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االفتتاحية

بعد مرور عامين على اغتيال القائد ال�شهيد الحاج قا�سم �سليماني ورفاق دربه ،يبدو الم�شهد �أكثر و�ضوح ًا،
ال�سيم��ا بع��د الإف�صاح عن بع�ض ال�شركاء في عملية االغتيال الجبان��ة و�أ�سبابها ،ذلك �أن القائد ال�شهيد كان
ي��درك تمام�� ًا خط��ورة دور الكيان ال�صهيوني في ما ح��دث ويحدث في المنطقة ،كما �أن��ه كان القيادي الأكثر
حر�ص�� ًا عل��ى مقارعة الم�شاريع ال�صهيو�/أميركي��ة و�إف�شالها ،هذه الم�شاريع التي ته��دف �إلى تفتيت المنطقة
عب�� َر �إذكاء ن��ار الحرب الإرهابية التي ُ�شنّت عل��ى �سورية وغيرها من الدول التي �أخذت على عاتقها مواجهة
تل��ك الم�شاري��ع ،وبالتالي كان ال بد من توحي��د الجهود الأميركية ال�صهيونية في �سبي��ل التخل�ص من القائد
ال�شهي��د ،كي��ف ال ،وهو الذي كان يحث الجميع على محاربة الكي��ان ال�صهيوني ،ويحذر الجميع ُم ْط ِلق ًا مقو َل َتهُ
ال�شهيرة لجنوده« :لي�س لديكم المزيد من الوقت ،عدونا هو �إ�سرائيل� ،إ�سرائيل».؟
و�إذا كان بع�ضهم قد نفى ،لحظة االغتيال ،وجود دور �صهيوني في عملية االغتيال� ،إال �أن هذا النفي �أ�صبح
حقيق��ة بع��د عامين من االغتيال ،وباعتراف قادة العدو �أنف�سهم ،فها هو الجنرال ال�صهيوني «تامير هايمان»
رئي���س المخابرات الع�سكرية ال�صهيونية «�أمان» ،وال��ذي تقاعد قبل �شهر من نهاية عام  ٢٠٢١تقريب ًا ،ي�ؤكد
للم��رة الأول��ى «�أن جه��از المو�ساد الإ�سرائيلي لعب دور ًا ب��ارز ًا �إلى جانب نظيره الأميرك��ي في عملية اغتيال
الل��واء «قا�سم �سليماني» قائد فيلق القد���س في الحر�س الثوري
الإيراني في الثالث من كانون الثاني عام ٢٠٢٠م لحظة و�صوله
�إل��ى مط��ار بغ��داد ،قادم ًا م��ن دم�ش��ق» .وكان ال�ضاب��ط المذكور
ق��د �أكد في لق��اء لمجلة «مابات م��االم» ال�صهيوني��ة� ،أن عملية
اغتي��ال «�سليمان��ي» ُنفّ��ذت بجه��ود ا�ستخباراتي��ة �إ�سرائيلي��ة
وبم�ساعدة �أميركية ،م�شير ًا �إلى �أن عملية االغتيال ُت َعدّ �إنجاز ًا
ً
�ضربة لعدو «�إ�سرائيل» الأول ح�سب و�صفه،
ا�ستخباراتي ًا؛ كونها
بل �إن «هايمان» اعترف بقوة �شخ�صية القائد ال�شهيد وت�أثيره ،ال
�سيما �أنه �شخ�صية ذات �إمكانات ع�سكرية وا�ستخباراتية كبيرة
من �ش�أنها الإ�ضرار با�ستقرار «�إ�سرائيل» والإقليم ،ح�سب و�صفه.
وبالتال��ي فق��د �أثبت العدو ال�صهيوني ،بم��ا ال يدع مجا ًال لل�شك،
�إ�سهام��ه الكبي��ر والفاع��ل ف��ي اغتي��ال القائ��د ال�شهي��د «قا�سم
�سليمان��ي» ورفاق دربه ،وهو اعتراف من �ش�أنه �أن يفتح الجبهات
جميعه��ا �أم��ام المقاومة لالنتقام م��ن قتلة ال�شهي��د في مختلف
ال�ساح��ات ،ذل��ك �أن اغتيال��ه ل��م يكن ف��ي �ساح��ة المواجهة �أو
داخ��ل �أرا�ض��ي الجمهوري��ة الإ�سالمي��ة الإيراني��ة� ،إنم��ا كان
خارجه��ا ،وهذا م��ن �ش�أن��ه �أن ي�سمح لق��وى المقاوم��ة وف�صائلها
فع��ل ال�ش��يء عينه في كل �أنح��اء العالم ،وهو م��ا يعني مهاجمة
الأهداف ال�صهيونية والأميركية في مختلف �أنحاء العالم.
إن االعت��راف الصهيون��ي
وبالرغ��م م��ن التع��اون والتن�سي��ق الكبيري��ن بي��ن الأمريك��ي
وال�صهيوني في عملية االغتيال ،ف�إن موقع « ”Axiosالأمريكي بالمش��اركة في عملية
�أك��د ف��ي تقرير ل��ه ن�شر بتاري��خ  16/كان��ون الأول � ،/2021أن
عملي��ة االغتي��ال ف��ي كان��ون الثان��ي  2020فج��رت �أزم��ة بين االغتي��ال ج��اء لينت��زع
الرئي�س الأمريكي ال�سابق “دونالد ترامب” و”�إ�سرائيل” ،رغم «ش��رف االغتي��ال» م��ن
�أنه��ا بدت بمثاب��ة ذروة التعاون الأمريك��ي الإ�سرائيلي في ذلك
الوقت ،ال�سيما و�أن �إزاحة ال�ستار عن كوالي�س الأمور ك�شف �أنها األميرك��ي ،أو ليؤك��د،
�أ�صبح��ت ب�ؤرة رئي�سية في العالقات بي��ن البلدين ،وينقل
موقع على األق��ل ،التش��اركية
 Axiosع��ن م�س���ؤول كبير �سابق ف��ي �إدارة “ترامب” ت�أكيده
�أن الرئي���س ال�ساب��ق توق��ع �أن ت�ضطل��ع �إ�سرائي��ل ب��دور �أكث��ر الدنيئ��ة ف��ي عملي��ة
فاعلي��ة في الهجوم ،وهو ما يتناق�ض م��ع معلومات �أوردها موقع
“ ”Yahoo Newsوت�ؤك��د ه��ذه المعلوم��ات �أن “�إ�سرائيل” االغتيال
�أ ّم��دت الوالي��ات المتح��دة الأمريكي��ة ،بدع��م ا�ستخبارات��ي
�أ�سا�سي في العملي��ة ،و�شمل ذلك تتبع الهاتف المحمول لل�شهيد
“قا�س��م �سليمان��ي” ،ول��ذا ف���إن الم�س���ؤول ال�سابق ف��ي الإدارة
الأمريكي��ة يق��ول�“ :إن غ�ض��ب ترامب ينق�صه التبرير ،لكنه و�ضع الأمر في �سياق الموقف نف�سه الذي يتخذه
من الناتو ،وهو �أن حلفاء الواليات المتحدة يريدون منها �أن تقاتل عنهم”.
ه��ذه المعلوم��ات المت�شابك��ة والمعق��دة ظاهري ًا تجي��ب عنها �صحيف��ة “الجريدة” الكويتية ف��ي واحد من
تقاريره��ا المن�شورة مطلع عام  2019وال��ذي ي�ؤكد �أن وا�شنطن منحت ال�ضوء الأخ�ضر لـ “�إ�سرائيل” الغتيال
“�سليمان��ي” .وبالتال��ي ف���إن التباط�ؤ ال�صهيوني في تنفيذ العملية هو ال��ذي �أزعج الرئي�س الأمريكي ال�سابق،
كما �أن دقة المعلومات التي قدمت من قبل ال�صهاينة جعلته ينفذ عملية االغتيال في الوقت الذي تمت فيه،
متهم�� ًا حليف��ه ال�صهيوني ب�أنه لم يح�س��ن الت�صرف في هذا الموق��ف ،وم�ؤكد ًا في الوقت نف�س��ه�“ :أن �إ�سرائيل
خذلته خذالن ًا كبير ًا في هذا الحدث ،و�سوف ي�سمع النا�س تفا�صيل ذلك في الوقت المنا�سب”.
بق��ي �أن نق��ول� :إن االعت��راف ال�صهيوني بالم�شاركة في عملي��ة االغتيال جاء لينتزع «�ش��رف االغتيال» من
الأميرك��ي� ،أو لي�ؤك��د ،عل��ى الأقل ،الت�شاركي��ة الدنيئة في عملية االغتي��ال� ،إال �أنه �سيكون ف��ي منزلة الريح
الت��ي م��ن �ش�أنها �أن تفتح الباب عل��ى م�صراعيه �أمام العمليات االنتقامية لق��وى المقاومة ،وهي عمليات ينبغي
�أن تك��ون ف��ي قوة جريمة االغتيال وفي حجمها ،كما ينبغي �أن تكون ف��ي حجم طموحات ال�شهيدين �سليماني
والمهند���س ،الت��ي لم تك��ن لتتوقف �إال بتحرير فل�سطي��ن ،كل فل�سطين ،وهو ما يعني تدمي��ر الكيان ال�صهيوني
و�إزالته.
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يقول عباس العقاد :اقرأ كتابا جيدا ثالث مرات أنفع لك من أن تقرأ ثالثة كتب جيدة
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كتب :سهيل الذيب
عن ��وان ال فت لرواية /مرغريت الجمل /المحامية
ال�سوري ��ة والت ��ي بلغ ع ��دد �صفحاتها نح ��وا من مئتين
و�أربعي ��ن �ص ��فحة و�ش ��تها بلوح ��ة عتب ًة �أول ��ى للحكاية
لرجلٍ ك�أنه الخيال وظل مثله وطبيعة رمادية طاغية
في �أعالها اللون الأ�س ��ود الدال على الت�شا�ؤم وهذا ما
�أظهرت ��ه الرواي ��ة من ��ذ �ص ��فحاتها الأولى وحت ��ى �آخر
حرف.
ته ��دي الكاتب ��ة روايته ��ا �إل ��ى رفي ��ق دربه ��ا وبع� ��ض
�صديقاته ��ا الالتي كن لها العون وال�سعادة في الحياة
بعك� ��س م ��ا ورد ف ��ي الرواي ��ة الت ��ي خلت م ��ن ال�صداقة
تقريباً.
قطع ��ت الكاتبة روايتها �إلى مجموعة من العنوانات
المبهمة التي تحتاج �إلى �إعمال الفكر لحل مدلوالتها
فابتد�أت بالعنوان الأول المحارة الأولى وبين قو�سين
ل�ؤل� ��ؤة ال�صفق ��ة وحددت الزم ��ن عنواناً �آخ ��ر «ال�ساعة
ت�شي ��ر �إل ��ى الخام�س ��ة ع�ص ��راً بتوقيت مدين ��ة المحار
م ��ن يوم الخمي�س �أحد �أيام مطل ��ع الخريف من العام
 »2010لتنتق ��ل بعده ��ا �إلى عنوان �آخ ��ر» ل�ؤل�ؤة الع�شق»
ف ��ي الزم ��ان والمكان ذاتهما لتنقلنا الكاتبة بعد ذلك
�إل ��ى المح ��ارة الثانية ف ��ي ال�ساعة نف�سه ��ا تقريباً وفي
الم ��كان نف�سه وف ��ي عملية تداع للأفكار تب ��د�أ الكاتبة
ف�ص�ل� ً
ا جدي ��داً تحت عنوان :قبل ث�ل�اث �سنوات وبين
قو�سي ��ن ل�ؤل� ��ؤة العي ��ن الدامع ��ة ،وهك ��ذا تم�ض ��ي بن ��ا
الكاتب ��ة بين محاراتها ولآلئها حت ��ى المحارة الثامنة
ول�ؤل� ��ؤة �أهزوجة الظل حي ��ث �أ�صبحت ال�ساعة الثامنة
بتوقي ��ت مدين ��ة المح ��ار من ي ��وم الخمي�س م ��ن العام
 2010ثم تنهي الرواية بل�ؤل�ؤة البقعة الم�ضيئة.
الرواي ��ة بمجمله ��ا تنتم ��ي �إل ��ى الواقعي ��ة ال�سحرية
الت ��ي ب ��رع فيه ��ا كت ��اب �أمري ��كا الالتينية فق ��د �أفردت
الكاتب ��ة ف�ص ��و ًال كامل ��ة للح ��وار بي ��ن ال�شخ� ��ص �أو
الإن�س ��ان وبين الأر�ضين الثالث التي عنت بها الكاتبة
تل ��ك العوام ��ل النف�سي ��ة الت ��ي يتك ��ون منه ��ا الإن�س ��ان
و�أعن ��ي به ��ا الأن ��ا والأن ��ا الأعل ��ى واله ��و الت ��ي �أ�س�سه ��ا
فروي ��د م�ؤ�س� ��س عل ��م النف� ��س الحديث� .ص ��راع جميل
بي ��ن الظل ث ��م ال�شيطان ثم المالك وم ��ن ثم النف�س،
وف ��ي ه ��ذه الف�صول تم�ض ��ي بنا المبدع ��ة من جريمة

�إل ��ى جريم ��ة �أخ ��رى فيم ��ا
ي�شب ��ه تداعي ��ات �أحج ��ار
الدومينو ،حيث طغت مهنة
المحامية على �أكثر الرواية
ل ��وال �أن طرزته ��ا بكثير من
الفل�سف ��ة والحكم ��ة الت ��ي
�أثقل ��ت عل ��ى الرواي ��ة الت ��ي
ال تحتم ��ل كل ذل ��ك وك�أنني
بالكاتب ��ة �أفرغ ��ت كل ما في
جعبته ��ا وفكره ��ا ف�أفقدتها
بع� ��ض المتع ��ة الت ��ي غلب ��ت
على �أكثر ف�صولها و�سردها.
الرواية
وكم ��ا قل ��ت �سابق� �اً فه ��ذه
الرواية تنتمي �إلى الواقعية
ال�سحري ��ة لما حملت ��ه من �أحداث تنتم ��ي �إلى ما فوق
الخي ��ال �إن ج ��از التعبير وال �سيما في تل ��ك الحوارات
المتتالي ��ة بف�صوله ��ا المتعاقب ��ة بي ��ن ال ��ذات وظله ��ا
ومكون ��ات ه ��ذا الظ ��ل حتى ب ��دا لن ��ا �أننا ب�ص ��دد رواية
ثاني ��ة داخل الرواية بحيث �أج ��ادت الكاتبة في خو�ض
غم ��ار �صراع ��ات النف� ��س الإن�ساني ��ة ب�أ�سل ��وب ب�سي ��ط
خالجه بع�ض التعقيد في ا�ستبيان المعاني المعتمة.
نح ��ن في ه ��ذه الرواي ��ة �أم ��ام �شخ�صي ��ات مت�صارعة
كاره ��ة هزمته ��ا الم�صال ��ح ف�ض ��اع الح� ��س الإن�سان ��ي
لديها ليطغى المال بكل جبروته وبط�شه ،فالعائلتان
المتحابتان عائل ��ة �سليمان وعائلة عثمان تحولتا �إلى
عدوي ��ن �شر�سين .وكما في الحكايات المتداولة يحب
تي ��م بن عثمان �أ�سيل بنت �سليم ��ان وهي تحبه بالمثل
لكن الأب يطرده حين ي�أتي طالباً يدها من دون �سبب
�إال تل ��ك الكراهية المت�أ�صلة بين العائلتين .يتفق تيم
م ��ع �أ�سيل عل ��ى الهروب وال ��زواج �سراً وه ��ذا ما حدث،
يغ�ضب الأهل ولكن الف�أ�س وقعت على الر�أ�س فيدخل
عثم ��ان �إث ��ر ذلك �إل ��ى الم�ست�شفى وتنه ��ار �صحة �سعاد
�أم �أ�سي ��ل الت ��ي كان ��ت تهت ��م بالجمعي ��ات والم�ساعدات
الإن�ساني ��ة وب ��دا �أنها في غمرة تل ��ك االهتمامات التي
تظهره ��ا بالجاه وال�سلطة الت ��ي ت�سعى �إليها بدت �أنها

ن�سي ��ت ابنته ��ا الوحي ��دة لذل ��ك وقع ��ت ف ��ي غ ��رام تيم
الو�سي ��م اب ��ن الج ��اه والم ��ال والث ��راء الفاح� ��ش ال ��ذي
ورثه عن �أبيه.
ج ��واد الث ��ري اب ��ن ع ��م تي ��م يهرب بهم ��ا �إل ��ى مدينة
اليا�سمين حيث �شقته البالغة البذخ والثراء والجمال
ي�سع ��د �أ�سي ��ل ذل ��ك ولك ��ن ب�سب ��ب بع� ��ض حركات ��ه
المق�ص ��ودة تخ ��اف من ��ه وتخب ��ر تيم� �اً ع ��ن ذل ��ك ،فلم
ي�صدقه ��ا ،و�إذ خ ��رج تي ��م م ��ن ال�شق ��ة لغر� ��ض م ��ا ف�إذا
بالكاتبة تجلب لنا جواداً �إلى ال�شقة محاو ًال االعتداء
عل ��ى �أ�سيل التي بهره جماله ��ا فقاومته و�ضربته على
ر�أ�س ��ه ف�شجت ��ه وه ��رب مول ��و ًال يغط ��ي وجه ��ه ك ��ي ال
يعرف ��ه �أحد .يع ��رف تيم بالأمر بع ��د �أن �أخبرته �أ�سيل
فيت ��رك ال�شق ��ة �إلى �شقت ��ه التي ا�شتراه ��ا �أبوه في حي
ال�شهبن ��در بدم�ش ��ق ،لكن ��ه ال ي�ص ��دق رواية �أ�سي ��ل ب�أ َّن
ج ��واداً ل ��م يعتدِ عليه ��ا فحاول الث� ��أر لكرامته واعتراه
الكثي ��ر م ��ن الح ��زن والألم ول ��م يعد يقرب م ��ن �أ�سيل
لأكث ��ر م ��ن �أ�سبوعي ��ن ،لكن الكاتب ��ة �سرعان م ��ا قتلت
ج ��واداً بحادث �سير ربم ��ا لتريحنا من عناء الث�أر ،لكن
لتك�ش ��ف لنا في ال�صفحات التالية بكثير من الت�شويق
والحرفي ��ة �أن جواداً كان يعم ��ل لدى عثمان وذات يوم
اكت�شف ��ه ي�ضاج ��ع زوج ��ه الت ��ي طلقه ��ا بع ��د ذل ��ك� .إذا
فم ��ا اعت ��دا�ؤه على �أ�سيل �إال ث� ��أ ٌر لكرامته وحياته التي

