�شتاأِنَف حديَثُه �لِمنَبرّي �لُمنّمق، 
وكاأّن����ه لم ي�شمع �شيئاً: »ح�شناً يا �أعز�ئي، 
لننتق����ل �إلى �لق�شّية �لالحقة، مّم تعاني 
�ش����رف �شح����ي...  ُطرق����ات...  قريُتك����م؟ 
م����ّم تعان����ي؟ �أخبرون����ي! �أتري����دوَن قاع����ًة 
جديدًة لالجتماعات؟ �أنا َمعكم ومنكم.. 

و�إليكم...«.
غ�����سّ جزٌء من �لح�شور وهم ي�شّورون 
هو�ِتفه����م  عل����ى  ويوّثقوَن����ه،  �لم�شه����د 
�لذكّي����ة، �أم����ا �لج����زء �الآخ����ر ف����كاَن �ِشب����ه 

نائم....
و�شو�ش����اٌت خاِفت����ة، �أحاَط����ت ب����اأّم ح�ّش����ان 
ور�َح����ت تل�َشُعه����ا ل�شع����اً كالنامو�����س، حّتى 

غّيبت �ل�شم�س عنها تماماً...
لي�شتق����رَّ ُقر�ُس �ل�شم�س هذ� في حلِقها 
ًة حارقة... لن تنطَق بعدها �أبد�ً...  كغ�شّ
�ش����ّدت على يِد �الأعم����ى، و�أم�َشَكت بع�شاه، 
لُتغِم�����س عينيه����ا هي �الأخ����رى، وليم�شيا 
هزيلي����ن  نحيلي����ن  مع����اً،  وع�شاهم����ا 
�شريري����ن، ف����ي نَف����ٍق طويٍل ُمظل����ٍم، نحو 

بّو�بِة �لخروج... 

ط����ارُق لي����ٍل باغَته����ا، كان����ت نائم����ة، و�شعل����ُة �لم�شب����اِح 
قرَبه����ا ذُبل����ت، �شمع����ْت �شوت����اً ف����ي باح����ة �ل����د�ر، فتح����ت 
عينيه����ا باإجه����اٍد، ونازع����ت �لرقاد، ونه�ش����ت من �شكينة 
�ل�شري����ر، وخط����و�ُت �لط����ارُق تقت����رب، �إن����ه يتق����ّدم بثقٍة 
و�إ�ش����ر�ر كاأنه �شاحُب �لد�ر، و�شوُت نعليه ُيمّزق هدوَء 
�لباح����ة، و�ش����وُء �لفج����ِر ي����كاد ُيني����ر �لك����ون، ل����م ت�شع����ْر 
بخوٍف، ولم تنتبه �لى )�لحر�مية(، فالوقت لي�س وقت 
ل�شو�����سٍ و�شو�ذ، ولي�����س في �لبيت حو�ئج ثمينة ُتغري 
�لطام����ع، و�لل�����سّ ي�شع����ى �إلى بي����وٍت تكن�ز �لذه����ب، �أما 
بيته����ا في�شقف����ه �لتنك، تثاءبت بك�ش����ل، وو�شعت حجاباً 
عل����ى �شعره����ا �لُمن�ش����دل عل����ى كتفيه����ا، و�رت����دت عب����اءة 
بطول قامته����ا، و�أحدثت فرجًة في �لباب، ونظرت �إلى 
�لط����ارق �لق����ادم، ود�رت عيناها كثي����ر�ً في محجريهما، 
قال����ت ودو�ٌر لذيذ يجتاحها: »�شبحان �هلل �لخالق، كاأّن 

�لقادم �شقيقي«.
وحي����ن �قت����رب، وقفت مذهول����ة، ر�ح �ل����دو�ر، ور�حت 
�أ�شي����اء كثيرة مع����ه، فالق����ادم �شقيقها بلحم����ه و�شحمه، 
عرفت����ه من �شمات وجه����ه، من م�شيته وح����ركات يديه، 
لك����ن لحيت����ه �زد�دت كثاف����ة وط����واًل، وطال �شع����ر ر�أ�شه، 
وتد�خ����ل فيه �لبيا�س و�ل�شو�د، ل����م يتغّير كثير�ً، وبعد 
غيبت����ه �لطويل����ة �لت����ي تكب����ر فيه����ا �حتم����االت �لهالك 
�عتق����دت �أن����ه مات، عقدت ل�شانه����ا �لُمفاجاأة، وال تدري 
ك����م طال به����ا �لزمن وه����ي �شامتة عاجزة ع����ن �لكالم، 
فرح����ت لعودته، و�رتاحت لروؤيت����ه، ولو تكلمت لقالت: 
»مرحب����اً بم����ن يفقاأ عيون����اً تريد �لتهام����ي، وي�شع حد�ً 
الأطم����اع �ل�ش����و�ري، و�أه����اًل بر�ئح����ة �أم����ي و�أب����ي وزمٍن 
كان لن����ا فيه ُب�شرى و�شعادة وحلم و�أمل، مرحباً باأغلى 

