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ل��م يع��د خافيًا على ال�ش��عوب العربية ما يجري م��ن تباعد فك��ري وثقافي واآيديولوج��ي بين الأقطار 
العربي��ة التي �ش��عت نخبها الثقافي��ة الوطنية لأزمنة طويلة، توؤكد باأننا �ش��عب واحد وامة واحدة، واأن 

هذه المة تحقق كل عوامل الوحدة العربية والزدهار الثقافي والقت�شادي والع�شكري.
فاللغ��ة الواحدة ت�شن��ع الثقافة الواحدة التي بدوره��ا ت�شكل الآمال والم�شاع��ر الم�شتركة، والتاريخ 
الم�شت��رك للعرب. وبالتالي ينتج عن ذلك ذاكرة موحدة وم�شالح مت�شابكة ومواقف مت�شابهة من ق�شايا 

كثيرة تخ�ص المة العربية الواحدة.
ل عليه مفكرون كثر، مثل �شاط��ع الح�شري وغيره اأيام المّد  وبن��اء على ذل��ك التعريف الذي �شبق وعوَّ
القوم��ي ف��ي بداي��ة الخم�شينات بعد التحرر م��ن ال�شتعمار المبا�ش��ر للعرب و�شعود الفك��ر التقدمي اإلى 

الواجهة.
وقيا�ش��ا« علي��ه ل بد من النتب��اه اإلى اأن العرب في الع�ش��ر الحالي، لم يعد لديه��م ذاكرة م�شتركة ول 

ثقاف��ة م�شترك��ة. وبالتال��ي ل��م يع��د لديه��م الق��درة ول 
الرغبة ل�شناعة هذا التاريخ الم�شترك، ولو اأن الجغرافية 
الواح��دة ما زال��ت قائمة على الرغم م��ن زرع الغرب للعدو 
ال�شهيون��ي، في قلب الجغرافية العربية لتمزيقها وت�شويه 
بف�ش��ل  الآن  حت��ى  ينج��ح  ل��م  الع��دو  كان  واإذا  ثقافته��ا. 
المقاومي��ن الموؤمني��ن بالعروبة وبالقومي��ة العربية بجز 
اآخ��ر خيوط النتماء القومي، اإل اأن هذا العدو ا�شتطاع اأن 
يمزق الذاكرة الم�شتركة لل�شعوب العربية، وبالتالي �شياع 
البوتقة التاريخية والقيمية الم�شتركة. اإذ من الموؤكد اأن 
تاري��خ م�شر العربية بعد معاهدات ال�شالم وزيارة ال�شادات 
اإل��ى اإ�شرائيل، وتب��ادل ال�شفارات ور�شائل ال��ود والتحيات، 
لي���ص تمام��ًا مثل تاريخ �شوري��ة التي ما تزال عل��ى مبادئها 
ومواقفه��ا - ولم تتحول - ولن ت�ش��اوم، كما اأكد ت �شيا�شتها 
وطروحاته��ا عب��ر كل الم�ش��ارات والتوجه��ات المدرو�ش��ة، 
عل��ى مواقفها العروبية الناب�ش��ة. حيث ظلت العروبة هي 
العقي��دة والمبداأ وَظلَّ��ْت فل�شطين هي البو�شل��ة الأ�شا�شية 

للن�شال والتحرر.
 ول �شي��ر م��ن العت��راف، ب��ان ذاك��رة ال�شع��ب ال�شوري، 
محمل��ة بالألم م��ن بع�ص الأنظمة العربي��ة والدولية التي 
�شاندت اأع��داء �شورية وعملت على تدميرها وتمزيقها اإلى 
مذاه��ب وطوائف واأعراق وجغرافيات متعددة، ما اأدى اإلى 
م�ش��ح الذاكرة الم�شتركة بينها وبين تلك الأنظمة العميلة 
الم�شان��دة للم�ش��روع الغرب��ي ف��ي المنطق��ة، اإ�شاف��ة اإل��ى 
خلخل��ة المواق��ف والمبادئ الم�شتركة، م��ا اأدى اإلى تباين 
الروؤي��ا الموح��د ة، من اأجل امة عربية واح��دة، ومن اأجل 

ثقافة فاعلة بناءة. 
ومع الأ�شف، ينظر الجيل الجديد من ال�شعب العربي اإلى 
العروب��ة كع��بء. اأو كما لو انها ثوب قدي��م بطلت مو�شته، 

وعليه��م ا�شتبدال��ه باآخ��ر يليق بمرحل��ة ال�شياع والتفت��ت، وكاأنه - اأي ث��وب العروبة - غي��ر نافع في زمن 
العولم��ة والميدي��ا المخيفة التي تدير العالم كله من خ��الل منظومة مركزية، قوية، ت�شيطر على العالم 
فكري��ًا ومادي��ًا وع�شكريًا، والتي تعمل على تزيين التحولت الهدام��ة لمفهوم الحرية والنتماء والأر�ص. 
كم��ا زين��ت و�شهلت لالأجيال ال�شابة، الهج��رة، والغتراب، وترك البالد لم�شيره��ا. لكن الغرب ومن خالل 
الوقائ��ع الملمو�ش��ة ل يقبل ه��وؤلء ال�شباب ف��ي مجتمعه اإل كتابعين ل��ه، اأو كمنفذين لإرادت��ه و�شيا�شته 
وخططه التي تهدف اإلى مجابهة العروبة والإ�شالم، لأنهما ي�شكالن الخطر الأكبر عليه وعلى مخططاته 
الت��ي ته��دف ل�شتغ��الل العالم النام��ي مادي��ًا وثقافيًا، اإ�شاف��ة لنهب ثروات��ه الفكري��ة والمعنوية وخرق 
هويت��ه، وتحويله��ا اإلى مجرد �شجل نفو�ص ل اأكثر. بحيث يبقى م�شتهلكًا، ل منتجًا ول موؤثرًا ول فاعاًل في 

الح�شارة الجديدة.
اإن الغ��رب ل ي��كل ول يمّل منذ عقود ول يتعب من محاولته في زرع الفتن الطائفية والعرقية. واعتبار 
اأي ثقاف��ة غي��ر ثقافته هي مجرد ثقافة قتل وتخلف وجهل. لذل��ك ل يخجل قادة الغرب من مجاهرتهم 

بهذه التو�شيفات، وال�شخرية من العرب والإ�شالم تحديدًا. 
م��ع كل م��ا تقدم اأجد اأن التاريخ العربي يحتاج اإلى اإعادة النظر في مقوماته وتاأثيراته على الم�شتقبل، 

بعد ت�شتت الهوية وموت الذاكرة الم�شتركة وت�شظي الم�شطلحات وتحويرها من معنى اإلى معنى اآخر.
 اأما اللغة التي كانت الرابط الأ�شا�شي للعروبة وبوتقتها، فلن ت�شتطيع ان تحمل تحولت الع�شر وحدها، 
ول��ن تق��در اأن تواجه كل هذه المبعثرات اإلى النهاية مالم يتدارك العرب ذلك او ي�شعوا جاهدين للنهو�ص 
م��ن �شباته��م وتبعيتهم مع الإيم��ان والإ�شرار على �شناعة تاري��خ جديد يليق بما�شيه��م التليد وبثقافتهم 
العريق��ة. ولع��ل الع��بء الأكبر �شيقع عل��ى المثقفين المتنورين من ه��ذه الأمة الت��ي �شتنقر�ص )كما قال 

اأدوني�ص( اإذا لم تتدارك ر�شالتها الفكرية العظيمة. وتقدر وتفخر بر�شالتها الإن�شانية والح�شارية. 

كلمة أولى
 كتبتها: أنيسة عبود

رسالة إلى 
المستقبل

اللغ��ة الواح��دة تصنع 
الثقاف��ة الواحدة التي 
بدوره��ا تش��كل اآلمال 
والمشاعر المشتركة، 
المش��ترك  والتاري��خ 
للع��رب. وبالتالي ينتج 
عن ذلك ذاكرة موحدة 
متش��ابكة  ومصال��ح 
متش��ابهة  ومواق��ف 
م��ن قضايا كثيرة تخص 
األمة العربية الواحدة.



إذا أردت أن تختصر الطريق فلترافقك بأغنية وصديق..
رسول حمزاتوف

قراءاتشعر
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  كتب: محي الدين محمد
ع���دا  م���ا  الأل���وان  ل���كّل  جامع���اً  الأبي����ض  الل���ّون  كان  اإذا 
الّلون الأ�س���ود، لأّنه -اأي الّلون الأ�س���ود- يمي���ل اإلى الجفاء، 
والب���رودة، وقد ُيعّك���ر الطّباع، والأمزج���ة، باعتباره يتطّلب 
اإلمام���اً بالأبعاد التي ُيف�س���ي اإليها، ول �س���ّيما اللّبا�ض الذي 

يرتديه الآخرون عند فقدهم من يحّبون...
به���ذا المعنى يج���يء الل���ّون الأبي�ض ُمتدّرجاً ف���ي اإثارته، 
خيوط���ه  م���ن  الطالع���ة  الح���رارة  درج���ة  لمتالك���ه  نظ���راً 
الُمتجّمع���ة ف���ي دائرِة الدللت الُموحية، بعيداً عما ُي�س���ّمى 

بالُم�سطلحات... 
وف���ي زحمة الأل���وان ال�سوداء التي ظّلل���ت كّل المعابر بما 
فيها الثقافة على حدود ع�سرنا الماأزوم، مّما �سيدفع بهذه 
الثقاف���ة لال�ستيط���ان اأخيراً في ج���زر الن�ّسيان. لك���ّن اللّون 
الأبي����ض ق���د ُيطّل عل���ى اأ�سحابه، م���ن خالل ن���واٍة مركزّية 
جدي���دة ول �سّيما في عالم الإح�سا�ض، والإدراك الذي ل بد 
من���ه لل�س���اعر الذي يبحث ع���ن عالقة معرفية ذات ن�س���وج 
فك���ري برداء جمالي، يربط �س���احبه بن�س���ه اأّوًل، وبع�س���ره 

ثانياً...
البنية األسلوبية في النصوص:

م���ن هن���ا اأ�س���تطيع الق���ول: اإّن ف�س���اء الروؤيا ال���ذي دخله 
الح���زن  مهرج���ان  ديواني���ه  ف���ي  حم���دان  محم���د  ال�س���اعر 
الع���اري/ وبتغرام���و- و�س���رفة الأبجّدي���ة – ق���د دّل���ل فيهما 
عل���ى امتالك���ه الطّب���ع ال���ذي عّززت���ه الموهب���ة الفطري���ة. 
اأن يغف���ل  ف���ي اختي���ار مطالع���ه، وربطه���ا بالخواتي���م دون 
الن�س���يابية الت���ي حركته���ا الإيقاع���ات، وال�س���ّور المتتالي���ة 
التي ظهرت معها الّن�س���و�ض معافاة على ال�س���عيد البنائي 
الُمتمث���ل بالو�س���ول اإل���ى الُمتلّقي عبر ُمراع���اة النتقاء في 
حركية الت�س���بيهات التي اأ�ّس����ض على اأركانها لغته ال�س���عرية 

الّنا�سجة...
ولف���ت انتب���اه القارئ في خطاب���ه ال�س���عري الحديث على 
اأن���ه واح���د مم���ن يبحث���ون عن الأن���ا ال�س���ائعة، بي���ن قريته 
بتغرام���و – اأو )بي���ت غرام���ه( والأماكن الأخرى ول �س���يما 
المدين���ة التي يقي���م فيها الآن، وبين عروته التي ل انقطاع 
لها في العملّية الإبداعّية �سعراً، وا�ستطاع اأن ي�سكن اأ�سياءه 
المول���ودة عب���ر تج���اذب المعاني ف���ي الحقل الفن���ي ُمعتمداً 
عل���ى ق�س���ّية الت���ّزاوج بي���ن الألفاظ وم���ا تحمله م���ن اأفكار، 
ففي ق�س���يدته التي جاءت على �سكل مقاطع تطول وتق�سر 
وفق���اً لمناخه النف�ّس���ي، وقد �س���ّبها في اإنائ���ه الّريفي، حتى 
كاد ُيتع���ب النقد التطبيقي، ف���ي هذه المرجعية التي األب�ض 
فيها الن�سو�ض ثوباً معا�سراً، وبتقنية لفتة، فكان مقيا�ض 
الج���ودة عنده، هو هذه القيمة التي تعك�ض الرقة في دماثة 
الألف���اظ وق���د جّرده���ا م���ن الُمح���اكاة والتقلي���د بم���ا يخدم 
روؤيت���ه ف���ي الحياة... يقول في ق�س���يدته الأول���ى من ديوان 

مهرجان الحزن العاري �ض7 ما ياأتي:
والّسحابِة والنّو/ هذا الطّويل الطويل فراُت دمي/ كان 
العشق  وبوصلُة  السّهم  واثَق  َمَهٍل/  على  يتمّشى 
في  مأتٍم  من  يركُض/  اآلن  وهو  أحبّته/  درَب  تعرُف 
وفي  الثكالى/  ضلوع  في  مأتٍم  إلى  البالد/  عروق 

العروتين هما مأتمي/...
لقد فاو�ض ال�س���اعر دمه على ال�س���ّير الطويل لأنه يعرف 
الطّريق اإلى اأحّبته، وهو ُيم�س���ك بالبو�سلة التي حّدد معها 
���دم بالماآتم التي تعي�س���ها بالده في  الجه���ات كّلها، لكن���ه �سُ
ظّل اأزمتها الُمرّكبة، ومّما زاد في وجعه اأكثر هو ا�س���تغاثات 
الأمه���ات اللواتي فق���دن اأبناءهن وقد اخت���اروا مجاورة اهلل 
ف���ي ال�ّس���ماء ال�س���ابعة فاأعل���ن ع���ن موقف���ه الوطني ك�س���اعٍر 
يع���رف حقيق���ة الموؤامرة، ورف����ض الحياد ال���ذي يميل اإليه 
�س���عفاء النفو����ض م���ن اأبن���اء جلدت���ه، فج���اء ح���رف الق�س���م 
)ال���واو( ال���ذي هو ح���رف جرٍّ يجرُّ المق�س���م ب���ه ويتعّلق مع 
مج���روره بفع���ل مح���ذوف دائم���اً ه���و الفع���ل )اأق�س���م( ب���� ... 
وارت���دى م���ع ه���ذا الق�س���م عب���اءة الإ�س���مار ف���ي مطالع���ه، 
ونهايات الق�سائد، حتى جاءت �سوره ت�سبه المنديل الناعم 
الذي تلب�سه )بتغرامو( قريته، واكتنزت اأ�سرار البالغة من 
خالل معرفته الجيدة، بخ�س���ائ�ض معا�سرتها، وما حملته 
معه���ا اللغ���ة م���ن ع���روق درامي���ة، بحي���ث ت�س���تولد كل فكرٍة 

اأفكاراً اأخرى، ولكن بقالٍب ا�ستعاري ُمريح... 
وكاأن���ه اأراد الق���ول: اأق�س���م ب�س���حابك الماط���ر ي���ا ربُّ اأنني 
�س���اأتابع موقف���ي لأج���ل حماي���ة ح���دودِك ي���ا �س���يعتي، لأن 
�س���حابك �س���ريك دم���ي ف���ي ا�س���تعادة الحي���اة الت���ي �س���ربها 
الجف���اف، وح���ّل بها القح���ط، وامت���ّد فيها �س���بح الخراب... 

وله���ذا خت���م المقطع بقوله: )وفي الُعدوتي���ن هما ماأتمي( 
يعن���ي ف���ي كّل م���ا تنقل���ه الماآت���م، وم���ا ت�س���كنه الأوج���اع ف���ي 
اأج�س���اد الأمهات الثكالى... هو في الحقيقة �س���ّر ق�س���مه في 

نهاية المطاف... ولكن على امتداد جغرافية الوطن.
ويم�س���ي ال�س���اعر ف���ي مقاطع���ه الأخ���رى ما�س���كاً باللغ���ة 
الجاذب���ة، ف���ي عمليت���ي الظه���ور والإخف���اء، وق���د اكتمل���ت 
الجمل���ة  ف���ي  الُمتما�س���كة  التراكي���ب  و�س���ّيجتها  البنائي���ة، 
لُمقّومات���ِه الجمالي���ة،  ُم�س���ابهاً  الّن����ض  الخبري���ة، ليجي���ئ 
ع���ن الّزوائ���د ال�س���كلّية، والح�س���و  ر�س���اقًة، واإتقان���اً، بعي���داً 
- الق���درة عل���ى التوا�س���ل  الُم�س���يء مّم���ا منح���ه -اأي الن����ضّ
م���ع الآخري���ن، زماني���اً ومكاني���اً، في تف���رّده وا�س���تقالليته: 
وتمّك���ن ال�س���اعر في عب���وره الأمكن���ة اأن يكون هو ال�س���اهد، 
عل���ى اأمالحه���ا ول �س���ّيما تل���ك الأماك���ن الغام�س���ة، الت���ي 
تحتاج اإلى نجاعٍة اأكثر في دخولها ول �س���ّيما ممن ارتبطوا 
بق�س���ية الحي���اة الوجودي���ة، كال�س���اعر محمد نف�س���ه. حيث 
نقل���ت عالقته مع ن�سو�س���ه حجم اإدراك���ه لطبيعة اللّهجات 
الت���ي كانت وراء اأحداث وطنه، عربّياً وعالمياً، وتهدف كّلها 
لأن يعي����ض الّنا�ض ُمغّيبين، ع���ن ذواتهم في جغرافية الآباء 
والأج���داد التي توارثوه���ا وهم ُملزم���ون بحمايتها والدفاع 

عنها اأّياً كانت الت�سحيات.
وتح���ت عن���وان /اللغ���ة الُمقفل���ة/ ف���ي الدي���وان عين���ه في 
ال�س���فحة رق���م /11/ يع���ود ال�ّس���اعر اإل���ى واو الق�س���م ليكون 

ق�سمه هذه المّرة /بال�سماء واأ�سرارها الدفّينة/ قائاًل:
بحرنا  في  الملوحَة  سألَت  /لو  وأسراِرَها:  والّسماِء 
الّسواقي  سألت  لو  صاحبي!/  يا  المتوسط/  )األحمَر( 
عن  هناك/  الّنادبات  عن  دفونًا/  حْزنًا/  تتفجّر  التي 
على  توءمين  وقاتله  القتيل  لوجدت  هنا/  الّنادبات 

ميئدة الفقر/ شماعتين على درج المقصلة/
ولئن كان ال�س���عر براأي بع�ض النقاد، هو محاكاة ال�س���اعر 
لأ�س���يائه عب���ر الحوا����ض الخم�ض، فاإن ال�س���اعر هن���ا قد نقل 
اأفكاره بطريقة ا�ست�س���رافية داعماً اإياها بع�س���قه للم�س���افات 
المفتوحة اإلى ما ل نهاية. وكاأنه يريد اأن يجعل من اأمالح 
البحر التي ذاق طعمها زمناً على �س���اطئ البحر الُمتو�س���ط 
ق���د تغي���رت الآن ولونته���ا الأحق���اد عل���ى ال�س���عب ال�س���وري 

وقراره الُمقاوم.
واإذا كان���ت المقولة ال�س���ائعة بين ال�س���عراء، والُكّتاب على 
اخت���الف اأنواع الجن����ض الأدبي الذي ي�س���اهمون به هي )اأن 
البالغة الإيجاز( فاإّن ما عك�س���ته ن�س���و�ض ال�ساعر هو لون 
البيا����ض ال���ذي م���ال اإلي���ه لكنه يع���رف اأن الل���ّون الأزرق هو 
�س���ديق البيا�ض، في عمقه فاختار ا�س���م البحر في المقطع 
���ل معه���ا لغته على  لي�س���تغني ب���ه عن الإفا�س���ات، والتي ف�سّ
مقا�س���اٍت تليق بها، ودونما حاج���ٍة اإلى ثنائية العتدال على 

�سعيدي المبنى والمعنى معاً، وعلى حدٍّ �سواء... 
وفي المقطع التالي من نف�ض الن�ض �ض12 يتابع ال�ساعر 
�س���قائهم،  عل���ى  المتخا�س���مين  اأولئ���ك  ُمخاطب���اً  فيق���ول 
و�س���ياعهم، وه���م يج���دون ف���ي التبعي���ة لالآخري���ن حاج���ًة 
التوا�س���ل معه���م زاعمين اأنه���ا تنقذهم مما ه���م فيه وعليه 
فيوؤكد على اأن الأ�س���باب التي اأو�سلتهم اإلى ذلك تحتاج اإلى 
قل���وب جديدة تع�س���ق الوط���ن وتن�س���ى اأعداءه كم���ا في هذه 

الكلمات:
الّدار  وهرة  في  الخصومة  أهل  الحرائق!/  شتاء  يا 
طوبى  الحديقة:  ورود  قالت  رجمناه/  /شقّي  قالوا: 
الوهم/  غيمة  من  والفرز/  العنف  من  مستقباًل/  له 
واحة  إلى  فّر  له/ حين  الرواسم/ طوبى  من عرس كل 
القلب/ ما أوجع العشق يا قلب!/ حين استجارت به لغة 

العقل/ من سطوة اللغة الُمقفلة/.
وحتى ينجح ع�س���ق القلوب وتدفاأ معها اأح�س���ان الأمهات، 
وح���دود الوطن/ ل بّد من التخل�ض من تلك اللغة الوافدة 
وقد اأ�س���اعت الكثيرين من اأبناء الجيل ال�ساب في الأوطان 
الفقي���رة – كال�س���ومال – ونيجيري���ا في اإفريقي���ا – والآن 
دف���ع اليه���ود ثمن م���ا يحدث في بالدنا كل م���ا يملكونه من 
ده���اء، وخط���ط ا�س���تعمارية، ليربح���وا ف���ي النهاي���ة عنوان���اً 
�سغلهم طوياًل هو )الدولة اليهودية( لهذا ركز ال�ساعر في 
ن�سو�س���ه على اإلغاء دور الخ�سومة بين الأهلين، والتم�ّسك 
بال�س���جايا، و�س���جاعة الثقاف���ة بالعم���ل الُمثم���ر لأج���ل حياة 
اآمن���ة ف���ي عال���م ماأزوم ف���كان عنوان ن�س���ه الآخر /يا�س���مين 
الحزن العاري/ �ض103 من ديوانه مهرجان الحزن العاري 

اأي�ساً. حيث يقول: 

الكون  الصبح في  أعياده: /سفُر  الثلج/  /مهرجان من 
المحبين/  النّسر/ نخل  أرجوحة  البحر  /خالّنُه:/ شرفة 
عند  ريحانها  األرض  تبسط  المدى/  براق  والنّيران 
مفردًا/  عاشقًا/  موداتنا/  حرير  من  سندسًا  أقدامِه/ 
واليمام على فوح جوّريٍة بين رصيٍف وآخر/ بين عبوٍر 

وآخر.
ف���ي هذا المقط���ع تو�س���ّلت المج���ازات، في لغ���ة العاطفة، 
م���ن خالل مزج ذاتية ال�س���اعر مع مو�س���وعه الذي �س���ّواأته 
الُمف���ردات الحاملة لموقف���ه الُمتجّدد وراثياً تجاه دم�س���ق، 
التي ان�س���وى تحت لوائها، زمناً، واكت�س���ب وّدها فكانت هي 
بل���ده الذي عّل���ق على يا�س���مينها، زمان���ه الأول، وكان لذلك 
الزمن عالماته التي تعطيه الخ�س���وبة، و�س���يوع الُم�سلّمات 
باأن دم�سق هي الغارقة في ح�سنها، وكواكبها النهارية، وقد 
بدت �ساحًة للكون يقيم فيها الزائرون مهرجانهم الأبي�ض، 
وينعم���ون بعب���ق يا�س���مينها، وقد انحن���ت كّل الروؤو����ض، اأمام 
قا�س���يونها حيث ولدت الن�ّسور، وارتقت مودة الأ�سدقاء في 
عالقتهم ال�سادقة، مع اليمام الذي تحول عا�سقاً ل�سمائها، 
وكذل���ك العابرون على اأر�س���فتها وقد نعموا ب�س���داح الفرح 
من �س���فائرها الم���دّلة على نهر بردى، و�س���خور قا�س���يون 

اأي�ساً.
لقد اأدار ال�س���اعر في هذا الن�ض ت�س���بيهاته البالغية من 
خ���الل توزي���ع فني تالقت مع���ه تاأثيراته واأوماأت الإ�س���ارات 
لتدل���ّل عل���ى طبيع���ة العالق���ة م���ع دم�س���ق باأنه���ا تق���وم على 
التعاي�ض، والتبادل المعرفي، واحت�سان الآخرين بعالقتها 
الح�س���ارية الت���ي األفته���ا من���ذ زم���ن طوي���ْل... ولأج���ل هذا 
الغن���ى الُمتن���وع الأبع���اد كان���ت ال�س���ام مح���ّط ال�س���تهدافات 
الخارجي���ة الت���ي اأو�س���لت ال�س���اعر لأن ترتب���ك على �س���فتيه 
العناوين التي األفها في لقاءاته دم�سق زمن ال�سباب الأول، 
ومن ثم دفعت به لأن ي�س���تخدم مفرداٍت حزينة وقد اهتزت 
معها اأوتاره الب�سرية، وال�سّمعية وهو يقراأ الآن في حياتها 
مفك���رًة العم���ر الثاني���ة بع���د م���ا دخ���ل الخري���ف الآخ���ر ف���ي 
زمن���ه الثاني بين �س���وارعها، وفوق اأر�س���فتها، وداخل قاعات 