هدره ��ا وال ��د تي ��م .نح ��ن �إذا ف ��ي م�ستنقع �آ�س ��ن يفوح
بالغ ��در والجن� ��س والث ��راء والخيانة .تدخ ��ل على �أثر
كل ذل ��ك �أ�سيل �إلى الم�ست�شفى لي ��زف الطبيب الخبر
�إل ��ى تي ��م ب� ��أن زوج ��ه حام ��ل ،لك ��ن مم ��ن؟ من ��ه �أم من
ج ��واد؟ ليقرر بخطة و�ضيعة و�ضع حد لحياة الجنين
و�إذ تح ��اول �أ�سي ��ل و�ضع ح ��د لحياتها ب�سب ��ب خذالنها
م ��ن تيم ومع�صي ��ة والديها بمحاول ��ة انتحارها برمي
نف�سه ��ا بالبح ��ر ف� ��إذا بالمنق ��ذ الإن�س ��ان ال ��ذي �أنق ��ذ
حياته ��ا و�أقنعه ��ا فيما بع ��د بالعودة �إل ��ى �أهلها ،ليرفع
�أبوه ��ا دع ��وى ط�ل�اق عل ��ى تي ��م بتحري� ��ض م ��ن �أ�سيل
ولينتهي هذا الحب الذي بدا لي حباً �سخيفاً .لم تنته
الحكاية الت ��ي ترويها الكاتبة ففي غمرة الأخذ والرد
بي ��ن تي ��م و�أبي �أ�سي ��ل ي�أتيه ات�ص ��ال هاتفي م ��ن امر�أة
تدع ��ى �أمينة ليالقيها في مكان م ��ا من �أجل الطالق
فخرج تيم �إلى المكان المحدد و�إذا بهراوة تنهال فوق
ر�أ�س ��ه فيفقد الوعي وما تلبث الكاتبة �أن تفاجئنا ب�أنه
بع ��د ع ��دة �أي ��ام وجدت جثة تي ��م مه�شمة بع ��د �أن �أعدم
�شنق� �اً ليب ��د�أ دور ال�شرط ��ة والتحقي ��ق وليخ ��رج لن ��ا
بع ��د التحقي ��ق �شاب م�ش ��وه يدعى جميل لع ��ل الكاتبة
�أرادت مناكدتن ��ا ف�سمت ��ه هذا اال�س ��م .فما ق�صة جميل
ه ��ذا؟ �أعتق ��د ال داعي �أن �أخبركم فهو ككل �أبطال هذه
الرواية �ضحية وقاتل.
بكثي ��ر م ��ن التكثي ��ف �أرى �أ َّن الراوي ��ة متمكن ��ة من
�أدواته ��ا وال �سيم ��ا م ��ن تقطيعها الفن ��ي المتميز ومن
ه ��ذا التداع ��ي والرج ��وع خطف� �اً بمهنية عالي ��ة و�أثني
عليها كذلك في تمييزها للفرادة الإن�سانية التي على
�أكتافه ��ا يبل ��غ التط ��ور منته ��اه ف ��ي مجتمع ��ات دائرية
التفكي ��ر �أق ��رب �إل ��ى القطيع م ��ع الأ�سف .لكنن ��ي �آخذ
عليه ��ا كثيرا من الأخط ��اء العامية الت ��ي ا�ستخدمتها
ظن� �اً منها �أنها ف�صيحة (تزرع بد ًال من تذرع ،المذري
ب ��دال من المزري ،ا�ستمريت بدال من ا�ستمررت وغير
ذل ��ك) كذلك هن ��اك انتقال غي ��ر م�سوغ ف ��ي ال�صفحة
� 80إل ��ى ال�صفحة التي تليها حيث كانت الكاتبة تروي
عن العرو�سي ��ن و�إذا بها �أ�صبحت تروي عن الوالدين،
وبالمجم ��ل فالرواي ��ة تع ��د �إ�ضاف ��ة مهم ��ة �إل ��ى الأدب
العربي ب�أ�سلوبها وفنيتها ومحتواها.

أشهر قصيدة روسية زمن الحرب الوطنية العظمى
(انتظريني سوف أعود)
كتب :أيمن أبو شعر
الق�صي ��دة لل�شاع ��ر ق�سطنطي ��ن �سيمون ��وف -1979
 1915ال ��ذي �ش ��ارك بنف�سه في المعارك �ضد النازية بما
ف ��ي ذل ��ك في تحرير عدد م ��ن دول �أورب ��ا – والق�صيدة
م ��ن ال�شه ��رة بحيث ي�صع ��ب �أن تجد دار�س ��ا في االتحاد
ال�سوفييت ��ي �أو رو�سي ��ا ال يحف ��ظ ه ��ذه الق�صي ��دة �أو ال
يعرفه ��ا عل ��ى الأق ��ل ...ق�صيدة به ��ذه ال�شه ��رة كان من
ال َبده � ّ�ي �أن تلف ��ت نظ ��ر المبدعي ��ن ،م ��ن هن ��ا تكاث ��رت
ترجماتها بروح جميلة مقاربة مهما اختلفت الأ�ساليب
لأن المب ��دع يتح�س� ��س القيمة الجمالي ��ة ،ولكن �سهولة
الق�صي ��دة وعذوبته ��ا وقربها من القل ��ب دفع عدداً غير
قلي ��ل من المتطفلين عل ��ى الإب ��داع والأدب عموما �إلى
ترجمته ��ا ،ولكن الذواقة قادرون عل ��ى تمييز الغث من
ال�سمين...

انتظِ ريني َ
�سوف �أعو ْد
لكنْ انتظِ ري بِ�صمو ْد
انتظِ ري �إنْ ٌ
حزن جا ْء
عب َر الأمطا ِر ال�صفرا ْء
انتظِ ريني َ
�سوف �أعو ْد
و�س َط الح ِّر �أوا َن يهو ْج
ْ
�إنْ ه َّبتْ عا�صف ُة ثلو ْج
انتظِ ري �إنْ ح َّل الي� ْأ�س
ِب َم ِن َ
أم�س
انتظ َر
فن�سي ال ْ
َ
ْ
الحائل
انتظِ ري في البُعدِ
ْ
ر�سائل
حتى �إنْ لم ت�أتِ
حين ُّ
النا�س
ع
جمي
يمل
ُ
ْ
حل َم المن َت َظ ِر الموعو ْد

انتظِ ريني َ
�سوف �أعو ْد
ال تتمني الخي َر ِل َمنْ
ُ
يحفظ غيباً �أنْ ق ْد حانْ
في البُعدِ � ُ
أوان الن�سيانْ
فليثِقِ االبنُ الأ ُّم �سوا ْء
�أ ّني ما ُ
عدت مِ نَ الأحيا ْء
وليتعب �صحبي في الدا ْر
ْ
ملتفينَ بقربِ النا ْر
وعلى ذكرى روحي َخمرا
�إنْ َجرعوا تذكاراً ُم ّرا
ال تر َت�شفي ك� َأ�س خلو ْد
انتظِ ريني َ
�سوف �أعو ْد

انتظِ ريني َ
�سوف �أعو ْد
رغ َم جمي ِع دروبِ الموتْ
وليجهر �صحبي مَن َح َ�ضروا
من ِل ُرجوعي لم ينتظِ روا
�أنْ حظاً حا َل َفني ال َق َد ُر
لنْ يفه َم �أح ٌد �أبَدا
برغم الموتْ
ْ
و�س َط النا ِر ِ
�صب ُركِ �أنق َذني َفنَجوتْ
َ
كيف َح َييت؟
ُ
�سنعرف َ
ذاك َغدا
ال ب َّد
وحديْ � ُ
أعرف َ
ذاك و�أنتِ
يكفي �أ َّن ِك �أنتِ قدِ رتِ
�أن تنتظِ ري دو َن ُ�سدى
وكمثلِكِ �أح ٌد ما َ�ص َمدا
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فيلم Upside Down
“ الروابط اإلنسانية أقوى من فيزياء الكون
وأيديولوجيات األنظمة الرأسمالية “
كتب :سامر خالد منصور
تجليات الف�صل العن�صري �أو الطبقي متعددة عبر الع�صور ،منها
ج ��دران الف�ص ��ل العن�صري ومنه ��ا منع الهنود “با�ستثن ��اء الأثرياء
والوجه ��اء” من دخول الأحي ��اء التي يقطنه ��ا البريطانيون خالل
فت ��رة م ��ن احت�ل�ال بريطاني ��ا للهن ��د ،ومن ��ع “ �أ�صح ��اب الب�ش ��رة
الداكن ��ة” م ��ن دخ ��ول معظ ��م المطاع ��م والفن ��ادق ف ��ي الوالي ��ات
المتحدة الأمريكية منذ قرابة مئة العام.
يعر� ��ض فيل ��م “�أب �ساي ��د داون “الفرن�سي ال َكن ��دي� ،أق�سى �أ�شكال
الف�صل الطبقي وينحو �إلى الفنتازيا ،منتقداً الأنظمة الر�أ�سمالية
حي ��ث تدور �أحداث ��ه في عالم م�ستقبلي مُتخيل مُركب من عالمين
�أحدهم ��ا يق ��ع ف ��وق الآخر ويمثل العال ��م “العلوي” ال ��دول الثرية
الر�أ�سمالي ��ة ،والعال ��م “ال�سفل ��ي” ال ��دول ال ُمفق ��رة ،والت ��ي يعي� ��ش
�سكانها حياة �صعبة قا�سية تكاد تخلو من فر�ص النهو�ض والتطور
بع ��د �أن تغولت الر�أ�سمالية وا�ستحكمت .ف�أ�ضحت ال�صورة المقابلة
لرفاهي ��ة ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة ه ��ي الج ��وع والفاقة ف ��ي دول �أخرى
تعاني من ت�سلطها.
ي�سع ��د ع ��ادة �سكان العال ��م ال�سفلي بما ي�سقط م ��ن العالم ال ُعلوي
ف ��ي �إ�شارة م ��ن �صناع الفيل ��م �إل ��ى التكنولوجي ��ا واالختراعات التي
ت�ص ��ل �إل ��ى م ��ا ي�سم ��ى “دول العال ��م الثال ��ث” .ويك ��ون العال ��م “
الفوقان ��ي “ق ��د ا�ستغن ��ى ع ��ن العال ��م “ال�سفل ��ي” بع ��د �أن ا�ستنزف
موارده و�أجه�ض محاوالت نهو�ضه مراراً.
ال تظه ��ر الحي ��اة ف ��ي “العال ��م ال ُعل ��وي” �سعي ��دة ،ك ��ون الأنظمة
الر�أ�سمالي ��ة تنت ��ج الطبقي ��ة عب ��ر ممار�ساته ��ا حت ��ى �ضم ��ن
مجتمعاته ��ا �أي�ض� �اً ،فن ��رى مواطن ��ي “العال ��م ال ُعل ��وي” يعي�ش ��ون
حي ��اة روتيني ��ة مما يجعله ��ا بائ�سة تنطفئ فيه ��ا الأرواح رغم توهج
الإن�ش ��اءات والمقتنيات والمو�ضة ،وفي نهاي ��ة الفيلم تغلب النزعة
الإن�سانية على �شعوب العالمين و ي�ستطيع بطل الفيلم “�آدم” وهو
“ال�سفل ��ي” وال ��ذي �أدى دوره الممث ��ل “جيم
م ��ن مواطن ��ي العال ��م ُ
�ستورج� ��س” �أن ُينج ��ز اختراعاً بم�ساع ��دة �صديقه “بوب” وهو من

�س ��كان العال ��م “ال ُعل ��وي” ُيم ّكن ��ه م ��ن �إزالة عوائ ��ق التوا�صل بين
العالمي ��ن لتك ��ون مقول ��ة الفيل ��م�“ :أنه حتى ل ��و كان هناك حواجز
جغرافي ��ة وفيزيائية ت�ستغله ��ا القوى الر�أ�سمالي ��ة لتر�سيخ انق�سام
الب�ش ��ر فه ��ذا ل ��ن يقف في وج ��ه تعاطفه ��م و وحدته ��م ،و�أ َّن م�صير
م�ساعي الر�أ�سمالية العالمية �إلى ف�شلٍ وزوال”.
ل ��م يك ��ن م ��ن قبي ��ل الم�صادف ��ة �أن يك ��ون العال ��م ال ��ذي تحكم ��ه
الأنظمة الر�أ�سمالية هو الذي يبدو �شاذاً عن فيزياء الكون ومقلوباً
من ��ذ بداي ��ة الفيلم ،ذل ��ك �أنه يتم فيه �إعالء قيم ��ة ال�شيء على قيم
الإن�س ��ان خالف� �اً للمنط ��ق ،ويت ��م ه ��ذا ف ��ي �سي ��اق تكري� ��س ثقاف ��ة
اال�سته�ل�اك المحموم والمو�ضة ،بينم ��ا يجب �أن يتم تقدير النا�س
لخ�صاله ��م و�سلوكه ��م ولي�س بن ��ا ًء على بريق وفخام ��ة �أ�شيائهم� ،إن
ه ��ذه المعادل ��ة الب�سيطة وحدها تقل ��ب معايير �أي مجتم ��ع “ر�أ�ساً
على عقب” كما هو ا�سم الفيلم.
ُيظه ��ر الفيل ��م عبر ح ��وارات مدرو�س ��ة ومكثفة �أن قي ��ادات العالم
الر�أ�سمالي تكون في �أغلب الأحيان من الذين تخلوا عن �إن�سانيتهم
و�أ�صبح ��وا ال يكترثون �إال بلغة الأرق ��ام التي تعبر عن ارتفاع �أ�سعار
�أ�سهم �شركاتهم و�أر�صدتهم في البنوك ،وال يعنيهم الب�ؤ�س والفقر
النات ��ج عن كنزهم للمال واحتكارهم للرف ��اه والثروة ،الذي يقابله
عج ��ز ف ��ي ح�صول ماليي ��ن النا�س عل ��ى حياة الئقة وعج ��ز ال�شبان
الح ��ب والو�ص ��ول به ��ا �إل ��ى الراب ��ط المقد�س
ع ��ن �إنج ��اح عالق ��ات ُ
“الزواج”.
ع ّول فيلم “�أب �سايد داون” في م�شاهده الختامية على الروابط
الإن�ساني ��ة م ��ن �صداق ��ة وح ��ب ف ��ي مواجه ��ة الأنظم ��ة الر�أ�سمالية
المتوح�شة ،متن ِّبئاً ب�سقوطها وزوال �آثارها.
ويذك ��ر �أن الفيل ��م م ��ن �إخ ��راج :ج ��وان �سوالنا� ��س وم ��ن ت�أليف ��ه
باال�شت ��راك م ��ع الم�ؤل ��ف �سانتياجو اميجوريا .وم ��ن بطولة :جيم
�ستورج�س ،كري�ستين دان�ست.

تعزية

رئي�س اتحاد الك ّتـاب العرب و�أع�ضاء المكتب التنفيذي
ومجل�س االتحاد و�أع�ضاء االتحاد يتوجهون بخال�ص
العزاء من �أ�سرة الأديب والباحث خالد �أبو خالد بوفاته،
راجين من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته ،ويلهم �أهله وذويه ال�صبر وال�سلوان.

�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

تعزية

رئي�س اتحاد الك ّتـاب العرب و�أع�ضاء المكتب التنفيذي ومجل�س االتحاد و�أع�ضاء االتحاد يتوجهون
بخال�ص العزاء من الزميل الأديب ريا�ض طبرة بوفاة �شقيقه ،راجين من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ،ويلهم �أهله وذويه ال�صبر وال�سلوان.

�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

كتبها :د .عبد الله الشاهر
ال ل�س��ت معتز ًال بحور الخليل ب��ن �أحمد الفراهيدي،
ول�س��ت متحفظ ًا عليه فبحوره مخزنٌ عبابها و�أطربتنا
قوانينها وهزتنا من الداخل مو�سيقاها ،كما �أنني ل�ست
مجتمع�� ًا عل��ى ق�صي��دة التفعيل��ة ولم يكن ل��ي في يوم
م��ن الأيام اعترا���ض عليها وكيف وب��در �شاكر ال�سياب
يت�سي��د الموق��ف و�أن�ش��ودة المط��ر التزال ف��ي ودقها
ت�سمعن��ا �أنغامه��ا ولكني
م��ع ه��ذا كل��ه ل�س��ت من
معار�ضي ق�صي��دة النثر
التي تحررت من القافية
والمو�سيق��ا الخارجي��ة
و�ش��كل البي��ت (ال�ص��در
والعج��ز) واتخ��ذت لها
م�س��ار ًا جدي��د ًا ال ي�شبه
الم�ساري��ن ال�سابقي��ن
ذل��ك �أن ق�صي��دة النث��ر
تن��زع نح��و ف�ض��اء
وا�س��ع ومتح��رر م��ن قصيدة النثر
القواع��د الم�سبق��ة ،تنزع نحو فضاء
فه��ي ق�صي��دة متم��ردة،
واسع ومتحرر من
فيه��ا م��ن الغمو���ض م��ا
يحت��اج الق��ارئ �إل��ى القواعد المسبقة،
ف��ك �ألغ��ازه ،وفيه��ا م��ن فهي قصيدة
التلمي��ح م��ا يمنعه��ا من متمردة،
الت�صري��ح وفيه��ا م��ن
الإيح��اء �شفيف��ه وعبر
ه��ذه الموا�صف��ات ف�إنه��ا ت�ش��كل خرق�� ًا للمتوق��ع م��ن
خ�لال م��ا تحمله من دف��ق عاطف��ي ،وح��االت تكثيف
وده�ش��ة للمتلقي بما يحمل القارئ �إل��ى �شهوة الت�أويل
والم�شارك��ة في الدخول �إلى عالم ال�شاعر وفي الواقع
�إن ال�شع��ر �شع��ر ال يقا���س ب�شكل��ه و�إنما يقا���س ب�صوره
ومعاني��ه وم��دى قدرت��ه عل��ى الت�أثي��ر ف��ي المتلق��ي،
والأدب عام��ة ال يتقول��ب في �شكل مح��دد و�إنما يقبل
كل الأ�ش��كال الأدبي��ة و�أجنا�سها �شرط �أن تكون حالة
ِالإب��داع قائم��ة فيها ول��ذا فلي���س من حقن��ا �أن نحكم
عل��ى نت��اج �أدب��ي م��ن �شكل��ه و�إنم��ا م��ن حال��ة الإبداع
الت��ي يحمله��ا ،و�أنا �أعتق��د �إن هذا التنوع ف��ي الكتابة
الإبداعية هو دليل ثراء و�سعة �أفق وتطور في لواعج
الذات المبدعة �أنها ط��ورت من نف�سها و�أنتجت �أ�شكا ًال
�إبداعي��ة جدي��دة ،وعلي��ه ف���إن ق�صيدة النث��ر تحمل
�شعري��ة الن�ص وال تحمل �شكلي��ة الق�صيدة ،ولي�س لنا
حق الوقوف �أمام تط��ور الحياة الأدبية ،فالأدب نتاج
المجتمع وم��ادام المجتمع يتطور فالب��د �أن نجد �أدب ًا
يواكب م�سيرة تطور المجتمع.