�لغو�لي«.
وحّدق����ت في����ه بعيني����ن �أتعبهم����ا �لب����كاء، ورفع����ت �إليه 
وجه����اً �أ�شن����اه �لترّق����ب و�لخ����وف م����ن �لمجه����ول، ول����و 
�ل�ش����رور  ب�شيح����ات  �لح����ارة  لم����الأت  �شوته����ا  تح����رر 
لتقدم����ت  ج�شده����ا  �أطاعه����ا  ول����و  �لحب����ور،  وزغاري����د 
�إلي����ه، وفتح����ت ذر�عيه����ا، و�حت�شنت����ه بلهف����ة �شنيٍن من 
�لحرم����ان، فمر�كبه����ا وج����دت �شاط����ئ �أمان بع����د �إبحار 
تي����ٍه و�أعا�شير �شياع، لكنها ر�أت لون �لجمر في عينيه، 
وف����ي �ندفاع����ه تع�شب����اً وتعط�ش����اً للدم ورغب����ة ُم�شتعرة 
م����ن  �شه����وٌل  �أمامه����ا  و�نب�شط����ت  باالنتق����ام، فجفل����ت، 
ذه����ول، ونبت فيه����ا �ألف �شوؤ�ل و�ش����وؤ�ل، وقبل �أن تنطق 
بح����رٍف و�ح����د رف����ع ي����ده �لثقيل����ة، وه����وى عل����ى خّدها 
بلطم����ة، وال تعل����م باأي ذن����ٍب ُتلَطم، تر�جع����ت بخطو�ٍت 
مرتبكة، لطمها لطمًة �أقوى، فوقعت، وقبل �أن تنه�س 
ر�أت����ه يمّد يَدُه �إلى حرب����ِة �لبارودة، ين�زعها من غمدها 
بمه����ارة، ويرفعه����ا �إل����ى �الأعل����ى ب�شرع����ة، وب����كل قوت����ه 
ُي�شدده����ا قائ����اًل: »خذي يا عاه����رة«. ويرع����د م�شعور�ً: 
»تر�ودي����ن �شاباً جه����ر�ً، ما ي�شيء �إلى �لعر�س ُيلحق بي 

�لعار جياًل بعد جيل«.
حينها �أدركت �أّن �لحارَة ال تكتم �شر�ً، ولو كان هم�شة 
�أو عط�ش����ة، و�أّن خبَر �ل�شوِء يج����ري، فالغيبة و�لنميمة 
و�لغيرة تجعل له ِرجلين ول�شاناً و�شفتين، فيندفع �إلى 
�ل����دروب، ويجتاز �لحو�جز، ويرف����ع �إليه بالغاً يتهمها 

فيه بخلع �لقيم و�لمعتقد�ت و�غو�ء �لرجال.
ن�ش����ف وجهه����ا م����ن �ل����دم، و�أخ����ذ م����ن �لليم����ون لونه، 
َجحظت عيناها، وطارت فرحتها مذعورة، وخز �لل�شان 
�أ�ش����ّد من وخ����ز �ل�شنان، لم تتاألم، وقد فّج ر�أ�س �لحربة 
قمي�����س �لن����وم، وغا�����س ف����ي �للح����م �الأبي�����س �لطري، 
حاولت �لنهو�س، تمنعها �شربة �أخرى، وي�شدم حذ�وؤه 

�أ�شالعه����ا، تهي����اأ ل�شانه����ا �لُمدمى للكالم لك����ّن طعناَتُه 
�لُمتو�لي����ة �أخر�شته����ا، ظ����لَّ �ل����كالُم له وح����ده، يطعُنها، 
ويرغ����ي، ويزب����د: »ر�ئحت����ك �لنتن����ة م����الأت �لح����ارة ي����ا 

فاجرة، �شّودت وجهنا، و�أميرنا �أفتى بقتلك«.
عرف����ت �أنه����ا لن ت�شتطي����ع �الإفالت من����ه، وعرفت �أنه 
ل����ن يتر�ج����ع قبل �أن يخن����ق كّل ما هو ح����ٌي فيها، وبين 
�لحي����اة و�لم����وت قال����ت بوج����ٍع وبح�شرج����اٍت متقطعة: 
»ت�شّرْع����َت ي����ا ب����ن �أم����ي، �أال يكف����ي �أّن �لح����رب حرمتني 
م����ن �أبي و�أم����ي، وغّيبتك عني، قال تط����ع �أهل �لفتاوى 
�ل�ش����ود، يّدعون �ل�ش����رف، و�لمدينة ُتغت�ش����ب في �ليوم 

�ألف مرة، وي�شّفقون لمغت�شبها«.
ولم تتم �أقو�لها، �شرقْت بدموِعها.

رف�شه����ا بي����ن رجليه����ا، ف����ي م����كاٍن ق�ش����َدُه دون غيره، 
فقد يخرُج منه وليٌد حر�م، فينّك�س ر�أ�ِس �لع�شيرة بين 

�لع�شائر.
وتل����ّوت �شارخة �شرخ����ًة حادة طويل����ة جافة، �رتفعت 
عالي����اً ف����ي ف�ش����اء �لح����ارة، فاأجج����ت �ل����دروب، وفتحت 
�لبي����وت، و�أيقظت �لنيام، وتكّوم����ت �شمرة تحت قدميه 
كتل����ة د�مية د�معة، رف�شها بقدِم����ه، ولم تتحرْك. »لقد 

ماتت«.
 ق����ال بفحي����ٍح، وب�شَق عليه����ا: »تف����وه... وعليك لعنة 

�هلل و�لمالئكة و�لنا�س �أجمعين«.
وترمي����ه عيناه����ا �ل�شاخ�شت����ان بنظ����رٍة ثاقب����ة، �متزج 
فيه����ا �لعت����ُب و�للوُم و�الأل����م ُو�لخوف، وخ����رج ليو�جهه 
�لح����ادة  �ل�شرخ����ُة  �أيقظته����م  �لجي����ر�ن،  م����ن  ح�ش����ٌد 
�لطويل����ة، ُفوجئ����و� بوج����وِده حي����اً، وبق����ٌع حم����ٌر تلّط����ُخ 