الجامعة اأي�ساً يقول �ض109- �ض110 
بنودي  استقالت  ثم   / كاْن...  لي/  كاَن   / بلٌد  لي  كاَن 
عتوِّ  من  أخرجت  زلزالها/  األرض  وزلزلت  العقل/  من 
براكينها/ ألف سيٍل من الظلم / والحقد/ فاختلطت 

في لساني العناوين/... 
ف���ي ا�س���تخدام ال�س���اعر للفع���ل الما�س���ي الناق����ض )كان( 
ثم���ة دلل���ة عل���ى زمن األب�س���ه الح���دث رغ���م اأنه ظل ي�س���كو 
نق�س���اً من خ���الل الخبر المقدم للفعل الناق�ض كان اأي�س���اً 
كم���ا ف���ي قوله: /كان لي بل���ٌد/ ... اأي اأنه عا����ض مرحلًة من 
حيات���ه ف���ي لبا�ض دم�س���ق المعه���ود. وها ه���و الآن يقف على 
)زلزل���ة اأر�س���ها( وكان الداف���ع وراء ه���ذا الزل���زال... وه���ذه 
العتمات الجارحة التي جعلته يعتمد لغة البيان، والك�س���ف، 
وال�س���تعارة في )قوله ا�س���تقالت بنودي – ثم يكمل الجملة 
بكلمة العقل لتكون/كناية عن �س���فة/ وهي اأي�س���اً الجديرة 
بالإي�س���اح... لأن التقاب���ل بي���ن جملت���ي )ا�س���تقالت بنودي( 
و)زلزلت الأر�ض( قد جعل الأ�سياء الخفية والمتوهمة في 
لغ���ة البيان واقعاً حقيقياً تحياه دم�س���ق ف���ي الألفية الثالثة 
وكان وراء ذل���ك م���ا اأ�س���رنا اإلي���ه ف���ي �س���ياق الن�س���و�ض ه���و 
الموؤامرة الكونية على موقف دم�س���ق من حّرا�ض ال�سيا�س���ة 
الغارقة في حقد اأ�س���حابها واإلى جوارهم – اأعراب الع�س���ر 

الأخير.
»واإذا كان الّطب���ع نعم���ًة اإلّهي���ة م�س���حوباً بالفط���رة” كما 
ي�سير اإلى هذا اأحد النقاد في كتاب الدكتور محمد مرتا�ض 
)النق���د الأدبي القدي���م في المغرب العرب���ي �ض111( حيث 
ن�س���تنتج م���ن ه���ذا الراأي وق���د وقفنا على دي���وان /مهرجان 
الح���زن الع���اري/ اأن ال�س���اعر محم���د حمدان قد عب���ر اآفاق 
روؤيت���ه في �س���ياغة الُمقوّمات الجمالية، الت���ي تهّز النف�ض، 
وُتثي���ر وج���دان الق���ارئ، لأن قدرت���ه التعبيري���ة بادي���ٌة عل���ى 
�س���طح ال���ورق، وال���ذي اأث���رى عبره���ا ن�سو�س���ه حت���ى ذروة 
العط���اء، وكان لتوا�س���له م���ع ما�س���يه اأهمي���ة ف���ي ُم���وؤازرة 
فيه���ا  اخت���رق  الت���ي  وطن���ه  اأزم���ة  م���ن  الجدي���دة  مواقف���ه 

ال�سوريون كّل المعجزات.
اأّم���ا ف���ي ديوان���ه الثاني /بتغرام���و/ و�س���رفة الأبجدية – 
ف���اإن الُمتتب���ع لن�سو�س���ه يقراأ فيه���ا لغًة دافئ���ة، معلقة على 
الحنين، وفي مفارقة الإتقان لبنية الق�س���يدة عنده �س���وف 
يلم����ض المتلق���ي معادل���ة ال�س���ّدق الفن���ي وي�س���هد على هذا 

�س���هولة المرئ���ي ف���ي الم���كان الذي ُول���د فيه طفاًل، و�س���اباً، 
حت���ى غ���ادره وقد ط���ارده الآن خريفه الثان���ي وها هي )بيت 
غرامه( وقد ا�س���تهوته �س���فائرها ال�سابة دائماً، وقد ر�سمها 
ف���ي دفات���ره المدر�س���ية، وباأم���ر اإله���ي ق���د توّدع���ه، وه���ا هو 
�س���عور الّرحي���ل يعر����ض التفا�س���يل كّلها، عبر ذك���ر الأدوات 
الت���ي داعبها �س���غيراً، والأمكن���ة التي تجول فيه���ا وما تزال 
اأم�س���ك  وق���د  ن�سو�س���ه،  ف���ي  حا�س���رًة  الم�س���يئة  عتمته���ا 
بخريط���ة الطبيع���ة الت���ي كان �س���فيرها، حيث بثها �س���كواه، 
فحر�س���ته على �سحبة اأ�س���جارها، وريحانها، باأناقة روحية، 
وا�س���تطاع اأن يف�ّس���ر كّل مفرداته���ا لطاّلب���ه – واأ�س���دقائه، 
وحت���ى تقويم���ه ال�س���هري، ال���ذي كان يح�س���ي م���ن خالل���ه 
عدد الق�س���ائد التي يكتبه���ا ومقيا�ض الجودة منها يومذاك 
ه���و هذا التعلق ال�س���ديد، بمنازله���ا الطينية، “و�س���راجها” 

الفقير. يقول �ض11، من ديوان بتغرامو: 
في  المشوار  يورق  صباحِك/  إلى  الصّباح  بي  يطيُر 
تحتشد  الحال؟  كيف  أغنيتي/عصفورين/  عيني 
عند  النّور  كسيف  مرافئنا/  عبرت  التي  التفاصيل 
/ البحر:  قال  تبتسمين/   / البحر  جّلنار  توقظ  رباِك/ 
َتتلمس  يا.../  عليِك  الّسالم  قلُت  مرحبًا.../  أهاًل... 

المرقاة أنهار الجبين/.
لق���د امتل���ك ال�س���اعر ف���ي قريت���ه وجهي���ن ت�س���ابكت عل���ى 
خطوط الوجه الأّول هذه التفا�سيل الُمتنوعة في معانيها 
���باح ليطارد ف���ي حقولها كل خواطره، وهو  حيث ينقله ال�سّ
يعق���د النّي���ات ليبتكر ذاته في لغة ال�س���عر التي ل تخلو من 
ف�س���احة ال�س���هولة، وثقاف���ة ال�س���روح وه���و ُيمازح الح�س���ى، 
وي�ستعيد كتابة تاريخها لتدفعه الذكريات ل�سياغة قوانين 
معا�س���رة تجي���د فق���ه البالغة وه���و يقراأ ف���ي معجم قريته 
)وبيت غرامه( اأ�س���ماء هذه الأدوات التي يعرفها الريفيون 
واأنا واحد منهم وقد �س���دتني لأ�س���ارك ال�ساعر في الحفاظ 
عليها رغم اأن �سقوف الطين قد فنيت الآن في اأكثر القرى 
ال�س���ورية ول �س���يما ال�س���احل ال�س���وري. ومنه���ا: )القرط���ل 
لل�س���ّلة والباّلن لل�سوك ال�س���غير المعروف عندنا. والمكّبة 
وال�ّس���يباط وال�ّس���اموك( وغير ذلك من اأ�س���ماء تثير �س���هوة 

الوراء ولكن؟!
وفي ا�ستح�سار ال�ساعر لهذه الأدوات وقد عاد اإلى قريته 
زائ���راً، ثمة ن�س���وة �س���وفّية، عميقة، ربّما يفق���د معها منجل 
الح�ساد، وقد ي�سرق من عمره �سنة اأخرى، لتدور به الدنيا 
ف���ي معال���م قريته – وتحتجز روح���ه، وكاأنها مثلث متوازي 
الأ�س���الع، ي���وؤدي دوراً وظيفي���اً، ف���ي الإ�س���افات البالغي���ة، 
داخل ن�س���و�ض )بتغرامو( الطالعة من خ�سو�سية محلية( 
غي���ر اأنه���ا ذات اإ�س���ارة مهم���ة ف���ي حي���اة ال�س���اعر، وه���ي ذات 
عناوين ُمختلفة اأي�س���اً – في تلويح الإ�س���ارات واخت�سارها، 
وقد انت�سر ال�ساعر في منهجه على كّل الم�ستويات ليترك 

بعد ذلك الحكم  للمتلقي حين يقراأ �ض18
 بتغرامو/ تؤرّقني الهواجس/ وهي تكبر بين أعمدة 
السؤال: / أ. أنِت بيت غرامه/؟ /أم أنت ُبتُّ غراُمُه؟ /أم 
أنِت بات غراُمه هيمان؟/ فارتحلت ركائبه/ لتبحث عن 

سبيٍل في السبيل/ وعن حضوٍر في الغياب/.
ه���ل تعود الهواج�ض بال�س���اعر اإلى الظلم���ات الثالث التي 
خ���رج منه���ا على ح�س���ير اللّهف���ة في بيت���ه الطين���ي ليرافق 
عب���ق الّرند، والبخور في �س���فينته البري���ة التي يطرح منها 
الأ�س���ئلة على من حوله من العابري���ن؟!... اأم اأنه اّتحد في 

ثقافة المكان ليروي لنا ما�سيه الحا�سر في الذاكرة؟! 
ورّب �سائل يقول ما هي الظلمات الثالث التي ت�سكل فيها 

ج�سد ال�ساعر الترابي؟!
ف���ي الج���واب على هذا اأق���ول: اإنها ظلم���ة البطن، وظلمة 
الرح���م، وظلم���ة الم�س���يمة، وهي الت���ي دفعت بال�س���اعر لأن 
يجع���ل من )بتغرامو( مر�س���ده الروحي الأعلى بعدما خرج 
م���ن تلك الظلمات ليكتمل ج�س���ده ال�س���عري، وقد اغت�س���لت 
قريته بوجدانه، واأ�ساءت لغته اأمامها حديث الأمواه، حين 
ت�س���ج الينابيع، وتّجف ال�س���واقي، وتعلن الّديار اأن ال�س���اعر 
ال�س���اب، �سوف يغدو كهاًل ولكنه كاأ�سحابه المبدعين... لن 

يموت اأبداً... لن يموت... 

عتمة البياض األخيرة
بتغرامو – ومهرجان الحزن العاري- للشاعر محمد حمدان



الي��وم ونحن عل��ى م�شارف انتهاء ع��ام وا�شتقبال عام 

جديد، ع��ام لملم اأوراق��ه وا�شتعد للرحي��ل وهو يودع 

ذكرياتن��ا واأفراحنا وماآ�شينا، وع��ام جديد يمثل اأماًل 

ف��ي م�شتقبل اأف�ش��ل، وطموحًاَ اإلى ال�شتق��رار والفرح 

ال��وداع  وبي��ن  والح��ب، 

تختل��ط  وال�شتقب��ال 

ال��روؤى لت�شكل حالة من 

ال�شبابية التي ل تريك 

ب�شي�ش��ًا  اإل  ذات��ك  م��ن 

م��ن اإ�شارات م��رور قد ل 

ترى.

العام الذي يرحل عمر 

اإ�شاف��ي  ور�شي��د  م�ش��ى 

اإلى ذاك��رة تعج بالحزن 

عن  والبح��ث  والترق��ب 

اإل��ى  تو�ش��ل  م�ش��ارات 

فرح��ة و�شط م�شاحات الألم، عام غابت عنه الأحالم 

وغ��دا الواقع القا�ش��ي �شيد الموقف. الع��ام الحلم هو 

رغب��ة بالح��ب، رغب��ة بالحل��م، ورغبة ف��ي عي�ٍص جل 

طموح��ه اأن ي�ش��ل ح��د الكتف��اء وفي الع��ام الجديد 

كذل��ك �شع��ي الأمان��ي اأن يك��ن اأماني��ًا، وعندم��ا يغ��دو 

الكتف��اء حلم��ًا فه��و طرح م�ش��روع ي�شعى نح��و البقاء 

ليكون الإن�شان قادرًا على البقاء ما بين عامين م�شافة 

ق�شي��رة زمنيًا لكنها متخم��ة بالأفكار مح�شوة بال�شوق 

اإل��ى حي��اة اأف�ش��ل، طموح��ة لأف��ق جديد تت�ش��ع فيه 

دائرة الروؤية، فقد و�شل الغب�ص اإلى حد العماء..

اأيها العام الجديد �شالمًا.. وعلى حبل اأفكارنا ن�شرنا 

همومن��ًا كي تجف ب��دفء �شم�شك التي ناأم��ل اأن تكون 

�شم���ص محبة ورخ��اء.. اأيه��ا العام الجدي��د بك تكبر 

الأمان��ي وعلي��ك اأمل الح�ش��ور في دوام��ة عمر يحتاج 

اإلى اأن ي�شتقّر في مداراته..
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تدمر تستعيد صباها

بين 
عامين

العام الذي يرحل 
عمر مضى ورصيد 
إضافي إلى ذاكرة 

تعج بالحزن 
والترقب..

  كتب: غياث رمزي الجرف

باسم عبدو..
مقاربة في الذكرى السادسة لغيابه...

    الأدي����ب، الكات����ب، الإعالمي، 
والإن�س����ان  الملت����زم..  ال�سيا�س����ي 
م����ن  عذب����اً  نه����راً  يتدّف����ُق  ال����ذي 
����ة والتعاطف والم�س����اعر  الحيويَّ
الوجدانية الدافئ����ة والحانية... 
)با�س����م عب����دو/ اأب����و �س����فيع( ل����م 
يكن في اأي وقت بال ق�سية وبال 
مبداأ.. انحاز اإلى �سعبه ووطنه.. 
الوطني����ة  بالثقاف����ة  وتم�ّس����ك 
الر�س����الة  بثقاف����ة  التنويري����ة.. 
و�س����جاعة  بح����زم  ووق����ف   )...(
وقناعة �س����د ال�س����تغالل والقهر 
����ب  والتع�سُّ الجتماع����ي.. 
و�س����د  والإره����اب..  والتط����رف 
المذهبية والطائفية والفئوية.. 
وعل����ى  الميادي����ن،  مختل����ف  ف����ي 
ناه�����ض  الم�س����تويات..  جمي����ع 
بق����وة تل����ك المخلوق����ات القاتلة، 
حت����ى  والمتوح�س����ة...  الدموي����ة 
الأح����د  )�س����باح  رحيل����ه  لحظ����ة 

2015/11/29( المت�س����بعة ب����� )الثقاف����ة( الوهابي����ة التكفيري����ة 
الخارج����ة من الكهوف والظلمات والمذاب����ح، ومن فقه الحقد 

والكراهية...
    في الذكرى ال�ساد�سة لغيابه المادي الوجيع.. اأتقّدم بهذه 

المقاربة.
    ن�س����رت جري����دة الأ�س����بوع الأدب����ي الت����ي ت�س����در ع����ن اتح����اد 
الكّت����اب الع����رب في �س����ورية، في عدده����ا )1420_ �ض2( مقاًل 
للكاتب با�س����م عبدو تحت عنوان: الأدب ال�س����اخر اإنجاز متقّدم 
لثقاف����ة الح����وار، بّين في����ه )الكات����ب( اأّن الأدب ال�س����اخر قديم، 
وق����د ارتق����ى ال�س����لم الإبداعي روي����داً، رويداً ف����ي اأحلك ظروف 
ال�س����تبداد والظلم وال�س����تغالل والتفاوت الطبق����ي.. واأّن هذا 
الأدب ق����د تط����ور وتناول، اإلى جانب الفكاه����ة والنكتة والنادرة 
والطرفة وال�سحك، مختلف الق�سايا ال�سيا�سية والجتماعية 
والقت�س����ادية والإن�س����انية.. ع����ن طري����ق الح����وار ال�س����عري اأو 

ال�سردي اأو الحكاية... 
    وذه����ب الأدي����ب با�س����م عب����دو ������ وهنا بيت الق�س����يد ������ اإلى اأّن 
مايجري بين طرفين/ �سخ�سين من حوار ومجادلة، من اأخذ 
ورّد، م����ن اإط����الق ه����ذا ال����راأي اأو ذاك والجواب علي����ه، والتفّنن 
في الو�س����ف والتو�سيف �س����ّكل اأر�سية منا�س����بة لحترام الآراء 
المتباين����ة، كم����ا �س����ّكل ترب����ة �س����الحة لتنمي����ة ثقاف����ة الح����وار 
ال�س����اخر... )هك����ذا راأى(. ث����م اأورد الكات����ب عب����دو اأمثل����ة م����ن 
ال�س����عر القدي����م )ب�س����ار ب����ن ب����رد ������ اأب����و ُدلم����ة(، وم����ن ال�س����عر 
المهجري )جورج �سيدح �� عبد اللطيف الخ�سن(، ومن ال�سعر 

الحديث )ال�ساعر اللبناني اأ�سعد ر�ستم(.
بداي����ة ن����رى اأّن عنوان المقالة )الأدب ال�س����اخر اإنجاز متقّدم 
لثقاف����ة الح����وار( في����ه طراف����ة ودلل����ة، طرافت����ه تكمن ف����ي اأّنه 
عن����وان جدي����د ُم�ْس����َتْحَدْث ل����م نق����ع على مثل����ه في ه����ذا الباب؛ 
����ه َن�س����يج َوْحده، اأي ل ثاني ل����ه، فالأديب عبدو قد اأْطَرَف  اأي اأنَّ
ف����ي عن����وان مقالته. اأم����ا دللته فلعله����ا )اأظن، اأزعم( تتج�ّس����د 
ف����ي محاول����ة الكات����ب ربط العن����وان بالواقع ال�س����وري الراهن، 
ورغبت����ه العميق����ة ف����ي الح����وار، ول �س����يما ف����ي ه����ذه الأزم����ة/ 
المحنة التي تع�س����ف بنا ع�س����كرياً، اأمنياً، �سيا�س����ياً، اقت�س����ادياً، 
اجتماعياً ومعي�سياُ... ولفت الأنظار من تحت الطاولة اإن �سح 
التعبي����ر اإل����ى تعثر الحوار بين ال�س����وريين، بل )غي����اب( ثقافة 

الحوار خا�سة على ال�سعيد ال�سيا�سي)...(.
    هك����ذا ل����م يبق لدى الكاتب �س����وى القول: اإّن ثقافة الحوار 

تتجلى ف����ي الأدب ال�س����اخر الذي هو 
اإنجاز متقّدم لهذه الثقافة. ترى هل 
ذهب����ُت بعي����داً وتماديُت ف����ي الظنون، 
الأدي����ب  اأّن  الأم����ر  ماف����ي  كل  واأّن 
با�س����م عب����دو ل����م يك����ن ج����اداً، وج����اء 
به����ذا العن����وان عل����ى �س����بيل الدعاب����ة 

والممازحة والمفارقة والُمْلَحة..؟
    على كل حال يبقى ال�سوؤال قائماً 

هاهنا: 
    ه����ل حق����اً )الأدب ال�س����اخر اإنجاز 
متق����ّدم لثقافة الح����وار(؟ األ ينطلق 
ه����ذا ال����راأي م����ن وجهة نظ����ر اأحادية 
النظ����ر  اإع����ادة  اإل����ى  الجان����ب تحت����اج 

والتاأمل وال�ستقراء والجالء..؟
    �سحيح اأننا قد نجد بين �ساعرين 
اأو كاتبي����ن اأو مفكري����ن اأو بي����ن ه����ذا 
الطرف اأو ذاك )حواراً( دون اأن يوؤدي 
ذلك اإل����ى تعكير مزاجهم����ا، ودون اأن 
ي�س����ال اإل����ى ح����ّد التناف����ر والقطيعة 
ه����ذه  ولك����ن  المدّم����ى...  والتناط����ح 
الح����الت خا�س����ة، له����ا ظروفه����ا وتقديراته����ا عن����د اأه����ل الحل 
والرب����ط.. وهي ا�س����تثناء م����ن القاعدة، فالمعطي����ات والقاعدة 
العام����ة تق����ولن ب����ال �س����بهة: ف����ي منطقتن����ا العربي����ة ل اأح����د 
يحاور اأحداً على جميع ال�س����عد، فالم�س����تبدون والمت�س����ّلطون 
ل  والظالمي����ون  والمتع�س����بون  والمتطرف����ون  والمت�س����ددون 
يح����اورون، وفي اأح�س����ن الأح����وال حوارهم ل يتجاوز اأنف�س����هم، 

ول يتعّدى حوار الطر�سان ..؟
    اإّن الواقع ومعطياته ي�س����يران اإلى اأّن الفّن ال�س����اخر يو�سل 
ف����ي بع�����ض الأحايي����ن، اإن ل����م نق����ل في كل حي����ن، اإل����ى النتقام 
والط����رد والنف����ي وال�س����جن وحت����ى القت����ل، كم����ا ح�س����ل � عل����ى 
�سبيل المثال � مع اأبي الطيب المتنبي عندما هجا و�سخر من 
�َس����بَّة بن يزي����د العيني ابن اأخت فاتك الأ�س����دي )هناك جانب 
�سيا�س����ي ف����ي مقتل المتنب����ي وهو حق����د البويهيي����ن/ الأعاجم 
علي����ه، فالمتنب����ي رف�����ض رف�س����اً قاطع����اً �س����يطرة الأعاجم على 
الع����رب وهيمنته����م..(. وكم����ا ح�س����ل م����ع ال�س����اعر اأحم����د فوؤاد 
نج����م _ ول �س����يما في عهد الرئي�����ض )الموؤمن( حتى الخيانة 
محمد اأنور ال�سادات )..؟( _ ومظفر النواب، والمغتال ناجي 
العل����ي )..؟(، وكم����ا ج����رى م����ع /�س����ارلي �س����ابلن/ عل����ى اأي����دي 

الراأ�سماليين الأمريكيين والمكارثيين والنازيين )..؟(.
    واإل����ى جان����ب م����ا تقدم كنُت اأتمنى على الأديب با�س����م عبدو 
اأن ياأت����ي ب�س����واهد �س����عرية اأو نثري����ة اأو كالهم����ا مع����اً تدع����م ما 
ذه����ب اإلي����ه م����ن اأدبنا المعا�س����ر والراه����ن )محم����د الماغوط، 
اأحم����د ف����وؤاد نج����م...( فالمقال����ة خل����ت م����ن  ح�س����يب كيال����ي، 
ذل����ك. كم����ا كنُت اأتمنى عليه اأن ياأت����ي باأمثلة تتوافق مع عنوان 
مقالت����ه وم�س����مونها، فنح����ن ل نق����ع ف����ي مقالته على �س����عر اأو 
نث����ر )يمار�����ض النق����د ال�سيا�س����ي ال�س����اخر، ويتن����اول الق�س����ايا 
الجتماعية الح�سا�سة التي تعّبر عن واقع مجتمعنا، ويعر�ض 
المطال����ب ال�س����غيرة اأو الكبي����رة الت����ي تج�س����د رغب����ات الف����رد 

والجماعة والواقع المعي�ض للنا�ض...(.
    ه����ذه ه����ي مقاربتي الأولية، وهي مقاربة قابلة لال�س����تزادة 
والنم����اء والتاأوي����ل.. كم����ا ه����ي قابل����ة للنقا�����ض والأخ����ذ وال����رّد 

والُمحاَورة و الُمجاَدلة...  
    وبع����د.. عندم����ا نفق����ُد م����ن نحّب����ُه ي�س����ير الزم����ان والمكان 
ُموِح�سين.. ونح�ّض بالأ�سى وال�سجن والغربة.. مدى العمر... 
�س����المي، ما بقيُت، على اأبي �س����فيع/ با�س����م عبدو، الذي األتفُت 

اإليه بقلبي واألقاه على مدار الأيام...
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عمر يحيى شاعر األمل الضائع... محاضرة األديب رضوان السح...
في لقاء متميز بين فرع اتحاد الكتاب العرب وكلية اآلداب في حماة

عم���ر يحيى �س���اعر الأمل ال�س���ائع« عنوان محا�س���رة اأدبية 
مه���ا الباح���ث وال�س���اعر ر�س���وان ال�س���ح اأمي���ن �س���ر  نوعي���ة قدَّ
المكت���ب الفرع���ي لتح���اد الكتاب العرب في حم���اة في 12-8-
جامع���ة  ف���ي  الآداب  لكلي���ة  الثقاف���ي  الن�س���اط  �س���من   2021
حم���اة، بح�س���ور ال�س���يدة د.رود محم���د خب���از عمي���دة الكلية، 
واأ.م�س���طفى �سمودي رئي�ض المكتب الفرعي لتحاد الكتاب، 
وع���دد م���ن مدر�س���ي الكلي���ة وطلبته���ا والأدب���اء والمهتمي���ن 

بال�ساأن التعليمي الثقافي. 
للكلي���ة  الثقافي���ة  اللجن���ة  با�س���م  �س���كر  د.رات���ب  رح���ب 
بالحا�س���رين، م�سيرا اإلى اأهمية هذا اليوم الثامن من كانون 
الأول ف���ي الوج���دان الثقاف���ي والجتماع���ي لرب���وع العا�س���ي 
واتحاد الكتاب العرب، ففي هذا اليوم تمر الذكرى الخام�سة 
والثالثي���ن لرحي���ل ع�س���و اتحاد الكت���اب الباح���ث والمترجم 
البارز �س���هيل عثمان )1932- 1986( الذي اأ�سهم مع معا�سره 
و�س���ديقه وقريبه ال�س���اعر عمر يحيى، ف���ي مراحل حياتهما، 
ول�س���يما مرحل���ة اإقامتهم���ا الم�س���تركة ف���ي حل���ب مدر�س���ين 
للفل�س���فة واللغ���ة العربية بين عامي )1957- 1961(، اإ�س���هاما 
مفيدا في تاأ�س���ي�ض روؤى نه�س���وية اجتماعية وثقافية مزدانة 

بالقيم ال�سامية... 
ب���ت عمي���دة كلي���ة الآداب في جامعة حم���اة د.رود محمد  رحَّ
خباز بالحا�س���رين، وتحدثت عن الخطط العلمية والثقافية 
للكلي���ة في الع���ام الجامعي الحال���ي، واهتمامها بمو�س���وعات 
مت�س���لة بالمناه���ج والخط���ط الدر�س���ية، م�س���يرة اإل���ى مكان���ة 
ال�س���اعر عمر يحيى مو�س���وع محا�سرة اليوم بق�سايا تجديد 
�سعرنا في الع�سر الحديث، وما قدمه في باب مو�سيقا ال�سعر 
م���ن ق�س���ائد جدي���رة بالدرا�س���ة والهتمام، ودعت المحا�س���ر 

اأ.ر�س���وان ال�س���ح �س���اكرة ل���ه ولف���رع اتح���اد الكت���اب العرب في 
حماة الهتمام بدرا�سة اأعالم اأدبنا العربي: قديمه وحديثه.