قصيدة
النثر
وشهوة
التأويل

كليب وائل
بين الحكاية والتاريخ
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عندما تختلط الحكاي ��ة بالتاريخ تتم ّكن ،بما
تتمت ��ع م ��ن مزاي ��ا ،م ��ن الف ��وز بالحِ ظ ��وة الت ��ي
تهيئ لها االنت�ش ��ار .ولكي ت�ضفي على �صورتها
بع� ��ض الوقار تلب�س ثوب التاريخ وتق ّلد �صوته.
وهك ��ذا ي�صب ��ح عل ��ى الباح ��ث ع ��ن الحقيق ��ة �أن
يتمت ��ع ب�صب ��ر جميل عل ��ى التدقي ��ق والإ�صغاء
ليكون قادراً على تمييز الحكاية من التاريخ.
وربم ��ا كانت �أخب ��ار كليب بن ربيع ��ة الم�شهور
ب� �ـ «كلي ��ب وائ ��ل» مث ��ا ًال مقب ��و ًال عل ��ى اختالط
الحكاي ��ة بالتاري ��خ .وكلي ��ب وائ ��ل هذا ه ��و �أخو
المهله ��ل ال�شاع ��ر الجاهل ��ي الم�شه ��ور ،ال ��ذي
الخا�ص والعام من خالل الحكايات
عرف ا�س ُمه
ُّ
ال�شعبي ��ة �أو الأعم ��ال الدرامي ��ة .و»كلي ��ب» ه ��و
لقب الرجل ،وا�سمه «وائل بن ربيعة» ،وقد ُل ِّقب
ب� �ـ «كليب» لأنه – كما تقول الحكاية  -كان (�إذا
مر برو�ض ٍة �أعجبته �أو غدي ٍر َك َّن َع ُكليباً ث ّم رمى
ب ��ه هناك ،ف�ل�ا ي�سم ��ع عُواء ذل ��ك ال ُكلي ��ب �أح ٌد
فيق ��رب ذلك المو�ض ��ع  ...ثم غلب ال ُكليب على
ا�سمه فقيل �أع ّز من ُكليب).1
ُ
و�ض ��رب المث ��ل بع� � ّزة كلي ��ب فقي ��ل�( :أع ّز من
ُ
كلي ��ب وائ ��ل) .2غي ��ر � ّأن البغ ��ي كان ل ْح َمة هذه
و�سداها ،كم ��ا يحدثنا الرواة .فقد قيل
«الع ��زة» َ
� ّإن (كليباً كان قد ع ّز و�ساد وبغى بغياً �شديداً).3
وقي ��ل �أي�ض� �اً( :دخل ��ه زه ��و �شدي ��د ،وبغ ��ى على
قوم ��ه لم ��ا هو فيه م ��ن ع� � ّزه ،وانقياد مع� � ّد له،
حت ��ى بل ��غ م ��ن بغي ��ه �أن ��ه كان يحم ��ي مواق ��ع
ال�سحاب ف�ل�ا ُيرعى حماه ،ويجي ��ر على الدهر
ذم ُته ،ويقول :وح� ��ش �أر�ض كذا في
ف�ل�ا ُتخْ ف ��ر ّ
ج ��واري! فال ُيه ��اج ،وال تورد �إبل �أح ��د مع �إبله،
وال توق ��د نار مع ن ��اره .4)...وتتردّد �أمثال هذه
الأقوال في �صفحات الم�صادر التي تذكر كليباً،
حتى ليثبت في ذهن القارئ � ّأن هذا الرجل كان
طاغي ��ة من الطغاة الذي ��ن ُيع ّد التخ ّل�ص منهم
ملحاً .وهكذا ت�أتي حكاية مقتله وك�أنها
مطلب� �اً ّ
ت�س� � ّوغ لقاتل ��ه فعلت ��ه .ومخت�صره ��ا � ّأن رج�ل ً�ا
ا�سم ��ه َ�س ْع ُد ْب ُن ُ�ش َم ْي ِ�س ا ْب � ِ�ن َط ْوقٍ ا ْل َج ْرمِ ُّي نزل
�ضيف� �اً بِا ْل َب ُ�سو� � ِ�س ِب ْن ��تِ ُم ْن ِق ��ذٍ ال َّتمِ يمِ َّي� � ِة َخا َل� � ِة

َج َّ�سا� � ِ�س ال ��ذي ه ��و �أخو َجلِيلَ� � َة ِب ْنتِ ُم� � َّر َة زوجة
كلي ��ب .وكان ��ت له ��ذا ال�ضي ��ف الجرم � ّ�ي ناق ��ة
ترع ��ى مع ن ��وق ج�سا�س ،فر�آها كلي ��ب ف�أنكرها،
و�أم ��ر �أ ّال تع ��ود �إل ��ى المرع ��ى ،فق ��ال ج�سا� ��س:
ال ترع ��ى �إبل ��ي مرع ��ى �إ ّال وه ��ذه معه ��ا ،فق ��ال
كليب :لئ ��ن عادت ل َأ�ض َعنَّ َ�سهْمِ ��ي فِي َ�ض ْرعِ هَا.
فق ��ال ج�سا�س :لئن و�ضعت َ�س ْه َم َك فِي َ�ض ْرعِ هَا
ل َأ�ض َع ��نَّ �سِ َنا َن ُر ْمحِ ي ِف ��ي َل َّبت َِك ! .وخرج كليب
يوم� �اً فر�أى ناق ��ة ا ْل َج ْرمِ ِّي ف ��ي المرعى فرمى
�ضرعه ��ا ب�سهمَ ،فو ّل ��تْ َو َلهَا عَجِ ي� � ٌج َح َّتى َب َر َكتْ
بفن ��اء �صاحبه ��ا ،فلما ر�أى ما بها �ص ��رخ ّ
بالذل،
وكان ج�سا� ��س ي ��رى وي�سم ��ع ،ف�أ�ضم ��ر �أن يقتل
كليب� �اً ،وراح يطل ��ب غِ َّرته ،فلما ظفر بها قتله،5
ف ��دارت ح ��رب طاحن ��ة بين بك ��ر وتغل ��ب عرفت
بح ��رب الب�سو�س ،وا�ستمرت ،كم ��ا يقال� ،أربعين
�سنة.
وت�ستطيع حكاية كليب «الطاغية» �أن تحجب
�ص ��ورة كلي ��ب «ال�س ّي ��د» .وت�ش ّدن ��ا �أح ��داث ه ��ذه
الحكاي ��ة حتى نن�سى التدقي ��ق في مالمح تلك
ال�ص ��ورة .ويفوتنا �أن نت�ساءل ع ّما كان يتمتع به
كلي ��ب من خ�ص ��ال م ّكنته م ��ن بلوغ الع� � ّزة التي
يحدثوننا عنها!! .ولوال �إغواء الحكاية لر�أينا
التاري ��خ يخبرن ��ا � ّأن ه ��ذا الرج ��ل ا�ستط ��اع �أن
يحظ ��ى بثقة مع� � ّد كلها بع ��د �أن حققت بقيادته
ن�ص ��راً �ساحق� �اً عل ��ى اليمنيي ��ن في ي ��وم َخزاز،6
وه ��و �أعظم ي ��وم التقته العرب ف ��ي الجاهلية.7
و�أن ��ه بف�ض ��ل مه ��ارة كلي ��ب وح�س ��ن تدبي ��ره
ا�ستطاع ��ت نزار �أن ت�ستن�صف في هذا اليوم من
اليم ��ن التي ظلت قاه ��رة لها في كل �شيء حتى
يوم خزاز ،بل وغدت ممتنعة قاهرة لليمن حتى
جاء الإ�سالم .8وهذا يعني � ّأن كليباً �أثبت مهارة
عظيم ��ة ف ��ي القي ��ادة ،ف�ض�ل ً�ا عم ��ا �أظه ��ره من
�شجاع ��ة ف ��ي القت ��ال ،وا�ستط ��اع �أن يح ّقق لنزار
حلم� �اً طالما راودها فر ّده ��ا العجز عن محاولة
تحقيقه.
هك ��ذا ن ��ال كلي ��ب ثق ��ة قبائ ��ل مع ��د ،ف�أ�سلمت
قيادته ��ا ل ��ه ،وجعل ��ت ل ��ه ق�س ��م المل ��ك وتاج ��ه

أوراق تسأل أغصانها
مجموع ��ة �شعري ��ة جدي ��دة لل�شاعر/
طالل �سليم� /صادرة عن الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب_ دم�شق2021/م.
بمو�ضوع ��ات وجداني ��ة م�ستق ��اة م ��ن
عمق معاناة ال�شاع ��ر العامة والخا�صة
في ظروف الحرب وقد اكتوى ال�شاعر
عل ��ى الم�ست ��وى ال�شخ�ص ��ي بنيرانه ��ا
ب�ش ��كل م�ضاعف وهو الذي فقد زوجته
وابنته واختطف �أوالده جميعاً.
هك ��ذا ن�صو� ��ص المجموع ��ة تعك� ��س
عم ��ق لوع ��ة ال�شاع ��ر واكت ��واء روح ��ه
بن ��ار الفق ��د الكبي ��ر .مطه ��رة ب�ص ��دق
الم�شاع ��ر التي ال يعرف نبالتها �إال من
ذاق لوعتها واحترق ب�أل�سنتها الرهيبة.

ونجيبته وطاعته .وهذا يعني �أنه تب ّو�أ الزعامة
ب�إجم ��اع النا� ��س علي ��ه ،وبم ��ا كان يتم ّت ��ع به من
خ�ص ��ال ت�ؤهل ��ه ليك ��ون �سي ��داً عظيم� �اً .وب ��د ًال
م ��ن �أن تحدثن ��ا الم�ص ��ادر عن بع� ��ض المواهب
القيادية له ��ذا الرجل ،وعن الخ�صال الحميدة
الت ��ي كان يتم ّت ��ع به ��ا ،ان�صرف ��ت �إل ��ى رواي ��ة
�أخب ��ار بغي ��ه وظلم ��ه .وهك ��ذا قر�أن ��ا ف ��ي كلي ��ب
�ص ��ورة مظلم ��ة لزعي ��م ب ��ا ٍغ ،ب ��د ًال م ��ن �أن نقر�أ
يوحد
فيه ��ا �ص ��ورة م�ضيئ ��ة لزعيم ا�ستط ��اع �أن ّ
ن�ص ��ف الع ��رب ،ويمهّد لوح ��دة القبائل العربية
جميعه ��ا ف ��ي وج ��ه الق ��وى العظم ��ى –�آنذاك-
الت ��ي كان ��ت تترب� ��ص بالع ��رب �ش ��راً .وفاتن ��ا � ّأن
وح ��دة القبائ ��ل العدناني ��ة ل ��ن تك ��ون مح � ّ�ط
�إعج ��اب القبائل العربي ��ة المتفرقة؛ �إذ �ست�شعر
بالخطر ،و�سي�سعى زعما�ؤها ما و�سعهم ال�سعي،
�إل ��ى تقبيح �ص ��ورة كليب ،و�سيعينه ��م على ذلك
زعم ��اء القبائل العدنانية الذين كانوا ي�شعرون
بتقل�ص امتيازاتهم.
وي ��روي ياق ��وت الحم ��وي رواي ��ة ت�ؤك ��د ه ��ذا
ال ��ر�أي؛ �إذ يقول( :اجتمع ��ت م�ضر وربيعة على
�أن يجعل ��وا منه ��م ملكا يق�ضي بينه ��م ،فك ّل �أراد
�أن يك ��ون منهم ،ث ��م ترا�ضوا �أن يكون من ربيعة
مل ��ك وم ��ن م�ض ��ر مل ��ك ،ث ��م �أراد ك ّل بطن من
ربيع ��ة ومن م�ض ��ر � ّأن الملك منه ��م ،ثم اتفقوا
عل ��ى �أن يتخ ��ذوا ملِكاً من اليم ��ن ،فطلبوا ذلك
�إلى بني �آكل المرار من كندة ،فم ّلكت بنو عامر
�شراحي َل بن الحارث الملك بن عمرو المق�صور
ب ��ن حج ��ر �آكل الم ��رار وم ّلكت بنو تمي ��م و�ض ّبة
مح ّرق بن الح ��ارث ،وم ّلكت وائل �شرحبيل ابن
الحارث) .!!!9وهذه الرواية تك�شف عن طبيعة
ال ��روح البدوي ��ة الأعرابي ��ة الت ��ي ت�أب ��ى الوحدة
وتع�شق التفكك والتم ٌزق.
ربم ��ا �سب ��ق كلي ��ب ع�ص ��ره بوعي ��ه ب�ض ��رورة
الوح ��دة لمواجه ��ة الأخط ��ار الت ��ي كان ��ت تهدّد
القبائ ��ل العربي ��ة المتفرقة .ولك ��نّ زعماء تلك
القبائ ��ل ،المهمومي ��ن بم�صالحه ��م الخا�ص ��ة
ال�ضيق ��ة ،ل ��م يكون ��وا مه ّيئي ��ن لتق ّب ��ل ذل ��ك،

«إلى ما
بعد األبد»

�ص ��در للأديب ��ة كنين ��ة دي ��اب مجموع ��ة
ق�ص�صي ��ة بعن ��وان «�إلى م ��ا بع ��د الأبد» عن
دار الغان ��م للطباع ��ة والن�ش ��ر ،الكت ��اب من
القط ��ع المتو�س ��ط (� )121صفح ��ة يحتوي
�سب ��ع ع�ش ��ر ق�ص ��ة تحك ��ي فيه ��ا الأديبة عن
هم ��وم المجتم ��ع عام ��ة واالنث ��ى على وجه
الخ�صو� ��ص ،وفيه ��ا م ��ن الب ��وح وال�ص ��ور
الإن�سانية القريبة من الواقع �أي�ضاً.
م ��ن �أج ��واء الكت ��اب مقتط ��ف م ��ن ق�ص ��ة
«�إلى ما بعد الأبد»:
كان الطري ��ق �إل ��ى الم�ست�شف ��ى يم ��ر
عن ��د �سف ��ح الجبل ،جوانب الت ��ل مرقطة ب�أ�شجار متنوع ��ة ،ونباتات زين ��ة ب�ألوان زاهية
م�شرقة جميلة� .شمل بنظره كل ذلك وك�أنه يرى الم�شهد للمرة الأولى� ،إنما كان كئيباً
وموح�شاً.

فل ��م يج ��دوا ف ��ي �سي ��ادة كلي ��ب �س ��وى تهدي ��د
ل�سيادتهم ،فعم ��دوا �إلى التخل�ص منه .هذا هو
ال�سب ��ب الحقيق ��ي غي ��ر المبا�ش ��ر لقت ��ل كليب.
ولي� ��س رم ��ي �ض ��رع الناقة �س ��وى �سب ��ب مبا�شر
للقي ��ام بفع ��ل القت ��ل .وه ��و �سب ��ب نج ��د � ّأن رواة
الحكاي ��ة �أنف�سه ��م ل ��م يعي ��روه اهتمام� �اً كبيراً؛
فبع�ضه ��م يحدثن ��ا ع ��ن ج�سا� ��س وناق ��ة �ضيف ��ه
ا ْل َج ْرمِ � ُّ�ي ف ��ي المرع ��ى .وبع�ضه ��م يحدثنا عن
ناق ��ة  -ب�ل�ا �صاحب -كان ��ت عل ��ى الحو�ض بين
�إبل ��ه تري ��د �أن ت�ش ��رب فانتزعه ��ا ب�سه ��م فخ ��رم
�ضرعه ��ا10؟ .وبع�ضه ��م يق ��ول ب ��ل �أم ��ر غالماً
�أن يفعل ذل ��ك .11وتذهب جماعة منهم �إلى � ّأن
غ�ض ��ب كلي ��ب لم يك ��ن ب�سبب وج ��ود الناقة في
المرعى �أو على الحو�ض ،بل لأنها وطِ َئتْ َ
بي�ض
طائر .12وهم يختلفون ،بعد ذلك ،في نوع هذا
الطائر؛ فيقول بع�ضهم هو حمام كان كليب قد
�أج ��اره13؟ ويقول �آخ ��رون بل هو ق ّب ��رة �أجارها
وقال فيها �شعراً �أي�ضاً.!!14
�ألي�س من العبث �أن ن�صدّق �أن مثل هذا يمكن
�أن يك ��ون �سبب� �اً حقيقي� �اً لمقت ��ل زعي ��م كبي ��ر،
و�إ�ضرام نار حرب ا�ستم ّرت �أربعين �سنة؟!!.
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سالمات
رئي� ��س اتح ��اد الك ّتـ ��اب الع ��رب و�أع�ض ��اء
المكتب التنفيذي و�أع�ضاء مجل�س االتحاد
و�أع�ض ��اء االتح ��اد يتوجه ��ون بخال� ��ص
الأمني ��ات بال�شفاء العاج ��ل لوالدة الدكتور
جهاد بكفلوني ع�ضو المكتب التنفيذي.