ذر�عيه، وحربُته تمطُر دماً، ُذِهلو�!
ل����م يج����روؤو� عل����ى �ل�ش����وؤ�ل، تجّنب����و� طريق����ه، و�رت����ّد 
بع�شه����م مرعوب����اً، فمن يعا�ش����ر �لذئ����اب ال يرتوي من 

�لدم!
و�أخرجه����م م����ن ذهوله����م ب�شوٍت قريب م����ن �لخو�ر: 

»�دفنوها، فال وقت لدّي لدفنها«.
وتنّك����ب بارودت����ه، وم�ش����ى بر�أ�����س ٍ مرف����وع، ال يو�زيه 
ر�أ�����س فار�����س قهر �لغ����ز�ة، و��شترد �شباي����ا �لقبيلة، ونال 
م����ن �لغ����ز�ة قطع����ان �إبل و�شي����اه وغنائم �أخ����رى ثمينة، 
�أ�ش����دل عل����ى وجهه �لقن����اع، ور�ح يجّر �أحق����اده، ويبحث 
ع����ن غريم����ه �ل�ش����اب ف����ي �لح����ارة �الأخ����رى كم����ا �أخبره 
�لنّم����ام ف����ي ليل����ة �لبارح����ة، �شيلحقه ب�شريكت����ه، ويرفع 
�شالح����ه منت�شر�ً، ولن ي�شم����ع كلمة جارحة بعد �ليوم، 

ولن تتر�ّشخ ق�شته في روؤو�س �لنا�س.
وب����د�أت تدّب �لحركُة في �ل�شارع و�لبيوِت �لُمتد�عية، 
م�شحه����ا بنظ����رِه، وب�ش����َق ثاني����ًة: »تفوه، مدين����ة �شرى 

فيها �لفجوُر ت�شتحُق �لرجَم«.
و�أ�شرَق �ل�شباُح ليك�ش����َف تفا�شيَل �لف�شوِل �لحزينة، 
وجدوها ذبيحًة فتية د�فئة، طعناُتها ت�شخُب دماً، على 
ُعنِقه����ا ب�شمات �لجز�ر، وفي عينيها تتموُج �شورُة وجِه 
�شارٍّ �متالأَ من لح����ِم فري�شِته للتّو، وتو�لت تعليقاُتهم 

�لقا�شية.
قال �لحيادُي منهم: �أهُل �لبيِت �أدرى بما فيه.

وقال �لالئم: لم تنتظر �لزو�َج لتنعَم بال�شهوة.
وق����ال �لحاق����د: ل����و الذت بالدع����و�ت البتع����دت ع����ن 

�ل�شهو�ت.
وقال �لعاذر: فعلتها في لحظِة �شهوة �أو خطوِة جر�أة.
ون�شف �لطبيب �أقو�لهم كّلها حين ك�شف على �لجثة، 

وقال بح�شم: كانت عذر�ء، لم يطمثها �إن�ٌس وال جان.

الضحيةأعمى... في نفِق ُمظِلم

 قصة: أريج بوادقجي

 قصة:  عمر الحمود
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ز�ر وف���د فل�شطين���ي م���ن د�خ���ل �الأر����س �لمحتل���ة 
مبنى �تحاد �لكتاب �لعرب �شباح �الأحد 2021/12/5، 
حيث ��شُتقبل بحفاوة من �لدكتور محمد �لحور�ني 
رئي����س �التحاد و�ل�شادة �أع�شاء �لمكتب �لتنفيذي �أ. 
توفيق �أحمد و�أ. ريا�س طبرة و�أ. �الأرقم �لزعبي ود. 

جهاد بكفلوني.
�ش���م �لوفد د. نب���ال خليل �لمحا�ش���رة في جامعة 
بيرزي���ت ود. �إي���اد يعق���وب �لمحا�ش���ر ف���ي �لجامع���ة 
�لعربية �الأمريكية و�أ. �إح�شان �لديك م�شوؤول د�ئرة 
�شوؤون �لمغتربين ف���ي منظمة �لتحرير و�الإعالمي 
كايد ميعاري مدير موؤ�ش�شة �شاهد و�الأ�شير ع�شمت 

من�شور ع�شو �تحاد �لكتاب �لفل�شطينيين.
عّبر �أع�شاء �لوفد عن مطلق �شعادتهم لتو�جدهم 
ف���ي �شورية، حيث تعّب���ر هذه �لزيارة ع���ن �لت�شامن 
و�لتو��ش���ل بي���ن �ل�شعبي���ن �ل�ش���وري و�لفل�شطين���ي، 
موؤكدي���ن �أن مث���ل هذه �لزيار�ت تاأتي ف���ي �إطار نقل 
�ل�شورة �لحقيقية ع���ن �شورية �لتي يدعم �شمودها 