1، انطلق المحا�س���ر اأ.ر�س���وان ال�س���ح من فر�س���ية مركزية 
راأت »مف���ردات )الخيب���ة( حج���ر الأ�س���ا�ض في بنية �س���عر عمر 
يحيى«، وراأى في الحزن وزفراته عماد تكوين الق�س���يدة، في 
رحلته ال�س���عرية من���ذ بداياتها، وهذه الروؤية تطبع م�س���ارات 

�سعره، بمثل قوله في ق�سيدته »ال�ساعر« )1924(:
»فلم يبَق من تلك ال�سعادة والمنى 

�سوى زفرات عن اأ�ساه تترجم«
وبذل���ك ي�س���بح ال�س���عر رفي���ق ال�س���اعر المتاأل���م، وت�س���بح 
وظيفت���ه م�س���اركة ال�س���اعر عل���ى درب الآلم، وحم���ل بع����ض 

اأثقالها عن منكبيه، فيقول:
»كم هام بال�سعر فتى يائ�ساً 
ف ال�سعر �سنى اآهته«. فخفَّ

يتح���ول تاأكيد ال�س���اعر فكرة حمل ال�س���عر وظيف���ة التعبير 
عن حزن ال�س���اعر واأ�س���اه، اإلى بيان اأدبي ي�س���وغه المحا�س���ر 
با�س���م ال�س���اعر الذي يدر�س���ه، بيان يعبر عن فهم هذا ال�ساعر 
الر�س���مي  الناط���ق  كاأن���ه  ال�س���عر ووظيفت���ه،  لر�س���الة  المه���م 

الوحيد عن الحزن،  فيقول ال�ساعر:
»يطيف بي الحزن تارات فيك�سفه 

عني ق�سائد اأ�سديها فاأرويها«. 
ه���ذه المحط���ة المخت���ارة م���ن محط���ات المحا�س���ر ة ذات 
الطواب���ع التحليلي���ة الماتع���ة، دفع���ت المحا�س���ر اإلى تق�س���ي 
بواع���ث هذا الحزن الذي يوؤ�س����ض عليه عمر يحيى م�س���روعه 
ال�سعري، خارج الن�سو�ض، بمثل ا�ستبطان �سيرته ال�سخ�سية، 
واأحداث ع�س���ره، فوجد ينابيعها فيا�س���ة بالأ�س���ى، مما يقدم 

لوح���ة من�س���جمة الأل���وان تب���وح بتو�س���يف ا�س���تنتاجي يت���وج 
الدرا�سة بتاأكيد فر�سية انطالقها وا�سفة هذا ال�ساعر المهم 

باأنه »�ساعر خيبة الأمل«.
ه���ذه المحطة الت���ي تفر�ض مناق�س���ة متاأنية م���ن متابعها، 
ت�س���تعيد من تمهيد المحا�س���ر لمحا�س���رته فر�سيته بانتماء 
ال�س���اعر عم���ر يحي���ى اإل���ى »المدر�س���ة الكال�س���يكية الجديدة 
الت���ي ينتمي اإليه���ا«، واإذا ا�س���تعاد مداخل���ة د.رود محمد خباز 
الموؤ�س�س���ة على بحث علمي جامعي لها باعتماد ال�س���اعر عمر 
يحي���ى عل���ى تنوي���ع القواف���ي واتجاهه اإل���ى البن���اء المقطعي 
للن����ض، وه���و ينظ���ر اإل���ى ه���ذه الخيب���ة المتف���ق عليه���ا بي���ن 
المحا�س���ر والذي���ن قدم���وا مداخ���الت على المحا�س���رة، برز 
ت�س���اوؤل مه���م ح���ول �س���رورة اإع���ادة النظر ف���ي م�س���األة انتماء 
دون  م���ن  الجدي���دة،  الكال�س���يكية  المدر�س���ة  اإل���ى  ال�س���اعر 
مناق�س���ة �س���الته بالمدر�س���ة الرومان�س���ية، وم���ن الراجح في 
ه���ذه المتابع���ة المحتاج���ة اإل���ى وقف���ة متاأنية من���ا جميعا، اأن 
ال�س���اعر كان حائرا ف���ي تحديد انتمائه بين اتجاهات ال�س���عر 

والحياة، حيرة عمقت �سعوره بالحزن والخيبة... 
2،  تنوع���ت المداخ���الت الت���ي قدمه���ا الحا�س���رون ومنه���م 
الأدب���اء م�س���طفى �س���مودي ور�س���وان حزوان���ي ود.موفق اأبو 
ال�س���راقبي، ود.رود  الفت���اح محم���د ود.ولي���د  ط���وق ود،عب���د 
خب���از، وق���د مال معظمها ول�س���يما مداخلة د.ال�س���راقبي اإلى 
تغليب �سفة الناظم على �سفة ال�ساعر في منجز عمر يحيى، 
واجتهد المحا�س���ر اأ.ر�س���وان ال�س���ح في معالجة ذلك، بروؤية 
تعي���د م���ا يظهر من نظم بارد في بع�ض ال�س���عر المن�س���ور في 
ديوان���ه، اإل���ى جم���ع ق�س���ائده ومقطوعات���ه م���ن اأوراق���ه الت���ي 
تركه���ا بع���د رحيل���ه، مم���ا ل���م يكن من�س���ورا ف���ي ديوان���ه الأول 

روؤية  »براعم«، وهي 
مفي���دة ومهم���ة في 
اأوردها  هذا ال�سياق، 
لتاأكيده���ا، فد وردت 
في �سياق يحتاج اإلى 
تو�س���يح منا�س���ب... 
واأ�س���يف ح���ول هذه 
ل  روؤي���ة  الم�س���األة 
م���ن  مانع���ا  ت���رى 
�سعف هذا الن�ض اأو 

ذاك ف���ي مراح���ل حياة اأي كات���ب، وتقويم عطائ���ه عادة ينظر 
اإل���ى المهيم���ن ف���ي ذاك العط���اء، واأعتق���د اأن الحك���م في هذه 
الم�س���األة يحت���اج اإلى اإعادة نظر مت���اأن، ومن الراجح اأن عطاء 
هذا ال�س���اعر كان لبنة متقدمة في معمار تجديد �س���عرنا في 

القرن الع�سرين.... 
والالف���ت للمتاب���ع ف���ي هذه المحا�س���رة اأن حال���ة وجدانية 
عالي���ة كانت حا�س���رة ف���ي تو�س���يف المحا�س���ر والمتداخلين 
معا ل�س���يرة عمر يحيى و�س���عره، مما انعك�ض على المناق�س���ات 
التي ا�س���تمرت بين الطلبة واأ�س���اتذتهم و�س���يوفهم في اأروقة 
كلية الآداب بعد انتهاء المحا�س���رة التي جاءت من�س���جمة مع 
ر�س���انة درا�س���ات اأ. ر�سوان ال�س���ح وحواراته في ميادين الفكر 

والأدب... 
تحي���ة لهذا التع���اون الثقافي الجاد بين كلي���ة الآداب وفرع 
اتح���اد الكت���اب الع���رب ف���ي حم���اة، ولت�س���جيع رئا�س���ة جامع���ة 
حم���اة، ورئا�س���ة اتحاد الكت���اب العرب ومكتب���ه التنفيذي، هذا 

التعاون المثمر على دروب الثقافة الجادة....  

  كتب: إسكندر نعمة 

نجيب محفوظ في »أوالد حارتنا«

دبّيُة العربّية، بالّذكرى ما بعد المئة  احتفلَت الأَو�س���اُط الأَ
لميالد المبدع الفّذ والّروائّي الكبير نجيب محفوظ.  

َد اأّن الّرواية العربّية الُمعا�س���رة  وم���ن نافلة الق���ول اأن ُنوؤكِّ
���َدت ف���ي بحيرة نجيب محف���وظ الّدافئ���ة، وترعرَعت في  تعمَّ
اأفي���اء عباَءت���ه. وُم�س���اهمًة مّني في ه���ذه الحتفالّي���ة اأرى اأن 
���بة ع���ن رواي���ة »اأولد حارتنا«.   م بهذه الّدرا�س���ة الُمقت�سَ اأتق���دَّ
اإذ ُتَع���دُّ تل���ك الّرواي���ة م���ن اأكثر اأعمال���ه الأَدبّية اإث���ارًة للجدل 
والح���وار والخ���الف في وجه���ات الّنظر.  وِلذا فاإّنن���ي اأُقرُّ باأّن 
م ب���ه يظّل من الّناحي���ة الّنقدّية في ح���دود »وجهة  م���ا �س���اأَتقدَّ

نظر« وح�سب.  
     قّرَر نجيب محفوظ اأن ينقطع عن الكتابة. وقد ا�ستمرَّ 
ة بي���ن 1952-1957. ولعلَّ  ه���ذا النقطاع خم�ض �س���نواٍت ُممتدَّ
ه اإلى اأ�س���باب �سيا�س���ّية واجتماعّية،  ���وم الإبداعّي مردُّ هذا ال�سّ
جعلتُه ينطوي على ذاته وينقطع عن الإبداع. وجديٌر بالّذكر 
اأّن بداي���ة انقطاع���ه الإبداع���ّي ترافق���ت مع انت�س���ار ثورة عام 

   .1952
   يق���ول نجي���ب محف���وظ: »ف���ي ع���ام 1957 �س���عْرُت بدبي���ب 
غريب ي�س���ري في اأو�س���الي، وجدُت نف�سي ُمنجذباً من جديد 
نح���و ممار�س���ة الأدب، وكان���ت فرحت���ي عارمة عندما اأم�س���كُت 
بالقلم مّرة اأُخرى بعد انقطاع دام خم�ض �س���نوات. وكانت من 

جّراء ذلك روايتي اأولد حارتنا«.
    لم يكن الأديب العمالق يت�سّوُر اأّن روايته »اأولد حارتنا« 
�س���تكون اأكث���ر روايات���ه اإثارًة للج���دل والأزم���ات. اإّل اأّنها كانت 
كذلك، لأنه عندما جل�ض اإلى طاولة الكتابة من جديد.  كان 
ق���د خلَع عنه ثوَب الّت�س���ّوف والّزهد والنغ���الق الّدينّي، وقد 
�س���َحْت ف���ي داخل���ه روُح الأدي���ب ال���ذي ظنَّه قد م���ات. لم تكن 
»اأولد حارتن���ا« ُمج���ّرَد عم���ل روائّي �س���رديٍّ فح�س���ب، بل كانت 
حلم���اً كبي���راً بتحقي���ق العدال���ة والحّري���ة والم�س���اواة وبحث���اً 
م���ت في���ه عوامل  ق���اً ع���ن الّتغيي���ر ف���ي ظ���لِّ ُمجتم���ع تحكَّ ُمعمَّ
�س���لبّيٌة كثيرة. الّروايُة مو�سوع البحث كانت اإجابة عن �سوؤال 
�س���امل: ه���ل القّوُة والجب���روت هما ال�ّس���الُح ل�تحقيق العدالة 

والحرّية، اأم العلم والحبُّ وقبوُل الآخر؟؟

���مت والنقطاع، كان نجيب محفوظ ما      خالل فترة ال�سّ
قت حركة ال�سّباط الأحرار في  ُر ويت�ساَءل: هل حقَّ يداأُب يفكِّ
يولي���و 1952 اأحالَم���ه الت���ي كان يدعو اإليها ف���ي كلِّ اإبداعاته 
ال�ّس���ابقة؛ اأحالُمه في الع���دل والحرّية والم�س���اواة والكرامة 
رّية« عبر كلمتين  �َسها في روايته« ال�سكَّ الإن�س���انّية، والتي لخَّ
���ُر لن���ا اأ�س���باَب خ���روج  »الّث���ورُة الأبدّي���ة«؟... لع���ّل ذل���ك ُيف�سِّ
محفوظ عن �سمِته الأدبّي وعودته اإلى حلبة الإبداع والفّن. 
يقوُل محفوظ في هذا المجال: »اإّن رواية اأولد حارتنا هي 
ُل رواية اأكتُبها بعد قيام ثورة يوليو، والذي دفَعني لكتابتها  اأوَّ
���ِت الأرجاَء الم�س���رّية  ه���و تل���ك الأخب���ار الُمتناث���رة الت���ي عمَّ
ع���ن ظه���ور تلك الّطبق���ة الجتماعّية الجديدة التي ح�س���لَت 
ُتها، حتى بداأ  مت قوَّ عل���ى امتيازاٍت كبيرة بعد الّثورة، وت�س���خَّ
المجتم���ع الإقطاعّي الذي كان �س���ائداً في فترة الملكّية يعوُد 
مّرة اأُخرى وبزخم اأكثر، ُمت�سلِّحاً ب�سعاراٍت رّنانة، الأمُر الذي 
وّلَد في نف�سي خيبَة اأمٍل عميقًة، وجعَل فكرَة العدالة الّثورّية 
تلحُّ على ذهني ب�سكًل ُمكّثٍف جّداً. وكانت هذه خميرُة الّرواية 
واإذن هي �سرخُة احتجاٍج �سدَّ كّل األوان القهر والّظلم، ودعوٌة 

�سادقٌة لتحقيق الكرامة الإن�سانّية...
     وهن���ا يج���در بن���ا اأن نالح���ظ اأّن نجي���ب محف���وظ ب���داأ 
ف���ي ن�س���ر ف�س���ول ُمتعاقب���ة م���ن رواي���ة “اأولد حارتن���ا” ف���ي 
اأم���َرت  اآن���ذاك  ال�ّس���لطَة  اأّن  اإّل  ع���ام 1959،  الأه���رام  جري���دة 
بالّتوّقف عن ن�س���رها ِلما اأثارْته من ردود فعل حاّدٍة وُمتباينة 
ج���ّراء الّتف�س���يرات المبا�س���رة للّرم���وز الّدينّي���ة ف���ي الّرواي���ة 
و�سخ�سّياتها من اأمثال: الجبالوي- اإدري�ض- عَرفة- قا�سم- 
اأده���م وغيره���م.  ث���م ّع���ادت اإل���ى الّظه���ور كرواي���ٍة متكامل���ة 

عام1967 عن دار الآداب في بيروت.
ذات  ت�س���كيلّية  لوح���ة  ل���ّي،  اأوَّ ب�س���كٍل  “اأولد حارتن���ا”      
اأطي���اف وا�س���عة، اأبدَعه���ا نجيب محفوظ.  لوح���ٌة تحكي اأنين 
الّظل���م  �س���ياط  ُترهقه���م  الذي���ن  المظلومي���ن والمقهوري���ن 
والقه���ر ول يملك���ون �س���الحاً ُي�س���هرونه في وج���ه الّظالمين. 
يق���ول محف���وظ عل���ى ل�س���ان ال���ّراوي: “ما اأكث���َر الُمنا�س���بات 
الت���ي تدع���و اإلى تردي���د الحكايات كّلما �س���اق اأح���ٌد بحاله، اأو 

اأح�ضَّ ظلماً قاهراً اأو �س���وَء معاملة”. وعلى ل�س���ان قا�س���م اأحِد 
ال�ّسخ�س���ّيات الّرئي�س���ة ف���ي الّرواي���ة يق���ول: “ل���ن يوجد بعد 
ة، لن ُت���وؤَّدوا اإت���اوًة ِلجّبار، اأو تخ�س���عوا  الي���وم ف���ي حارتن���ا ُفتوَّ
ِلعربيٍد ُمتوّح�ض. فتم�سي حياُتكم في �سالم ورحمة ومحّبة، 

وبيدكم اأنتم اأّل يعوَد الحال كما كان”. 
الّظل���م  ف���ي وج���ه  اإّل �س���رخة  لي�س���ت  الّرواي���ُة  اإذن...       
���حوة الجماهيرّية واليقَظة كي  وال�س���ّطهاد، ودعوة اإلى ال�سّ
ل تع���ود الأمور اإل���ى ما كانت عليه في عهود الإقطاع البائدة.  
وحقيق���ة الأم���ر اأّن نجيب محفوظ، رغب���ة منه في اإبالِغ هذه 
���حوة واليقظ���ة الّثورّي���ة، اأب���دَع روايَت���ه  الّر�س���الة، واإذكاِء ال�سّ

حارتنا”.  “اأولد 
اإّن َم���ن يق���راأ “اأولد حارتن���ا”، ي���رى في الجبالوي �س���ورًة 
ل���ة ل�سخ�س���ّية اأحم���د عب���د الج���ّواد بط���ل الّثالثّي���ة. واأّن  ُمكمِّ
اإّل �سريط اإيديولوجّي اإبداعّي ثورّي  “اأولد حارتنا” ما هي 
ورَة الفكرّية التي بداأَها نجيب محفوظ في رواياته  ُل ال�سّ يكمِّ
ال�ّس���ابقة. حّت���ى اإّنن���ا ن�س���تطيُع اأن نع���ّد رواية “زق���اق الِمدّق” 
ت���ه الّرائعة” بين الق�س���رين- ق�س���ر  اإرها�س���اً اإبداعّي���اً ِلثالثيَّ
رّية”.  واأولُد حارتنا هي ُذروُة الإبداع وخاتمة  ال�ّس���وق- ال�ّس���كَّ
ل الّثورّي ِلما بداأَُه. اإّن تلك القفزَة  ال�ّسل�سلة الإبداعّية والُمكمِّ
الفّنّي���ة والإن�س���انّية الُمتمّثل���ة بين “الّزق���اق” و”الحارة” ما 
ٍن من فّنه وروؤيته الإن�س���انّية  ه���ي اإّل قف���زة مبدٍع قدي���ر ُمتمكِّ
والفكرّي���ة... وبعبارة اأخرى ف���اإّن “اأولد حارتنا” هي ملحمة 
كونّي���ة تنطلُق من الحارة ِلتعبَِّر عن م�س���َر كلِّها. الأمُر الذي 
يفت���ح لن���ا ب���اب ال�س���تنتاج ب���اأّن محفوظ خ���الل فترة �س���ومه 
الأدبّي، عاد اإلى الّتاريخ الم�سرّي الّطويل بدءاً من الح�سارة 
الفرعونّية، مروراً بالح�سارة القبطّية ثّم الح�سارة العربّية، 
نت اأف���كاُره بكّل  فاأَح����ضَّ ودر����ض كلَّ األوان القه���ر والعناء، وتلوَّ
د والّث���ورة، فاأبدَع لوحَت���ه الفّنّية “اأولد  األ���وان الكف���اح والّتمرُّ

حارتنا”.  
���ُر نجيب محفوظ      ف���ي خت���ام رواي���ة “اأولد حارتنا”، ُيب�سِّ
ق لأبناء وبنات الحارة العدَل  رة، ُتحقِّ بقي���ام ثورة علمّية ُمتن���وِّ
والحّرّيَة والكرامة. كما تق�سي على كّل اأ�سكال الّظلم والقهر 

َفها اأدبّياً  وال�ستبداد وال�ستغالل ُمّتخذاً من الحارة، وقد وظَّ
وفنّي���اً، رمزاً لكِل م�س���َر بل لكلِّ العال���م. وهو في هذا المجال 
يتَّخ���ُذ م���ن �سخ�س���ّيات الّرواي���ة “َعَرف���ة وزوجُت���ه عواط���ف- 
الجبالوي- قا�س���م- َحَن����ض- اأدهم- اإدري����ض وغيرهم” رموزاً 
الّظل���م  م���ع  ���راع  ال�سّ ���َة  ق�سّ األ�س���نِتهم  عل���ى  ي���روي  حكائّي���ة 
تل���ك  ���ُل  ُيحمِّ اإذ  المرتقب���ة،  بالّث���ورة  وُيب�ّس���ُر  ���طهاد،  وال�سّ
ال�ّسخ�س���ّيات خلفي���اٍّت اجتماعّي���ة ثورّية ب�س���كٍل غير مبا�س���ر. 
قال���ت عواط���ف لزوجه���ا عَرفة الذي ُي�س���يُر ا�س���مه اإل���ى العلم 
والمعرف���ة: “�س���حُرَك قادٌر على م���داواة العين”.  فيرّد عليها 
عَرفة: “وعلى اأ�س���ياَء كثيرة ل ُتح�س���ى، وقد يتمكَّن �س���حري 
يوم���اً من الق�س���اء عل���ى الفتّوات اأنف�س���هم، وت�س���ييد المباني، 

وتوفير الّرزق لكاّفة اأولد حارتنا”.  
والمعرف���ة.  العل���م  بمعن���ى      بده���يٌّ اأّن “ال�ّس���حر” هن���ا 
وق���د  وال�س���تبداد.   ال�ّس���يطرة  عن�س���ر  بمعن���ى  ة”  و”الفت���وَّ

ا�سُتعمال اأدبّياً كما ا�سُتعِمل غيُرهما ب�سكل كنائيٍّ ورمزّي.  
     ل�ْس���نا ف���ي ه���ذه الُعجالة، ف���ي مجال ا�س���تعرا�ض الّرواية 
كلِّه���ا، فذل���ك اأم���ٌر وا�س���ٌع ج���ّداً.  ولك���ن تكف���ي الإ�س���ارة اإل���ى 
اأّن نجي���ب محف���وظ ُيب���دُع لح���َن الخت���ام ل�س���مفونّية “اأولد 
حارتن���ا”.  بكلم���ات ُممتع���ة ُمفعم���ة بالّتفاوؤل والأم���ل: “لكّن 
���بر، وا�ستم�س���كوا  الّنا����ض تحّمل���وا البغَي في َجلٍَد ولذوا بال�سّ
بالأمل، وكانوا كّلما اأ�س���رَّ بهم الع�سُف قالوا: لبّد للّظلم من 
غيان،  اآخ���ر، ولّلي���ل من نهار. و�س���نرى في حارتنا م�س���رَع الطُّ

وم�سرَق الّنور من جديد”.
    من اأجل هذا الفجر القادم، اأبدع نجيب محفوظ روايته 

الخالدة  »اأولد حارتنا«.
ل – 1994... وقد كان      في يوم الخمي�ض 27- ت�سرين الأوَّ
المبدُع الكبير قيد العالج في م�ست�س���فى ال�ّس���رطة، قال: “اإّن 
رواي���ة اأولد حارتن���ا عم���ٌل اأدب���يٌّ ذو خلفّي���اٍت اجتماعّية نقدّية 
وا�س���حة”. ويكف���ي ه���ذه الّرواي���ة اأهمّي���ًة وقيم���ة، اأّنه���ا اأثارت 
ِح���راكاً اأدبّي���اً وفكرّي���اً وا�س���عاً، بم���ا خلقْت���ُه من مواق���ف وردود 
���ٍد وراف����ض، فحّرك���ِت المي���اه الأدبّي���ة التي  ُمتباين���ة بي���ن ُموؤيِّ
قيع. حالة وال�سّ كانت �ساكنًة لدرجة اأّنها كادت تبلغ حدَّ ال�سّ

لوحٌة شعبّية في مواجهة 
القهر واالّضطهاد
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  كتب: د. وفيق سليطين