ّ
ّ
ّ
ّ
الشعر هو ّ
المدلهم الذي يسجننا.
السبب الوحيد الذي يستحق أن نكتب ألجله في هذا الليل
إيف بونفوا

قضايا وآراء
العدد:

«»1757األحد2022/1/9م-

6جمادى اآلخرة 1443هـ

سلمى جميل حداد..
فاكهة المفردات وإمبراطورية الروح..
كتب :ديب علي حسن
ذات ي ��وم وف ��ي كتاب زم ��ن ال�شعر ر�أى
�أدوني� ��س �أن ال�شع ��ر ر�ؤي ��ا والر�ؤي ��ا قف ��ز
خ ��ارج حدود الزم ��ان والمكان ،ومن هو
الرائ ��ي �أكث ��ر م ��ن ال�شاعر الح ��ق الذي
ي ��رى بعين ��ي زرق ��اء اليمام ��ة ،ويم�ضي
بوثب ��ة عنت ��رة ويقي ��ن دون كي�شوت وهو
يحارب طواحين الهواء..؟
ال�شاع ��ر الي ��وم عمل ��ة ن ��ادرة الوج ��ود
عل ��ى كثرة من يدع ��ون ال�شعر ويكتبون
ما ال يقترب من ال�شعر �أبدا..
ف ��ي الم�شه ��د ال�شع ��ري الحال ��ي ال
يمكن ��ك �إ ّال �أن تتوق ��ف عن ��د تجرب ��ة
�شعري ��ة ر�سخ ��ت معالمه ��ا وجمالياتها،
ومع كل ديوان جدي ��د ت�ضيف معمارية
جديدة في الم�شهد ال�شعري العربي.
الدكت ��ورة �سلم ��ى جمي ��ل ح ��داد،
الأ�ست ��اذة الجامعي ��ة وال�شاع ��رة
والروائي ��ة �صاحب ��ة تجرب ��ة متف ��ردة
ف ��ي الإب ��داع ال�شع ��ري ،له ��ا العديد من
المجموع ��ات ال�شعري ��ة والروايات التي
حف ��رت مج ��رى عميق� �اً ف ��ي الم�شه ��د
الإبداع ��ي م ��ن خ�ل�ال تفرده ��ا فيم ��ا
تعالج ��ه م ��ن ق�ضايا اجتماعي ��ة ال�سيما
ف ��ي رواياته ��ا التي تنطلق م ��ن مفردات
حياتن ��ا اليومي ��ة ..ولي�س ��ت تهويم ��ات
لغوية في ف�ضاء ال قرار له.
م ��ن يق ��ر�أ �سكين ��ة بن ��ت الناط ��ور �أو
�أكملين ��ي ي ��ا نائل ��ة �أو �س�أ�ش ��رب قهوت ��ي
ف ��ي البرازي ��ل _ ف�سيج ��د �أنّ اله� � ّم
االجتماع ��ي هو الذي يم�ض ��ي بالرواية
�إلى خ ��ط جمالي مت�صاع ��د ي�شدك �إلى
كل حرف فيها.
تم�ض ��ي معماري ��ة البن ��اء الفن ��ي
والجمال ��ي �إل ��ى م ��دارات تحل ��ق بك في
ف�ضاءات ال حدود لها..
ه ��ذا ف ��ي البن ��اء الروائ ��ي ال ��ذي ن ��ال
الكثي ��ر م ��ن التقدي ��ر ،وح�ص ��د جوائ ��ز
مهم ��ة ال�سيم ��ا جائ ��زة دم�ش ��ق للرواي ��ة
من اتحاد الكتاب العرب بدم�شق
ف ��ي روايته ��ا (�أكملين ��ي ي ��ا نائل ��ة)
تعم ��ل الدكت ��ورة �سلم ��ى عل ��ى معالج ��ة
ق�ضي ��ة مهمة ج ��داً وتظه ��ر كيف ينظر
المجتم ��ع للم ��ر�أة؟ الت ��ي لم تت ��زوج مع
�أنه ��ا �أي الم ��ر�أة اخت ��ارت �أن تبق ��ى ب�ل�ا
زواج تق ��دم الع ��ون والم�ساع ��دة للأه ��ل
الذي ��ن يحتاجونها وال يج ��دون لحظة
الحاج ��ة الما�س ��ة �إ ّال البن ��ت الت ��ي ه ��ي
مخزن العطاء ورمز التفاني..
نائل ��ة ه ��ي الق�صيدة الت ��ي يكتمل بها
دي ��وان الحي ��اة ..ه ��ي ال�شع ��ر والب ��وح
والعين والقل ��ب والل�سان وهي �شرايين
ال ��دم التي ت�ضخ من ج�سدها �إلى الأهل
وتعطيهم الأمل والحياة.

لتضيق بعناقه خطواتي على
جسد الليل الطويل..
أفسدك الغبار أيها الجرح
المديد.
حين أشرق األلم من فجر
ضفتيك المفتوحتين..
أسرفت بالوجع ساخنًا كلهاث
الزنبور..
خلف أشجار البلوط وأعسال
البراري الصيفية..
وف ��ي �صرخة ال�س�ؤال تطل ��ق ال�شاعرة
كل �آهاتنا نحن من نلهث وراء �سراب:
أوشوش نفسي..
لماذا تجثمين يا نفسي على
نفسي..؟
وتعزفين الميجانا على عتابا
قصباتي الهوائية.
قليال من معطفي
أخرجي
ً
المثخن بأنفاس الغيوم..
حين يضيق المدى على
مساحات أحالمنا البرتقالية ..
فاكهة المفردات ...
�إذا كان ��ت الرواية هي ديوان المجتمع
فال�شع ��ر نب� ��ض جدي ��د ال يم ��وت �إذا
كان خارج� �اً للت ��و م ��ن م�صه ��ر القل ��ب
وال�شع ��ور ،وحام�ل ً�ا فاكه ��ة اللغ ��ة
الجدي ��دة الت ��ي تعن ��ي ن�ض ��ارة ال تذب ��ل
وتبق ��ى ندية م ��ا دام ال�شعر...ومن غير
ال�شع ��راء يفت ��ق اكمام اللغ ��ة لتزهر في
ب�ساتين االبداع ..؟
ف ��ي مجموعاته ��ا ال�شعري ��ة الت ��ي
�ص ��درت حت ��ى الآن تراك� � ُم م�ش ��رو ٍع
�إبداع � ٍّ�ي فري ��دٍ ف ��ي الده�ش ��ة الإبداعية
واللغوي ��ة�/ ..أو�شو� ��ش نف�س ��ي و�أهره ��ر
قلق ��ي.. /عنوان ال يمكن �إ ّال �أن يخلخل
معن ��ى ثابت� �اً في قامو� ��س اللغ ��ة وينقل
الفع ��ل �أو�شو� ��ش م ��ن معن ��ى معجم ��ي
ي�ستعمل ��ه العام ��ة كثي ��راً �إل ��ى دالالت
�شعرية بال حدود وال �سيما ت�ضاف �إليه
نف�سي ليزداد �ضجيج ال�صورة الحركية
بالفع ��ل �أهره ��ر ..ولين�س ��ج عالق ��ة
بي ��ن النف� ��س والقل ��ق ..بي ��ن الو�شو�ش ��ة
والهره ��رة ..مجموع ��ة ت�ش ��كل نقط ��ة
انعطاف في تجربة ال�شاعرة �...صدرت
عن دار الفارابي ببيروت ...
ي�شكل الن�ص الذي حملت المجموعة
عنوان ��ه ب� ��ؤرة �سب ��ر ف ��ي �أعم ��اق النف�س
الب�شري ��ة لك ّل من ��ا �..إنها قراءة �شهرزاد
ال�شاع ��رة الأغوار ال�سحيق ��ة التي تبني
ج ��داراً م ��ن ال�صم ��ت لكن ��ه بمب�ض ��ع
ال�شاعرة ينز بوحاً:
مشيت مع نفسي أهرهر قلقي
فكان الخوف رابعنا يعانق
كاحلي

وف ��ي ن� ��ص رباعي ��ة الج ��دران ت�ص ��ل
ال�شاع ��رة ذروة الب ��وح عل ��ى ل�س ��ان كل
امر�أة كل �شهرزاد ..
اسمع على رأسي طرقًا خفيفًا
يؤرقني أول هزيع غفوتي
قليال
سيدتي ..هال صحوت
ً
ال تذوق من رعاف حبرك فاكهة
المفردات.
ولي ��ل �شهرزاد طوي ��ل طويل كما تراه
ال�شاعرة:
أنجبت من الليل الطويل كل
ُ
أطفالي
َّ
وروضت فيه كل وحوش أفكاري
على ورق
ما أحببت غيره يومًا لكنه ..مثل
كل الرجال
غدر بي وأحب شاعرة سواي
نسيت على شفتيه بديعي
ُ
وبياني وجلنار ُرماني ..
ّ
شفتي نجمًا هوى
ونسي على
ولعاب سراب كحلته رشفة
القهوة األخيرة
وشتلة ريحان أخذتها معي أول
أيام العيد لمقبرة قريبة.
لق ��د ح َّول ��ت ح ��داد لي ��ل �شه ��رزاد �إلى
محكم ��ة �أ�ص ��درت حكمها عل ��ى الخيانة
التي �أدمنها الرجال ..
�سلم ��ى جمي ��ل ح ��داد �شاع ��رة ال ��ر�ؤى
المختلف ��ة ا�ستعادت �شهري ��ار وحاكمته
علن� �اً وكان الحك ��م �أبدي� �اً �إن ��ه ل ��ون م ��ن
الرجال ولكن �أي رجال..؟
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كتبت :نجاح إبراهيم
نكتب،
نحنُ ُ
والكتاب� � ُة ا�ستن � ٌ
�زاف ،ومتابع ��ة ،وعدم ركود ،قل � ٌ�ق م�ستم ٌّر� ،إنها
تم ّر ٌد وتجاو ٌز ومحاولة للتغيير.
والكتاب ��ة بالن�سب ��ة لن ��ا نح ��نُ الكت ��اب ه ��ي ف ��ي ك ِّل وق ��تٍ عمل
مجن ��ون ومثير ،ورحل ��ة في مركبٍ �صغي ٍر بعر�ض البحر »..كما
قال هرمان ه�سه
ب�ش ��كلٍ ع ��ام نح ��نُ نقات� � ُل ،فالكات ��ب كالمح ��ارب ،و�إن اختلفت
�أداة القت ��ال؛ وم ��ع ذلك ل ��و نظرنا �إلى القل ��م وال�سيف نجدهما
مت�شابهين �إلى ح ٍّد كبير.
وأتخيل...
ُ
أتخيل،
ُ
فبالقل ��م يعب� � ُر المبدع عما يجول في ر�أ�سه م ��ن �أفكار ور�ؤى،
يج�سده ��ا عل ��ى ال ��ورق ال ��ذي ي�شبه التر� ��س ،وما يكتب ��ه مهمته
عددا ً كبيرا ً من
تن ��اول الق�ضاي ��ا التي ت� �� ُ
ؤرق النا� ��س ،وتمنحهم �أفق� �اً من جمال
المبدعين وهم
وح ��ق ،والمح ��ارب ق�ضيت ��ه ال ��ذود ع ��ن �أر�ض ��ه ،ون�ص ��رة �شعب ��ه
يفوزون بجوائز
ونا�سه.
عالمية ،يبصمون
الكات � ُ�ب والمح ��اربُ كالهم ��ا ين ��زل �ساح ��ة القت ��ال ،ويع ��ودان
بن�ص ��رٍ �أو هزيم ��ة ،بيد �أ َّن الكاتب في ك ِّل �أحواله يكون منت�صراً،
بخطواتهم
وح�صاده ي�ستدعي االحتفاء.
فوقها ،بينما
ُ
ُ
ُ
له ��ذا يح�ضرن ��ي �س� �� ٌؤال :لم ��اذا تفر� ��ش ال�سج ��ادة الحم ��راء
يندحرُ وراء
للمح ��ارب ف ��ي القدي ��م م ��ن العه ��ود ،ول ��م تب�س ��ط لهي ��رودوت،
كل حاسدٍ
المقاعد ُّ
ول ��ن �أق ��ول لهوميرو� ��س لأن ��ه �أقدم وج ��وداً من فك ��رة ال�سجادة
الت ��ي ابتكرته ��ا كلتمن�سترا لزوجه ��ا �أجاممنون ،المل ��ك العائد
ومقهور.
منت�ص ��راً م ��ن ح ��رب ط ��روادة ،ويذك ��ر �أن �إ�سخيلو� ��س الكات ��ب
اليونان ��ي ه ��و من �أ�ش ��ار �إليها في ق�صة «�أجاممن ��ون» التي يعود
تاريخه ��ا �إل ��ى  458قب ��ل المي�ل�اد ،فالزوج ��ة المنتظ ��رة �أم ��رت
و�صيفاتها ليفر�شن �سجادة �أرجوانية ليم َّر عليها احتفاء به.
لم ��اذا ل ��م ْ
تفر�ش مث�ل ً�ا لأبقراط �أو �أفالط ��ون و�أر�سطو ،للمتنب ��ي �أو �شك�سبي ��ر� ،أو المنفلوطي،
وجبران و�أبي ري�شة ،ودروي�ش ونزار وجبرا �إبراهيم جبرا ،وغادة ال�سمان و....
ه ��ذا المم�ش ��ى الأحمر الأنيق ،الذي ال يلي � ُ�ق �إ َّال بالأفذاذ والمتميزين ،والمنت�صرين ،ربما �أحد
ما يقول :ال يحتاج الن�صر �إلى هذا الطق�س اال�ستعرا�ضي.
وهذا ما قاله �أجاممنون حين رف�ض الم�شي عليه ،و�أراد �أن يحمل تاج المجد في خ�شوع .فهل
معنى ذلك �أ َّن الأدباء يحملون تاج مجدهم بخ�شوع �أي�ضاً؟
ف ��ي ع�صرنا ه ��ذا نراهم يفر�شونها للر�ؤ�س ��اء وال�سا�سة والم�شاهير م ��ن الفنانين ،حيث ظهرت
عام  1922حين تمت م�شاهدة فيلم «روبن هود» في هوليود ،وا�صطف الجمهور لم�شاهدة �أبطال
الفيلم في �أثناء مرورهم عليها.
فال�سجادة الحمراء ُوجدت ليم�شي عليها المبدعون ،الالفتون من الأ�شخا�ص ،والمحتفى بهم
�أو المكرمون.
لك ��ن ل ��م يخطر بب ��ال من ا�ستمر�أ هذا الطق�س الجميل �أن الك ّت ��اب والأدباء وال�شعراء ُ
يليق بهم
هذا الممر القرمزي ،على ال ّرغم من �أنهم يح�صلون على تكريمات ،واحتفاءات بمنجزاتهم.
فكم من �أديب ُك ّرم ولم ْ
تفر�ش له؟
وكم من �شاعرٍ فا َز وت�أل َق ولم يم ْر عليها ،و�إنما م�شى من كر�سيه بين الجمهور �إلى المن�صة.
فل ��م يح ��ظ باللون الأرجواني يتماو ُج تح ��تَ قدميه ،هذا اللون الذي ي � ُّ
�دل على رفع ٍة وفخامة،
وال ت�سربل بالأبهة الملكية ،علماً ب�أنه �أجدر من يم�شي ويتقلد بهاء هذه اللحظات لأ َّن ما يتركه
من �أثر باق.
وعلى ح ِّد علمي �أ َّن الدودة القرمزية المعروفة لم تحدّد لمن تقدّم م�سحوقها الأحمر ليدخل
ف ��ي الن�سي ��ج والأ�صب ��اغ؛ الم�سحوق الذي ي�سمى �صبغة كارمين ،لم تك ��ن للفنانين والر�ؤ�ساء ،وال
للملوك فح�سب ،هي لك ِّل مبدع ُ
تليق به فخامة اللون.
وال�س�ؤال �أي�ضاً :لماذا الحكومات لم تلتفت �إلى هذا الطق�س ،فتكرم مبدعيها بطريقة ملكية؟
لماذا المجتمعات لم تقتن�ص فكرة زوجة �أجاممنون وتطبقها؟
�أتخي� � ُل نجي ��ب محف ��وظ وهو يم�شي فوق ال�سج ��ادة ،بينما ي�ص ّف ��ق القراء له ب�ش� �دّة ،لن �أتخيل
البتة ذلك ال�شاب الذي دُفع لأن يقتله دون �أن يقر�أ له حرفاً �أو حتى ي�سمع به.
�أتخي ُل ال�س ّياب ،المبدع ،الفقير وهو يعبر بج�سد نحيل ومهتز .كم �ستليق بخطواته الخجولة!
�أتخي ��ل فار� ��س زرزور ،يخل� � ُع للم ّرة الأول ��ى معطفه الع�سك ��ري ،ويغادر حرا�س ��ة البئر في مدى
فارغ ،يم�شي فتعلو ابت�سامته مثل �شم�س و�ضيئة.
�أتخي� � ُل الروائ ��ي ح�سي ��ن ورور يم�ش ��ي رافع� �اً ذراعيه �إل ��ى الأعلى ،بينم ��ا ماكين ��ة الخياطة التي
عافها تخيط له فرحاً كبيراً.
�أتخي� � ُل ،و�أتخي� � ُل ...ع ��دداً كبي ��راً م ��ن المبدعي ��ن وه ��م يف ��وزون بجوائ ��ز عالمي ��ة ،يب�صم ��ون
بخطواتهم فوقها ،بينما يندح ُر وراء المقاعد ُّ
كل حا�سدٍ ومقهور.
ال ُّروائ ��ي المغرب ��ي عب ��د الكريم الجويطي يق ��ول :النا�س تنظ ُر بريبة �إل ��ى ك ِّل من يحمل بذرة
تج ��اوز ،وك ّل م ��ن يحر� ��ض على ا�ست�ش ��راف �آفاق جدي ��دة ،ولذلك فه ��ي تنظر �إلى الإب ��داع ك�شيء
مربك لراحة الموتى»..
و�أنا �أقول :تعالوا نهتف ب�أ�سماء المبدعين ،وندعو �إلى االحتفاء بهم بطريقة مائزةُّ ،
فكل �شي ٍء
زائل �إ ّال الإبداع ،فهو باقٍ ما بقي الأزل.