وثباتها �شمود فل�شطين و�لق�شية �لفل�شطينية.
وكخط���وة �أول���ى عل���ى م�ش���ار تفعي���ل �لمزي���د م���ن 
�لت�شبي���ك و�لتو��ش���ل بي���ن �شوري���ة وفل�شطي���ن، �أكد 
�أع�ش���اء �لوف���د على �ش���رورة �لتو��ش���ل �لرقمي بين 
�الإلكترون���ي  �لف�ش���اء  م���ن  و�ال�شتف���ادة  �لطرفي���ن 
وتوظيف���ه في �شبيل خدم���ة �لق�شي���ة �لفل�شطينية. 
وبه���ذه �ل�ش���ورة يمك���ن �لتو��ش���ل بي���ن �لمفكري���ن 
و�لمثقفي���ن و�الأدباء و�لمبدعين في �لبلدين وك�شر 
�لحو�ج���ز �لت���ي فر�شها �الحت���الل، وذل���ك لتوطيد 
�لعالق���ة �لوجد�ني���ة بي���ن �ل�شعبي���ن، ف�شورية تبقى 
ود�عم���اً  ومظل���ة  بو�شل���ة  للفل�شطينيي���ن  بالن�شب���ة 
لمقاومة �الحتالل �ل�شهيوني �لذي يعتبر �حتالاًل 

للوجود ولي�س للحدود فقط.
و�شم���ن مجري���ات �للقاء ت���م ت�شلي���ط �ل�شوء على 
�الأخب���ار �لمغلوط���ة �لت���ي يبثه���ا �الإع���الم متعم���د�ً 
ت�شوي���ه �ل�ش���ورة �لو�قعي���ة وتزيي���ف �لحقائق، ومن 
هن���ا تكم���ن �أهمية �لتو��ش���ل �لحقيق���ي للتحقق من 

�الأخبار عبر و�شائل موثوقة.
�لغ���زو  مو�جه���ة  �ش���رورة  عل���ى  �ل�شي���وف  ورك���ز 
�لفك���ري با�شتر�تيجية محكمة تو�زي ��شتر�تيجيات 
�لع���دو �لت���ي ي�شخ ف���ي �شبيله���ا مليار�ت �ل���دوالر�ت 
�أنح���اء �لعال���م، ومنه���م  عب���ر �ش���ركاء ف���ي مختل���ف 
لالأ�ش���ف �ش���ركاء ع���رب. وبالتال���ي تب���رز �أهمي���ة بذل 
�لجه���ود لالت�ش���ال و�النفت���اح مع �لخ���ارج لتقلي�س 
�النت�ش���ار �لكبير للدعاية �ل�شهيونية، و�إن�شاء تو�زن 
بي���ن �ل�ش���رق و�لغ���رب ف���ي �إط���ار �لتو��شل م���ع جيل 
�ل�شب���اب و�لجي���ل �لجدي���د لتجميعه كطاق���ة للبناء 

�لقادم بدل  �أن ُتهدر في م�شار�ت غير �شليمة.
و�أّك���د د. محم���د �لحور�ن���ي رئي����س �التح���اد عل���ى 
�أهمي���ة مثل هذه �لزي���ار�ت �لتي تزيد �لعمق �لعربي 
تما�ش���كاً وتو�ش���ل �ل�ش���ورة �لحقيقية ع���ن فل�شطين 
�ل���ذي �أر�د �الحتالل فرز �أهلها �إلى فئات م�شتتة، �إال 
�أن �الإن�ش���ان �لفل�شطين���ي �أثبت تج���ّذره باأر�شه �شو�ء 
م���ن عرب 48 و�لقد����س �أو �أهل غزة و�ل�شفة �لغربية 
�أو م���ن فل�شطينيي �ل�شتات وبقيت فل�شطين محر�ب 
روح���ه ومهوى فوؤ�ده، وظّل���ت �لهوية �لوطنية و�شماً 
ف���ي ثنايا روح���ه رغ���م ممار�شات �الحت���الل �لر�مية 
�إلى عرقلة م�شيرة �لن�شال في �شبيل تحرير �الأر�س 

و�الإن�شان.
و�أع���رب عن رغبة �التح���اد في بذل ق�شارى جهده 
ال�شت�شاف���ة �أي فل�شطين���ي ر�غ���ب ف���ي زي���ارة �شورية 
�أو �لتو��ش���ل م���ع �أبنائه���ا، فاتح���اد �لكت���ب �لعرب لن 
يتو�ن���ى ع���ن م���وؤ�زرة �ل�شع���ب �لعرب���ي �لفل�شطين���ي 
�ل���ذي يت�ش���دى الآلة �لح���رب �ل�شهيوني���ة �لهمجية 
وكر�مت���ه  �أر�ش���ه  ع���ن  دفاع���ا  �لعاري���ة،  باالأج�ش���اد 

ومقد�شاته.
ه���ذ� و�شينّظ���م �التح���اد لل�ش���ادة �ل�شي���وف خ���الل 
زيارته���م برنامج���اً يت�شمن مجموعة م���ن �للقاء�ت 
�لر�شمية و�الإعالمي���ة �لتي ت�شلط �ل�شوء على هذه 
�لزيارة و�أبعادها �الجتماعية و�لثقافية و�ل�شيا�شية.