   لماذا يتراجع الشعر؟
ينط��وي ال�ش��وؤال، ابت��داًء، عل��ى الإق��رار بتراجع 
ال�شع��ر، ولكن��ه ل يك�ش��ف ع��ن فه��م مح��ّدد لمقولة 
»التراجع«. ومن هنا فهو بحاجة اإلى تعديل واإعادة 
�شياغ��ة ل�شبط مقولة التراج��ع وتوجيهها. فهل هو 
تراج��ع عل��ى م�شت��وى الك��ّم اأم عل��ى م�شت��وى النوع؟ 
وعل��ى م�شت��وى الإنت��اج اأم عل��ى م�شت��وى التلق��ي؟ اأم 
ه��و تراجع في فاعلية ال�شعر، وف��ي مدى تاأثيره في 

حياتنا؟!.
النح��و،  ه��ذا  عل��ى  ال�ش��وؤال،  �شياغ��ة  ان  اأعتق��د 
تنط��وي عل��ى ت�شلي��ل، وتنتهي اإل��ى و�ش��ع الم�شكلة 
ف��ي غير محّله��ا، اأو تق��ود اإلى النحراف ف��ي فهمها. 
توجيه��ًا  ي�شتبط��ن  اإثارت��ه،  �ش��كل  ف��ي  فال�ش��وؤال، 
لطريق��ة ف��ي الإجابة، تحمل بدوره��ا التفكير على 
العم��ل �شمن منظور محّدد �شلف��ًا، ومر�شوم في داخل 
عملي��ة ال�شياغة نف�شها. وه��ي، ل �شّك، �شياغة غير 
بريئة، تفر�ص، في الخف��اء، اإكراهاتها وا�شتبعادها 
لما ل ُيحّبذ القول فيه والقتراب منه. وكاأن ال�شعر 
له كوكبه الخا���صّ الذي يتنّزل منه، بحيث ل يبقى 

معلوًل اإل لذاته.
انف�ش��اًل مطلق��ًا ع��ن  ال�شع��ر  ه��ل ينف�ش��ل  ُت��رى 
مجالت الحي��اة ودوائرها الجتماعي��ة والثقافية 
وال�شيا�شي��ة؟ وهل يقوم وحيدًا خ��ارج اأفعال الحياة 

وموؤ�ش�شات المجتمع؟ لماذا يعمُّ التراجع هنا وهناك 
مع غياب الأ�شئلة، في الوقت الذي يتّم فيه اإدماجها 
مع��ًا في �شوؤال مه��ول، ينذر بالوي��ل والثبور وعظائم 

الأمور: لماذا يتراجع ال�شعر؟.
ل يحت��اج النه��ار اإلى دليل في الق��ول اإن ال�شعر لم 
يتراج��ع عل��ى م�شت��وى الإنتاج، ب��ل ربما تب��ّواأ مكان 
ال�ش��دارة والري��ادة، ف��ي ظ��ل التراج��ع الممت��ّد في 
مج��الت اأخ��رى. وم��ا نلحظ��ه م��ن تراك��م اإ�شكال��ي 
وملتب���ص فيه، قد ينّمي اإمكاني��ة التحول اإلى النوع. 
ولك��ن اإذا كان مج��ال التلق��ي وال�شتقب��ال ينح�ش��ر 
ويتراج��ع، ف��اإن ال�ش��وؤال يج��ب اأن ُي�شتنه���ص، لي���ص 
م��ن داخل ال�شعر فق��ط، بل من المج��الت التي تقع 
خارج��ه. وه��و �ش��وؤال مفت��وح عل��ى النظ��ر والتعّدد 

والختالف.
ثّم��ة مواربة � كما قلت � في اإدارة ال�شوؤال، تنحرف 
بالمو�شوع، وتحرف معها اأ�شلوب التفكير فيه، بحيث 
تبقى الأبنية المو�شوعي��ة: �شيا�شية، واقت�شادية، 
واجتماعي��ة، بمع��زل ع��ن التن��اول، وبمنج��اة م��ن 
التداول والم�شاءل��ة، وبحيث يبقى اأمر الحّيز العام 
محجوب��ًا، وم�شون��ًا م��ن اإم��كان الم�شا���ص ب��ه، بفع��ل 
الغ�ش��اوة الم�شاحبة لطريقة توجي��ه ال�شوؤال، على 

النحو الذي يت�شّدر القول.

اإن النتق��ال بال�شع��ر، الي��وم، اإلى مفه��وم الكتابة، 
ي�شتلزم، بال�شرورة، تغييرًا في الإعداد والفهم، كما 
يتطلب تعمي��ق الثقافة الحديث��ة المالزمة لحركة 
النهو���ص الجتماع��ي، عل��ى اأر�ص را�شخ��ة من بناء 
الموؤ�ش�شات و�شبط اآلي��ات عملها، في حفز المبادرة، 
و�شمان��ة القانون، وتو�شي��ع اأفق الم�شارك��ة، واإقرار 
ح��ق الختالف. وفي غياب � ذل��ك كّله � ول �شيما في 
الموؤ�ش�ش��ات التربوية والتعليمية � كيف يمكن ح�شر 

ال�شوؤال بتراجع ال�شعر؟!.
ق��د ل يك��ون التراجع تراجع��ًا لل�شع��ر بذاته، بل 
ربم��ا اأمكن الق��ول اإن هناك �شعرًا ب��ال جمهور، يبقى 
مغتربًا في ن�شو�شه كَنْبٍت غريب، في واقع التدجين 
ال�شته��الك  حي��اة  اإل��ى  وال�شتنام��ة  والتلقي��ن 
والت�شلي��ع، واإل��ى �شغط المج��ال العام ال��ذي تغزوه 
وف��رُة الأ�شي��اء، وتح��ّدد �شروطه. وتج��در الإ�شارة 
هن��ا اإل��ى الإ�شه��ام العمي��ق ال��ذي تقّدم��ه المدر�شة 
النقدي��ة، مدر�ش��ة فرانكف��ورت، ف��ي نق��د �شطحي��ة 
الثقاف��ة، من حي��ث ارتباطها بالإنت��اج ال�شلعي، ومن 
حي��ث عالقته��ا بو�شائ��ل الإع��الم، وبخا�ش��ة عن��د 
»اأدرنو« ف��ي تحليالته وم�شاجالته، وعند »ماركوزه« 
فيم��ا ي�شير اإليه � وهو في �ش��دد بحث هذه العالقة � 

بم�شطلح » الت�شفيل القمعي«.

كي��ف يمكن، اإذًا، لن�شو�ص ال�شعر، وهي تخلخل في 
نحوه��ا الحدي��ث، التفكير المعتاد، وتن��ّد عن الفهم 
المب��ذول، وتن��اأى ع��ن �ش��ور المطابق��ة ف��ي تثبيت 
المعن��ى، وعن �ش��روب البن��اء الم�شتندة اإل��ى معيار 
واح��د م�شتقي��م. اأق��ول: كي��ف له��ا اأن تك��ون �شدرًا 
للثقاف��ة، ومح��اًل لتركي��ز ن�ش��اط التلق��ي وتفعي��ل 
طاق��ات التجاوز، في ظّل ما �شبق��ت الإ�شارة اإليه من 
ال�ش��روط والمح��ّددات الت��ي تنح�ش��ر معه��ا ف�شحة 
التاأم��ل، ويتقّل���ص النظ��ر في م�شاأل��ة المعن��ى، اأمام 
الله��اث المتدافع والجرعة الزائ��دة من الرغبة في 

امتالك الأ�شياء والمو�شوعات؟!.
اإذا كان »لوت�ش��ي« ال�شاع��ر ال�شين��ي القدي��م ق��د 
ق��ال في عم��ل ال�شع��ر وال�شاعر: »اإننا نق��رع ال�شمت 
لتجيبن��ا المو�شيق��ى« فاإن واقع الي��وم، بما تقّدم من 
ال��كالم عليه، يج��ري على خ��الف ذل��ك؛ اأي بالعمل 
على قرع اآلة ال�شجيج قرعًا متزايدًا، يطلق معه اأثر 

الإيهام، وتكون نتيجته هي الركون اإلى الفراغ.
اإن م��ا يعّمم��ه واق��ع الح��ال م��ن ثقاف��ة التلقي��ن 
وال�شته��الك وال�شتخال�ص ال�شريع، وما يعّول عليه 
م��ن الوظائف المنوطة به��ا، يغدو مع��ه ال�شوؤال عن 

تراجع ال�شعر خطاأً في طريقة توجيه ال�شوؤال.

أنتم أنقذوا العالم وأنا سأكتب كيف أنقذتموه.

تشارلز بوكوفسكي

  كتب: رياض طبرة

جثمان وليد معماري يغادر دمشق
معانقًا ثرى مدينة دير عطية

ودّع الأدي���ب الكبي���ر حبيبت���ه الأثي���رة، تركه���ا حزينة ل تق���وى على دموع 
تليق بالوداع..

لن يعود العا�سق وليد معماري اإلى مدينته و�سحيفته وقو�ض قزحه، مع 
اأنه ترك ب�سماته في كل مكان انحاز اإليه وف�سله على �سواه.

رف����ض ولي���د عوا�س���م كثي���رة وانتم���ى اإل���ى دم�س���ق وحده���ا مثلم���ا انح���از 
للمتعبي���ن وثقيل���ي الأحم���ال فكتب بل�س���انهم وعبر عن اأوجاعه���م فاأحبوه، 
ويكفي���ه فخ���راً اأنه���م كان���وا ينتظ���رون قو����ض قزح���ه، اأو ي�س���ترون �س���حيفة 

ت�سرين من اأجله.
�س���حيح اأن وليد عا�ض ثمانين عاماً لكنه بكل تاأكيد وعن دراية لم يعرف 
الياأ����ض ولم ي�س���مح لل�س���اأم اأن يعبر روحه وظلت تكالي���ف الحياة على حالها 
لديه، لم يبدل �سيارته التاريخية اإل حين تال�ست قواها و�سار من ال�سعب 
اعتبارها و�س���يلة نقل، وظل عفيف النف�ض طاهرا في حياته ودودا �س���امتا، 

وفيا لكل خير وف�سيلة وجمال.
وعن���د ال���وداع تالقى الزمالء من اتحاد الكتاب العرب وت�س���رين والرفاق 
في الحزب ال�س���يوعي ال�س���وري اأمام الم�ست�س���فى الذي �س���هد طهر اأنفا�س���ه 

الأخي���رة، وتوق���ف القل���ب الكبير ع���ن النب�ض، وكان في مقدم���ة المودعين 
الأدي���ب توفي���ق اأحمد نائ���ب رئي�ض اتحاد الكت���اب العرب والزمالء اأع�س���اء 
المكتب التنفيذي الأرقم الزعبي، وريا�ض طبرة، والناقد وال�س���اعر د. نزار 

بريك هنيدي، وال�ساعر �سقر علي�سي، وعدد من الأدباء وال�سحفيين.
وكذلك تقدم الرفيق عمار بكدا�ض الأمين العام للحزب ال�س���يوعي رفاقه 

المودعين من اأع�ساء المكتب ال�سيا�سي واللجنة المركزية.
وكان الزمي���ل هن���ي الحم���دان رئي����ض تحري���ر ت�س���رين م���ع اآخري���ن م���ن 

الزميالت والزمالء.
اتح���اد الكت���اب الع���رب ال���ذي ودع اأحد اأه���م مبدعيه بالورود التي اأر�س���لها 
ال�س���يد رئي�ض التحاد د. محمد الحوراني بعدما منعه ظرف �سحي طارئ 
عن الم�س���اركة، وحر����ض اأن يكون الوداع لئقاً بمن عمل في �س���فوف قيادة 

التحاد و�ساهم في رئا�سة اأهم مطبوعاته.
ف���ي دير عطية م�س���قط راأ����ض الأديب الراح���ل الكبير كان العن���اق الأخير 
لوليد مع ثرى قريته التي مهما غادرها كان يعود اإليها كلما غالبه ال�سوق 

اأو دعاه الواجب الجتماعي. 

 الزمي���ل ولي���د معماري، ال�س���حفي والأديب ال�س���وري الذي توفي م�س���اء 
الجمعة في الم�س���فى التخ�س�س���ي  بدم�س���ق من موالي���د مدينة دير عطية 
ول���د ع���ام 1941، عمل �س���حفياً في جريدة ت�س���رين. وا�س���تهر بتحرير زاوية 
قو�ض قزح وهو من الموؤ�س�س���ين وع�س���و تحرير في جريدة �س���وت ال�س���عب 

وع�سو هيئة تحرير جريدة الدومري.
با�س���ر في ن�س���ر ق�س�س���ه الأولى في ال�س���حف ال�س���ورية، ثم بداأ باإ�س���دار 

مجموعات ق�س�سية من اأ�سهرها: »�سيء ما يحترق«
وه���و ع�س���و جمعي���ة الق�س���ة والرواية وع�س���و في اتح���اد الكت���اب العرب، 

وع�سو اللجنة المركزية للحزب ال�سيوعي ال�سوري.
من اأعماله:

اأحزان �سغيرة )مجموعة ق�س�سية(.
ا�س���تياق لأج���ل مدينة م�س���افرة )مجموعة ق�س�س���ية(، �س���جر ال�س���نديان 

)ق�س�ض اأطفال(.
اأح���الم ال�س���ياد الك�س���ول، العج���وز وال�س���اب )ق�س����ض اأطفال(، وع�س���رون 

ق�سة اأخرىلالأطفال.
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خليل صالح النابلسيأحمد جميل الحسنإحسان سليم شراباتييوسف األبطح

  كتب: د. ياسين فاعور

الُكّت���اب  اّتح���اد  ع���ن  �س���درت  ق�س�س���ية  مجموع���ة  ق���زح«؛  »قو����ض 
ة والرواية،  وال�سحفيين الفل�س���طينيين –فرع �سورية-جمعّية الق�سّ
جاءت في مئة وت�سع ع�سرة �سفحة، وت�سّم �سبع ع�سرة ق�سة ق�سيرة، 
كتبها �س���تة ع�سر كاتباً وكاتبة، ووّزعتها »دار الجليل للطباعة والن�سر 
والتوزي���ع، ونّفذتها »دار ال�س���ام القديمة للترجمة والطباعة والن�س���ر 
والتوزي���ع«، ف���ي طبعته���ا الأول���ى ف���ي دم�س���ق ع���ام 2008. �س���در فيه���ا 

تان للقا�سة ريمة الخاني بعنوان »حالة خا�سة-اأوراق ُمبعثرة«. ق�سّ
ة  ُزّين غالفها الأّول بلوحة فنيَّة لراأ�ِض ُمواطن فل�سطينّي ُزيِّن بحطَّ
فل�س���طينية، اأُحيط���ت بعقال فل�س���طيني وُذّيل���ت بالعلم الفل�س���طينّي. 
���ين  وه���ي المجموع���ة الرابع���ة الت���ي ُي�س���ارك فيه���ا ع���دٌد م���ن القا�سّ
���ات من اأع�س���اء اأو زمالء في جمعية الق�سة في الّتحاد العام  والقا�سّ
للُكّت���اب وال�س���حفيين الفل�س���طينيين »فرع �س���ورية«، وُرّتبت ق�س����ض 
المجموع���ة ح�س���ب ح���روف الأبجدي���ة لأ�س���ماء كاتبيه���ا. ُكتب���ت اأرب���ع 
ع�س���رة ق�س���ة منه���ا بال�س���كل الع���ادي، وُكتبت ث���الث ق�س����ض: »اأحزان 
ُمقطعة-ُم�س���افر... ولك���ن -�س���جرة العائلة«، ب�س���كل المقاطع؛ جاءت 
الأول���ى في اأربعة مقاطع للقا�ّض اأحمد �س���عيد العم���ري، والثانية في 
�س���بعة مقاط���ع للقا�ّض عبد الكريم ال�س���عدي، والثالث���ة في مقطعين 
للقا�ض د. يو�س���ف حطيني، واأُّرخت ق�سة »�سجرة العائلة« بتاريخ 14-

.2007-1
ة  ���ة »اإح�س���ان �سليم �س���رباتي«، ق�سَّ بداأت بق�س���ة »مقعد فارغ« للقا�سّ
جميل���ة ت���روي مو�س���وعاً اجتماعياً؛ زواج طبيب م���ن زوجة ثانية هي 
طبيبة ت�س���لك �سلوكاً دقيقاً في حياتها وعالقاتها مع زوجها وزوجته 
���ا اأن���ا... فدخلت غريبة  الأول���ى، وتتحّم���ل اآلم و�س���عها وحياته���ا: »اأمَّ
لدقائق ثالث ل اأ�ستطيع البكاء، �سمتي تعبيري الوحيد عن �سدقي، 
ية لي، لم ي�س���األني اأحد عن  وجراح���ي هي ابت�س���امتي الوحيدة الُمتبقِّ
���ر الح���وار... وذبل  حزن���ي واألم���ي، وق���د كن���َت ل���ي كلَّ �س���يء... احُت�سِ
المنطق... لم اأعد في عالمك اأيَّ �س���يء، ل �س���يء... اأنا الآن زائرة... 

الآن فقط اكتمل األمي«. )�ض:14(.
تلته���ا ق�س���ة »غي���وٌم في نه���ار ح���ار« للقا����ض »اأحمد جميل ح�س���ن«، 
�سّورت معاناة منا�سل، �ساقت عليه الأر�ض بما رُحبت، وانهمرت عليه 
ا�سات، وج�سده ُممّدد على الأر�ض  ���ْليات ر�سَّ القذائف وال�س���واريخ، و�سَ
تحت�س���نه كاب���ٍن له���ا ع���اد اإليها بعد ط���ول �س���ياع: »زحف قلي���اًل نحو 
اً، راأى ِمَزَق الع�س���افير ُمتناثرة حول  ق مليَّ الم���اء، اأوقف���ه النزف، ح���دَّ
بركة الماء ال�س���غيرة، نظر اإلى ال�س���ماء، اأب�سر القر�ض البرتقالّي ما 
زال ُي�س���يء ال�س���ماء... هم�ض قبل اأن ُيطبق جفنيه: لم تغب ال�س���م�ض 

بعد...!« )�ض:20(.
تلتها ق�سة »اأحزان معتَّقة« للقا�ض اأحمد �سعيد العمري، وهي ق�سة 
���ة ا�ست�س���هاد الأب وحزن  مقاط���ع ج���اءت ف���ي اأربعة مقاط���ع تروي ق�سَّ
ي ف���اق خيالي واندها�س���ي وحزني  الزوج���ة والب���ن علي���ه: »نحي���ب اأمِّ
عليها فاق حزني على غياب والدي، اإنَّه حدث زلزل كيانها... اأرعبتني 
اأحزانه���ا وهيجانها... �س���عرت اأنَّ العالم ينهار... واأن العوا�س���ف تنثر 
دماء اأمي ودموعها لتلوث بالأحمر قبَّة ال�سماء، وترمي قلبها حطاماً 
في وديان �س���حيقة ُمعتمة، تعبث بين اأ�س���واكها الأفاع���ي والعقارب... 
ات اأر�س���يَّة  كاأنَّ �س���رايينها خاوية ت�س���فر فيها الريح... �س���هقاتها كهزَّ
لها اإلى اآث���ار نائية... تثقلها الوح�س���ة والأيام  تق�س���ف ال�س���لوع وتحوِّ
القادم���ة الغام�س���ة... ب���دت اأم���ي مدين���ًة مهج���ورًة ترث���ي م���ن كان 

ي�سكنها«. )�ض:25(.
تلته���ا ق�س���ة »و�س���يَّة زوج« للقا����ض »خلي���ل �س���الح النابل�س���ي«، التي 
تحّدث���ت ع���ن ولدة فت���اة )جني���ن( ومعان���اة اأمٍّ عان���ت م���ا عانت���ه م���ن 
اأح���داث الح���رب، واأُ�س���يبت واأ�س���رفت عل���ى الم���وت ودفنها الإع�س���ار: 

»تداف���ع الرج���ال، اأزالوا بع�ض ال���ركام، اأخرجوها من بي���ن الأنقا�ض، 
اأم�س���ك اأحدهم يدها، ج�ضَّ نب�س���ها، ما زال هن���اك بقيَّة من الأنفا�ض، 
���ماً، ُحمل���ت فاطمة اإلى اأقرب خيم���ٍة طبيَّة، اأُجريت  كان ج�س���دها ُمه�سَّ
لها الإ�س���عافات الأّولية، وبع�ض العملي���ات الجراحّية الالزمة، وبداأت 
فاطمة ت�س���تعيد وعيها �س���يئاً ف�س���يئاً، وقبل اأن تتماثل لل�س���فاء تماماً 
جاءه���ا األم المخا�ض... و�س���عت فاطمة حملها ابنتها جميلة ر�س���يقة 

تها »جنين«. )�ض:30-29(. �سمَّ
تلتها ق�س���ة »حالة خا�س���ة« للقا�س���ة »ريمة الخاني«، روت حال زوج 
يع�س���ق التوّحد مع الأ�سياء القليلة، ول ُينا�سب اأحداً العداء، وُيحاول 
اأن يك���ون ُم�س���الماً ف���ي كلِّ �س���يء ول���م يخ���رج م���ن وحدت���ه، ول يبال���ي 
بهندامه، و�سفات اأخرى تقف عندها زوجته تتابع ب�سمت، وُت�ساركها 
ف���ي ذل���ك ابنتها التي دعت���ه لُم�س���اركتهما في م�س���اويرهما وعملهما: 
»وعندما ا�ستقبلت رئتاه ن�سيماً نظيفاً خارج الدائرة التي �سجن نف�سه 

فيها... اأح�ضَّ بكثير من الرتياح« )�ض:34(.
تلتها ق�س���ة ثانية »اأوراق ُمبعثرة« للقا�س���ة نف�س���ها »ريمة الخاني«، 
ت���روي وج���ود اأوراق ُمبعثرة ب�س���كل عنيف: »تناثرت وتمّزقت و�س���قط 
اأكثرها من فوق مكتبها« )�ض:35(. اأو�س���حت لأولدها قيمة اأوراقها 
وطلب���ت منهم الكفَّ عن عملهم، فطلبوا منه���ا الهتمام بهم، واأخذوا 
���ا ح�س���ر زوجه���ا: »وق���ف يتاأّمل فو�س���ى  يجمع���ون الأوراق معه���ا، ولمَّ
الأوراق الُمتناث���رة، واأطل���ق زف���رة جائرة وقال اأم���راً: -ل اأريد اأن اأرى 

اأوراقاً بعد الآن«)�ض:36(.
تلتها ق�س���ة »زغب ال�س���م�ض« للقا�س���ة »�سعاد عر�س���الي«، تروي نكبة 
الأم ف���ي فق���دان ابنته���ا زين���ب: »وتاأت���ي الو�س���اية لتدف���ع بم�س���يرات 
الطواوي�ض والحروف الُم�س���بَّهة بالفعل، والكائنات الُم�سبَّهة بالفعل، 
بانتظ���ار لحظة غليان... اأو لحظة انعتاق، ويتحّررون كما تحّررت يد 

زينب عندما كان ال�سقوط نحو الأعلى« )�ض:39(.
تلته���ا ق�س���ة “�ِس���رُّ النغ���م” للقا����ض �س���ليم عبا�س���ي، ت���روي حقيق���ة 
التخّل����ض م���ن الع���دّو ُمعاتب���اً: “ي���ا �س���باح ل تلتب����ض علي���ك الأم���ور! 