الممر
ُّ
القرمزي
ُّ

قضايا وآراء
شعر
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أحمد الشقيري

6جمادى اآلخرة 1443هـ

األنثى حقيقة ومجازاً
الدولة الرخوة:
ً
مفهوما وممارسة
في بعض التشكيل الشعري
كتب :د .عبد الفتاح محمد
ه ��ذه �أبي ��ات ثالث ��ة لعم ��ر �أب ��ي ري�ش ��ة ه ��ي م ��ن
عي ��ون ال�شعر؛ ب�إيجازها ،وو�ض ��وح �أهدافها ،ود َّقة
معانيه ��ا ،وق ��رب م�أخذه ��ا؛ �إذ يمك ��ن عده ��ا م ��ن
ال�سه ��ل الممتن ��ع ،وه ��ي ف ��ي حقيقته ��ا عنوان ��ات
عري�ضة في تجرب ��ة ال�شاعر وفي �سيرورة حياته،
يقول فيها:
هي ،والدنيا ،وما بينهما
الحرى و�أهوائي العنيد ْة
ُغ�ص�صي َ
رحل ٌة لل�شوق لم �أبلغ بها
ما �أرتني من فرادي�س بعيدة
طال دربي وانتهى زادي له
وم�ضى عمري على ظهر ق�صيدة
• -وه ��ي �أبي ��ات منتق ��اة ك ��ي تك ��ون �سي ��رة ذاتية
مكثف ��ة ع ��ن حي ��اة ال�شاعر؛ وه ��ي تكثي ��ف جميل،
لأن ��ه يحق ��ق مقولة (خي ��ر ال ��كالم )...وللتكثيف
جماليات ��ه ف ��ي الكلم ��ة وال�سيم ��ا �إذا كان المق ��ام
ينا�سب ��ه عندها تتحقق بالغة الإيجاز .والتكثيف
ن ��راه ف ��ي المادة وفيه بديع الخل ��ق ولنا في الذرة
�شاه ��د ،وف ��ي حب ��ة القم ��ح دلي ��ل فالخ ��ط فيه ��ا:
(يقول لك :ن�صفي يخ�ص �أخاكا) على حد تعبير
ال�شاعر القروي الذي دعا �إلى جعلها مثاال ناطقا
للبذل( - :من حبة البر اتخذ مثل الندى)...
• -ولأنه ��ا �سي ��رة مكثف ��ة فق ��د اكتف ��ت بنقاط
ع�ل�ام لكنه ��ا ت�ش ��ي بم ��ا وراءه ��ا ،وتطل ��ق العن ��ان
للخي ��ال ،وتت ��رك المج ��ال وا�سعا لبواب ��ات القول
في نقاط عالم عدة:
• -نقط ��ة الع�ل�ام الأول ��ى (ه ��ي) وم ��ا �أدراك
ماهي؟ �إنها حواء التي وجد �آدم فيها وبها ومنها:
ال�سك ��ن والمودة والرحمة والجمال ..ووجد فيها
�أي�ض ��ا ح ��واء المعذب ��ة ال�ص ��ادة القالي ��ة المتقلبة
المفارق ��ة ،وال ري ��ب ف ��ي �أن ل�شاعرن ��ا عوالم ��ه
الخا�ص ��ة الغني ��ة م ��ع ح ��واء ،ويمك ��ن �أن يُ�ست�ش ��ف
بع� ��ض م ��ن عوالم ��ه معه ��ا م ��ن خ�ل�ال درا�س ��ة
الم ��ر�أة في مدون ��ة �أبي ري�ش ��ة ال�شعرية ،وق�صيدة
غ ��ادة ف ��ي الطائرة بع�ض من خي ��وط تجربته مع
ح ��واء (الغ ��ادة الجميل ��ة الذكي ��ة اللبق ��ة المغناج
العاطرة)...
• -ونقط ��ة الع�ل�ام الثاني ��ة (الدني ��ا) بحلوه ��ا
ومره ��ا ،ب�إقباله ��ا و�إدباره ��ا ،ب�أفراحه ��ا و�أحزانها،
ب�آماله ��ا و�آالمه ��ا ،ب�سعده ��ا ونح�سه ��ا ،ب�سموه ��ا
وتطامنه ��ا ،بمتاعه ��ا وزينتها وتفاخره ��ا ،بلهوها
ولعبه ��ا ..وم ��ا هو معروف م ��ن دني ��ا �شاعرنا �أنها
كان ��ت مقبل ��ة �سعي ��دة وحظوظه منه ��ا ظهرت في
علم ��ه ومكانت ��ه وتجوال ��ه و �أحواله ،لك ��ن هل كان
قانع ��ا بما حبته الدنيا؟!!� .أعتقد �أننا نجد جواباً
�صريح� �اً في ق ��ول الأخطل ال�صغي ��ر لأن ال�شعراء
في الهم �سواء ،يقول:
من كان من دنياه ينف�ض راحه
ف�أنا على دنياى �أقب�ض راحي
• -نقطة العالم الثالثة (وما بينهما) و�أجمل
م ��ا ف ��ي ه ��ذه النقطة �أنه ��ا موحي ��ة عل ��ى �إيهامها
و�إبهامه ��ا ...ه ��ي الم�ساف ��ة الت ��ي تب ��د�أ ب (حواء)
م ��رورا بالبينية وانته ��اء بـ (الدني ��ا) وثمة قرينة
دال ��ة عل ��ى �أن ال�شاع ��ر عان ��ى م ��ا عان ��اه ف ��ي ه ��ذه

كتب :د .سليم بركات
الم�سافة البينية الزمانية المكانية من (غ�ص�ص
حرى) يتج ��رع �آالمها ولهيبها ،كذا ال�شعر يحمل
ف ��ي مفرداته طع ��م الأل ��م وحرارته وخيبت ��ه ولنا
�أن نتفه ��م �أحا�سي� ��س ال�شاع ��ر ف�ساع ��ات ال�سع ��ادة
ق�صيرة و�ساعات ال�شقاء طويلة في ميزان النف�س
الب�شرية..
وت�أت ��ي (�أه ��وا�ؤه العني ��دة) لتك�شف طبع� �اً كامناً
ف ��ي نف� ��س �شاعرنا ،والعن ��اد تم�س ��ك بال�شيء حا ًال
بعد حال ،وت�أت ��ي �صيغة الجمع (�أهوائي) ب�صيغة
الجم ��ع لتدل على منازع عدي ��دة تعتمل في نف�س
ال�شاع ��ر وال تزول �إال بتحقي ��ق حاجاتها كي تكون
مطمئنة را�ضية:
(والنف�س راغبة �إذا رغبتها)
• -النقط ��ة الرابع ��ة (رحلة لل�ش ��وق) وما �أكثر
الم�شته ��ى ف ��ي رحل ��ة الحي ��اة ه ��ذه لك ��ن ال�شاع ��ر
يخبرنا �أن منتهاه ��ا عنده �آمال خائبة ،وفرادي�س
كال�س ��راب جعلت الحرم ��ان زاده والخيبة ن�صيبه،
وك ��ذا النف� ��س الب�شرية ف ��ي �آمالها الت ��ي لي�س لها
ح ��د ،وف ��ي النهل م ��ن مل ��ذات لي�س للنف� ��س منها
ارتواء..
• -النقط ��ة الخام�س ��ة (الق�صيدة) التي كانت
مطي ��ة ال�شاع ��ر ف ��ي درب ��ه الطويل حي ��ث ا�ستفاق
في رحلت ��ه الطويلة وعلى مطيته العجيبة ليجد
نف�س ��ه وق ��د نف ��د زاده وانق�ض ��ى عمره وف ��ي ذلك
�إ�شارة �إلى خ�سران مبين
•-من جماليات هذه الق�صيدة ح�ضور الم�ؤنث
ف ��ي �ضمي ��ر يع ��ود على الم ��ر�أة ه ��ي جن ��ة الرجل،
وم ��ن دني ��ا ه ��ي الحي ��اة ،وم ��ن رحل ��ة ف ��ي م ��دارج
الزم ��ان والم ��كان ،وم ��ن ق�صي ��دة تخت ��زل الحياة
كله ��ا وال ف ��رق بينه ��ا وبي ��ن مبدعه ��ا ....هك ��ذا
تفعل هذه الم�ؤنث ��ات الحقيقية فعلها في فحولة
ال�شع ��ر .ف ��ي �أقل القليل تجرع ��ه غ�ص�صاً ملتهبة،
وت�ضن عليه بمتعه ��ا وت�ستلب منه �أغلى ما يملك
من زاد و�سني عمر.
• -وم ��ن جمالياته ��ا ح�ض ��ور ال ��ذات المبدعة
وال�سيما في ال�ضمائر التي تعود على ال�شاعر في
�إ�شارة �إلى ال�صل ��ة العميقة بين المبدع ومدونته،
و�إلى �إن�سانية الأدب..
•-وم ��ن جمالياتها البناء الفن ��ي للأبيات التي
تقت ��رب من ال�سهل الممتن ��ع ...في داللة وا�ضحة
عل ��ى تجرب ��ة مقت ��درة عل ��ى الت�ص ��رف ف ��ي فن ��ون
الق ��ول وعلى جعل اللغة ط ��وع بنانه وبيانه ،وهذا
كله من �سمات الأدب الأ�صيل المتفرد
• -الالفت للنظر في قوله (وم�ضى عمري على
ظه ��ر ق�صي ��دة) �أن ال�شاعر يرى ف ��ي نف�سه فار�س
ق�صي ��دة  -وه ��و م ��ن ال�شع ��راء الذي ��ن ت�ستهويهم
قي ��م العل ��و والت�سام ��ي  -بقرينة(الظه ��ر) و�أن
ممار�سته طقو�س الفرو�سية ا�ستغرق وقتاً طوي ً
ال
م ��ن عم ��ره ،وهذا يذك ��ر باتخ ��اذ المتنب ��ي �صهوة
الح�صان مفر�شاً له في �إ�شارة �إلى طول مالزمته
له:
مَف َر�شي َ�صه َو ُة الحِ �صانِ َو َلك َِّن
َقمي�صي مَ�سرو َد ٌة مِ ن َحديدِ

من الم�صطلحات ال�سيا�سية ال�شائعة في هذه المرحلة على الم�ستويين المحلي والعالمي ،م�صطلح
الدولة الرخوة ،وهو م�صطلح ي�ستخدم النتقاد الدول الفا�شلة� ،أو ال�ضعيفة� ،أو المفككة� ،أو اله�شة� ،أو
المنهكة �سيا�سياً واقت�صادياً� ،أو المحتلة ع�سكرياً .ويعود هذا الم�صطلح �إلى عالم االقت�صاد ال�سويدي
«كارل جون ��ار مي ��ردال  1987-1898ف ��ي بحث ��ه «الدراما الآ�سيوي ��ة :بحث في �أ�سباب فق ��ر الأمم» الذي
ن�شره  ،1968والحائزعلى جائزة»نوبل» عام  1974في العلوم االقت�صادية ،منا�صفة مع عالم االقت�صاد
النم�س ��اوي البريطان ��ي الجن�سية»فريدريك �أوغ�ست هايك « وال ��ذي كان المرجع االقت�صادي لرئي�سة
الوزراء البريطانية ال�سابقة «مارغريت تات�شر» في تطبيق �سيا�ستها التي �أدت �إلى تخ�صي�ص االقت�صاد
البريطاني .وقد ت�أثر عالم االقت�صاد والأكاديمي الم�صري الدكتور جالل �أمين( )2018 -1935ب�أفكار
مي ��ردال ،ووج ��د فيه ��ا م ��ا ينطبق على الحال ��ة الم�صرية ،فقام بن�ش ��ر العديد من المق ��االت ناق�ش من
خالله ��ا العديد من المظاه ��ر ال�سيا�سية ،والدينية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية...ومن ثم جمعها في
كتاب حمل عنوان «الدولة الرخوة» ال�صادر عن دار �سينا للن�شر عام 1993لأنه وجد فيه ما ينطبق على
م�ص ��ر ،فق ��ام بن�شر العديد من المقاالت ناق�ش من خاللها العديد من المظاهر ال�سيا�سية ،والدينية،
واالجتماعية ،واالقت�صادية.
م ��ن ممي ��زات الدول ��ة الرخوة عند «ميردال» تجاه ��ل القانون ،فال الكبار يبالون ب ��ه ،لأن لديهم من
الم ��ال وال�سلط ��ة م ��ا يكفي لحمايته ��م ،وال ال�صغار يبال ��ون به ،لأنه ��م يتلقون الر�ش ��اوى لغ�ض النظر
عنه ،ما يعني �أن رخاوة الدولة ت�شجع على الف�ساد ،وانت�شاره يزيدها ف�ساداً ،و�إلى درجة ي�صبح الف�ساد
فيه ��ا ثقاف ��ة و�أ�سلوب حياة ،نتيجة تداخ ��ل ال�سلطات ،وت�شابك �صالحيات الم�ؤ�س�س ��ات ،وغياب العدالة
االجتماعية ،وكل ذلك ي�ؤدي �إلى تراجع التنمية الب�شرية ،وانح�سار المنظومة القيم ّية الأخالقية.
م ��ن مظاه ��ر الدولة الرخوة �ضع ��ف التنمية االقت�صادية ،وتف�شي الفق ��ر والبطالة ،وتغذية الفوارق
المجتمعي ��ة ال�ستغالله ��ا ،ف�ض�ل ً�ا عن غياب �سيط ��رة الدولة على قراره ��ا ال�سيا�سي ،ب�سب ��ب الت�أثيرات
ال�سلبي ��ة الداخلي ��ة منه ��ا و الخارجي ��ة ،زد عل ��ى ذل ��ك �س ��وء فه ��م االنتم ��اء الوطن ��ي ،وانح�س ��ار البني ��ة
التربوي ��ة ،ونهب المال العام ،والتهرب ال�ضريبي والجمرك ��ي ،و�ضرب القدرات االجتماعية باالنحياز
�إل ��ى الأغني ��اء على ح�س ��اب الفقراء ،ال بل تحميل الفق ��راء تبعية القرارات الخاطئ ��ة من قبل �أ�صحاب
هذه القرارات الذين ال يجيدون التمييز بين الم�صلحة العامة وم�صالحهم الخا�صة.
من �سمات الدولة الرخوة� ،ضعف ح�ضورها ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،والدبلوما�سي ،والأمني ،وكذلك
�ضع ��ف الثق ��ة بينه ��ا وبي ��ن مواطنيها ،زد عل ��ى ذلك تع ��دد م�ؤ�س�ساته ��ا الحكومية المغيبة ع ��ن الرقابة
والمحا�سب ��ة ،ه ��ذا بالإ�ضافة الفتقار هذه الم�ؤ�س�سات �إلى �صالحيات وا�ضحة ،وكل ه ّم القائمين عليها
ه ��و ايج ��اد منا�ص ��ب للمح�سوبين ممن ي�شكلون ن�سيج� �اً اجتماعياً ،تغيب في ��ه ال�شفافية نتيجة طغيان
الم�صالح المالية الخا�صة على الم�صالح المالية العامة.
نظرية «ميردال» في الدولة الرخوة تنطبق على دولة تعاني من هروب ر�أ�س المال والأيدي العاملة
منه ��ا� ،إل ��ى دول ومناطق �أغن ��ى ،ولكن ما يمكن �أن نتعلمه من هذه النظري ��ة هو �إ�صرار «ميردال» على
الإ�ص�ل�اح الم�ؤ�س�سات ��ي ،وال�سيم ��ا االقت�ص ��ادي من ��ه لإ�ص�ل�اح الدولة ،وه ��ذا ال يت ّم �إال بتوق ��ف الف�ساد،
وباالن�ضباط االجتماعي ،ووقف التواط�ؤ ال�سيا�سي مع �أ�صحاب الم�صالح ،وهذا ال يكون �إال من خالل
الت�شريع وتطبيق القوانين واحترامها .ونحن ال نجانب الحقيقة �إذا قلنا مع»لي كوانيو» رئي�س وزراء
�سانغاف ��وره ال�ساب ��ق� ،أو �صاح ��ب نظرية تنظي ��ف الف�ساد «�إن الدولة ال تنظف م ��ن الف�ساد �إال على مبد�أ
تنظيف ال�ساللم الذي يبد�أ من الأعلى نزو ًال �إلى الأ�سفل».
للخروج من محنة الدولة الرخوة ،البد قبل كل �شيء من الإرتقاء �إلى الدولة القوية ،وهذا ال يكون
�إال ببناء قطاع عام قوي محمي ب�أنظمة فعالة تدعم ال�سلع والخدمات ال�ضرورية ،وتخ�ضع اال�ستثمار
لقي ��ود تمليه ��ا الم�صلحة الوطنية ،كما ال يكون �إال من خالل الم�ساءلة القانونية ،لأن الدولة القائمة
عل ��ى مب ��ادئ العدالة والم�ساواة في الحقوق والواجبات هي الدولة التي ال يوجد فيها ا�ستثناءات ،و�إن
وجدت مثل هذه اال�ستثناءات ،تكون لأ�سباب يحدد الد�ستور �أو القانون ا�ستخدامها �شريطة عدم جواز
التو�سع بها �أو القيا�س عليها.
الدول ��ة الرخ ��وة ال تعن ��ي بال�ض ��رورة �أنها دول ��ة فا�شلة ،وكذل ��ك الدول ��ة القوية المتما�سك ��ة ال تعني
بال�ض ��رورة �أنه ��ا دول ��ة ناجح ��ة ،لأن المطل ��وب ف ��ي الحالتين ه ��و �أن تكون الدول ��ة القائمة ه ��ي «دولة
القان ��ون» الت ��ي تخ�ض ��ع نف�سه ��ا و�أعماله ��ا و�إجراءاتها وعالقاته ��ا �إلى مب ��د�أ العدالة والم�س ��اواة ،مبد�أ
التوازن ما بين الحقوق والواجبات� ،سواء �أفيما بينها� ،أو بينها وبين مواطنيها ،و�أي �إخالل في تطبيق
ه ��ذه المعادل ��ة يع� � ّد �إخال ًال بجوهر الدولة القائمة .ونحن ال نجانب ال�ص ��واب �إذا قلنا �أنه من المعتاد
دولياً �أن يت ّم ذلك �ضمن �ضوابط قانونية ،ال ت�سمح بالتعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم ،مقابل
الت ��زام المواطني ��ن بالقي ��ام بالواجب ��ات المترتبة عليهم تج ��اه الدولة� ،إذ في مثل ه ��ذا االلتزام ت�سمو
الم�صلح ��ة العام ��ة عل ��ى الم�صلح ��ة الخا�ص ��ة ولي�س العك� ��س ،وتك ��ون ال�ضمانة الحقيقي ��ة بعدم دخول
الدولة القائمة دائرة الدولة الرخوة.