في �أولى محطات زيارته �إلى �شورية بدعوة من �تحاد �لكتاب �لعرب، و�شمن حو�ر مفتوح مع فعاليات 
�أدبي���ة و�إعالمي���ة و�شيا�شي���ة و�شعبي���ة، �لتق���ى وف���د فرن�ش���ي م���ن �لمفكري���ن و�لباحثي���ن و�الإعالميين 
ت به قاعة محا�شر�ت مكتبة �الأ�شد �لوطنية بدم�شق �شباح �لثالثاء 2021/12/7. �لح�شور �لذي غ�شّ
�ش���ّم �لوف���د »ج���ان مي�شيل فيرنو�شي���ه« �لباحث و�ل�شحف���ي �لخبير في مجال �الإع���الم و�لمعلومات 
و�الت�ش���االت، و«كز�فيي���ه �آز�لبير« �لخبي���ر �القت�شادي-�الح�شائي و�لم�شت�ش���ار �ال�شتر�تيجي �ل�شابق، 
و«بيير �إيمانويل تومات« �الأ�شتاذ و�لعالم في �لجغر�فيا �ل�شيا�شية، و«ماري بومييه« �لنا�شطة ومنتجة 
�الأف���الم و�لمناه�ش���ة لل�شهيوني���ة، و«�إيف بي���رو« �لعميد �لمتقاع���د ومدير عام جمعي���ة تعنى بق�شايا 
�لدف���اع �لوطن���ي و�الأوروب���ي، و«�إيمانويل ل���ورو�« �لم�شت�ش���ار �الإقليمي و�لوطن���ي و�لمد�فع عن �شورية 

ون�شالها �لعادل، و�لم�شور �لتلفزيوني »كات�شاتور مارتيرو�شيان«، و«�آالن بيير تيزيو«.
و�أع���رب �لوف���د ع���ن �أ�شف���ه و��شتنكاره ل�شيا�ش���ة فرن�شا �لعد�ئي���ة �إز�ء �شورية، موؤكد�ً �أن���ه يعار�س هذه 
�ل�شيا�ش���ات ويق���ف �إل���ى جان���ب �ل�شعب �ل�ش���وري و�لدول���ة �ل�شورية، م�ش���دد�ً على �ش���رورة �لتمييز بين 
�شيا�ش���ة �لحكوم���ة �لفرن�شي���ة و�آر�ء �ل�ش���ارع �لفرن�ش���ي وعل���ى �أهمية �إع���ادة �إحياء �لعالق���ات �لفرن�شية 

�ل�شورية على �أ�ش�س ثقافية وروحية وح�شارية.
�أب���دى �لوف���د تعاطف���اً ��شتثنائي���اً م���ع �شم���ود �ل�شع���ب �ل�شوري خ���الل �شن���و�ت �لحرب �لكوني���ة �لتي 
فر�شته���ا عليه ق���وى �ل�شر و�لظالم، و�إعجاب���اً �شديد�ً بالدولة �ل�شورية �لت���ي ��شتطاعت �لحفاظ على 
�لوح���دة �لوطني���ة،  و�شّلط �أع�شاء �لوفد �ل�شوء خالل مجريات �للقاء �ل�شوء على �أن �لحرب لم تنته 
بع���د، فبعد �لح���رب �لع�شكرية جاءت �لح���رب �القت�شادية و�شيا�شة فر�س �لح�ش���ار وتطبيق �لعقوبات 

على �ل�شعب �ل�شوري مما ز�د من معاناته في حياته �ليومية.
و�أعرب �لم�شاركون عن �أملهم في �أن تعود �لعالقات �ل�شورية �لفرن�شية �إلى �شابق عهدها من خالل 

�لعمل على تعميق �لجانب �لثقافي بين �ل�شعبين.
�أد�ر �لجل�شة �لحو�رية �لكاتب و�لرحالة عدنان عز�م ع�شو �تحاد �لكتاب �لعرب �لذي �أكد على �أهمية 
�لتو��ش���ل �لثقاف���ي م���ع �لفعاليات في مختل���ف �أنحاء �لعال���م، فالغاية من �لحو�ر �لي���وم هي �لتعريف 

بال�شعب �ل�شوري وحقيقة ما يجري على �الأر�س �ل�شورية ونقل هذه �ل�شورة �إلى �لد�خل �لفرن�شي.
من جهته �أ�شار رئي�س �تحاد �لكتاب �لعرب في �شورية �لدكتور محمد �لحور�ني �إلى �أن هذه �لفعالية 
تاأت���ي للتاأكي���د على �أهمية �لعمل �لثقافي �ل�شعبي في رفد عم���ل �لدولة ونقل �شورة �لو�قع �لحقيقية 

�إلى �لر�أي �لعام �لغربي عموماً و�لفرن�شي خ�شو�شاً.
ح�ش���ر �للق���اء �لرفي���ق �لدكت���ور مه���دي دخ���ل �هلل ع�ش���و �لقي���ادة �لمركزي���ة لح���زب �لبع���ث �لعرب���ي 
�ال�شتر�ك���ي رئي����س مكتب �الإعد�د و�لثقافة و�الإع���الم �لذي �أ�شاد بعمق �لعالقات بين �لمثقف �ل�شوري 
و�لمثق���ف �لفرن�ش���ي عب���ر �لتاري���خ، م�شي���ر�ً �إل���ى �أن �شوري���ة قدم���ت خدم���ة للعال���م برمت���ه م���ن خالل 

محاربتها لالإرهاب نيابة عنه على �أر��شيها.
كم���ا �أك���د �أهمية �ال�شتنتاجات و�الأف���كار �لتي طرحت خالل �لحو�ر، و�أهمية وج���ود �لوفد في �شورية 
ودوره باعتب���اره �شعبي���اً تق���ع عل���ى عاتق���ه م�شوؤولي���ة �إي�ش���ال �لحقيق���ة و�لو�ق���ع �ل���ذي يعي�ش���ه �ل�شعب 

�ل�شوري.
َم عدٌد من �ل�شبان و�لمفكرين و�الأدباء ورجال �لمجتمع مد�خالٍت عميقٍة وو�قعيٍة عن �آثار   وقد َقدَّ

�لعدو�ن على مختلف �لبقاع �ل�شورية في �ل�شنو�ت �لع�شر �لما�شية..
و�لوف���د �لفرن�ش���ي �ل�شي���ف �ل���ذي ي���زور �شوري���ة بدع���وة م���ن �تح���اد �لكت���اب �لع���رب يزور ع���دد�ً من 

�لمحافظات �ل�شورية ملتقياً بفعاليات �لمجتمع في حلب و�لالذقية و�ل�شويد�ء ودرعا ودم�شق.