فالأفعى ل تموت اإل اإذا �ُسحق راأ�سها” )�ض:46(.
وي�س���تطرد “ِلَم لْم ُي�س���حق منذ البداية؟ ِلَم ُتركت تبتلع الأرا�س���ي 
ع���اف ترب���ة الم�س���جد الأق�س���ى، ُتدّن����ض  ���ّم الزُّ والب�س���ر؟ تحق���ن بال�سُّ
���ات المط���ر، تف���حُّ ف���ي وجوه  د ف���ي ال�س���ماء حبَّ قد�س���ية الأر����ض وُت�س���وِّ
�س���ل وتعاليمه���م وكلِّ م���ا يعتر����ض طريقه���ا... لماذا دخل���ت ُدوَرنا  الرُّ

ب�سمت جنائزّي ُيحّنط جذوة النخوة” )�ض:47(.
تلتها ق�س���ة “ربي���ع ورغيف خبز” للقا�س���ة �س���وزان اإبراهيم، تروي 
فيه���ا ق�س���ة ح���ٍبّ انتهت بالزواج: “هي ب�س���ع �س���اعات اأق�س���يها اأواخر 
���ر القه���وة، ورغيف  �س���باط م���ن كلِّ عام، اأرتدي ف�س���تان العر�ض، اأُح�سِّ
خبز، اأ�س���ع باق���ة النرج�ض قرب �س���ورته، اأُرتِّب الكت���ب الجديدة فوق 
الرفوف بعد اأن اأكتب على ال�سفحة الأولى لُكٍل منها اإهداًء بمنا�سبة 

عيد ميالده، عيد زواجنا” )�ض:54(.
تلتها ق�س���ة “م�س���افر... ولك���ن!!” للقا����ض عبد الكريم ال�س���عدي، 
وهي ق�سة مقاطع تتاأّلف من �سبعة مقاطع في اثنتي ع�سرة �سفحة: 
“اأّذن ُموؤّذن �س���الة الجمعة، واأبو �س���عيد ما يزال يجل�ض بين الأحبَّة 
وُيرّدد التذكير مع الموؤذن في �سيء من الخنوع، ثم و�سع ب�سع حبَّات 
م���ن تم���ر وهو ال���ذي يحّب اأكل الحلوي���ات اإثر كّل طع���ام... ثم قال... 
اإنن���ي تع���ب... اأريد اأن اأن���ام... وتثاءب ثم اأراح راأ�س���ه على يديه اللتين 

و�سعهما فوق الطاولة... و�سافر دون وداع” )�ض:66(.
تلته���ا ق�س���ة “و�س���ية” للقا����ض عب���د المل���ك اأب���و رقط���ي: “ل ي���ا 
ي... اإنن���ا نع���رف الدر����ض جي���داً، م���ا زلنا اأحف���ادك، ولك���ن األم تَر  ج���دِّ
قوافل ال�سهداء يومياً في حيِّكم؟ األم ت�سّم رائحة الم�سك والعنبر في 

حماكم؟ -نعم اأرى واأ�سّم، لكنني ما زلت اأ�سمع �سوت الوطن يناديكم، 
���ي اأغراباً، يا ُبنّي ل تخافوا ا�س���طهاد الطغ���اة، ول تهابوا  م���ا زال���وا عنِّ
ثق���ل القي���ود، فاأر�س���نا اأر�ض الرباط، لتب���َق الرايُة مرفوع���ة، ل تثنوا 

الزنود، ول ُتطاأطئوا الروؤو�ض”. )�ض:71(.
تلتها ق�س���ة “بين ر�س���يفين” للقا�ض عدنان كنفاني، وفيها و�س���ٌف 
دقي���ق لق�س���وة الحي���اة، و�س���عف الإدارة، و�س���يطرة الطغ���اة: “ل اأح���د 
يع���رف ه���ل ا�س���تطاع ق���طٌّ زيتونّي �س���اّل عب���ور ال�س���ارع العري����ض اإلى 

ر�سيف النجاة الذي بدا وكاأنَّه نهايٌة لعالٍم اإ�سمنتي!” )�ض:76(.
تلته���ا ق�س���ة “اأح���الم حنظلة” للقا����ض محمد خي���ر اإبراهيم عواد، 
وهي و�س���ف دقيق لمعاناة المواطن الفل�س���طيني في اأر�سه، و�سموده 
ومقاومته ل�س���طوة الطغاة ال�س���هاينة؛ يقول حنظلة: “دخلت اأ�س���عى 
ا  وراء رزق���ي ورزق عيال���ي، هك���ذا اأمرنا ديننا في كت���اب اهلل الكريم، اأمَّ
من يقف ورائي فهم اأبنائي الجياع... �سخروا منه، قيَّدوه بال�سال�سل، 
وحملوه على ظهر �سيارة مك�سوفة واقتادوه اإلى حيث ل يعلم... تاأّوه 
م���ن الأل���م، ونظر اإلى ال�س���ماء، واإذا ب�س���رٍب من الحم���ام اأبي�ض اللون 
تين الم�سطورتين بالأ�سالك بحركة دائرية ل  يحلِّق في �س���ماء ال�سفَّ

تتوّقف”. )�ض:86(.
ة “در�ض ل ين�سى” للقا�سة “هدى حنَّا”، عبرة  تلتها ق�سَّ  
لم���ن يعتب���ر ودر����ض فّني قاده���ا لإجادة ف���نِّ الق�س���ة: “الآن والذاكرة 
ة، اأكتب ق�س�ساً وروايات، لكنني  تعود بي اإلى زمن بعيد، اأ�سبحت قا�سَّ

اأحر�ض في كلِّ ما اأكتبه اأن اأنهل من واقع الحياة”. )�ض:96(.
���ة “اأمُّ نجيب” للقا�س���ة “هدى طه الك�س���يح”،  تلته���ا ق�سَّ  
قلق اأٍم على ولدها، و�س���جن �س���اب يقود �سيارته ول يملك �سهادة قيادة 

�سيارة.
ماما!!!  �سعيد،  “األو 

واأتان���ي �س���وته و�س���ط الغم���ام الذي م���الأ عين���ي وحلقي بنوب���ة بكاء 
�ساعقة، قال �سبه ُممازح، متظاهراً بعدم الهلع:

-)اأَْيَوْه يوم(... ما�سي... ما�سي، اأخي”. )�ض:107(.
تلته���ا ق�س���ة »المرهب« للقا�ض »يو�س���ف الأبطح« تتحّدث   
عن طفل �س���قّي ُمعثر كان ي�س���اهده كل يوم، تعّثر و�سقط في الحفرة: 
»�سرقوا منه كل �سيء، �سرقوا ما بقي عنده، �سرقوا ال�سوء من عينيه، 
و�س���رقوا الحياة، اأ�س���لموه لرقاٍد ل �س���حوة منه، خرجت من نف�سي... 
من جلدي... من ذاتي اإلى الُمطلق اأ�ساأل؛ والأ�سى يع�سر قلبي: ماذا 
لو تلك النف�ض المووؤودة يوم الح�س���ر �ُس���ئلت، باأيِّ حّق، باأيِّ جرم، باأيِّ 

اإثٍم من الآثام، باأيِّ ذنٍب ُقتلت«. )�ض:114(.
���ة »�س���جرة العائل���ة!!«، للقا�ض  وُختم���ت المجموع���ة بق�سَّ  
»د. يو�س���ف حطين���ي«، وهي ق�س���ة مقاط���ع جاءت ف���ي مقطعين واأربع 
�سفحات، ُكتبت في 14-1-2007، �سجرة عائلة تلفُّ ال�سغير والكبير: 
»اإذ ذاك اأح�س�س���ُت اأنن���ا جميع���اً، اأنا و�س���ابر وابنه ال�س���غير، ننتمي اإلى 

عائلة واحدة« )�ض:118(.
ت �سبع ع�سرة ق�سة ق�سيرة  مجموعة ق�س�س���ية قيِّمة �سمَّ  
كتبها �س���تة ع�س���ر قا�س���اً وقا�سة في �سكلين؛ الق�س���ة الماألوفة وق�سة 
دة عبَّرت عن م�س���مونها تعبيراً  المقاط���ع وعالجت مو�س���وعات ُمتعدِّ

دقيقاً، وقد تميَّزت ق�س�ض المجموعة ب�سمات مميزة:
دّقة الو�سف.

تنّوع المو�سوعات.
اللغة الُمعبِّرة والُممّيزة.

العبور اإلى المجهول وم�ساهده واأحداثه.
موه، واأتمنَّى  ات على ما قدَّ ين والقا�سّ ل ي�سعني اإّل اأن اأُحيِّي القا�سّ

لهم النجاح والتوفيق...

قوس قزح – مجموعة من القاصات والقصاصين

زيارة

قام أعضاء المكتب التنفيذي بزيارة األديب عيســـى فتوح في منزله برئاسة الدكتور 
محمد الحوراني رئيس االتحاد، ضم إلى جانبه األديب توفيق أحمد نائب رئيس االتحاد 
والباحـــث األرقم الزعبي عضـــو المكتب التنفيذي واألديب ريـــاض طبرة عضو المكتب 

التنفيذي، وجرى الحديث حول آخر األعمال اإلبداعية للزميل فّتوح.
نتمنـــى دوام الصحة والعافية لألديب عيســـى فتوح الذي يعد من مؤسســـي اتحاد 

الكتاب العرب.



ال���ّرّواد  رائ���د م���ن  الّدكت���ور بدي���ع حّق���ي )1922- 2000( 
العرب الذين ا�ستهروا بالقدرة الحكائّية، ولكّن هذه القدرة 
ناتها، تبعاً لالعتقاد  ���د في ن�سو�سه، ولم ُتحلَّل مكوِّ لم ُتْر�سَ
ر ول  تتك���رَّ والموهب���ة ل  ���ة،  الخا�سّ اأّنه���ا موهبت���ه  ال�ّس���ائد 
ُتْحَت���ذى. ولي�ض هذا العتقاد دقيقاً؛ لأّن الموهبة الفطرّية 
تنمو بالّثقافة والّتجربة والمران، وهي اأ�س���ياء مكت�سبة ُعني 
بها بديع حّقي من بدايات اأربعينّيات القرن الع�س���رين، قبل 
عر  ِدر ديوانه اليتيم )�َسَحر(. وا�ستمّر بعد طالقه ال�سِّ اأن ُي�سْ
���خها ويترج���م ما يّت�س���ل بها اأو ُيف�س���ي اإليها،  ُينّميه���ا وُير�سِّ
حّت���ى ن�س���جت ف���ي مجموعت���ه الّرائ���دة )الّت���راب الحزين(، 
���َور، واأح���الم  وف���ي روايات���ه الجميل���ة: جف���ون ت�س���حق ال�سُّ
ازة الم�س���كينة. واإذا  على الّر�س���يف المجروح، وهم�س���ات العكَّ
كان���ت قدرة بديع حّقي الحكائّية نتيجة ا�س���تعداده الفطرّي 
وثقافت���ه المكت�س���بة، فاإّن���ه م���ن المفي���د، ف���ي ه���ذه المقالة، 
نات لهذه القدرة، اأّولها: الأ�س���لوب  القت���راب من ثالثة مكوِّ
الق�س�س���ّي. وثانيها: بروز ال�ّسخ�س���ّية الق�س�سّية. وثالثها: 

الّتعاطف الإن�سانّي. 
     1. َحَر����ض بدي���ع حّق���ي عل���ى الّدّقة في اأثناء ا�س���تعماله الّلغ���ة العربّية، فانتقى 
انع الماهر، ملتزماً  المفردات انتقاء الفّنان المرهف، و�س���اغ الّتراكيب �سياغة ال�سّ
����ض والّركاكة والّتعقيد والّتناف���ر. وهذه الّدّقة في  �َس���َنن العربّي���ة، بعيداً عن التَّرخُّ
ا�س���تعمال الّلغ���ة العربّي���ة تنّم على اّت�س���اع ر�س���يده الّلغ���وّي وغزارته، ورهافة ح�ّس���ه 
الّلغ���وّي، ومعرفت���ه بالإمكان���ات الّلغوّية العربّي���ة في الّتقديم والّتاأخي���ر، والّتعريف 
ب، وا�س���تعماله حروف  ���ر والّنف���ي وال�س���تفهام والتَّعجُّ والّتنكي���ر، والإ�س���مار والَق�سْ
العط���ف والج���ّر ف���ي مواطنها تبع���اً لمعانيها واأغرا�س���ه منها، واإتقان���ه الفروق بين 
عالم���ات الّترقيم، وه���ي عالمات وافدة اإلى العربّية، ُت�س���تعَمل لدى الكثرة الكاثرة 

مّنا ا�ستعماًل بعيداً عن الإح�سا�ض باأثرها في اإي�سال المعاني اإلى القارئ.
     لي�ض من غر�سي هنا الإحاطة بمظاهر الّدّقة في ا�ستعمال الّلغة العربّية، فهي 
عة �س���املة ن�س���و�ض بديع حّقي كّلها. بيد اأّنه من نافلة القول الّتذكير  دة متنوِّ متعدِّ
غات ف���وز مجموعت���ه )الّت���راب الحزين(  غاً من م�س���وِّ ب���اأّن ه���ذه الّدّق���ة كان���ت م�س���وِّ
بجائزة الّدولة الّت�سجيعّية عام 1961، ودخولها دون عائق حقل الّتعليم في ال�ّسهادة 
الإعدادّي���ة؛ لما ت�س���ّمه ق�س�س���ها من اإمكانّية غير مبا�س���رة على تدري���ب الّتالميذ 
عل���ى ا�س���تعمال الّتراكي���ب، وتنمية ذائقته���م الّلغوّية، وتعويدهم الإح�س���ا�ض بمواقع 

المفردات في الّتراكيب العربّية. 
     ت���دّل ن�س���و�ض بدي���ع حّق���ي عل���ى اأّن���ه َجَعل ه���ذه الّدّقة قاع���دة اأ�س���لوبه وركنها 
المكين، لكّنه لم يكتف بها، اإّنما راح يمزج بين الخبر والإن�س���اء، م�س���تخدماً الخبر 
في تنمية حوادث ق�س�س���ه ورواياته، والإن�س���اء في ت�س���وير هذه الحوادث والعناية 
بجزئّياته���ا. ولي����ض هناك اإمكانّية لف�س���ل الخبر عن الإن�س���اء في ق���درة بديع حّقي 
�ض  الحكائّي���ة؛ لأّن ن�سو�س���ه نه�س���ْت بهما معاً، بحيث كانت لديه دائم���اً حكاية ُتلَخَّ
باأ�س���طر معدودات في الق�س����ض الق�س���يرة، وب�س���فحات قليلة في الّرواي���ات. ولكّنه 
���َور ُيحيط بالحكاية  َخلَق، بو�س���اطة الّت�س���وير والعناي���ة بالجزئّيات، عالماً من ال�سُّ
م �سغيرها، حّتى ت�ستوي  ���غيرة، فيدفعها اإلى الّت�س���اع، وُيفتِّق جوانبها، وُي�س���خِّ ال�سّ

ة ق�سيرة، اأو رواية، ت�سّد القارئ اإليها.  بين يديه ق�سّ
     فالبطل في رواية )هم�س���ات العّكازة الم�س���كينة( اأعمى، لكّن عّكازته َتِدبُّ فيها 
ر َطَوال الّرواية، وتفرح وتتاأّلم حّتى تغدو �سخ�سّية قريبة من القارئ،  الحياة، فتفكِّ
�ض الع���ّكازة على هذا  ده���ا وتاريخها. ولو لم ُت�َس���خَّ تب���وح ل���ه باأفكاره���ا وخوفها وتردُّ
الّنحو لما اكت�س���بت الّرواية اأهّمّيتها من حكاية حمود واأخته عي�س���ة، ولما بلغت في 
طولها اأربعاً واأربعين ومئتي �سفحة. وبتعبير اآخر اأقول اإّن اأ�سلوب بديع حّقي كامن 
في تلك القدرة العجيبة على ت�س���وير الجزئّيات وت�س���خيمها وقيادتها اإلى الّتاأثير 
ف���ي الق���ارئ، دون اأن يتخّل���ى عن الحكاية الق�س�س���ّية اأو الّروائّية. وم���ن َثمَّ يمكنني 
فه  الّدعاء باأّن اأ�س���لوبه البيانّي الّدقيق جزء اأ�سا�س���ي من قدرته الحكائّية؛ لأّنه وظَّ
في بناء العالم المتخيَّل لق�س�سه ورواياته، ونجح في اأن يمزجه بالحكاية، ويجعله 

جزءاً من ُحْبكتها، ل تنف�سل عنه، ول ينف�سل عنها.
     2. اأعتق���د اأّن �سخ�س���ّية بدي���ع حّقي ذات اأثر ف���ي قدرته الحكائّية. فهو يرى في 
الواق���ع الحقيق���ّي الخارج���ّي حدثاً ما، فيتفاع���ل معه، ويتركه يختم���ر في وجدانه، 
ويمت���ّد ف���ي خياله، قبل اأن ي�س���طنع له حكاية متخيَّلة ُتعّبر عنه. وهذا اأمر ي�س���دق 
���ين والّروائّيين العرب. فالقا�ّض ينفعل اأحياناً بحدث واقعّي،  على كثير من القا�سّ
فيتركه يختمر في وجدانه زمناً طوياًل اأو ق�سيراً اإلى اأن يهتدي اإلى حكاية متخيَّلة 

ي�سّبه فيها. وقد اعتدنا األ يعود القا�ّض اإلى الحدث نف�سه 
ثانيًة؛ لأّن انفعاله به يتال�س���ى بعد الّتعبير عنه. اأّما بديع 
ول  طوي���اًل،  ي�س���تمّر  الواقع���ّي  بالح���دث  فانفعال���ه  حّق���ي 

ة ق�سيرة ت�سيق عنه.  ده في ق�سّ يتال�سى اإذا ج�سَّ
     لهذا ال�ّسبب نراه يعود اإليه نف�سه بعد �سنوات لُيعبِّر عنه 
عل���ى نحو اأكثر تف�س���ياًل، وفي حكاية اأكثر اّت�س���اعاً وعمقاً. 
���بّي الأعمى الذي  تل���ك حاله حي���ن تاأّثر في طفولت���ه بال�سّ
دة  ���بّية الم�س���رَّ ا�س���تّل حالق القرية نور عينيه، وباأخته ال�سّ
في متاهات المدينة. وقد ا�س���تمر بديع حّقي منفعاًل بهذا 
ة ق�سيرة  الحدث من طفولته اإلى رجولته، فعبَّر عنه بق�سّ
عنوانه���ا )الّل�ّض والعّكازة(، ثّم �س���عر اأّن انفعاله ما زال حّياً 
جاً، فكتب عن الحدث نف�س���ه روايته )هم�سات العّكازة  متاأجِّ
الم�س���كينة(. تلك اأي�س���اً حال جاره الم�س���اب بالَفاَلج. فقد 
تاأّثر بحاله وعالقته بزوجته، وعبَّر بعد �سنوات طويلة عن 
���ة )في الوحل(. وا�س���تمّر انفعاله حّياً ع�س���رين  ���ره بق�سّ تاأثُّ
ور(. ول يختلف  �سنة حّتى كتب روايته )جفون ت�سحق ال�سّ
اأم���ر روايت���ه )اأح���الم عل���ى الّر�س���يف المجروح( ع���ن ذلك، 

ح به في مقّدمة الّرواية.  فاأ�سلها الأّول واقعّي، �سرَّ
     اإذا كان الّزم���ن الّطوي���ل دلياًل على ا�س���تمرار بدي���ع حّقي في النفعال بالحدث 
والّتفاعل معه، فهو اأي�ساً تعليل لحرارة �سرده الحدث المتخيَّل، وهي حرارة ي�سعر 
الق���ارئ المتلّق���ي ب�س���دقها وعمقه���ا، وي���كاد يعتق���د اأّن بدي���ع حّقي ي�س���رد حكاية له 
���ة بها، ولو لم يك���ن كذلك لما انفعل بالح���وادث على هذا الّنحو  عالق���ة ذاتّية خا�سّ

البالغ حدَّ الّتماهي، ولما عبَّر عنها تعبير القلب المعنَّى الذي اكتوى بنارها.
     ه���ذا كّل���ه م���رادي من بروز �سخ�س���ّية بديع حّقي. فهو ل ي�س���رد حكاياته ببرود 
���َور  وحيادّي���ة، اإّنم���ا ي�س���ردها بلغ���ة م�س���بعة بالنفع���ال، ممل���وءة بالّت�س���خي�ض وال�سُّ
المجّنح���ة، وكاأّن���ه ُي�س���ِقط عليه���ا اأحا�سي�س���ه وم�س���اعره لتب���دو في عين���ي المتلّقين 
ه الجميل )ال�ّسجرة التي غر�ستها اأّمي( ذروة  ة. ولعّل ن�سّ حكاية بديع حّقي الخا�سّ
هذا الألق الأ�سلوبّي المعبِّر عن �سخ�سّيته. فهو، في عنوان الكتاب، ي�ستعمل �سمير 
المتكلِّم: )اأّمي(، فيوحي اإلى القارئ ب�اأّنه ُمْقِبل على قراءة �سيرة ذاتّية. وكّلما اأوغل 
ث عن بيت اأ�سرته القديم، وعن  القارئ في القراءة زاد الإيحاء باأّن بديع حّقي يتحدَّ
ال�ّسجرة التي غر�ستها اأّمه، و�سمت القدرة الحكائّية بو�ساطة الّت�سوير والّت�سخي�ض 
وت�س���خيم الجزئّيات، وتغلغلت خيوط الحنين والأّم والّطفل والما�س���ي في وجدان 
���خْت فيه قيمة الأ�س���رة وعالقة الّطفل باأّمه  رت م�س���اعره، ور�سَّ القارئ، فكبَّلْته وطهَّ
ومْنزل���ه ووطن���ه. فاإذا القارئ يفرغ من قراءة هذا الّن����ضّ الّرائع دون اأن يدري اأكان 

رات اأم �سيرة ذاتّية. ة اأم رواية اأم مذكِّ يقراأ ق�سّ
     3. ل اأ�سّك في اأّن بروز �سخ�سّية بديع حّقي في ن�سو�سه الأدبّية نابع اأي�ساً من 
����ض مواطن الفقر والقهر والّظلم بقلبه، فياألم لما ُي�س���يب  اأّنه اأديب مرهف، يتح�سَّ
الإن�س���ان العربّي. ولهذا ال�ّس���بب تراه في ن�سو�س���ه كّلها ينتقي �سخ�س���ّياته من قاع 
المجتم���ع، كم���ا هي حاله ف���ي رواياته الّث���الث. اإذ انتقى بطاًل اأعمى، واآخر م�س���اباً 
���رُّ  بالفال���ج، وثالث���اً ما�س���ح اأحذية، ثّم راح يزّج هوؤلء الأبطال في المجتمع، فاإذا ال�سَّ
محيط بهم، محبٌط اأعمالهم، منغِّ�ٌض عي�سهم. واإذا الم�سائُب تترى على روؤو�سهم، 
ف���ال ترحم �س���عفهم، ول ترّق لحالهم. وهذا ما يدف���ع المتلّقي اإلى الّتعاطف معهم 

والّثورة على م�ستغلِّيهم. 
     ه���ذا الّتعاط���ف الإن�س���انّي ه���و ال���ذي جع���ل بدي���ع حّق���ي ينتق���ي اأكثر العنا�س���ر 
الجتماعّي���ة �س���عفاً، وي���روح يبال���غ ف���ي ب�س���اطتها وعفوّيته���ا ونقائه���ا، فيمنعها من 
الحتجاج ومجابهة ال�ّس���ّر، وين�س���رف اإلى ت�س���وير اآلمها وبكائه���ا ليجعل المتلّقي 
ر. اأو  ر ل مفكِّ يتعاط���ف معه���ا، دون اأن ُيْعَن���ى بتعلي���ل ال�ّس���ّر المحيط بها. فهو م�س���وِّ
���ور عل���ى نه���ج ال�ّس���عراء المحدثين، ويت���رك لهذا  ���ر بال�سّ اإّن���ه، اإْن �س���ئنا الّدّق���ة، يفكِّ
ر ف���ي المتلّقي تاأثي���راً محكوماً بتلّقيه الّذات���ّي. وهذا ما  الّن���وع م���ن الّتفكي���ر اأن يوؤثِّ
جع���ل الّتعاط���ف الإن�س���انّي جزءاً من اأ�س���لوب الّتعبي���ر، اأو هو هو في تغليب الإن�س���اء 
ف���ة للّتاأثير في الم�س���اعر والأحا�س���ي�ض  عل���ى الخب���ر، وف���ي العناي���ة بال�س���ور الموظَّ
���ة بالحكاية الق�س�س���ّية والّروائّية. ومن َثمَّ  قبل توظيفها لخدمة المعارف الخا�سّ
ي�س���عب الف�س���ل في اأثن���اء الحديث ع���ن الق���درة الحكائّية في ن�س���و�ض بديع حّقي 
بين الأ�س���لوب وبروز ال�ّسخ�س���ّية والّتعاطف الإن�س���انّي، فالجدل بين هذه المكّونات 

وا�سح، وهي كّلها خ�سي�سة من خ�سائ�ض بديع حّقي الأديب الّرائد.  