حوار
العدد:

«»1757األحد2022/1/9م-

ّ
نعم نكتب ألننا نريد من الجرح أن يظل حيا ومفتوحا ..نكتب ألن الكائن الذي نحب ترك العتبة وخرج ونحن لم نقل له بعد ما كنا
نشتهي قوله ..نكتب بكل بساطة ألننا ال نعرف كيف نكره اآلخرين ،ولربما ألننا ال نعرف أن نقول شيئا آخر.
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الشاعر طالل الغوار
الشعر ينمو بين الحزن والفرح ،بين الجرح والحلم
لوال المرأة لما كان الشعر.
حاوره :أحمد عساف
ال�شاع ��ر العراق ��ي ط�ل�ال الغ ��وار .ع�ض ��و اتح ��اد
الكت ��اب الع ��رب ف ��ي �سوري ��ة� .ص ��درت ل ��ه ت�س ��ع
مجموع ��ات �شعرية .وله كت ��اب (انثياالت في ال�شعر
والطفولة والحياة) .و�صدرت عن تجربته ال�شعرية
ع ��دة كت ��ب .وه ��و م ��ن �شع ��راء ال�سبعيني ��ات ،ونال ��ت
تجربت ��ه ال�شعري ��ة العديد م ��ن ر�سائ ��ل الماج�ستير
والدكت ��وراه .تتمي ��ز تجربت ��ه ال�شعري ��ة بتل ��ك
الخ�صو�صية والب�صمة الوا�ضحة.
 لماذا ال�شعر في هذا الزمن الرديء؟ #ال اري ��د هن ��ا �أن �أع ��رف ال�شع ��ر ،ولكني �أفهمه
�أنه �إحدى الحاالت التعبيرية الأكثر تجذرا ب�أعماق
الإن�س ��ان– ال�شاع ��ر -وله ��ذا فه ��و ت�س ��ا�ؤل مفت ��وح
بوج ��ه الواق ��ع وخفاياه وتحوالت ��ه  ،فلل�شعر دور في
الحي ��اة والم�ساهم ��ة ف ��ي حركته ��ا ،متفاع ��ل مع �أدق
الأحا�سي� ��س وحاجات الإن�سان الروحي ��ة والجمالية
 ،فه ��و يختل ��ف ع ��ن بقي ��ة الأجنا� ��س الأدبي ��ة لكون ��ه
�سري ��ع اال�ستجاب ��ة لتح ��والت الحي ��اة ومفارقاته ��ا،
وان كان ه ��و غاي ��ة ف ��ي ذات ��ه فان ��ه ينمو بي ��ن �أحزان
الإن�سان و�أفراحه بين جراحه و�أحالمه واماله ،من
هن ��ا ت�أتي �أهميته ف ��ي هذا الزمن ال ��رديء ،لي�ضفي
�إح�سا�ساً جديدا وجميال للحياة.
بع ��د العديد من مجموعات ��ك ال�شعرية .هل قلت
كل ما لديك �شعرياً؟
 #حينم ��ا �أق ��ول ب�أني قل ��ت كل ما لدي في ال�شعر
فه ��ذا يع ��د ق ��وال غي ��ر منطق ��ي ب ��ل مغالط ��ة ،فم ��ا
ينزف ��ه ال�شاع ��ر لي�س �إال ال�ش ��يء القليل من تجربته
ال�شعري ��ة ،فحينم ��ا �أغ ��رف م ��ن تجربت ��ي المت�شكلة
عب ��ر الزمن خالل لحظ ��ات الكتابة لحظات التوحد
الكيان ��ي بي ��ن العقل واالنفعال ،بي ��ن الحلم والواقع
،بي ��ن مخزوني المعرف ��ي وتموجات الوج ��دان ،بين
الما�ض ��ي والحا�ض ��ر ،بي ��ن الوع ��ي والالوع ��ي ،ف�أن ��ا
اغ ��رف م ��ا تي�سر م ��ن كل هذا عبر المخيل ��ة واللغة.
ف�ل�ا يمك ��ن له ��ا �أن تن�ض ��ب �إال �إذا فق ��دت قدرات ��ي
و�ضعف ��ت �أدوات ��ي .وبالتالي مازال ل ��دي الكثير مما
�أود قوله �شعرياً.
ق�صيدة النثر لك م�آخذ عليها .هل �أنت �ضدها؟
 #ما ي�سمى بق�صيدة النثر تحتل اليوم م�ساحة
وا�سع ��ة ف ��ي الن�شر ف ��ي ال�صحف والمج�ل�ات الأدبية
العربي ��ة ،ولها كتابها وقرا�ؤها ،لكنها ما زالت تعاني
م ��ن بع� ��ض الم�آخ ��ذ والإ�ش ��كاالت التي وج ��دت معها
من ��ذ البدء ،وقد ذكرتها في كتاب ��ي (انثياالت  ..في
ال�شعر والطفولة والحياة) الذي �صدر عام  2018في
دم�شق .من بين هذه الم�آخذ او الإ�شكاالت ما يتعلق
بالت�سمي ��ة فحينما نقول (ق�صي ��دة النثر معنى هذا
�إن هن ��اك م ��ا يقابلها ب� �ـ (ق�صيدة �شع ��ر) وهذا يعني

�إخ ��راج ه ��ذا النوع الكتابي م ��ن دائرة ال�شع ��ر �أو �أنها
ال تق ��ع �ضم ��ن ح ��دوده ،والت�سمية غربي ��ة وتحديداً
فرن�سي ��ة وال�شاع ��ر �أدوني� ��س ه ��و �أول من ّع ��رب هذا
الم�صطلح وا�ستعمله في اللغة العربية بعد اطالعه
عل ��ى كت ��اب �سوزان برن ��ار .ومن اال�ش ��كاالت الأخرى
الت ��ي نواجهه ��ا الي ��وم ب�ش�أنه ��ا فيم ��ا يكت ��ب با�سمه ��ا
وقد �أ�ساءت هذه الكتابات كثيراً لهذا النوع ال�شعري
ولل�شع ��ر عموم� �اً ،كم ��ا جع ��ل المتلق ��ي يع ��زف ع ��ن
قراءته ��ا ومتابعته ال�شع ��ر� ،إنها �إ�شكالي ��ة الطارئين
عليه ��ا .حيث نجد كماً هائ ً
ال من الن�صو�ص بدعوى
�أنه ��ا ق�صائد نثر وهي ف ��ي حقيقة الأمر تكتب تحت
غط ��اء ق�صيدة النثر في ال�صحافة الأدبية العراقية
والعربي ��ة فهن ��اك الكثي ��ر م ��ن �ضع ��اف الموهب ��ة �أو
اله ��واة للكتاب ��ة ولديه ��م ق�ص ��ور معرف ��ي وثقافي و
جهله ��م ل�ل��أوزان ال�شعرية الخليلي ��ة ،فوجدوا فيها
ا �سه�ل� ً
عم�ل� ً
ا بع ��د �أن وجدوا �أن الأم ��ر ال يحتاج الى
الأوزان ال�شعري ��ة المعروف ��ة ،واخ ��ذوا يقلدون كبار
كتابه ��ا لتول ��د �أ�صواته ��م باهت ��ة ومنه ��م م ��ن كت ��ب
الخواط ��ر و�أدرجها تحت غطائه ��ا ،انهم ال يمتلكون
ه ��ذه التجرب ��ة الت ��ي ت�ؤهله ��م لكتابته ��ا ،لأنه ��م
يفتق ��دون �إلى معرف ��ة الأوزان ال�شعري ��ة والمعايير
ال�شعري ��ة الأخ ��رى با�ستخ ��دام التفعيل ��ة ،كذل ��ك ال
يمتلك ��ون الخلفية الثقافي ��ة والح�سا�سي ��ة ال�شعرية
والفني ��ة والمعرفية .وهم به ��ذه الحالة لن يقدموا
�شعراً بل ي�سيئون �إلى ال�شعر.
 ح�ض ��ورك ال�شع ��ري ف ��ي ال�شام هام والف ��ت � .إلىماذا تعزو ذلك؟
 #من ��ذ  2003وزيارات ��ي �إل ��ى ال�ش ��ام ل ��م تنقط ��ع،
و�أغلبه ��ا كان ��ت �ضم ��ن الن�ش ��اط الثقاف ��ي والأدب ��ي،
فكثي ��ر ٌة الدع ��وات الت ��ي توج ��ه ل ��ي �أو �أ�ساف ��ر ب�شكل
�شخ�ص ��ي لأ�ش ��ارك ف ��ي مهرجان ��ات �شعري ��ة ،وف ��ي
الأما�س ��ي ال�شعري ��ة والن ��دوات ال�شعري ��ة ف ��ي دم�شق
وبع�ض المحافظ ��ات ال�سورية .وكثير من الحوارات
ال�صحفي ��ة ،واللق ��اءات عل ��ى الف�ضائي ��ات ال�سوري ��ة،
و�أنا ع�ضو في اتح ��اد الكتاب العرب بدم�شق ،ناهيك
ع ��ن الع ��دد الكبي ��ر م ��ن دواوين ��ي ال�شعري ��ة �صدرت
ف ��ي �سوري ��ة .هذا جان ��ب لك ��ن الجانب االه ��م وهذا
م ��ا لم�ست ��ه �أن ��ا �شخ�صي� �اً ه ��و �أن الأدي ��ب �أو المتلقي
ال�س ��وري جاد ومثق ��ف و�صادق ف ��ي متابعته للثقافة
والن�ش ��اط الأدب ��ي ،وكذل ��ك الجمهور ال ��ذي يح�ضر
الأما�س ��ي والن�شاط ��ات الأدبي ��ة يمتل ��ك ح�سا�سي ��ة
معرفي ��ة وفني ��ة عالي ��ة تجعل ��ه يكت�ش ��ف مواط ��ن
الجم ��ال والمتغي ��ر و�صيغ التعبير ف ��ي ا�ستخدامات
اللغ ��ة ،وق ��د ن�ش� ��أت ل ��ي عالق ��ات كثي ��رة قائم ��ة على
�أ�سا� ��س المودة واالحترام واالعجاب مع �أدباء وكتاب

ومثقفين هنا في �سورية.
كان م ��ن الممك ��ن �أن تك ��ون مدر�س� �اً للر�س ��م� ،أو
طبي ��ب عيون مث�ل� ً
ا ،لكنك اخترت �أن تك ��ون �شاعراً.
لماذا؟
 #حقا �أنا كنت في المرحلة المتو�سطة والثانوية
�أُمار�س هواية الر�سم وكنت من الطالب المتميزين
ف ��ي ر�سومات ��ي الت ��ي �أ�ش ��ارك فيه ��ا ف ��ي المعر� ��ض
ال�سن ��وي للمدر�س ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن اهتمام ��ي بال�شع ��ر
وكتابته كهاو ،لكن ما ان انهيت درا�ستي في الثانوية
اخذن ��ي ال�شعر �إليه وبكثير من ال�شغف ت�آخيت معه.
وال ادري لماذا ،وهو الذي دفعني ،لموا�صلة درا�ستي
الجامعية باخت�صا�ص اللغة العربية .
 ت�ش ��كل الم ��ر�أة ح�ض ��وراً بهياً في ق�صائ ��دك ماذاعنها؟
 #ال ب ��د للم ��ر�أة م ��ن ح�ضور ،بوجوده ��ا الروحي
واالجتماعي وهذه حالة طبيعية ،و�إال ف�إن التجربة
ال�شعري ��ة تظ ��ل غي ��ر نا�ضج ��ة وتفتقد �إل ��ى دالالتها
ال�شعري ��ة والحياتي ��ة ،فم ��ن الم ��ر�أة يب ��دا الحب بل
ه ��ي منبع ��ه الأول ،كما ج ��اء ف ��ي الميثولوجيا حين
لب ��ى �آدم رغب ��ة ح ��واء ف ��ي ق�ض ��م التفاح ��ة و�ضح ��ى
بالجن ��ة م ��ن �أجله ��ا ،فالح ��ب ه ��و جوه ��ر الحي ��اة
وبالتال ��ي دونه �أو دونه ��ا تفرغ الحياة من م�ضمونها
الإن�سان ��ي والجمالي ،وهكذا �أي�ض� �اً بالن�سبة لل�شعر.
ف ��ي ق�صائ ��دي ت�أخ ��ذ الم ��ر�أة ح�ضوره ��ا الإن�سان ��ي
والوج ��ودي والرم ��زي المتن ��وع ،وهي ف ��ي الق�صيدة
تعم ��ق �إح�سا�س ��ك بالوج ��ود ،لتغ ��دو دافع� �اً للك�ش ��ف
والتق�ص ��ي كم ��ا ل ��و �أنه ��ا المراي ��ا الت ��ي ت ��رى فيه ��ا
م�سي ��رة الزم ��ن وتح ��والت الحي ��اة ،ف�أن ��ا �أج ��د ف ��ي
الم ��ر�أة ،م ��ا يدفعن ��ي �إلى البحث ع ��ن المجهول من
خ�ل�ال الح ��ب ال ��ذي ه ��و حاج ��ة �إن�ساني ��ة وروحي ��ة

للبحث عن التكامل.
 العن ��وان ي�شغل ��ك كثي ��را ،ولربم ��ا ي�ش ��كل ل ��كهاج�س� �اً� ،إل ��ى �أي ح ��د يقت ��رب العن ��وان م ��ن ذائق ��ة
المتلقي؟
 #نعم �أواجه �أحيانا �صعوبة في اختيار العنوان،
فلي� ��س م ��ن ال�سه ��ل �أن تخت ��ار عنوان ��ا يخت ��زل م ��ا
ت�ضمن ��ه الن� ��ص م ��ن �أف ��كار ور�ؤى �أو عل ��ى الأق ��ل ما
يوح ��ى �أو يرم ��ز ل ��ه ،وله ��ذا يج ��ب الت�أني كثي ��راً في
اختي ��اره ،وم ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى و�إن ل ��م يك ��ن ب�أهمية
ال�سب ��ب الأول ،فه ��و متعل ��ق بي �أنا ذوقي� �اً �أي يتناغم
م ��ع الروح وم ��ع المتلق ��ي �أي�ض� �اً ك�أن يك ��ون العنوان
الفتاً لالنتب ��اه �أو مثيراً ،يحمل الكثير من الده�شة
والت�س ��ا�ؤل ،فله ��ذا تجدن ��ي ات�أخ ��ر في و�ض ��ع عنوان
لن�صو�صي.
الميزة العامة للع ��راق ال�شقيق في بوحه ال�شعري
�أو غنائ ��ه تظل الأحزان الفتة ،في ق�صائدك نتلم�س
وم�ض ��ات م ��ن التف ��ا�ؤل .كي ��ف ا�ستطع ��ت النج ��اة
بق�صيدتك من كمين الحزن؟
 #نع ��م م ��ا يميز الغن ��اء العراقي هو طغيان حالة
الح ��زن ،ون ��ادراً م ��ا تج ��د �أغني ��ة لي� ��س فيه ��ا م�سحة
ح ��زن ،وه ��ذا يع ��ود لموروث ��ه الم�شب ��ع بالأح ��زان
والم�آ�س ��ي من ��ذ ق ��رون طويل ��ة ب�سب ��ب الح ��روب
والأح ��داث الم�أ�ساوي ��ة والظ ��روف القا�سية التي مر
به ��ا عب ��ر التاري ��خ ،وكان اخرها ما �أف ��رزه االحتالل
الأمريك ��ي للع ��راق م ��ن �أو�ضاع ف ��ي غاي ��ة ال�صعوبة
ولعل �أبرزها الإره ��اب .وما يتعلق بي فللحزن �أي�ضاً
م�ساح ��ة ف ��ي م ��ا �أكتبه م ��ن ق�صائد ،غي ��ر �أن الحزن
لي� ��س بالمعن ��ى االنهزام ��ي� ،أو ال ��ذي ينت ��ج �إحباط� �اً
و�إنم ��ا ح ��زن يعبر ع ��ن حال ��ة الرف�ض لواق ��ع مرير،
ا �أن�ش ��د الحي ��اة دائماً
وله ��ذا تجدن ��ي �أي�ض� �اً متفائ�ل� ً
وق�صائ ��دي مفعم ��ة بالأم ��ل ،لأني دائم� �اً منحاز �إلى
�أح�ل�ام الإن�س ��ان و�آمال ��ه والوط ��ن .فلي� ��س مهم� �اً �أن
تثق ��ل ق�صائدك بالأح ��زان والم�آ�س ��ي وتحويلها �إلى
بكائيات ،فال�شعر عندي هو خلق حالة ي�ستعيد فيها
الإن�س ��ان ق ��درة توا�صله م ��ع ذاته وي�ساف ��ر بعيداً في
�أعماق ��ه ،وال�شع ��ر غاي ��ة ف ��ي ذات ��ه ،حينم ��ا يعبر عن
الإن�س ��ان وحاجات ��ه ب�صي ��غ فني ��ة وجمالي ��ة تمار� ��س
الفتنة الفنية عند المتلقي.
�أين ت�ضع تجربتك ال�شعرية في الم�شهد ال�شعري
العراقي؟
 #المتلق ��ي الجاد والمتابع لتجربتي ال�شعرية �أو
الناقد المطلع على بع�ض جوانبها هو من ي�ستطيع
�أن يق ّيم هذه التجربة ويحدد مكانها �ضمن الم�شهد
ال�شعري العراقي �أو العربي.
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ضوء فقد
ٌ
عزيمته