الحرب على سورية بعيون فرنسية وفد من الداخل الفلسطيني في ضيافة 
اتحاد الكتاب العرب
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َب����د�أْت مح����اوالُت َنظِم����ِه لل�شع����ر �لعم����ودي عام 
1953. وذل����ك بت�شجي����ع م����ن �أ�شت����اذِه ف����ي �للغ����ة 
�لعربية ن�شر�لدي����ن فار�س.. و�شيُفنا �لُمحتفى 
ب����ه في هذه �لز�وية وف����ي �لمرحلتين �الإعد�دية 
و�لثانوي����ة كان �أ�شت����اذ�ُه ف����ي �للغ����ِة �لعربية عبد 
�لفت����اح عكا�����س ومحي �لدي����ن دروي�����س. وعندما 
�نتق����ل �إل����ى �لمرحلة �لجامعية ع����ام 1963 تلّقاه 
بترح����اٍب الف����ٍت �لعالم����ة �لمرحوم عب����د �لكريم 
�لياف����ي؛ حي����ث كان ي�شطحُب����ُه مع����ه �إل����ى مكتبه 
ويطل����ب منه �أن يتحدث �أمام����ه بالُف�شحى على 
نح����و ما كان د. يا�شر يناق�ُشُه بين �لطالب.. هنا 
وف����ي ه����ذه �لتو�ريخ ح�ش����ل ما ي�شب����ُه �لمنعطَف 
ف على �لدكتور عادل  �لمعرفيَّ في حياته �إْذ تعرَّ
يا در��شَته  �لعّو� و�لدكتور بديع �لك�شم �للذين نمَّ
للفل�شف����ة وعل����م �الجتم����اع. وكان �أ�شت����اذ�ُه �أثن����اء 
�إع����د�د �لدبل����وم �لعام����ة ف����ي �لتربية ف����ي جامعة 
دم�شق �لدكتور�ن نعيم �لرفاعي و�إيميل عاقل..
�أم����ا عّن����ي �أن����ا كاتُب ه����ذه �لز�وي����ة فاأذُك����ُر �أنني 
وف����ي نهاية ثمانينيات �لقرن �لما�شي كان َيلفُت 
زعُة في  �نتباه����ي كثير�ً �لدو�وي����ُن �ل�شعريُة �لموَّ
مكتب����ات مدين����ة دم�ش����ق وتحديد�ً ف����ي �لمكتبات 
�لت����ي تقع حول مبنى �لبري����د �لمركزي، �إْذ �إنني 
�ّطلع����ُت عل����ى �أكث����ر دو�وين����ِه �ل�شعري����ة ف����ي تلك 
�لفت����رة و�َشعْرُت �آن����ذ�ك �أنَّ �لدكتور محمد يا�شر 
�ش����رف نجٌم �شعرٌي �أدبٌي معرف����يٌّ ي�شطُع باإ�شعاع 
الف����ٍت وج����اذب. �إالَّ �أنَّ م�شي����رَة ُمْبدعن����ا د. �شرف 
ع معرف����يٍّ �أبعَد م����ن �ل�شعِر، فقد  َذَهَب����ْت �إل����ى تنوُّ
��شتط����اع �أن يك����وَن ب����ارز�ً ف����ي عل����وٍم كثي����رٍة منها 
�لفل�شف����ُة وعل����ُم �الجتم����اع و�لدر��ش����اُت �الأدبي����ُة 
و�الإ�شالمي����ُة وحتى �القت�شادية، وغيُر ذلك من 

�هتماماٍت �أخرى..
 موجز سيرة علمية وعملية

� باح����ث ومفك����ر �أكاديم����ي، �ش����وري �لجن�شي����ة، 
مولود في مدينة حم�س عام 1944.

و�الإد�رة  و�لتدري����ب  �لتدري�����س  ف����ي  ��شتغ����ل   �
و�الإعالم، ثم تفّرغ للبحث و�لتاأليف.

� ن�ش����ر في دوري����ات متعّددة، وح����اور في مو�قع 
�إعالمية متن�ّوعة.

� �شارك في �لتاأ�ش�ي�س و�إد�رة هي�ئ�ات �لب�ح�ث في 
�لع�ل����وم �الإن�ش�انية و�الجتماعية، وكتابة وتعديل 

�لمو�د �لثقافية في �لتوثيق و�لتحليل و�لنقد.
الشهادات العلمية:

� لي�شان�س في �الآد�ب، جامعة دم�شق 1968.
� دبلوم عامة في �لتربية، جامعة دم�شق 1969.
� دبلوم عليا في �لفل�شفة، جامعة دم�شق 1974.
�لفل�شفي����ة  �لدر��ش����ات  ف����ي  ماج�شتي����ر   �

و�الجتماعية، جامعة دم�شق 1977.
� دكت����ور�ه �لفل�شف����ة ف����ي �لت�ش����وف، �أكاديمي����ة 

�أك�شفورد للدر��شات �لعليا 1989.
� دبل����وم دكت����ور�ه �لدول����ة في �لفل�شف����ة، جامعة 