قضايا وآراء
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إبراهيم عباس ياسينالقدرة الحكائّية
عندليب الوجد المرهف

من ُم�سكالت الغربة اأن الأعمال الإبداعية ال�سادرة في 
ب���الدك تظّل بعيدة ع���ن ُمتناول اليد، غائبة عن قراءاتك 
وكاأنك تعي�ض في اأ�س���وار منفى، وذلك اأن �ساغلك اليومي 
هناك م�سكون غارق في اأن تقوم بعملك وُتنجزه في وقته 
المطل���وب... وي���وم رجعت اإلى �سورية/�س���درة الروح )في 
ف�س���اء ال�س���عر(،  كن���ت اأ�س���عر اأن���ي اأُّم���يٌّ غارق ف���ي ُظلمات 
الجه���ل، والر�س���الة الثقافية الجدي���رة بالتبّني والغتناء 
ه���ي اأن يتي�ّس���ر لي وقت ُمريح لتالفي الخ�س���ارات الأدبية 
والّط���الع الكاف���ي، ول���و عل���ى نم���اذج م���ن اإنت���اج معظ���م 
الباحثين وال�س���عراء والروائيين بين الثالثين وال�ستين، 
اإ�س���افة اإلى ُمبدعي المو�س���يقا والت�س���كيل... لقد اأتاح لي 
ح�س���ن الطالع قبل حين اأن ير�س���ل اإلّي ال�س���اعر الُمرهف 
اإبراهي���م عبا�ض يا�س���ين عدداً من اأعماله المن�س���ورة، وقد 
اأم�س���يت �س���هرتين مع مجموعته ال�س���عرية: »بي�ساء من 
غير �س���وء«، ال�س���ادرة عن اّتحاد الُكّتاب العرب في دم�سق، 
ع���ام2008، وال�س���ديق الغال���ي ل ي���دري اأنه لم����ض )بهذا 
القتبا����ض القراآن���ي( وت���راً ح�سا�س���اً وم�س���اعر حميمة في 
اأغ���وار وجدان���ي، اإذ اأيق���ظ ذكرى كريم���ة تعود اإل���ى اأوائل 
الأربعيني���ات م���ن القرن الما�س���ي، يوم ب���داأت التحّرر من 
اأُّمّيت���ي بتعّلم تالوة القراآن الكريم على يد )اأحمد عدل/ 
وال���دي(، ث���ّم رحل اإل���ى جوار الب���اري قبل الجالء ب�س���نة، 
وم���ا زل���ت حتى اليوم اأه���دي روحه في كل رم�س���ان تالوة 
الم�سحف، )وهذه الإ�سارة العابرة ل عالقة لها بالإيمان 
ال�ستم�س���اك  باأهمي���ة  ُمرتبط���ة  ه���ي  واإنم���ا  الكهنوت���ي، 
بالت���راث، جذور الأمة، لأّن م�س���األة الإيمان عالقة فردية 

خا�سة بين الكائن وخالقه...
واأعود اإلى ق�سائد اإبراهيم في هذه المجموعة )بي�ساء 
الندّي���ة  اإّن���ه فاجاأن���ي برّقت���ه  �س���وء(، لأق���ول:  م���ن غي���ر 
الحميم���ة وا�س���تمتعت بعذوبة �س���وته ال�س���عري، وطار بي 
اإل���ى ف�س���اء الطفول���ة وال�س���با الباك���ر، يوم كنت اأ�س���تمتع 
منخطف���اً بهدي���ل حمامة اأو اأُ�س���غي لتغري���د عندليب في 
�س���يف البي���ادر. اإّنه �س���اعر المحب���ة ال�س���افية وعندليبها 
بح���ّق )بالمعن���ى ال�س���وفي لكلم���ة »محبة«، وه���ي تختلف 
ع���ن كلم���ة ح���ب اأو ع�س���ق(. فالمحبة تق���ارب، ف���ي معناها 
ودللته���ا واإيحاءاته���ا، ف�س���اء الغبط���ة الروحي���ة التي لم 
يدركها غير اأجاّلء ال�س���وفية. واإذا كان نزار قباني �س���اعر 
الحرية الجتماعية، وحرية المراأة بامتياز، فاإن اإبراهيم 

يا�سين ير�سم بالكلمات )كما قال نزار(... 
وم���ن يعرف اأهمي���ة و�س���عوبة ورهافة الر�س���م بالألوان 
المائي���ة ، ي���درك بع�ض اأ�س���رار العذوبة في �س���عر اإبراهيم 
يا�س���ين ، واأكتفي بهذه الإ�س���ارة ، لأن ال�س���فحة ل تحتمل 

المزيد.. ولأني �سوف اأنتقل غداً اإلى مبدعين اآخرين .

تعزية
رئي����ض اتح���اد الكّت����اب الع���رب واأع�س���اء المكت���ب التنفي���ذي 
ومجل�ض التحاد واأع�س���اء التحاد يتوجه���ون بخال�ض العزاء 
م���ن اأ�س���رة وذوي ال�س���حفي والأدي���ب الكبي���ر ولي���د معم���اري، 
راجي���ن م���ن اهلل ع���ز وج���ل اأن يتغم���د الفقي���د بوا�س���ع رحمت���ه 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�سبر وال�سلوان.
اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

زيارة

تعزية
رئي�ض اتحاد الكّت�اب العرب واأع�س���اء المكتب التنفيذي 
يتوجه���ون بخال����ض الع���زاء م���ن الزميل الأدي���ب عدنان 
بيلون���ة بوف���اة اأخته، راجي���ن من اهلل عز وج���ل اأن يتغمد 
الفقي���دة بوا�س���ع رحمته وي�س���كنها ف�س���يح جنات���ه، ويلهم 

اأهلها وذويها ال�سبر وال�سلوان.
اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

قام رئيس اتحاد الكتاب العــــرب د. محمد الحوراني  بزيارة الباحث 
الدكتــــور خلف الجــــراد في منزله لالطمئنان علــــى صحته، رافقه في 
الزيارة الشــــاعر توفيق أحمــــد نائب رئيس االتحــــاد والزمالء أعضاء 
المكتب التنفيذي: د. فاروق اسليم ود. جابر سلمان  واألستاذ رياض 

طبرة والشاعر منير خلف
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دور اإلعالم الوطني في إدارة األزمات 
والمشكالت  التي تواجهه

  شعر: عادل ناصيف.توسن/أريزونا

  شعر: مازن صالح الخطيب 

وقفُت اأماَم تدمَر اأ�ستعيُد
                 جالَل الأم�ِض فانتف�َض الوريُد

ورّن بم�سمعي �سوٌت جهوٌر
                   ك�سوِت الرعِد لي�ض له حدوُد

ونّدد بي كمن ُيبدي عتاباً
                    وي�ساأل ما تروم؟ وما ُتريُد؟

اأتيَت اإلى هنا، بابي ع�سيٌّ
                       على اأعتابه انتحَر الحديُد

األ تخ�سى مطارحة القوافي 
                      فيخذلك الل�سان ول تجوُد؟

هنا المجُد ا�ستقَر... هنا ا�ستراحت
                قوافي ال�سعر وانبعث الق�سيُد

اأنا مهُد الح�سارِة لي حكايا
                     تق�ّض عليَك ما �ساد الجدوُد

كاأّنك جاهٌل واأتيَت ت�سعى
                  ليك�سو ُعريكْم ما�ٍض مجيُد

غنياٍت وت�ست�سقي الأوابَد اأُ
                   على اأفواهكم يحلو الن�سيُد

وتطلُب من جالل الأم�ِض عوناً
                  اأفْق في جانبيك دٌم �سهيُد

وحولَك من رجاِل ال�سم�ِض جنٌد
                       يلّف رداءهْم مجٌد تليُد

كنخلِة تدمٍر وقفوا �سالباً
                    وما ارتجفْت لهم هاٌم وجيُد

وخالُد... خالٌد ركب المنايا
                      �سليُل المجِد جّباٌر عنيُد

تاأّلَق وا�ستطال ومّد ج�سراً 
                     على جدراِنه مجٌد جديُد

فاأورقت الرماُل و�سبَّ فيها
                        �سهاٌب مْن �ساللِتنا حفيُد

حمى اإرَث البطولِة فا�ستعادت 
                     �سباها تدمٌر و�سمْت بنوُد

فاإّما كنَت تبحث عن قواٍف
                   واأغنيٍة ُيزاُن بها ال�سهيُد

فهذا خالٌد ملك القوافي 
                    ومن ُبرديه ينطلُق الق�سيُد

هَو ال�سعُر الأ�سيُل ومنتداُه
                     هَو الإلهام والوحُي الفريُد

عموٌد للبطولِة لم تُرْعه
                       �سكاكيُن الغزاِة ول وعيُد

له من كّل منعطٍف �سالٌم
                 واأنَت ل�سخ�سِه ال�سامي بريُد

وبّلْغُه التحّيَة باعتزاٍز 
                 وخْذ ما �سئَت منُه وما ُتريُد

فطوبى للذي هزَّ المنايا 
                     بقب�سِته وبوركت الزنوُد

هَو الحيُّ الذي ذكراُه تبقى
                     تالزمكم ونحُن لُه �سهود 

عرو�ض ال�ساِم تدمُر تّوجْته
                  وبارك عر�سُه ال�سامي الخلوُد

اإذا ما اهتزَّ في ج�سدي عموٌد
                    �سينه�ُض من �سواعده عموُد

�سيبقى في فِم الأّياُم لحناً
                        ترّددُه الأباطُح والنجود

كذا ال�سوريُّ ل تلويه ناٌر
                       ول تثنيه عن هدٍف رعوُد

ول يلهيِه في البلواء ماٌل
                         ول جاٌه ول غاٍز حقوُد

تدمر تستعيد صباها

-1-
روْب ذا في الدُّ على اأُْهَبِة الموِت �َسوُع ال�سَّ

ُع نب�َض الُقلوْب؟! فَمْن ذا ُيَرقِّ
َتْيها َنخيَل الِوئاِم وَقمَح الوداْد؟! َويزَرُع في �سفَّ

َوجياًل ُيعاِنُق ما�سي البالْد
ليجعَل منُه انطالقَة َخْيٍل 

ِلمجٍد جديٍد َو�ساأٍو بعيٍد َبعيْد
ورايِة ِعزٍّ وَفْخٍر جديدْة
 ِبَكفِّ جواٍد َيقوُد الَجواْد

ل�ساحاِت َن�سٍر َوفتٍح ُمبيْن
ِبيٍّ نبيِل الُمراْد َفُيزهُر وعٌد بروِع �سَ

ُيِحبُّ البالَد كثيراً كثيرا
فَير�ُسُم درباً لرحلِة عمٍر َنِقيٍّ َغِنيِّ الِقَيْم

 وَيبني ُنفو�ساً ُتِجلُّ الَيراَع ال�� ُيِجلُّ الِمداْد
-2-

دِو َقلبي الحزيْن على اأُْهبِة ال�سَّ
َر عنَد الُعبوِر اإلى و�سو�ساِت الَحنيْن ولِكْن تَك�سَّ

ي  ِلأَم�ٍض َرعْتُه اأنامُل اأمِّ
ْت عليِه ُعطوَر الّتعْب ور�سَّ

ِب�سبٍر جميٍل َوُحزٍن ر�سيْن
واأهداِب �ُسهٍد وِرفٍق حنوٍن 

ى ِبِج�سمي النَّحيْل ُتراقُب لياًل حرارَة ُحمَّ
قيْع غِم ِمْن َقهقهاِت ال�سَّ على الرَّ

َجْر ُر �سمَت ال�سَّ وريٍح ُتَك�سِّ
فيبدو الحفيُف ارتعا�َس���َة ن���اٍي ُيداعُب حيناً ِجماَح 

الَحماِم 

ِلطق�ِض الهديْل
ُر َعْن ناِبها وحيناً فحيَح اأفاٍع ُتَك�سِّ

لتغِرَز في الَقلِب �ُسمَّ الُهروِب 
حيْل اإلى اأحجياِت الرَّ

-3-
مِع جفني ولكْن على اأُهَبِة الدَّ

على غفلٍة مْن ُهجوِع الأماكْن
هوِل البعيدْة َر حزَن ال�سُّ تذكَّ

وَحرفيِن ذابا ِبناِر الق�سيدْة
َر عْن َغيمتيِن و�ساْح ف�َسمَّ

مَت المدى فا�ستراْح و�ساجَل �سَ
رِّ عْن غيِر ق�سٍد اأباَح َوبال�سِّ

باح َفقاَل ِبَهم�ٍض لديِك ال�سَّ
اأْ ِلُتعلَن بدَء الولدْة تَهيَّ

ل�سم�ٍض ُتطارُد ليَل الَبالدْة
وِح �سرَب الُهموِم العنيدْة َفُتق�سي َعِن الرُّ

واأكواَم �سوٍق لأطياِف وهٍم 
ُتعارُك ق�سراً مرايا الخياِل الوجيدْة

بوُل على وجَنَتْيْه بوجٍه اأناَخ الذُّ
ْت ُغ�سوَن بهاه الفجيعْة َوَعرَّ

لوْع َفاأوقَد جمراً ِبكهِف ال�سُّ
َوَنزَّ ِمَن القلِب نهَر دموع

 ليروي ال�ّسراَب ِب�َسحرا النُّفو�ِض 
التِّي اأرَهقْتها ذئاُب القبيلْة 

َوموكَب موٍت ِلجاٍر �َسهيٍد بدوِن َكَفْن...

ل اآخر
 �سوى الّليل ينتظر

قرَع طبوِل »القرباط«
ل ُمدن 

تفتُح اأبوابها للرق�ض 
ل الريف الُمكتنز

بايا الهائمات  بال�سّ
يغنج غنَج قرنفله

اأر�سفة ُموح�سة 
هياكل باأحذية اأنيقة

اأنوار باهتة ُمعّلقة 
على حبال الفراغ
***

اآاآاآاآه 
الح�س���اد  اأزمن���ة  طب���ل  ي���ا 

والّندى

ويا مزمار فجر القبل 
اأنا ما زلُت اأنب�ُض بالع�سق

وج�سدي ما زال ُي�سكره 
اإيقاع الوجود

***

اأكتُب 
لأرعى مع الغزال 

لألحق بالورد
الُمغّطى بظّلي 

 ***
لأحتفي بالحزن 

اغت�سلُت 
بماء في�سها

واأرخيُت 
لنهر الوجود

 اأن يبحث 
عن وجودي 

 ***
لأحتفي بالحزن

اأقمُت بعيداً 
عّمرُت لج�سدي 

غربّي �سجرة الّليلك
جناحين من الّزرقة

األغيُت اإرثاً، معرفة، بالداً
واأ�سعلُت 

للكالم مجد الأغنية 
دون معونٍة من اأحد

رّتبُت
�سرير الخلود

على هيئة ح�سير
من ق�سب الناي

األفُّ بها ج�سدي
لي�سمعني الحّب
***

لأحتفي بالحزن 
م�سيُت دهراً 

كان عطر الّنارنج �سحواً
ُيخالج اأ�سابعي

مررُت بكامل اأناقتي
على طريق الغنج

اأترّقُب اللهفة
اأن تاأتي م�سفورة

بباقة �سعرها الّذهبّي
اإلى قلبي 

 ***
لأحتفي بالحزن

 رق�سُت رق�سة الهواء الّطلق

على م�سامع الّريح
 ***
لأحتفي بالحزن 

جمعُت اأغاني الغابات 
مو�سيقى الوعول
اإيماءاتي الأولى

وُبّحة اأنثى اأرهقها الجمال
ثّم تمّددُت 

على نهر ال�ّسهوة 
عارياً

 ***
لأحتفي بالحزن 

�سرخُت:
يا ع�سقي 

كم ت�سبه هذه البالد 

على ُأْهَبِة الموِت
 شعر: ياسر فايز المحمد

 شعر: وليد سليمان

ألحتفي بالحزن رقصُت 

تمّنيُت اأّني اأحّبِك اأكثْر
فحتى َيزيَد

ات�ساُع ال�ّسماِء
وحّتى البحاُر
ت�سيُر بحاراً
وُت�سبَح اأكبْر

تمّنيُت
اأّني اأحّبِك

اأكثْر
فحين اأحّبِك

تنه�ُض فيَّ الحياُة
وتنمو غ�سوُن الكالِم

وتاأتي الق�سائُد
اأ�سرَع
اأبكْر

لأّني...
�ساأكتُب �ِسعراً

�ض هذي التالْل ُيرقِّ
وُي�سكُر �سحَو الليالي

وحقُل اأيائَل

ترق�ُض بين ال�سطوِر
وترعى النقاَط
وكلُّ الفوا�سِل

عندي ُتغّني
وُي�سبُح َنهر الحروف لديَّ

طوياًل...
واأغزْر...

تمّنيُت
اأني ع�سقتِك

منذ ولدِة ِحبر الكتابْة

فقبلَِك كنُت ُمجّرد طيٍف
اأ�ساَع خطاُه

وعمري كاآبْة
تمنّيُت

يا ما تمنّيُت
اأني على الّرمل خيمُة ع�سٍق

واأنِت ربابْة
تمّنيُت اأّني ع�سقُتِك
منذ ع�سور الحجْر

ومنذ ا�ستعال النجوِم

ومنذ نعومِة
ظفر القمْر

فحين تكونين قربَي
كلُّ َح�ساٍة

�ست�سبح عندي
َقَمْر

وكلُّ الم�سافاِت
تغدو اخ�سراراً

وينه�ُض فيها
ال�ّسجْر

منذ اشتعال النجوم



1430/4/20 هـ

 وأن عليك التفكير بنفسك.
ً
واصل قراءة الكتب ولكن تذكر أن الكتب تبقى كتبا

مكسيم غوركي

قصة
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 قصة: توفيقة خضور

 قصة: بسام الحافظ

 )1(
تن���اول المعامل���ة م���ن يده���ا، ت�س���ّفح اأوراقه���ا عل���ى عج���ٍل، ث���م توّقف عند 
اإحداها، رفع نّظارته الثخينة عن زرقة عينيه، ورماها بنظرٍة تر�سح اّتهاماً: 

-هل هذه الورقة حقيقية، اأم ُمزّورة يا �سيدة اآمال؟
-اأّي ورقة تق�سد يا اأ�ستاذ؟ 

-الورقة الخا�سة بالعقارات!
-اأجل يا اأ�ستاذ جميع اأوراقي نظامية!

-اأتعنين اأنك ل تملكين اأي عقاٍر با�سمك في هذه المدينة؟!
-نعم... )قالت بفرح غامر(... 

-ل اأملك اأي عقار ل في هذه المدينة، ول في �سواها...
تاأرجح راأ�سه ح�سرًة، وهو يقول:

-كّل ه���ذا الف���رح لأن���ك ل تملكي���ن �س���يئاً؟! وكاأنك �س���تتربعين على عر�ض 
ق�سر »يلدز« بموجب هذا الت�سريح؟ يا حرام..!

انكم�ست اأ�ساريرها، بينما ذرفت م�ساماتها ما ُي�سبه الدمع...
  )2(

-هل اأنت ُمتاأكدة اأننا �سنح�سل على البيت يا اآمال؟
�ساألها زوجها برجاء...

���لة على قيا�س���نا! فنحن لدينا اأربعة  - ولَم ل؟ مادامت كل ال�س���روط ُمف�سّ
اأولد بدل الثالثة، وبيتنا قد اأكلته الحرب، وتهّدم عن اآخره، بل احترق بكل 
م���ا في���ه، ثم... نحن ل نملك اأّي عقار في هذه المدينة، األي�س���ت هذه جميع 

المقّومات التي تطلبها �سركة الإعمار الجديدة من المكتتبين!؟
وغرقْت في قهقهاٍت لها مذاق بكاٍء عتيق...

-اأنا خائف يا اآمال... خائف من خيبة جديدة، واأظن اأني اأ�سّم رائحتها... 
-تف���اءْل بالخي���ر، اأق�س���د بالبيت ت�س���كنه يا رج���ل... نعم �س���يكون لنا بيت، 

يعني ثالث غرف، ثالث يا ح�سان، ولي�ست واحدة...
-ثالث غرف؟!

�س���رخ ح�س���ان فزع���اً، وكاأنه اكت�س���ف للت���ّو اأّن اأّي بي���ٍت اإن�س���اني، ل يقّل عن 
ثالثة مطارح كحّد اأدنى:

-وماذا �سنفعل بكّل هذه الم�ساحة، بماذا �سنفر�سها، ودخُلنا عاقٌر، مقطوع 
الحيل والذرية؟! 

واأردف مخزياً يائ�ساً: 
-ل... ل... الغرفة الوحيدة اأرحم لنا، واأ�ستر!

ابتلعت مرارة حلقها الأزلية، وهم�ست:
-ل تخ���ف ي���ا ح�س���ان، فق���د فكرت بالح���ّل... اأن�س���يت اأني فّنان���ة؟ اأم اأنك ل 

تعترف بموهبتي؟
هّز راأ�س���ه هازئاً من تاأرجحها على الحبل ذاته، وعزفها على الوتر نف�ِس���ِه 

كلما خربت الأمور، وقال ب�سجر:
-ُعدن���ا اإلى الأ�س���طوانة نف�ِس���ها، األ تمّلين من ح�س���ر فّن���ك في كل ثقٍب ل 

يّت�سع اإل لرحمة اهلل؟!
-ب���ل يّت�س���ع... الم���كان اليوم يّت�س���ع لرحم���ة اهلل، وفّني معاً... و�س���اأدعهما 
يتعانق���ان عل���ى م�س���احة بيتن���ا الجدي���د، فق���د ق���ّررُت اأن اأر�س���م ف���ي غرف���ة 
ال�سيوف طقماً من الكنبات الفارهة... الطقم نف�ُسُه الذي طالما حلمت به، 
فمو�س���ته ل تبطل، ول تزول، لأنها كموّرثاتي من النوع ال�س���ائد... و�ساأُزّين 
جدرانه���ا باللوح���ات الت���ي قد تنطق بين رم�س���ة عم���ٍر، واأخيه... اأّما اأر�س���ها 

ف�ساأر�سم عليها �سجادًة لم يحلم ملوك العجم بمثلها...
همه���م زوجه���ا معت���زاً، كاأنم���ا اأخذت���ه الحال���ة اإلى �س���فاف الحل���م، فتدّلت 

�ساقاه في مياهه، التي دغدغت يبا�ض جلده:
-و�سن�ستقبل بها رعايانا...

-نع���م ي���ا جاللة الملك... ولن يجروؤ اأحد اأن ي�س���األنا: من اأين لكم هذا؟! 
مع اأننا اأ�سبحنا بين ليلة و�سحاها من اأ�سحاب الأمالك... 

-وغرفة النوم... كيف �سيكون اأثاثها؟
�سرحت لحظات، ثم هتفت باحتفالية:

-�س���اأجدل لها �س���عر ملكات الجن، واأ�سنع منه اأرجوحًة نمتطيها كل ليلة، 
لت�سافر بنا اإلى عوالم م�سحورة من الفرح الق�سّي...

-وغرفة الأولد؟!
-هذه �ساأتركها عذراء!

�-لماذا يا ظالمة؟ األي�ض اأولدك اأحق النا�ض بفّنك؟!
-نعم... )نّزت جوارحها دماً اأ�سود(:

-لك���ّن الأث���اث يبتل���ع اأ�س���واتهم، فال ُي�س���مع له���ا �س���دًى... اأم اأنك ن�س���يَت 
�سرخاتنا، ورجع اأ�سواتنا في الغرف العزلء؟ كم كان ذلك ُمده�ساً، وُمثيراً 

في طفولتنا البعيدة؟!
غاب���ت عين���اه لحظاٍت ف���ي بحار الما�س���ي، ثم عادت���ا �س���فينتين غريقتين، 

ابتلع ملوحة فمه، ونزف:
-ليتنا ن�ستطيع اأن نر�سم لأولدنا ما ي�سّد جوعهم، ويوقظ المياه الغافية 

في رماد اأفواههم، لن�سمع اأ�سواتهم اأوًل، وبعد ذلك نفكر في �سداها!  

����ع  حاول����ت زوجت����ي حمرون����ة التخفي����ف عّم����ا األ����م ب����ي م����ن وج����ع قطَّ
اأمعائي، لكنها لم تفلح، �سنعت لي البابونج واليان�سون.. اإل اأن بطني 
ما زالت تنتفخ، تقرقع، اأح�ض اأن اأمعائي �ستندلق ُقّدامي، واأنا في هذه 
الح����ال اأُخب����رت باأن عنون قد ح����رن اأمام باب الحو�ض راف�س����اً الدخول 

وروؤيتي بما اأنا فيه ، تحاملت على نف�سي وناديت عليه:
 ����������� ادخ����ل عن����ون ، كف����اك »زعرن����ة«، ال����ذي ل يعرفك يقول يا �س����عادة 

اأهله.
وبال����كاد دل����ف من باب الغرفة وافتر�ض العتب����ة ، اأخذ يجه�ض بالبكاء 
ويلط����م عل����ى وجهه، ث����م نزع عقاله م����ن على راأ�س����ه ورماه اأر�س����ا، مما 
دفع حمرونة وّحر�س����ها على م�س����اركته ومنا�س����رته ف����ي عقد النحيب 
وال�س����ياح . اختلط الدمع بالمخاط، و�س����رعا يندبان . كانت ال�سربات 
متوات����رة ومتناغم����ة ، حينه����ا اأدركت اأني ميت ل محال����ة ، وبعد هنيهة 
�ستاأتي خ�سبة غ�سل الموتى.. قررا ذلك واأعلنا الحداد �سئت اأم اأبيت.. 
اأخ����ذت اأتملم����ل واأتاأف����ف، ثم �س����رخت : معدتي توؤلمني، لقد اأ�س����ابني 

الُقداد، يعني وجع في بطني. لعنة اهلل عليك يا اأبا الُجعل.
����������� �س����ناأخذك اإلى الطبيب ، ولن يفل����ح اإل الدكتور دروي�ض ، والرجل 

ل ياأخذ منا.
 يقول����ون: دروي�����ض يعال����ج نف�س����ياً،ولديه )ن����كات ( ُتوق����ع الواحد منا 

اأر�ساأً من ال�سحك.
اأقنعن����ي عن����ون كعادت����ه ، وبم�س����اعدة فزع����ة الجي����ران ، رّحلوني على 
)فر�س����ة(، عبروا ال�س����ارع الرئي�ض وعنون يتقدمهم رافع����اً يديه عالياً، 
وقد انح�سرت )الجمدانة( عن راأ�سه، ُيّحدث الذين وقفوا على طرفي 
الطريق دون �س����وؤاله- ل �سيء.. حمرون.. ربي دخيلك.. على دروي�ض، 
ربما اأكل الكثير من الثرود واأ�س����يب بالتخمة..من البارحة لم يدخل 

ياب�سة. “الحمام” راأ�سه 
اأهل المدينة ل يعرفون حكيماً يداويهم اإل دروي�ض ، اإن كان اأحدهم 
مري�س����اً و�س����افحه، اأيق����ن اأن ي����د الطبيب دواء �سي�س����ري ف����ي عروقه ، 
المارة ي�س����رخون على عنون: ������ ل تذهبوا به اإلى طبيب غير دروي�ض، 

احتر�ض عنون  دروي�ض حكيم المدينة
 ������� خذوه اإلى دروي�ض و�س����يرتاح . اإبرة واحدة وينه�ض مثل الح�س����ان 

الأدرع. 
 ������ اإلى عيادة دروي�ض، لتتاأخروا ، فهو فقير وم�سكين .