أعلى ّ
َ
شرق العصفور
شمال
الت ّلة
ِ
شعر :أوس أحمد أسعد
ـ1ـ
ينفقون حياتهم
بن�صبِ الفخا ِخ
وقتلِ ال ّنواطير
و�أكتفي
بم�صادقة عنبك ِ
*****
ـ2ـ
�أنوثة الكون
ا�ستلقتْ
بكاملِ قمحِ ها
في �سري ِر الأفقِ
وال ّزب ُد ّ
غطى وج َه الغمر
من � َ
أيقظ
�أ�سطور َة الخلق
من ُ�سباتِها ؟!
*****
ـ3ـ
ّ
ال�شاع ُر غجريٌّ
ال بيتَ له
خيم ُته على ظهرِه
ين�ص ُبها

جناحي فرا�شة
بين
ّ
َ
ك ّلما �ضاق به المكان
*****
ـ4ـ
يعجنُ قم َح ّ
ال�ضوء
بخميرة العتمة
م�ش ّك ً
ال رغي َفه
*****
ـ5ـ
طيلة حيا ٍة �آفلة
هب
و�أنا �أ�ص ّفي ال ّذ َ
في تربت َِك
�أ ّيها الكائن
ولكن !
*****
ـ6ـ
في ح�ضرة القنديل
َ
ُ
ها �أنتَ
ما�ضيك
تر�شف
بجرعاتٍ كثيفة
ّ
وال�شعل ُة تلته ُم زا َدهَا
من معلفِ ال ّزمن
بت� ٍّأن �شديد

لم تكن الحالم الوحيد
بتف ّت ِح الوردة
الوجو ُد ك ُّله
ي�ستعي ُد مج َد طفولت ِه
نيرا َن ع�شق ِه الأ ّول
لو تعلم !
****
ـ7ـ
بجانبِ الحديق ِة
م�شارف �صبا ٍح غائم
وعلى
ِ
ال�شرطي الماكر ذا ُته
ّ
ب�ص ّفارته المواربة
النف�س ب�صيدٍ واف ٍر
يم ّني
َ
والج�س ُر الأبديُ
غاف على مخدّة تاريخه الأغبر
ٍ
قلت له :
بحقّ وقفت َِك الحجر ّية
حدّثني �أ ّيها الع�صفور
« منذ �أبدٍ ويوم «
و�أنت على �أُهب ِة ال ّتحليق
متى �ستغ ّني ؟
�شقلني الطائر

شعر :سوسن خضر

من �أعلى انتباهتي
وحتى �آخر �شهق ٍة
في �صدر « بردى «
وزر َق ٍّ
بت�شف
على كامل ق�صيدتي
*****
ـ8ـ
� ّ
أه�ش ظ ّلي
بـ « �سنبلة الوقت «
وتلحقني ّ
ال�ضفيرة
*****
ـ9ـ
لم �أعد �أدري
�إن كنتُ من �أ�ضر َم البرع َم
في الغاب َة
�أم البرع ُم
من �أ�شع َل قلبي
ذات عبور

ْمن حرير السنديان

في زمن �أجوف
نعلق �إ�شراقاتنا
على م�شجب ال�صمت
كحقائق عارية
كمواقد البراري التعب
ولموعد على �آالت وترية
هرب لحنها
تنهدت �أغاني الو�سائد
البارحة غفوت
على رائحة �أ�شواقي
للأرق �شكوت غربتي
ا�ستظللتُ ب�أوراقي
َ
خيالك
في الم�ساء ا�شتريت
لأعبر ب�أمان ك�أحالم مخمورة
ك�صور مدفونة
داخل �أ�صواتنا
ثقوب ناي ذبحه ال�شغف
دندنة الم�سافات تقودنا
ل�ضوء فقد عزيمته
غاف
كيف يلتئم ليل ٍ
كتف مترهل
على ٍ

شعر :غادة اليوسف

قد �أ�شعل ال�سبعينَ قندي ً
بردى الم�ساف ِر
�أيكته ال�شريد ِة
ال ..
والهوى� ..شام ّي ٌة رغبا ُت ُه
في فيافي الوجدِ والأملِ المهاجر
وتوهّ جت ..ع�شراً..
الجنوب
وهو ابنُ �سور ّيا
في �ضمير الكونِ
ْ
قلب..
ق ��د �ش ��ا َخ وج� � ُه الك ��ونِ مم ��ا �أثخنت� � ُه ي ��د جرحاً من �ضياء
�سبعون مجزر ًة..
ُع ّكا ُز ُه ٌ
ال ..وع�صفاً
ويوا�ص ُل الإن�شا َد ترتي ً
مُتنا�س� � ٌج بحرير ِه منْ �سنديانِ ال�صبر في
المجازر
مناف ب�شموعها اللهفى ..
وع�ش ُر ٍ
في ق�صائد من �صهيل الرو ِح
لك ّنهُ..
من وجهه المو�شوم فوق الباب
الهبوب
وج ِه
ْ
قد �أثخنته...
يحملها
مازال يهز�أ بال�سج ِّل
�شقّق ُه الحنين..
الم�صب
�إلى حيث
ليدين من وعدِ البياد ِر
وبالحدو ِد
الدروب
لك ّنها ما غ ّررتْ في طه ِر خطوت ِه
ِ
ْ
ّ
و�إذا ُّ
ي�شف حري ُر ُه يهفو
وقِبل ُة الأ�شواق ِ والأهواء
بانتظ ��ار حمائ ��م ال� �دّو ِح المهاج� � ِر ف ��ي وبالدفاتر
ّ
*�سيال ��ة الظه ��ر �/سيل ��ة الظه ��ر قري ��ة
الى نهدٍ تد ّلى من �سما ِء ترابها..
أنفا�س
والع�ساكر
�سديم الوقت
فيغط ري�شت ُه ب� ٍ
ٌ
ال�شاعر خالد ابو خالد في فل�سطين.
تن ّه� � ُد من َ�صبا بردى الم�سافر في �ضمير ن ْب ُل الحري ِر
طفل يغ ّني ..
من ع�شق كنعان ّي ٍة �سمراء،
هو ّي ُة الأ�ضدا ِد
الكون جرحاً من �ضياء
منذ فار الجر ُح في المنفى ..
تملأ ج ّر َة الفقدانِ من �س ّيال ِة ال�ضهرِ*
ولم ي َ
لم ي َ
قد جاوز ال�سبعينْ
يحنو ..يلينْ ..
ُ�شف..
ُ�شف..
�إذ ْ
وهو المتينْ ..
فيغ � ُّ�ط ري�ش َت� � ُه ب�أنفا� � ٍ�س َت َن ّه� � ُد م ��ن �صب ��ا عينا ُه من دم ِع الق�صيد ِة
الح�سونِ ف ��ي �أح�ضانِ
طف � ٌ�ل يناغي نه ��د َة ّ
ُ
قابالت الوقتِ قلنَ :
مُتيقّناتٍ
«�إن ُه قد جاو َز ال�سبعينْ »
يبا�س ق ِْ�شرت ِه
وتكا ُد تحت ِ
ت�ؤ ُّج النا ُر في ملكوتِ ُخ�ضر ِت ِه
ْ
الف�صول
فتنزا ُح
يهت ُّز فيهنّ اليقينْ :
« هل جاو َز ال�سبعينْ ؟؟!! «

لك التذكار
شعر :سليمان السلمان
فيك زمان الغيب منعك�ساً
ر�أيتُ َ
		�أيا زماناً ب�أهلي الطيبين َق َ�سا
ُ
والموت َمنْ مِ نْ بني الدنيا يعاند ُه
الغالب الكل في قبر الغياب َر َ�سا
		
نلومه وهو ال ٌ
عدل كما ذكروا...
أ�سى في عمره و�أَ َ�سى
		
موت الفقير � ً
الغني فموت في معابر ِة
�أما ُّ
عي�ش به الذك ُر ..ال جو ٌع �صبا َح م ََ�سا
		
�أقول يا «عو�ض الغالي» بطيبته
تلوح �ضحكته في القول �إن َن َب َ�سا
		

في تذكار األديب عوض األحمد
فجراً ..تهادى به ع�صفور ذاكرة
تغالب الموت بئ�س الموت مفتر َِ�سا
		
لم يعطه اهلل �أموا ًال يبعثرها...
�ش َّعت ذخيرة خلق تزحم النف�سا
		
قد َ
عا�ش حراً ولطف القول في فمه
ومن ر�آه جمي َل اللطف قد َل َم َ�سا
		
وعنده الفكر فكر الكادحين �صحا
محارباً في �صفوف العدل م ُْحت َب َ�سا
		
وعنده الأر�ض للأحرار ..قد ََّ�سها
ُ
ن�ضال �أبنائها نزهو به ُع ُر َ�سا
		

وموطن العز ال يحميه تاجره
بل ُ
جي�شهُ ..والفقير ال�شهم وال ُت َع َ�سا
		
في مقلتي عو�ض الغافي على �ألقٍ
الجلَ َ�سا
		
النقي بطيب زين ُة ُ
هو ُّ
في الراحلين له التذكار مفخر ٌة
وفي محبيه دمع العين ما احتب�سا
		
الغيب �سار به بالحب مرتح ً
ال
نحو الخلود ..وقرب اهلل قد جل�سا
		

الكتب هي لمن يريدون التواجد في مكان آخر.
مارك توين

قصة
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الكلب األعور
قصة :أمين الساطي
ق�صت ��ي حدث ��ت منذ �سبع �سن ��وات ،وتحديداً ف ��ي الخام�س من
�آذار ،وه ��ذا ال َّتاري ��خ ال يمكن �أن �أن�ساه �أب ��داً ،لأنه ي�صادف يوم عيد
مي�ل�ادي .في تلك الليلة لم �أ�ستطع النوم ولو للحظة واحدة ،من
�ش ��دة �صوت نباح الكل ��ب الذي ي�سكن مع �صاحبه الم�سن المري�ض
بالملحق ال�صغير في البناء نف�سه الذي نعي�ش فيه.
ف ��ي ال�صباح لما ذكرت لأمي �أنني كن ��ت منزعجاً من �صوت نباح
الكل ��ب ال�ساكن في ملحق البناء ا�ستغربت كالمي ،لأنها لم ت�سمع
�أي �صوت غير عادي في تلك الليلة ،ف�أقنعت نف�سي �أن الإن�سان قد
ت�ضعف �أحياناً حا�سة ال�سمع لديه ،وتنا�سيت المو�ضوع.
ف ��ي الليل ��ة التالي ��ة كن ��ت متوج�س� �اً م ��ن الذه ��اب �إل ��ى فرا�ش ��ي،
لكي�ل�ا �أ�سم ��ع �صوت ��ه المري ��ع مرة ثاني ��ة ،لكن في منت�ص ��ف الليل
تك ��ررت الأ�سطوان ��ة نف�سها ،وع�ل�ا نباح الكلب م ��ن جديد .ف�س�ألت
�أم ��ي عندما ط ّل ال�صب ��اح ،فيما �إذا �سمعت �صوت نباح الكلب خالل
الليل ��ة .رفعت حاجبيها منده�ش ��ة وم�ستغربة من تكراري لل�س�ؤال
نف�سه.
بد�أت �أعاني قبل النوم من الخوف ب�أنني ال �أ�ستطيع �أن �أنام ،ما
زاد من توتري ،و�أم�سيت �أدور في حلقة مفرغة .ذلك في �أع�صابي،
ف�ص ��ارت م�شدودة ط ��وال الوقت ،لدرجة لم �أع ��د �أ�ستطيع خاللها
التمييز فيما �إذا كنت �صاحياً �أو نائماً ،وتطور هذا التفكير ال�سلبي
ليعترين ��ي ب�شكل و�ساو� ��س ،ت�ضمنت �أفكاراً ومخاوف غير منطقية
علي التفكير ب�ضرورة التخل�ص من الكلب الم�ش�ؤوم ،ح ً
ال
فر�ضت َّ
نهائياً ال بد منه لكي �أ�ستعيد توازني النف�سي.
ً
ف ��ي �أثن ��اء نوم ��ي� ،شاه ��دت كل ��ب جارن ��ا جاثم� �ا عل ��ى �ص ��دري.
و�أح�س�س ��ت بثقل ��ه و�أنفا�س ��ه النتن ��ة تدغ ��دغ وجه ��ي ،فدفعته بعنف
بي ��دي م ��ن �ش ��دة الخ ��وف ،ف�أح�س�ست ب�أظف ��ار يده اليمن ��ى الحادة
تخد� ��ش كتفي قب ��ل �أن يرتفع ويختفي في الف ��راغ .لما ا�ستيقظت

في ال�صباح �شعرت بالخجل من مفاتحة �أمي بهذا الكابو�س ،لكني
عندم ��ا نظ ��رت �إلى كتف ��ي بالمر�آة ،وج � ُ
�دت خدو�ش� �اً �صغيرة .ومن
هلعي رف�ضت �أن �أفكر في �سببها.
انتظرت حتى الم�ساء ،لما نزل العجوز من بيته ليم�شي كعادته
ف ��ي كل ليلة مع كلبه .اقتربت منه وقلت« :م�ساء الخير» جار فرد
التحي ��ة به ��زة خفيفة م ��ن ر�أ�سه .تمعن ��ت في وجه ��ه ففوجئت ب�أن
نظارت ��ه ال�س ��وداء تخفي �آث ��ار بع�ض الحروق والن ��دوب على جانب
وجه ��ه الأي�سر .ال �ش ��ك �أنه اختار هذه العد�س ��ات ال�سوداء الغامقة
ع ��ن ق�ص ��د ،لتغطي ��ة عينه الي�س ��رى الم�شوه ��ة ،تف َّر�س ��ت في وجه
كلبه الأ�سود ،فهالني هذا ال�شبه الغريب والتطابق بين الوجهين،
حت ��ى �إن الكل ��ب نف�س ��ه �أع ��ور ولق ��د غط ��ى عين ��ه الي�س ��رى بقطعة
بال�ستيكي ��ة �س ��وداء .من المع ��روف �أن الرجل عندم ��ا يعي�ش فترة
طويل ��ة م ��ع كلبه ،يزداد تعلقهم ��ا بع�ضهما ببع� ��ض ،ويخلق الوقت
تماهياً كبيراً بين الكلب و�صاحبه.
�سيط ��ر ه ��ذا الو�سوا� ��س القهري عل ��ى تفكي ��ري ،فا�شتريت من
ال�صيدلي ��ة القريب ��ة من منزلي �س َّم الفئ ��ران ب�شكل بودرة بي�ضاء.
ولق ��د حذرن ��ي ال�صيدل ��ي م ��ن خطورة ه ��ذا ال�س� � ِّم عل ��ى الإن�سان،
وطلب مني �أن �أبقيه بعيداً عن متناول الأطفال لأن تناوله ي�سبب
نزف� �اً داخلياً للف� ��أر ،ي�ستمر حتى الموت .وكذل ��ك الحالة بالن�سبة
للإن�سان.
م�شكلتي الحقيقية ،بد�أت الآن في كيفية اي�صال هذا ال�سم �إلى
الكل ��ب .وبعد تفكي ��ر ،وجدت �أن �أف�ضل طريق ��ة� ،أن �أ�ضع ال�س ّم في
قطعة لحم حمراء ،و�أعطيها للكلب لي�أكلها.
بق ��ي عل ��ى العيد خم�س ��ة �أيام .على الرغم م ��ن �أ َّن لدى كل واحد
من ��ا �شع ��وراً داخلي� �اً بال�ساع ��ات والدقائ ��ق المنق�ضي ��ة� .إال �أن ه ��ذا
ال�شعور غير م�ستقر� ،إذ �إنه يعتمد على الحالة النف�سية لل�شخ�ص.