�لقدي�س يو�شف، بيروت 1993.
� دكت����ور�ه �لفل�شف����ة ف����ي �لعل����وم �الجتماعي����ة، 

�أكاديمية �أذربيجان للعلوم، باكو 1998.
الخبرات العملية:

� �لتدري�����س و�الإ�ش����ر�ف �لترب����وي و�الإد�ري في 
�شوريا )1966 � 1977(

� م�ش����رف عل����ى �لملح����ق �الأدب����ي ف����ي �شحيف����ة 

�لريا�س )1978 � 1981(
� مدي����ر عام »د�ر �لوثبة للدر��شات و�لن�شر« في 

دم�شق وبيروت )1981 � 1986(
� مدير عام »د�ر �لمتنبي للطباعة و�لن�شر« في 

�أبوظبي )1987 � 1992(
�لبح����وث  »مرك����ز  ف����ي  �لتحري����ر  م�ش����وؤول   �
و�لدر��ش����ات �الجتماعي����ة« ف����ي �أبوظب����ي )1993 � 

)1998
�ال�شت�ش����اري  يونيڤر�ش����ال  مرك����ز  مدي����ر   �

للدر��شات بدم�شق )2006 � 2012(
�الأوروب����ي  �الأعم����ال  مرك����ز  ف����ي  محا�ش����ر   �

للتطوير و�لتدريب )2007 � 2016(
� مع����ّد ومق����دم �لبرنامج �الأ�شبوع����ي »�شفحات 
باقي����ات« بالبث �لمبا�شر من تلفزيون نور �ل�شام 

في دم�شق )2011 � 2012(
و�لدر��ش����ات و�ال�شت�ش����ار�ت  للتاألي����ف  � متف����ّرغ 

)منذ 2016(.
الفعاليات المجتمعية المستمرة:

� ع�شوية نادي �لريا�س �الأدبي )1978(.
� ع�شوية �تحاد �لكتاب �لعرب )1982(.

� ع�شوية �تحاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت )1987(.
� م�شت�شار مركز �لكتاب �لعربي )1994(.

� م�شت�شار مركز �الأعمال �الأوروبي )2005(.
� ع�شوي����ة هيئ����ة �الأبح����اث �لقومية ف����ي دم�شق 

.)2008(
  � و�ش����ع �أكث����ر م����ن )100( مئ����ة كت����اب، و�شارك 
�أك�ث����ر  ف����ي �لتحقي����ق و�الإع����د�د و�لت�عري����ب ف����ي 
م�����ن )30( ثالثي����ن كتاب����اً �آخ����ر. ف�ش����درت كتب����ه 
ع����ن وز�ر�ت �لثقاف����ة ف����ي بع�����س �لب����الد �لعربية 
ومر�ك����ز متخ�ش�شة ودور ن��ش����ر مرموقة عربية 

و�أجنبية.
�لثقافي����ة  �لبر�م����ج  م����ن  ع����دد  ف����ي  �ش����ارك   �  
�لحو�ري����ة ف����ي �الإذ�ع����ات و�لتلفزيون����ات و�إع����د�د 

وتقديم �لبر�مج.
� �ش����ارك ف����ي ن�ش����ر �الآر�ء �لتطويري����ة و�لدعوة 
للتحديث �لثقافي في ع�شر�ت �للقاء�ت �لفردية 

و�لحو�ر�ت �لم�شتركة و�لندو�ت و�لموؤتمر�ت.
� و�شع عدد�ً من �لبر�مج �لتدريبية �لمتن�ّوعة، 
��شتر�تيجي����ات  لتنفي����ذ  عملي����ة  �آلي����ات  و�شّم����م 
�لتدري����ب �لتكاملي في مجاالت �الأد�ء �لوظيفي 

و�لتغيير �لمجتمعي.
  

عناوين بعض الكتب المطبوعة
 )مرتبة ألفبائيًا(:

�ب����ن طفي����ل ف����ي موقف����ه �لفل�شف����ي. �الجتماع 
�الحت����ر�ق  خل����دون.  �ب����ن  ومقدم����ة  �الإن�شان����ي 