 وعل����ى �س����يل وح����ط ، وح����ط و�س����يل، حطوني داخ����ل العي����ادة ، وحين 
اأب�س����رت   الدكت����ور، اأخ����ذ ي����دي وبداأ ينق����ر على بطني ع����دة نقرات، ثم 

�سفر وتراجع للخلف جافاًل :

���������� خ����ذوه اإل����ى غيري ، عالجه لي�ض عندي ، ل اأقدر عليه ، خذوه من 
هنا.

 ������ حكيم داخل على حليب اأمك ، ل تبعثنا على غيرك .
 ������� ل.. خذوه اإلى الدكتور ) كا�س����ر ( يمكن يكون حامل ملعون وهو 

في ال�سهر الأخير.
�س����عقت، اأخ����ذت اأرتع�����ض وكاأن ما�س����اً كهربائي����اً ق����د اأ�س����ابني ، ورحت 
اأنتف�ض، ت�س����بثت بثوب عنون داخاًل عليه .. تركنا الدكتور واأغلق باب 

غرفته.. اأوماأ عنون للجماعة اأن يحملوني.
������� اأحملوني .ا�سترونا يا �سباب ، اأنا داخل على اهلل وعليكم. حامل!!.      
دارت بن����ا الأر�����ض، ول����م يع����د عن����ون ومرافقيه يعرفون عل����ى اأي درب 
يم�س����ون، و�سيعنا الدروب، غرقنا في طا�س����ة ماء..هاجمني الو�سوا�ض 

الخنا�ض. 
��������� اأم�س����كوا بالفرا�����ض حت����ى ل اأقع، من اأي����ن جاءني الحم����ل يا عالم، 

رجل يحبل، ولك هذا الدكتورليعرف ال�سامية من الجزيرة؟!.
وم����ن �س����دة الأل����م �س����رخت به����م : �������� ول����ك اأنت����م عر�س����تموني عل����ى 
دروي�����ض؟ هذا الرجل الذي حدثني ه����و الدكتور دروي�ض؟! اأكيد الذي 
كلمك����م عن م�س����يبتي ال�س����وداء؛ دروي�����ض؟! ، فعلتيها ي����ا مري�ض خانم، 
تركت����ي دور الحمل عل����ّي!!..واهلل لو اأدري لأ�س����قطت.. دروي�ض بلحمه 

و�سحمه..فعلتها ياحمرون !..
.. فعلته����ا ياغ�س����يم ؟! �س����ودة عليك،�س����خم اهلل وجه����ك.. ول����ك تف����و 
عليك، دائماً اأقول للخانم مري�ض؛ انقلعي ونامي وحدك .. اأنت تمزح 
يا اأخو الحفيانة ؟ ماذا اأقول لأهلي وع�سيرتي حمرون حامل وزغردن 

يا ن�سوان ؟ فعاًل ت�سخم وجهي.
اأر�����ض ت�س����يل واأخرى تحط، اأو�س����لوني عيادة الدكتور)كا�س����ر(، تعب 
الرجال من حملي ونقلي، تعثر)تنباك( مما اأخل بتوازنهم، فتركوني 

وتناثروا داخل العيادة، و�سرخت بالمقلوب:
 ������� يامحمد دخيلك قامت القيامة.

فج����اأة خيم الدكتور كا�س����ر فوقي، ثم مط �س����فتيه وبهدوء و�س����مت ، 
اأ�سار علينا اأن نعود فوراً اإلى الدكتور دروي�ض. 

�������� ل يعالج����ه اإل دروي�����ض؛ لقد تاأك����دت اأن هذا الرج����ل حامل، انتهى 
دوري،خذوه على عجل قبل اأن )تطق ماء الراأ�ض( حامل!.. 

طبعاً �سكت حتى ال�سهر التا�سع ؛ وهذه هي النتيجة.. خذوه ب�سرعة.  
وبال �سعور، وقفت على طولي واأخذت اأرك�ض بطريقة جنونية، وعلى 
م�س����افة لي�س����ت بعيدة عني لحق بي )تنباك( وا�سعاً الفرا�ض والمالءة 

على راأ�سه؛ ويرميني بالحجارة والبندورة ، وهو ي�سرخ علّي.. 

 ������� ولك الرك�ض يعجل الطلق ، قف يا مجنون، �ستفرح لحقاً.
�س����مرت ثوبي وع�س�ست عليه باأ�سناني لئال يعيقني بالرك�ض، وعند 
و�س����ولي عي����ادة الدكت����ور دروي�����ض، تعث����رت بذي����ل ثوب����ي فوقع����ت عل����ى 
ظهري..هم����دت ف����ي مكاني دون حراك ، راأي����ت حمرونة مع جوقة من 

الن�ساء يجل�سن عند راأ�سي وهن يندبن ويلطمن: 
������� ل ن�س����األك يا رب رد القدر، ولكن ن�س����األك اللطف فيه.. ولماذا اأنت 
الحامل يااأخو الجح�س����ة، ولماذا؟ من قلة الن�س����اء فعلت بنف�س����ك تلك 
الفعلة ال�س����وداء! يبوووو �س����ودة علينا، �ست�سحك علينا العربان يا ابن 

ال�سرامي! ولك اأوف، األم تتوحم يام�سكين؟!.
���������� عالم����ة القيامة ... دخيلك يا رب، الحمل لك يامري�ض ولي�ض له، 
األ����م يظه����ر علي����ه الحمل في ال�س����هر الثال����ث.. األم يح�����ض بالوحام ؟!. 
اأي����ن كن����ت عن����ه يابن����ت   الحزين����ة.. �س����تنك�ض الرج����ال عقله����ا وتلوككم 

الأل�سن!!.  
يتعالى �سراخهن في ف�ساء المكان مدوياً ، يتجمع الجوار، واأتحول 
فرجة لأهل المدينة ال�س����غيرة الذين انحدروا من كل حدب و�س����وب، 
والآن و�س����ل الخب����ر اإل����ى القرية من قب����ل الراديو المتنقل؛ ك�س����مولة 

خانم.
يخرج الدكتور دروي�ض �ساحكاً ، فاأ�سكت اللغط وال�سراخ من حولي، 
جل�ض القرف�ساء عند راأ�سي وهم�ض وعلى محياه ابت�سامة عري�سة: ������ 
تع����ال مع����ي اإلى داخل العي����ادة ، هل يعقل اأن تحبل الرجال يا غ�س����يم؟ 
لق����د اتفقت م����ع الدكتور)كا�س����ر( عندما ات�س����لت به هاتفي����اً، اأن يوؤكد 

كالمي اأنك حامل.. يعني مزحة و�سامحني عليها.
ع����ادت الدم����اء اإل����ى وجه����ي وفرح����ت، اإل اأنن����ي �س����عرت بغ����ازات بداأت 
تنفج����ر داخ����ل معدت����ي، تركته����م ورك�س����ت جه����ة مرحا�����ض العي����ادة، 

و�سحكات الدكتور و�سوته يالحقني.  
������ هذا هو حملك ياحمرون.. تخل�ض منه.

وقبل اأن نغادر المدينة، ا�س����توقفتنا بيك اأبات القرية المح�س����وة من 
اأبن����اء عمومت����ي، اإل اأن �س����وت موؤذن الجامع حرق لن����ا الطبخة عندما 

اأعلن بمكبر ال�سوت:
الحم����ل كاذب يانا�����ض ياه����ووو.. يا�س����امعين ال�سوت..الحا�س����ر يعلم 

الغائب..
لق����د تجمع اأهله ومعارفه قدام عي����ادة الدكتور لعقد الدبكة وتوزيع 

الم�سبك..

وإذا األصداء ُسئلْت

عّم اشيع على لسان د. عبد السالم العجيلي )ُمضاحكة(
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هي اأهدتني الم�سابيَح...
يداها اأقحواٌن، وفمي كان بخيال

اأترى في �سهم عينيها الُمدى ت�سهل كالخيِل،
واأردتني... قتيال؟؟

حفنٌة من يا�سميِن كفني،
وعزائي كان �سبراً -في تلّقيِه- جميال

الدم�سقّياُت اأخلفَن مواعيدي،
فما يقبلَن بالحزِن خليال 

واأنا كنُت حزيناً ُمتَرفاً بالحزِن
اأبكيُت العماراِت القتيالِت، واأبكيُت الطلول

هي جاءت لم اأ�سْل من اأيَن لكّني
راأيت المجدَ والح�سنَ على مب�سمها

وهي اأرتني اهلل في عليائِه،
قد كتب اهلل على عليائِه:

اإن ال�سحى في ال�ساِم يزداُد انبعاثاً وحلول!!
وهو في كل جهات الأر�ِض �سمتاً ودليال،

في يديها... وطني ينبُع ِعزاً وانت�ساراً... وخيول
فلماذا يا فمي كنَت بخيال؟

ولماذا لم ُتقّبل �سبرها فوق يديها؟
... اإّن بع�ساً من معاني وطني 
كان الهوى... والم�ستحيال!!

الندى في وطني يكتُب ب�سم اهلل وال�ساِم،
فمن غيرهما نبغي �سبيال؟؟؟

مصابيح 
المحبة

 شعر:  مجيب السوسي

 شعر: إلياس قطريب

 شعر: حيان محمد الحسن

 شعر: د. ُمهّند ع صّقور

ماذا
�سوى الحزن الُمرّمِد

في العيوْن!
ماذا

�سوى الأّيام
تهرُب من اأ�سابعنا
وترتحُل ال�سنوْن!

كان المدى
 مهراً

ُيحمحُم في ف�ساء الروح
كانْت

زهوُة ال�سبواِت ُت�سعلني
وُتبحر في دمي

�سفُن الرغاْب
كنُت ال�سوؤاَل

اأ�سّل خطوته
وواراُه الغياْب...

لول نزيُفَك َجمُر ال�ّسعِر ما الَتَهَبا 
َول اأُِريَق َعلى الأوَجاِع َوان�َسكَبا  

لولُه َما افَتَخرْت اأُّم َول انَت�َسبْت 
َول ا�سَتقاَم لَها ِعْرٌق َول انَت�َسبا  

َول اأ�َساَءْت لَها في الَغيِب َباِرقٌة 
ُهبا   َول ا�سراأّبْت ُتَحاكي ال�ّسبَعَة / ال�سُّ

َما ال�ّسّر َت�ساأُل، خّلي ال�ّسّر ُمكتتماً 
َكيَما: ُيفل�ِسَفها الأ�سَفاَر والُكُتبا  

َفالك�سُف َعيٌب واإْن َيحلو ِلكا�ِسفِه 
َفاأجَمُل الَك�سِف َما َقْد َجاَء ُمحَتِجبا  

وُقْم ِلُنلِب�َض َهذا ال�ّسّر ُبرَدَتُه 
ِباأحمٍر �سّب في الأرواِح والَتَهَبا  

***
ِمْن َها ُهنا َتبداأُ الأقداُر ِرحلََتَها 

ل�َساَلَها الَخِربا   حيُث »الأنا« َخلََعْت �سَ
وحّلقْت في ف�ساٍء �َسّف ُمبَهمُه 

ل يرتقيِه �ِسوى َمْن روحُه وَهبا  
كيما تقوَم وراَء الغيِب �َساِهدًة 

ِقيامٌة ِمْن راأها َيعرُف ال�ّسَبَبا  
ِميزاُن رّبَك في َكّف الأُلى َعَرُجوا 

َواهلُل األَب�َسْهم اأكَفاَنُه الُق�ُسَبا
َقبٌر ُهناَك ِب� »كاِف الّنوِن« ح�سرتُه 

َقبٌر ُهنا... وبياٌن اأبطَل الَعَجَبا  
***

َيا َمْن َدللُتْم على الّرحَمِن ِمْن اأزٍل 
وِجئُتموُه ُكَماًة، �َساَدًة، ُنُجُبا  

وِبّتُم في �َسميِر الخلِق اأُحجَيًة 
َبا   عذَراَء َتنَفُحَنا الإ�سَراَر والَغ�سَ

كي ل َيَظّل ِبهذي الأر�ِض ُم�سطَهٌد 
َبا   اإّل وُي�سِرُع ِمْن اأ�ساَلِعِه ُق�سُ

َرٍة  وُي�سِعُل الَعزَم في َقلٍب وَبا�سِ
وُي�سِرُج الأحمَر الُقد�سّي والَع�َسَبا  

ويقتفي خطوكم كالّريِح ي�سبقُه 
ِمنُكم اإليكم نجيٌع اأخجَل ال�ّسُحَبا  

في »حم�َض في ال�ّساِم في  الجولِن« كرَمُتنا 
َو«�َساِحُل اهلِل« اأهدى خمرُه »َحلَبا«  

هذي بالدي جيو�ُض اهلِل تحر�ُسها 
وتزرُع الأر�َض فيها ِعّزًة واإَبا  

***
َيا َمْن َن�َسبُتم َلنا ِج�ْسَراً ِلنعبرُه 

على الِجراِح َودرَباً َلِحَباً َرِحبا  
في كّل يوٍم لنا نزٌف ُيراِوُدُه 

َن�سٌر وُين�ِسُدُه الأ�سَعاَر والُخطَبا  
قد ُيفِلُح ال�ّسعُر اإْن َقاَمْت قيامتُه 

وَراَح ين�سفها الأوَهاَم والّرَيَبا  
وُيمِطُر الحاِقَد الغازي وُيرِهقُه 

ُذّلً وُي�سِعُل في اأو�ساِلِه الَحَطَبا  
ِبغيِر هذا ُمَحاٌل اأْن يكوَن َلنا 

ِذكٌر ُنَباِهي ِبِه الأدَهاَر والِحَقَبا

ِلأّنُهم اأ�سباُه النور... َوِلأّنُهم �َسَدنُة َهيَكِل الُخلد... َوِلأّنُهم �ُسفراوؤنا 
اإلى الَعلياِء... َوِلأّنُهم ال�ّسَهداُء/ال�ّس���اِهدوَن: ُحّرا�ُض الفجِر... و�ُسّماُر 
الأ�س���يِل على اأُُفِق »هيهات«... �َس���ّفعُتُهم نف�س���ي... ووّثقُتهم �ُس���ُبلي... 

وغّنُيُهم َمَزاميري... فَع�َساُهم َير�سون

 جمُر الّشعر

أعيني ما لها شوقًا َتُرفُّبوُح السؤال

اأعيني ماَ لها �سوقاً َتُرفُّ
                                   وقلبي �سامه ُياأ�ٌض ونزُف

كاأّن الروح ت�سبُح في ف�ساٍء
                                 يعّكُر �سفَوُه ق�سٌف وع�سُف

جْتُه ووجهي بالكاآبِة �سرَّ
                            يُد الدنيا  وج�سمي فيه �َسْعُف

اأنا في وجِه ريِح القهر طيٌر
                                       محاٌل عينُه يا نا�ُض تغفو

همومَي ما عليها العمَر �سبٌر
                                       ول الأياُم من كدٍر �ست�سفو

ُة  دار �سعدي لقد َهَجَر الأحبَّ
                                        فهجُرُهُم جراٌح لي ُتَزفُّ

حدائُق لهفتي جدبْت و بدري
                                         له في عتم هذا الليل َخ�ْسُف

غريٌب بين اأحبابي واأهلي
ْرُف                           واأ�سرُب كاأ�َض حزنَي وْهو �سِ

ول خٌل يوؤان�سني  وبيتْي
                                      لوْت جدراُنُه وانهدَّ �سقُف

اأعاقُر لوعتي فكاأّن ظّلي
                                       بِه قلٌق على اأر�ٍض ت�سفُّ

تراني كالغريِق ببحِر خوفي
                                      اأجّدف دون وعٍي حيث اأطفو

حياتَي بعَدهْم �سحراُء قفٌر
                                      وقلبي دونهم في العتم َكْهُف

و�سوقي ُقّد من كبدْي وقلبي
                                      وروحي �سابها رهٌف و َلْهُف

اأعيني هدهدي دمعْي فاإّني
                                     بغير دموع عيني ل اأ�سفُّ

َ���ِد؟ ه�ْل ك�اَن ِم���ْن اأح���ٍد َيْبكي علَى اأَح� َ����ِد       ؛ فَم��ا اأْبِك��ي علَ��ى اأَح� اأْبك��ْي عل��يًّ
راَع وَما ف�ي الَبْح�ِر مْن م��ََدِد ق�ْد ه��اَج ُحزنَي والأْم��واُج ق��ْد اأََكلَ��ْت       منِّْي ال�سِّ
َخ�ال ِم����َن اْلُح�بِّ حتَّى َب����اَت باْلَج��ِرِد ��وَت في اأُُف��ٍق       نادي��ُت م�ْن اأُُف��ٍق ل �سَ
�َس������ِد َ��ِم اْلأ �����ْرُت ف�ْي ف� َِّي �سِ ن� لك����ْن َكاأ ْجِنَحِتْي        ْبُر مْن اأَْريا�ِض اأَ َرْف�َرْف���ُت وال�سَّ
َ��������ِد ن���ْي ن�������وٌح ل������ُه ِبي��� َ����ا �س�����دَّ اأخ��ْذُت مجْداف���َي المْك�س�وَر ُمْنطِلق�����اً       َلُربَّم�
لك�����نَّ ُيو�س����َف ل����ْم ُيْر�ِس���ْل�����ُه اأو َيُع��������ِد َك��ِم اْنَتظ�ْرُت َقمْي�س�اً ك��اَن ل��ِي اأَم��اًل؟     
ك�اَن اْلُبك�اُء َدواِئْي م�ْن �س����َرى اْلَكَم��ِد َم�ا كْن�ُت َغيِرَي فْي ُع�ْر�ِض اْلُبكاِء َوك�ْم       

***
َرِد ����وَء اأْو اأْنج��و ِمَن اْل��زَّ ����َر ال�سَّ ْب�سِ ِلأُ واْلُحْل����ُم اأَْخ��َرَجني م�ْن ق���اِع َمْقب����رٍة      
ك�����اأنَّ روح�َي ق����ْد َمات���ْت ب��ال َج�س������ِد اأْيَقْظ��ُت روِح�ْي ولك��ْن دوَنم����ا اأم����ٍل      
َ������ِد ����َذا ف�ي َياب���ِض اْلَوت� َفَق�ْد َيظ�لُّ ال�سَّ ذا ِبدِم�ْي       ْع�ُت زْه�ري وَم��ا زاَل ال�سَّ �َسيَّ
ُ��������ِد َ��اأُ َواْلغيم�اُت ل����ْم َتع� َم����ا زاَل َيْظم� َوَقْف��ُت َعْن�دي وَم�ا ِعن�ْ�دي �َسوى ُحُل��ٍم      
َ���ِد ���ب�اُح ب����ال ِخ�������لِّ َول �َس���ن�� ِت�ْي ال�سَّ َياأ َ�ْل َي�ْسَف�ى اْلحزْي�ُن اإِذا       َعجْزُت َعنَّي وه�

َ����ِزِد َ�����ا َوَنْح������ْن ل�����ْم ن� ن� َّائح�����وَن اأ والن� َ��ٌن       َّاأَي ل�ِ�ْي َكف� َّاأِْي اإنَّ الن� اأَْوَغْل�ُت في الن�
ِل��������ِد َ����ْم اأَ َ���ْد ول� ْول� َ����ْم اأُ ِّ���َي ل�� ن�� ِب�ُرْغ�����ِم اأ َ�ْرُت َوْح�دي َف�سْرُت الي�وَم ُمْجَتمَعاً       اْخت�

***
َ����ِد غ� ُ�����ْم ُبْع��داً م�ِ�َن الرَّ َ�َرحاً      َف�َزادن�ِ�ْي ُق�ْرُبه� َّا�ِض ك��ْي اأَلق�ى ِبه�ْم ف� اآوي�ْ�ُت للن��
َم������ِد ِّ���ي َم��َع الأَ ُ�وا ِخيف���ًة من� َف�اأْوَج�س���� لق�ْد اأَعاب�وا �ُس�روِق�ي من ِفي�ُو�ِض �سن��ا      
َ���ِد �س� بيَل وَق�ْد َغابوا َعَن الرَّ ��وا ال�سَّ �سلُّ ُ����ْم       َ����اروا اإلى ِجه��ٍة َغي���رى َف�اإنَّه� �س�
َ����ِد ب� َ����ا ِفْيه��ْم ِم�����َن الزَّ َف��َزبَّ�دون�ِ���ي ِبم�� َ���ٍد       واإنَّه���ْم ل��ْم ُيالق�����وا ف��يَّ م��ْن َزب��
���َف���ِد ال��سَّ ِب�ِزْين���������ِة  َ�������ُه  ون� َيُمدُّ ِمثل�ِ����ْي  ُ��ون اْلحْق���َل اأنَّه����ْم       وَزْق��َزق���وا ُي�وِهم�
َ�ا َخلَ����ِد ِلَي�ْسلب��ون�ِ�ي �ُس���م�وخ�اً م�ْن �س���ن� َ���اأَْنُه��ُم       َ�دى اْلَمْعج���وِن �س� ُ��وا ِبن�� ع� َوَلمَّ
َ�ِد ْم�ُض اأْن�اأى م�ْن َم��َدى الج�ن� لكنََّها ال�سَّ ُ�ُط م�ْن َرْمي�ي ِحَجارَته��ْم       ُّ�وا �َساأَ�ْسق� ظن�
وا م�َن اْلموِت اأْو لذوا َم�َع الَقَع���ِد َف��رُّ وِحْينَم���ا َوَج���دوِن�ي غي������َر ُمْنَك�س�ِ��ٍر     
َم������ِد ُ���ْد ُت�ْس���ف�ِ��ْي ِم�َن الرَّ لكنه���ا  َل�ْم َتع� ْف��ُت من الأْخ��الَق اأْدِوي���ًة       وق��ْد َو�سَ

***
ِج��ِد ل�ْم اأَل�ْ�َق ح�وِلَي م�ْن اأَْه��َوى ول�ْم اأَ ح�وُت علَى الأْوَجاِع م�ْن َوَج���ٍع       ا �سَ لمَّ
َ�������ِد ُ�ون�����ي َلْحظ�������َة الف�َن�� َ�رك� لكنَّه�����ْم ت� كان�َوا ُهن�َا َي�وَم ُكن�ْ�ُت اْل�غي��ْ�َم ُمْنَهِم��راً      
َ��ِد م�ْن َيْم�َس�ُح اْلُح�ْزَن ع�ْن َعينيَّ لو ِبي� َ��ْدُت ِبه����ْم      َ��ا َوج� ُ�ُم فم� ه� ل�و ظ�لَّ َبْع�سُ
ِد �سَ ل َي�ْزرعوَن �ِسَوى الأ�ْسَواِك في الرَّ َ�ٍر      َما ُكن�ُْت اأَْنَتِظ���ُر النِّ�ْس�ري���َن م�ْن َب�س�
فكي�ْ����َف ل�و اأنَّن��ْي َم�ا ِزْل�ُت فْي الَم�لَ��ِد؟ روا      اأَْطَفاأُت َخْم�سيَن مْن ُعْمِرْي وَما َح�سَ

ُعْرُس اْلُبكاِء

 شعر: فوزي الشنيور



1430/4/20 هـ

تحتجب جريدة األسبوع األدبي عن الصدور حتى 2022/1/9 
وذلك بسبب العطل واألعياد المجيدة..