�الأدب  �لموؤل����م.  �لح����ب  �أدب  �الآخ����ر.  باتج����اه 
�لح����ّر.  �لتو��ش����ل  �أزم����ة  �لنف�ش����ي.  و�لتحلي����ل 
�إ�ش����الح �لكتاب����ة �لعربية.  �إع����ادة تنظيم �لعالم. 
�العتق����اد و�للغ����ة. �أع����الم �لع����رب قب����ل �الإ�شالم. 
�الأعم����ال �ل�شعري����ة. �أغني����ات م����ن ب����الد �الأقز�م. 
�أنثروبولوجي����ا  �لتطبيقي����ة.  للعل����وم  �آف����اق 
�لم�ش����ارف  �أنظم����ة  �لدبلوما�شي����ة.   �لعالق����ات 
وتعامالته����ا. بائع����و �الأق����د�ر و�لزج����اج �لمل����ّون. 
بحث����اً عن فر�هيدي. بحوث ف����ي �لتنمية. بد�ية 
�لق����ر�ءة �لعربية. بذور �ل�شوفي����ة �لعربية. بناء 
لوي�����س عو�����س  �لخلدوني����ة. تجرب����ة  �لمقدم����ة 
�ل�شعري����ة. تدوي����ن �لثقاف����ة �لعربي����ة.  �لت�شوف 
�الإ�ش����الم.  ف����ي  �لم�ش����ارف  تنظي����م  �لعرب����ي.  
تهذي����ب طوق �لحمامة. تهم����ة �لمتنبي. تو�ريخ 
وم�شاهد�ت. توجيه �شر�ع �لح�شار�ت.  �لثقافة 
و�ال�شتقطاب �لح�شاري. جهود فل�شفة �الإيمان. 
حد �ل�شكين. حركة �لت�شوف �الإ�شالمي. �لحياة 
�ل�شابع����ة الأح����د �ش����كان �الأر�����س. خب����ز �لجبن����اء. 
خط����و�ت نح����و �لتق����دم. د�خ����ل �ل�شرنق����ة. دعائم 
�لنظرية �لغائبة. دو�ئ����ر �ل�شوؤ�ل. ديانات �لعرب 
قب����ل �الإ�ش����الم. �شمات فكري����ة. �شو�غ����ل ثقافية. 
�شفح����ات من �للغة و�الأدب. �ل�شوفية و�لحد�ثة 
�الأدبي����ة. �ل�شيد في �ل�شعر قبل �الإ�شالم. طريق 
�ل�شوف����ي.  �لح����ل  و�ش����ر�ب  غ����ارودي  �لفل�شف����ة. 
�لفج����ر �لجدي����د. فل�شف����ة �لت�ش����وف �ل�شبعيني. 
فل�شفة علم �الجتماع. فل�شفة �لوحدة �لمطلقة. 
ف����ي رحالت �بن بطوطة. ق����ر�ء�ت. ق�شور منهج 
�للغ����ة �لعربي����ة. قو�ع����د �الإم����الء �لعرب����ي. كتب 
�الأطف����ال ور�شومها. متابعات ف����ي �لتربية وعلم 
�لنف�س. �لمجتمع �لمدني �لمعا�شر.  مختزنات 
�لزم����ن �لغابر. مر�جعات في �لت����ر�ث. م�شتقبل 
�ل�شعر. م�شروع �لدولة �الإ�شالمي. م�شكالت في 
�لنق����د �الأدبي. م�شادر �للغة �لعربية وقو�عدها. 
مفك����رة عا�شق. مقدمة لوع����ي �إعالمي. مو�قف 
و�لق�شي����دة  �لنثي����رة  �الإن�شاني����ة.  �لعل����وم  ف����ي 
�لم�ش����ادة. ن�شي����ب �لمتنبي. نقد �شع����ر �لمتنبي. 
�لمعرف����ة  وْه����ُم  �لنبوي����ة و�ل�شحابي����ة.  �لنق����ول 

�لدينية.
�شي����ف ز�ويتن����ا �لعزي����ز بل����غ �لي����وم م����ن �لُعمر 
جي����دٍة  عافي����ٍة  ف����ي  وه����و  �شن����ًة  و�شبعي����َن  �شبع����اً 
ق����ٍد ال يتعب من �لمزيد من �لدر��شة  وذهٍن متوِّ
و�لتاألي����ف و�لم�شارك����ة ف����ي �لموؤتم����ر�ت وجمي����ع 

�لفعاليات �لفكرية..
ور �شنو�ٍت  وم����ن ي����رى وجَهه �الآن ي�شترج����ُع �شُ
ت م����ن ُعُم����ر ه����ذ� �الأدي����ب �لباح����ِث �لد�ر�ِس  م����رَّ
م خدمَة نبيلًة  ����ب عن كل علٍم معرف����يٍّ ُيقدِّ �لمنقِّ
لالإن�ش����ان �أينم����ا كان.. وبالن�شبة لي ل����م �أَرُه منُذ 
�أكث����َر م����ن خم�ش����ٍة وثالثي����َن عام����اً.. وباعتباري 
��شتقبلُت����ُه �أن����ا و�شديقي �لعزي����ز �لدكتور محمد 
�لحور�ن����ي في رح����اب �تحاد �لكت����اب �لعرب كنُت 
وُكّن����ا �شعيدي����ن ج����د�ً بزيارت����ه �لكريم����ِة �لطيبِة 
َف����ْت علينا ِم�ْشَح����ًة و��شعًة م����ن �لبهجِة  �لت����ي �أَ�شْ

و�الحتفاء و�ل�شرور.
�أيام����اً  �ش����رف  يا�ش����ر  �أتمن����ى للدكت����ور محم����د 

قادمًة �أكثَر جمااًل وحبور�ً وعطاًء.

األستاذ الدكتور محمد ياسر شرف
الشاعر والباحث والموسوعي

إّنه حالٌة مّتقدة من العلم والمعرفة والعطاء الزاخر

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�صوؤون �لأدب و�لفكر و�لفن
 ت�صدر عن �حتاد �لكتاب �لعرب بدم�صق
 �أ�ص�صت و�صدرت �بتد�ًء من عام 1986

�ملر��صالت
 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

�ملدي���ر �مل�ص��������وؤول:
د.حممد احلوراين
رئي�س �حتاد �لكتاب �لعرب

رئي����س �لتحري��ر: 
اأ. توفيق اأحمد

مدي���ر �لتحري��ر: 
د.عبد اهلل ال�شاهر

�أمينا  �لتحرير: 
جناح اإبراهيم،  داود اأبو�شقرة

هيئ�ة �لتحري�ر:
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

�لإ�ص�ر�ف �لفني: 
ن�شـــال فهيـم عيـــ�شى

رئي�س �لق�صم �لفني:
 مهـــا ح�شـــن
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