وكل عام وأنتم جميعًا بألف خير..
خبر

نقد أدبي/نشاطات

11 »1756«األحد2021/12/19م-  العدد: 

15جمادى األولى 1443هـ

 ميرنا أوغالنيان

المكت���ب  اأع�س���اء  العرب  وعدد  م���ن  الكت���اب  اتح���اد  رئي����ض  الحوران���ي  محم���د  الدكت���ور   بح�س���ور 
التنفيذي  ومجموع���ة م���ن الإعالميي���ن والمثقفي���ن والباحثي���ن والمهتمين، ا�ست�س���اف فرع دم�س���ق لتحاد 
الكت���اب الع���رب فعالي���ات ن���دوة حمل���ت عن���وان “ دور الإع���الم الوطن���ي ف���ي اإدارة الأزم���ات والم�س���كالت  التي 

تواجهه”، �سارك فيها اأ. هناء ال�سالح واأ. م�سر ابراهيم واأ.د. ابراهيم �سعيد.
وفي مداخلتها اأ�س���ارت اأ. هناء ال�س���الح مديرة البرامج ال�سيا�س���ية في قناة �سما التلفزيونية اإلى اأن الإعالم 
بات �س���انعاً لل�سيا�س���ات، ومن هنا تبرز اأهميته في الأزمات والم�س���كالت. كما قّدمت عر�ساً للمراحل التي مّر 
به���ا الإع���الم الوطني ال�س���ريف منذ بداية الحرب وحتى الآن، بدءاً من مرحلة امت�س���ا�ض ال�س���دمة والدفاع 
عن النف�ض وحتى مرحلة الإعالم المهاجم الذي ف�س���ح وعّرى الموؤامرة التي يحيكها الإعالم الم�س���اد من 

خالل التزييف والت�سليل الإعالمي.
كم���ا اأ�س���ادت بو�س���ائل الإع���الم الوطني���ة الت���ي ت�س���بث اإعالميوه���ا بمواقعه���م دفاعاً ع���ن الوطن، راف�س���ين 
الإغ���راءات والعرو����ض الت���ي كان���ت ُتقدم لهم ليغ���ادروا مواقعهم ويتنا�س���وا واجبهم الوطني، م�س���ددة على اأن 
الإعالم الوطني كان ي�ستمد قوته من �سمود ال�سيد الرئي�ض والجي�ض العربي ال�سوري ومن تفاعل المواطن 
الإيجابي معه خالل الأحداث التي ع�س���فت ب�س���ورية، حيث بات المواطن �س���انعاً للحدث وم�ساركاً في العمل 

الإعالمي ولي�ض متلقياً للخبر فقط.

ب���دوره ق���ّدم اأ. م�س���ر ابراهي���م مدي���ر الإخباري���ة ال�س���ورية عر�س���اً لواقع العم���ل الإعالمي ال�س���وري خالل 
الح���رب، موؤك���داً اأن الإع���الم الوطني ال�س���وري عندم���ا تحول من مرحل���ة  رد الفعل اإلى مرحل���ة الهجوم بات 
متابعاً ومر�سوداً من قبل الإعالم المعادي، واأ�سبح الحامل الأ�سا�ض للخطاب ال�سيا�سي والوطني والأخالقي 

ال�سوري وبقي ع�سياً على الختراق.
و�س���دد عل���ى �س���رورة اأن يق���وم الإع���الم بكامل دوره المو�س���وعي خ���الل الح���رب القت�س���ادية والجتماعية 

والنف�سية التي يعي�سها المواطن ال�سامد المت�سبث باأر�سه.
و�سّلط اأ.د. ابراهيم �سعيد ال�سوء على الدور الذي ل ي�ستهان به الذي يجب اأن يلعبه الإعالم في زمن بات 
فيه الت�س���ليل الإعالمي عن�س���راً فاعاًل وموؤثراً ما لم يتم ك�سفه وتعريته واإي�سال الخبر الحقيقي وال�سادق 
عبر و�سائل الإعالم الوطنية التي ت�سكل درعاً اأ�سا�سياً في مواجهة الختراق الإعالمي والتزييف الرامي اإلى 

اأن يقتل ال�سعب العربي ال�سوري بع�سه بع�ساً.
وف���ي نهاي���ة فعالي���ات الن���دوة ُفت���ح الباب اأم���ام مداخالت ال�س���ادة الح�س���ور الذين اأب���دوا تفاع���اًل كبيراً مع 
الم�س���اركين، لتختتم المداخالت بم�س���اركة للدكتور محمد الحوراني رئي�ض التحاد الذي �سدد على �سرورة 
اإيج���اد ا�س���تراتيجية اإعالمي���ة �س���املة واقعي���ة تدع���م �س���مود المواط���ن ف���ي الأزمات الت���ي يعاني منه���ا جراء 

تداعيات الحرب الظالمة التي ُفر�ست على وطننا الحبيب.

دور اإلعالم الوطني في إدارة األزمات والمشكالت  التي تواجهه

ال�س����ام قب����ل  ب����الد  ف����ي  )دول وكيان����ات عربي����ة 
الإ�س����الم( ه����و عن����وان الكت����اب الجدي����د لموؤلف����ه 
الدكت����ور خل����ف  والإعالم����ي  الكات����ب  و  الباح����ث 
الج����راد، والذي �س����در موؤخرا ع����ن الهيئة العامة 
ال�س����ورية للكت����اب ، حيث ي�س����ّكل ه����ذا الكتاب ،بما 
ت�س����ّمنه م����ن اأبح����اث و درا�س����ات، اإ�س����افة جّدي����ة 
الغن����ي  الإبداع����ي  و  المعرف����ي  الكات����ب  لر�س����يد 
على �س����عيد التاألي����ف و الترجمة ،من جهة، ومن 
جهة اأخرى يمثل رافداً حقيقياً متميزاً ل�سل�س����لة 
م����ن الأعم����ال البحثي����ة و التوثيقية ف����ي مكتبتنا 
العربي����ة ، والت����ي تناول����ت م�س����األة عل����ى غاية من 
الأهمية والح�سا�س����ية في تراثنا العربي وثقافتنا 

العربية.
 فبالعتم����اد عل����ى ع�س����رات الوثائق والم�س����ادر 
والتراثي����ة  والتاريخي����ة  الجغرافي����ة  والقرائ����ن  
الكت����اب،  م�س����مون  يوؤك����د  القديم����ة،  العربي����ة 
بالحج����ة والدلي����ل، عل����ى اأّن )ب����الد ال�س����ام( ه����ي 
ُمك����ّون ع�س����وي وفع����اّل وموؤث����ر ، وج����زء ل يتجزاأ 
م����ن »جزيرة العرب« بمعناها الجغرافي ال�س����امل 

الذي كان معروفاً منذ اآلف ال�سنين.
ال����دللت.. م����ن  الكثي����ر  يحم����ل  الأم����ر  ه����ذا 
لع����ّل اأهمه����ا ه����و تاأكي����د زي����ف و بطالن التق�س����يم 
المنطق����ة  له����ذه  الإ�س����تعماري   – ال�ست�س����راقي 
وت�س����نيفات  اأ�س����ماء  تح����ت  الموح����دة  الواح����دة 
وم�س����طلحات م�س����طنعة وملّفقة..لعّل اأو�سحها 

ما ُي�سّمى ب� )�سبه الجزيرة العربية(..
ي�سم الكتاب ،اإ�سافة اإلى المقدمة، اأربع درا�سات 

تف�س����يلية تحت عدة عناوي����ن: )جغرافية جزيرة 
الع����رب، وموق����ع ب����الد ال�س����ام فيها-)ف����ي م�س����األة 
العالق����ة العربية –ال�س����امية(- )هج����رات عربية 
»جزري����ة« قديم����ة اإل����ى ب����الد ال�س����ام و الع����راق.. و 
تجلياتها الح�س����ارية(- )دول وكيانات عربية في 

بالد ال�سام قبل الإ�سالم، واأبرز منجزاتها(.
الم�ست�س����رقين  الباحثي����ن  اأنَّ  الكات����ب  يوؤك����د 
والجغرافيي����ن والرحال����ة الغربيي����ن ه����م الذي����ن 
اأطلق����وا منذ نهاي����ة القرن الثامن ع�س����ر للميالد 
ت�س����مية )�س����به الجزيرة العربية( عل����ى المنطقة 
ال�سيا�س����ية  الكيان����ات  ت�س����م  الت����ي  الجغرافي����ة  
والإداري����ة التالي����ة : ال�س����عودية، اليم����ن، ُعم����ان، 

خالف����اً  وذل����ك   .. وقط����ر  الكوي����ت  البحري����ن، 
للت�س����مية التاريخي����ة الت����ي اأطلقها عليه����ا العرب 
وغيره����م لقرون طويلة، وه����ي »جزيرة العرب«..
تح����ت حّج����ة اأنه����ا ُمحاط����ة بالمي����اه م����ن ث����الث 
جه����ات فق����ط ، في حين اأن الم����اء يحيط بجزيرة 
الع����رب م����ن جهاته����ا الأرب����ع ، وه����و اأم����ر عرف����ه 
الع����رب جي����داً ، ل�س����يما م����ن اأّلف����وا و�س����ّنفوا ف����ي 
ق�س����ايا البلدان والجغرافي����ة والتاريخ والغزوات 
و الح����روب و غيرها..وي����ورد الكات����ب مجموع����ًة 
من الأمثلة و ال�س����واهد الُم�س����تمّدة من الم�سادر 
و المراج����ع التاريخية و الجغرافية وال�س����عرية و 
غيرها..والت����ي توؤكد جميعها على ا�س����م )جزيرة 
الع����رب( ..و منه����ا ال�س����تنتاج ال����ذي تو�س����ل اإلي����ه 
اأح����د الباحثي����ن من اأن : »اأقاليم ال�س����ام و�س����ورية 
حّي����ز  ف����ي  تدخ����ل  لبن����ان  و  وفل�س����طين  والأردن 
الجزيرة العربية ، بل و يدخل فيها اإقليم العراق 

اإلى حدود وادي الرافدين: دجلة والفرات..
اأح����د مح����اوره  ف����ي  و يوؤك����د م�س����مون الكت����اب 
الأ�سا�س����ية عل����ى اأن القبائ����ل و الجماعات العربية 
كان����ت على مدى اآلف ال�س����نين تتجول و تتحرك 
بحري����ة تام����ة ف����ي م�س����رحها الجغرافي-الإثني-
ودوله����ا  حوا�س����رها  وتقي����م  الطبيع����ي،  اللغ����وي 
الأ�س����رية:  اأو  القبلي����ة  باأ�س����مائها  وممالكه����ا 
الأموري����ون،  الفينيقي����ون،  )الكنعاني����ون، 
الآراميون...م����ن دون اأن تنف�س����ل ع����ن اأرومته����ا 
العربي����ة و انتمائه����ا القومي ال�س����ارب في اأعماق 
التاري����خ ، و ه����ذا م����ا تناول����ه الكاتب بالتف�س����يل و 

التوثي����ق :كي����ف ت����م اإن�س����اء دول و كيان����ات عربي����ة 
بحوال����ي  الإ�س����الم  قب����ل  ال�س����ام  ب����الد  ف����ي  ع����دة 
ثماني����ة ق����رون ..مث����ل : دول����ة الأنب����اط ،مملك����ة 
تدمر،دول����ة الغ�سا�س����نة.. حي����ث يتن����اول الكات����ب 
تل����ك  تاري����خ  التوثي����ق  و  التف�س����يل  م����ن  بكثي����ر 
و  الأ�سا�س����ية  انجازاته����ا  و  الح�س����ارية  المراك����ز 
العالق����ات  و  عمرانه����ا،  مناط����ق  ف����ي  المتمي����زة 
التجاري����ة و الثقافي����ة و الجتماعية و ال�سيا�س����ية 
الت����ي ن�س����اأت فيم����ا بينها، م����ن جهة ،و م����ع الدول 
و الإمبراطوري����ات و ال�س����عوب المج����اورة لها من 
جهة اأخرى ، على مدار مئات ال�سنين �سمن بيئة 

عربية واحدة..
و يبين الكاتب اأن اإقامة هذه الدول و الممالك 
والكيان����ات ج����اء ف����ي �س����ياق طبيع����ي م����ن التطور 
والقت�س����ادي  الح�س����اري  التاريخ����ي  والرق����ي 
وال�سيا�س����ي والجتماع����ي والثقاف����ي، ولي�����ض على 
�س����كل اقتح����ام اأو احتالل خارج����ي، اأو على هيئة: 
»موج����ات غازية من قبائل بدوية متخلفة« ..كما 
يزع����م اأع����داء اأمتن����ا وح�س����ارتنا الوجودي����ون من 
ال�س����هاينة وم�ست�س����رقين ُمتهّودين، وتالمذتهم 
والزي����ف  الأ�س����اليل  ف����ي  الغارقي����ن  التائهي����ن 
والغتراب... وكل ذلك في اإطار ال�سعي لت�سحيح 
جملة من الآراء والأفكار التي رّوجتها المدر�س����ة 
ال�ست�س����راقية –خا�س����ة تل����ك الت����ي ت�س����تند اإل����ى 
ق�س�ض و اأ�ساطير التوراة والتف�سيرات الالهوتية 

الُمتحّيزة �سد العرب وتاريخهم و ح�سارتهم.

دول و كيانات عربية.. في بالد الشام قبل اإلسالم
 كتب: مرهف زينو
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عا����َض حياَت���ه يافع���اً في كف���ر تخاريم �س���مال غرب 
مدين���ة اإدل���ب ولع���ل الكثيرين مم���ن تابعوا م�س���يرَة 
الن�سال ال�سوري يعرفون اأّن هذه البلدَة هي م�سقُط 

راأ�ِض الزعيم الوطني اإبراهيم هنانو..
ولعلَّ من يعرف تل���ك المنطقة يعرف اأنها اإحدى 
ممال���ك الطبيعِة الخاّلبة.. ويعرف اأي�س���اً اأنَّ اأهلها 
واأبناَءه���ا وعب���ر جميع الحق���ِب مَتجّذرون باأر�س���هم 
ووطنه���م ينافح���ون بالكلم���ة والعم���ل والإخال����ض 

والبحث عن اآفاٍق دائمٍة لغٍد اأف�سل..
والُمحتف���ى ب���ه ف���ي زاويتن���ا له���ذا الع���دد ه���و اأحُد 
اأبن���اء تل���ك المنطق���ة الذي���ن تاأّث���روا بكلِّ طقو�س���ها 
ولكن���ه وبجهٍد فردّي متميز اأ�س���بح على ما هو عليه 
الآن م���ن اأ�س���تاٍذ جامع���ي كبي���ر وباحٍث وقائ���ٍد اإداري 
ْت م�س���احُة عمله ل�سنواٍت طويلة وهو يبذُل كلَّ  امتدَّ
ما ي�س���تطيُعُه م���ن جهٍد وثق���ٍة واإرادٍة في بن���اء حالٍة 
طالبي���ٍة جامعيٍة وفي الدرا�س���ات العلي���ا ليكون اأحَد 
اأب���رِز الذيِن تركوا ب�س���مًة علمية معرفي���ة اأخالقيًة 
وح�س���ارية واإن�س���انيًة ف���ي ه���ذا المجال وغي���ِره من 

مجالت الحياة الأخرى.

الأ�ستاذ الدكتور محمد ح�سن اأحمد عبد المح�سن
مواليد اإدلب 1 � 2 � 1947م.

� ن���ال �س���هادة الدكت���وراه ف���ي الآداب م���ن جامع���ة 
دم�سق باخت�سا�ض )اأدب عربي حديث( عام 1988م.

الأعمال الإدارية:
���ن م�س���رفاً عل���ى تدري����ض اللغ���ة العربي���ة لغير  � ُعيِّ
المخت�س���ين في كلية الآداب والعلوم الإن�س���انية من 

عام 1983 � 1990م.
���ن م�س���رفاً عل���ى دبل���وم التاأهي���ل الترب���وي في  � ُعيِّ
كلي���ة الآداب والعل���وم الإن�س���انية بجامع���ة حل���ب من 

عام 1987م.
� ُكلِّ���َف )اإدارياً( برئا�س���ة ق�س���م الجغرافية في كلية 

الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة حلب 2001م.
���ن مقرراً للجنة التراث ال�س���عبي في المجل�ض  � ُعيِّ
الأعل���ى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الجتماعية 
بدم�س���ق 2003م ورئي�س���اً للجنة التراث ال�س���عبي في 
المجل����ض الأعل���ى لرعاي���ة الآداب والفن���ون والعلوم 
الجتماعي���ة بدم�س���ق 2003م ورئي�س���اً للجنة التراث 

ال�سعبي هذه 2005م.
� ُعيِّن رئي�س���اً لق�س���م اللغة العربية في كلية الآداب 

والعلوم الإن�سانية بجامعة حلب 2004 � 2005م.
� ُعيَِّن رئي�س���اً لق�س���م اللغة العربية لغير الناطقين 
به���ا في المعه���د العالي للغات بجامع���ة حلب 2005 � 

2009م.
� ُكّلف برئا�س���ة ق�سم اللغة التركية في كلية الآداب 

بجامعة حلب 2009م.
� ُكلِّف برئا�سة ق�سم اللغة الفار�سية في كلية الآداب 

بجامعة حلب 2010م.
الزيارات العلمية:

*اأ�س���تاذ زائ���ر للتدري����ض ف���ي الجامع���ات المغربية 
ع���ام  البي�س���اء(  ال���دار  الرب���اط،  مكنا����ض،  )فا����ض، 

1994م.
*اأ�ستاذ زائر للتدري�ض في جامعة ليون الثانية في 

فرن�سا عام 1998م.
*اأ�س���تاذ زائر في جامعة عين �س���م�ض ف���ي القاهرة 

عام 2005م.
*اأ�س���تاذ زائر في جامعتي غ���ازي عنتاب وكّل�ض في 

تركية عام 2007م.
� ر�سائل ماج�ستير واأطروحات دكتوراه:

1 � م���ن ر�س���ائل الماج�س���تير الت���ي اأ�س���رف عليه���ا 
ف���ي كلي���ة الآداب والعل���وم الإن�س���انية بجامع���ة حلب 

لطالب الدرا�سات الأدبية:
المق���اوم  الفل�س���طيني  ال�س���عر  ف���ي  *البطول���ي 

)درا�سة جمالية(، 2005م، اإبراهيم با�سم فاعور.
*تجاذب���ات المعرف���ي والجمال���ي ف���ي المخت���ارات 
ال�س���عرية الحديث���ة »مخت���ار الب���ارودي ومخت���ارات 

اأدوني�ض اأنموذجاً«، 2007م، كمال الرفدي.
*�س���عر الطفول���ة عن���د �س���ليمان العي�س���ى، 2008م، 

محيي الدين م�سطفى.
*الف���ن الروائي عند اأديب نح���وي، 2009م، محيي 

الدين م�سطفى.
*التنا����ض القراآن���ي في ال�س���عر ال�س���وري الحديث 

بين عامي )1900 � 1950م(، 2020م، اأحمد غريبة.
4 � اأطروح���ات الدكت���وراه الت���ي اأ�س���رف عليه���ا ف���ي 

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة حلب:
ال�س���عر  ف���ي  وتجلياته���ا  الجمالي���ة  *المفاهي���م 

العبا�سي، 2005م، اأحمد طعمة الحلبي.
*التجربة الجمالية بين جبران وطاغور، 2006م، 

اأ�سعد الاليق.
*التم���رد والرف����ض في تجربة ن���زار قباني )بحث 

في الحداثة الم�سادة(، 2012م، كمال الرفدي.
� في التحكيم:

*ل���ه م�س���اركات ف���ي تقوي���م بح���وث الأ�س���اتذة ف���ي 
الجامع���ة ال�س���ورية والعربي���ة وفي مجل����ض التعليم 

العالي في �سورية.
*ل���ه تحكي���م وترقية لأع�س���اء الهيئة التدري�س���ية 
جامع���ة  حل���ب،  جامع���ة  ال�س���ورية،  الجامع���ات  ف���ي 

دم�سق، جامعة ت�سرين، جامعة البعث.
*ل���ه تحكي���م وترقية لأع�س���اء الهيئة التدري�س���ية 
ف���ي بع�ض الجامع���ات العربية في المملك���ة العربية 
ال�س���عودية، المملك���ة الأردني���ة الها�س���مية، الع���راق، 

لبنان، ليبيا.
*ع�س���و اأو رئي����ض لجنة ف���ي اللجان الفاح�س���ة اأو 
ف���ي لجان تحكي���م المهرجان���ات الأدبية في �س���ورية 

وبع�ض الدول العربية.
*لدي���ه مكتب���ة منزلي���ة تتاألف م���ن 15 األف عنوان 

في المعارف الإن�سانية والأدبية.
وه���و ع�س���و في اتح���اد الكتاب الع���رب والكثير من 

الهيئات واللجنان العلمية والَبْحثية..
� في الجوائز والدروع و�سهادات التقدير:

الإب���داع  تقدي���ر  )ب���راءة  البا�س���ل  بجائ���زة  *ف���از 
والإنتاج الفكري( من مجل�ض مدينة حلب 1995م.

*فاز بجائزة الأ�س���دي من جمعية اأ�سدقاء جمعية 
العاديات في مونتريال كندا لعام 2017م.

� في التاأليف:
1 � من الكتب المطبوعة:

وزارة  ن�س���ر  حل���ب«،  ف���ي  ال�س���عبي  »الأدب  *كت���اب 
الثقافة بدم�سق، ط1، 1994م، وط2، 2006م.

*كت���اب »ال�س���عر الجتماع���ي في �س���ورية«، مطبعة 
جامعة حلب، 1998م.

*كت���اب »مواق���ف �س���عراء �س���ورية وتياراته���م بي���ن 
الحربين« دار �سراع بدم�سق، 2002م.

*كت���اب »جمالي���ات ال�س���عر ف���ي �س���ورية« دار �س���راع 
بدم�سق، 2003م.

*مجموع���ة �س���عرية »اأوه���اج الأم����ض« دار ال�س���راع 
بدم�سق، 2006م.

*ريادة اأدب الأطفال في حلب، دار �س���راع بدم�س���ق، 
2007م.

*ال�سعر ال�سيا�سي في �سورية من يوم مي�سلون اإلى 
عيد الجالء، جامعة حلب، 2010م.

*اإرها�س���ات �س���عر التفعيل���ة وق�س���اياه الفنية، دار 
�س���راع، دم�سق، ط1، 2004م وط2، دار الفرقان حلب، 

2018م.
*�س���عر الأطفال في �س���ورية في الن�سف الأول من 

القرن الع�سرين، جامعة حلب، 2011م.
*البني���ة ال�س���ردية ف���ي رواي���ة �س���بحي فحم���اوي 

حرمتان ومحرم، دار الحوار، الالذقية، 2011م.
*«اآلي���ات �س���عر التفعيل���ة وتجّلياتها في �س���عر نزار 
قبان���ي »دار �س���راع« بدم�س���ق، ط1، 2005م وط2، دار 

الفرقان بحلب 2019م.
*معالم الحياة ال�س���ورية، قراءة في �س���عر الن�سف 
الأول من القرن الع�س���رين، دار �سراع بدم�سق، ط1، 

2009م، وط2، دار الفرقان بحلب 2017م.
*الأ�س���دي عاّلم���ة حل���ب في ح�س���رة الغي���اب، دار 
الفرق���ان بحل���ب، ط1، 2017م، وط2، 2018م، وط3، 

2019م.
وله عدد من الكتب قيد الطبع والبحث.

عب���د  اأحم���د  ح�س���ن  محم���د  الدكت���ور  والأ�س���تاذ 
المح�س���ن ل يزال على راأ�ض عملِه م�س���رفاً ومدر�س���اً 
وحا�س���راً ف���ي العملي���ة الجامعية في حل���ب وغيرها 

من المدن ال�سورية..
الالم���ادي  الت���راث  ف���ي  يبح���ث  اأي�س���اً  ي���زال  ول 
بالإ�س���افِة اإلى الأدب العربي الحدي���ث وبمعنى اآخر 
يبح���ث في التراث ال�س���عبي الحلب���ي هادفاً من ذلك 
و ب���ه اإل���ى مراتب  اإل���ى تاأ�س���يل ه���ذا الت���راث وال�س���مِّ
الأدب الحديث لما فيه من مجموعِة قيِم ومنظومٍة 

اأخالقيٍة واجتماعيٍة ووطنية نحتاجها.
واأخي���راً نعترف اأننا في هذه ال�س���فحة العاجلة ل 
ُه العلمّي  ن�س���تطيع اأن نفي اأ�س���تاذنا الُمحتفى به َحقَّ
والمعرف���ّي العام.. ولكنها اإ�س���اءة نعتقد اأنها ت�س���ير 
اإل���ى عوالم الدكت���ور العزيز المحترم محمد ح�س���ن 

اأحمد عبد المح�سن.
الطافح���ة  والإرادة  العافي���ة  موف���ور  ل���ه  نتمن���ى 
بالعزيمة والت�س���ميم على تقديم المزيد من وا�س���ع 

علومه ومعارِفِه وتجاربه النا�سجة اإلى حدٍّ بعيد.

األستاذ الدكتور محمد حسن أحمد عبد المحسن
من كفر تخاريم إلى إدلب إلى حلب
إلى مدًى أكثر اتساعًا حول العالم

ُه أديٌب من بالدي إنَّ

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

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

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

هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

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

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

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

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

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي

املدي���ر امل�ش��������وؤول:
د.حممد احلوراين
رئي�ض احتاد الكتاب العرب
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مدي���ر التحري��ر: 
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جناح اإبراهيم،  داود اأبو�شقرة

هيئ�ة التحري�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

الإ�ش�راف الفني: 
ن�شـــال فهيـم عيـــ�شى

رئي�ص الق�شم الفني:
 مهـــا ح�شـــن
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