قميص يوسف
قصة :سوسن الشريف
ماذا فعلت بقمي�صك المجروح� ،أما زال يقطر �أل ًما!!
ف ��ي محاوالته ل�ض ِّم ج�س ��ده ال�صلب ،ذي القلب الثائر
الجريء ،لعله ينعم ب�شيء من الهدوء والدفء ،من هذا
القل ��ب الم�شتاق �إلي ��ه .ين�سج �إح�سا�سه �أ�شع ��ا ًرا ودواوين،
كلم ��ات قليل ��ة مُثقل ��ة ب�سح ��بٍ من دم � ٍ�ع م�سج ��ون ،لماذا
ال يغ ��ادره ويرح ��ل ،ي�سي ��ل راو ًيا �أيام ��ه القاحلة من دون
عزي ��زه ،ال ��ذي ر ّب ��اه �صغيراً ،وم ��ا �أن �شب و�صل ��ب عوده،
اختطفه الغدر.
كطي � ٍ�ف ،تلوح به الأيام �أمام ��ه كل حين ،ت�ضن عليهما
باللق ��اء ،فيراه مرة بعيني ��ه ،ومرات بقلبه ،ليبقى معل ًقا
ب�أم ��ل يب ��دو قري ًب ��ا كالقم ��ر� ،أحيا ًن ��ا ي ��كاد يكتم ��ل ،وم ��ا
�أن يكتم ��ل يب ��د�أ ف ��ي التال�ش ��ي والنق�ص ��ان� ،آخ� � ًذا مع ��ه
حلم� �اً �آخ ��ر �أ�صاب ��ه الوه ��ن ،ينتظر قم� � ًرا جدي� �دًا ،تبزغ
�أقم ��ار كثي ��رة ،تتراكم ف ��ي ال�سموات ،كم قم� � ًرا مر عليه
كالدهر!!
تن�س ��ج زوجت ��ه الأقم ��ار عق� �دًاُ ،ت�ض ��يء ب ��ه جيدها ،كم
ا�شتاق ��ت �إلي ��ه ،و�شم�سهم ��ا تكب ��ر يو ًم ��ا بع ��د ي ��وم ،مت ��ى

يحي ��ن له ��ا ال�ش ��روق بي ��ن ذراعي ��ه ،تعلم ��ت الح ��روف،
ب ��دت خطواته ��ا �صغيرة ،لكنه ��ا واثقة ،ت�شب ��ه قلب �أبيها
الثائ ��ر ،خلف �أ�سالك الزم ��ن ال�شائكة ،تمنع كليهما من
االقتراب.
فلنحاول هذه المرة يا �أخي  ..اقترب  ..مرر �أ�صابعك
الم�ساف ��ات بعي ��دة ،والحواج ��ز متوح�ش ��ة ،جرحت يدًا
ممت ��دة ب�س�ل�ام ،ب�أم ��ل الو�صال عن ُبع ��د ،ذبحت الأنامل
الخ�شن ��ة ال�صلب ��ة ،طعن ��ت قمي�ص ��ه الرقيق ،ل ��م تتحمل
خيوط ��ه ق�س ��وة الأ�شواك .م ��ا زالت العين ت ��راه ،والقلب
ي�ضم ��ه ،يعت�ص ��ره الأل ��م ،يتب ��ادالن ابت�سام ��ات مطمئنة
كاذب ��ة ،ب� ��أن ك ً
ال منهم ��ا بخي ��ر ،وكي ��ف للخي ��ر �أن ينم ��و
محا�صراً ،فال يرى �شم�سه ،وال يكتمل له قم ٌر.
�سامحني ،مزقت لك قمي�ص العيد يا �أخي.
و�أي عيد من دونك يا قلبي الموجوع؟!.
�أنت عيدي ،انتظرني في ال�شروق القادم للقمر.
�س�أحتف ��ظ بالقمي� ��ص� ،أ�ضم ��د ب ��ه قلب ��ي كلم ��ا نب� ��ض
بالألم.

ولم ��ا كن ��ت م�ستعج ً
ال النق�ضاء هذه الأي ��ام الخم�سة ،فلقد �شعرت
بمرورها ك�أنها خم�سة �أ�سابيع.
ف ��ي م�س ��اء ي ��وم العيد ،و�صلت �إلى محل لبي ��ع البيتزا ،دفعت له
ثم ��ن بيت ��زا كبيرة ،وطلبت من ��ه �أن ي�ضعها في علبته ��ا الكرتونية،
ويل�ص ��ق عليه ��ا ورق ��ة ملون ��ة قدمتها له ،وق ��د كتب ��ت عليها :عيد
�سعي ��د ،و�أعطيته العنوان ليو�صله ��ا �إلى بيت العجوز .بد�أت �أراقب
الول ��د ال ��ذي يعم ��ل عل ��ى تو�صي ��ل الطلب ��ات .بع ��د �أن �أخ ��ذ طل ��ب
البيت ��زا ال ��ذي دفعت ثمنه ،وبينما هو يه � ُّ�م بركوب دراجته النارية
اقترب ��ت من ��ه قائ ً
ال“ :ال�شخ�ص الذي �ستو�ص ��ل اليه هذه البيتزا.
متقاع ��د وه ��و مري� ��ض وفقي ��ر .فق ��ل ل ��ه ه ��ذه هدي ��ة م ��ن مطعم
البيت ��زا بمنا�سبة العيد ،لك ��ي تجبر بخاطره” و�أخرجت من كي�س
مع ��ي قطع ��ة من اللحمة الحمراء .متابع� �اً حديثي�“ :أعطها لهذا
الم�سكي ��ن ليطعمه ��ا لكلب ��ه” .وقب ��ل �أن يجاوبني د�س�س ��ت في يده
خم�سة �آالف ليرة ،لأقدم له عر�ضاً ال يمكنه رف�ضه.
انق�ض ��ت ليل ��ة العي ��د على خي ��ر و�س�ل�ام ،ولأول م ��رة منذ فترة
طويل ��ة .غرق ��ت في ع�ش ��ر �ساعات من الن ��وم العميق .ف ��ي الم�ساء
حاول ��ت �أن �أترق ��ب ظه ��ور جارن ��ا العج ��وز ،وه ��و يتم�شى م ��ع كلبه
كعادته في كل م�ساء .لكنه لم يظهر تلك الليلة.
ف ��ي الي ��وم التالي لما عدت من وظيفتي بعد الظهر ،الحظت �أن
�أم ��ي مكتئبة وحزين ��ة .وفهمت �أن جارنا العجوز �أبو محمود الذي
يعي� ��ش ف ��ي الملح ��ق قد م ��ات .ف�س�ألت �أم ��ي بلهفة“ :وم ��اذا حدث
لكلب ��ه الأع ��ور” .فنظرت �إل � ّ�ي با�ستعجاب� ”.أيُّ كل ��ب؟ �أبو محمود
يعي� ��ش بمف ��رده في بيته ،من ��ذ وفاة زوجته يا �سمي ��ن قبل �سنتين،
ولي�س عنده �أي كلب”.

شعر
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قصائد

ُ
زيف اللحظات

شعر :رجاء كامل شاهين
«أبو تمام»

«و ّل َ
دت تاريخاً ،و ُقد َْت القا ِفلَهْ،
الف�صاح ِة والخيالِ ،
ور�س ْمتَ درباً في
َ
َ
خلقتَ للآتينَ بعدَك فا�صلهْ»
ٌ
بين الخيالِ وما ر�أيتَ
جداول
تجري على وج ِه الزمنْ
وعلى َ
كواكب
يديك
ٌ
ال�شع َر وال�صو َر الغريبةَ،
لمحتُ ِّ
فيها ْ
ٍ
وو�صف �ساحرٍ
قا َربَتْ ما بينَ تعبيرٍ
«وال�سيف � ُ
ُ
أ�صدق من بياناتِ الكالم»
في ح ّد ِه الحدُّ البداي ُة والختا ْم
ْ
فارحل �إلينا �شاعراً ،لغ ًة ُتج َّد ُد في ر� ْ
ؤاك
�أو في ا�ستعاراتٍ وت�شبي ٍه تغا َوتْ
لي�س يخل ُقها �سِ ْ
واك
َ
فات � ْ
َ
والبعث
ال�صبا ،والوع� �دَ،
�رك لنا ري� � َح َّ
ال ُمعا ْد
ف�أنا و�أنتَ مُ�سافِرانِ بال جِ يا ْد
وندا ُء مُعت�صما ُه ال  ..ال  ..لن يُعا ْد
فارحل �إلينا قائ ً
ْ
ال :با َنت ُ�سعا ْد

«أبو ّنواس»

«ف ��ي خمر ِت � َ�ك الم�سكوب� � ِة ف ��ي فمِ ه ��ا ب ْع ٌث
منظو ٌر ناجاها
ُ
ُ
لواله ��ا الك ��ون عل ��ى قل ��قٍ والعتم� �ة �سادتْ
لوالها»
هي ذي الم�أ�سا ُة تج ُّر �ضحاياها
ٌ
ووحل
أم�س،
عب في مُنحدراتِ ال ِ
ُر ٌ
يرق ُد في قِع ِر الأحال ْم
واللي ُل ُيلَم ِل ُم ذاكر َة الأ ّيا ْم
يتثاءبُ فو َق الك� ِأ�س
ك�أ َّن الخمر َة �أغوتْ نوماً
قد عب َر الأوقاتِ ف�أغواها
كانتْ بغدا ُد �أمير َة عِ �شقٍ جامح ًة
ت�ستعذبُ �أنغا َم الحان ْه
َ
ُداعب ُغ َّرتها
ا�س ي ُ
و�أبو ن ّو َ
والخمر ُة في الك� ِأ�س الم�أجو ِر ُتز ّن ُر �ألحان ْه
في�ست� � ُر
وين ��ام مل َّي� �اً بي ��نَ معان ��ي الق ��ولِ ْ
�إيمانهْ؟!
با�سم عطاياها؟!
ُ
يرتكب الآثا َم وي�شدو ِ
عجباً يا �شع ُر  ..زبيد ُة ع ّرتها الكلماتُ
ف�سا َل ال�شع ُر وع ّراها
و�أب ��و ن ّوا� � َ�س يُحي� � ُل مُجو َن الظ ��نِّ لقا�ضي
الأم ِر
ي�سكب من ع ّنا ِب ِه ما وجبا
ورا َح �إلى ج ّنا ِت ِه
ُ
َ
وا�ستوط ��نَ وادي الن ��ورِ ،و َراو َد برق� �هُ،
واحتجبا
�إنْ قي َل م ٌ
ُجون �صا َح خمي ُر ُه
�أو قي َل ٌ
جنون غ ّي َب وجه َتها
ا�س
لأبي ن ّو ْ
بح ٌر َ
فيك الزمنُ
في �ض َّف َ
تك الأولى ٌ
تاريخ من بَعثٍ ومط ْر
َ
ّ
و�أنا في �ضفتك الأخرى
�شِ ع ٌر َ
و�ش َر ْر
ف ��ي الخم ��ر ِة ن ��و ٌر يب � ُ
�رق ،ناج ��ى الن ��و ُر
فناجاها
ا�س م�ساف ُة عَج ٍز لوالها
و�أبو ن ّو َ

تن ّبي»
«الم َ
ُ

«مُتن ّب � ٌ�ئ �أ�سدٌ ،يه� � ُّز زئي ُر ُه عر� � َ�ش الملوكِ ،
وحاكماً و�أميرا
قد كان لل�شع ِر المعاني ك َّلها
والقرطا�س كان خبيرا
بال�سيفِ
ِ
ِت ْب ُر الندى قد �صاغ ُه من روحِ ِه
وعال على �سح ِر البيانِ قديرا»
ُ
ل َّما تهاوتْ في الخيالِ
عوا�صف الكلماتِ
وا�ضطربَ الكال ُم مع الكال ْم
ُ
�شفيف الظ ِّل عن ظ ِّل ال َغما ْم
وجال
ُ
وا�ستح�ض َر المكنون �أ�سرا َر القوافي
وا�ستجا َر المج ُد مُعجز ًة
خ َب َز الحيا َة عزيم ًة ،و�إراد ًة ،ورجول ًة،
كانت لديهِ ،وكبرياءَ،
المدائح والهِجاءِ،
فكا َن ُحراً في
ِ
وكان ُح َّراً في الكال ِم،
وكان ُح َّراً في البِداي ِة والخِ تا ْم،
َمنْ �أنتَ يا مُتن ِّب ٌئ؟!
ٌ
حتى تهاوتْ في َ
ممالك
يديك
وذه ْبتَ تجم ُع ،ال ُت�ؤاخي،
أر�ض تحتَ لوا ِء �س ِّر َك
من ملوكِ ال ِ
َ
فانت�صرت،
ُ
الميزان
وبِتَّ �أنتَ و�صاع َُك
في كيلِ الق�صائدِ والمعاني،
والح�سا ْم
الو�صف
في جمالِ
ِ
ِ
للفوار�س ُ
ال�سكونِ مَطارحاً
يا َمنْ
خلقتَ
من
ّ
تجري � َ
إليك ،لفِعلها فر ٌح يُقا ْم
َ
بيديك � ..أغوا ُه ال َمقا ْم
ِت ْب ُر الندى
م ��ا ه َو العال� � ُم يا فج ُر ،يا جبي ��نَ الخبايا،
للزمن الم�سحو ِر قب َرهْ ،و ُتالقي
حين تحف ُر
ِ
ي�س ُ
اقط
– ف ��ي الأعال ��ي – موع َد
ِ
التكوين َّ
اليقين،
قط ��ر ًة قط ��رهْ ،يو َل� � ُد الالح ��دُّ ف ��ي
ِ
ُو�س ُع �صد َرهْ.
ي ِّ

«امرؤ القيس»
«اليو َم خم ٌر والغ ُد الآتي �َ ..س َم ْر»
قندي ُل َك ال ُمغ َب ُّر نافذ ُة الفنا ْء
ت�ضاري�س النها ْر
ُتخفي
َ
وال�ض ��و ُء ف ��ي الخ َّم ��ار ِة الثكل ��ى حبي� � ُ�س
ؤو�س
الك� ْ
ً
َ
نُ
التيو�س
ل
مث
ا
فار�س
َر�س
ي
ر
والخم
ُ ُ
ْ
ُ
وتقول� :إ ّنا الحقانِ بقي�صرا
تبكي ُ
الريح ز ّل َة عابثٍ
عيون ِ
ُ
حي ��نَ الم�سي� � ُر ،وعتم� �ة الما�ض ��ي يقي � ٌ�ن
واحتوا ْء
ال تنتظ ْر ب� َأ�س ال�صواعقِ  ،فال�شتا ُء م�ساف ٌر
ف ��ي جي ��بِ َعب ��دٍ  ،ي�سك ��نُ الأح�ل�ا َم ال قل� � َق
ْ
الكهوف
ُ
ُ
َ
ال ُتنق� ��ش الأزم ��ان بالأجرا� � ِ�س �أو �ص ��وتِ
ْ
الخروف
ن ْم في �سري ِر الده ِر � َ
إنك خال ٌد
اليو َم خم ٌر والغ ُد الآتي ورا ْء

حمود
شعر :ايميل حسن ّ
ينهم ُر الوقتُ
كما مط ِر كانونَ
خريف
االنتظا ُر ف�ص ُل
ٍ
الحنين
داهمت ُه ري ُح
ِ
ُ
ذبلت لحظة اللقاء.
بال �أفقٍ تبدو
ُّ
كل احتماالتِ الدُّ روبِ
ٌ
منعطفات ج ّم ٌة
�صادفتني
وا َّللهف ُة ُ
تلهث
ككلبِ �صيا ٍد
�ض َّللت ُه الفري�سةُ
وال ّري ُح عميلة.
هنا
ّ
عن َد تل ٍة �أدمنت
لحظ َة لقائنا
ال�شوق متو�سداً
ُ
ينا ُم
َ
فتنة الج�سدِ
ُ
يفتر�ش ور َق الجو ِز
ينا ُم مل ّياً
لحن خري ِر
على ِ
َط�ش.
نبع ع ٍ
ٍ
ما عا َد للع�شقِ
ٌ
فنون
لأ َّن المالم َح تغ ّيرت
غ�ضب ال�سح ِر
ُ
�أقتل َع الجما َل
مِ ن جذور ِه
و�أرتدتْ الفاتناتُ
بزيف
�أقنعتهنَّ ٍ
وريبةٍ.
ل�ستُ �أنا
م ّمن يتواردو َن
الحب
على منهلِ
ِّ
ليلتقطوا
�صوراً للورداتِ
بفعلِ الم�ساوم ِة
الحبلى
بالخيب ِة والفرا ِر
أ�سكب مِ ن ما ِء عيني
� ُ
دمو َع فرح ٍة
ُ
المكان
كم م ّلها
َ
هناك
و�أنتِ
ُّ
ال عنوا َن يدل عليكِ
وال �أ�س َّم
ُ
ب ِه
يتعرف عليكِ
�ساعي ال�شوقِ
َ
وت�ستلمينَ ر�سائلي
ُ
زيف اللحظاتِ
ت�أم َر على ك ّلينا
واختفى!!....؟؟؟

٢

٣

٤

٥

٦

اللحظة النائمة
في مكان آخر
شعر :د .نوار عبد النور الهنداوي ـ ألمانيا
ق ��ارب يهت� � ّز م ��ن ثمالت ��ه
ال�ضحلة
وغيوم المنفى؟
ال ت�صارع �سوانا
قد نك ��ون جميع� �اً بحاج ��ة �إلى
زمن �أكثر
ك ��ي نم�ض ��غ ب�أرواحن ��ا �أو
ب�أ�صابعنا
ّ
المحطمة
ال�شموع
لتزه� � َر حنظ�ل ً�ا ي�ستثي ��ر
المخيلة
“ ن�ست�شرق “في حداثتنا
نِعال الغرب
كح�صى ف ّتت نف�سه علفاً
ً
ك�صهي ��لٍ ب�ص ��ريٍّ منقط ��ع
النظير
بل كرائحة ت�شبه �إلى ح ّد ما
ده�شة خديج
وتعب �أعاد لحظة ال�صرخة
و�آثر الموت
قبل الوالدة
***
كهلة هي الروح
والكتاب ��ة �سرادي ��ب معلق ��ة
برائح ��ة الأ�شي ��اء الت ��ي م ��ن دون
معنى
خفي يعبث بعقولنا
وافترا�س ّ
لن�س � ِ�ف الرتاب ��ة م ��ن �أ�س ّرتن ��ا
الباردة
كي نعود لعناقنا الأخير
ونعبث ببداياتها
�أمام رماد المجهول
***
ب�أم عيني
�شاه ��دت كي ��ف اختل ��ط ال ��ورد
بالهواء
والغابات بالغابات
�شاه ��دت الأ�شي ��اء المذهل ��ة،
وهي كامنة خلف المرايا
تخ ّب ��ئ نف�سه ��ا ..وتتماه ��ى قي
ال�سراب
انعكا�سات ظِ اللنا؟
�سكاكين في عيون الفراغ
فال تحدّق جيداً بالأبعاد
كي ال تقع في خطيئة الزمن
وت�صنع �س ّوراً من دقات القلب
وتندثر كعابر �سبيل

ّ
وتنظف النار ب�أ�سنانك
كي تنْحتَ لنا معطفاً جديداً
ال يقترب من ال�صد�أ
وال الأ�ساطير
�أترك الت�صفيق جانباً
وك�أنك ال ت�صلح ل�شيء
ال�س�ؤال هنا:
م ��اذا ل ��و حمل ��ك النه ��ر عل ��ى
ظهره
وح ّولك �إلى ف�ؤاد
انظر �إلى ما ال تراه
ود ّقق في زمنٍ
يرك�ض في العيون!
***
الت�ساع المخيلة
وذوبان الرجاء
و�أزلية الوجود
و�سقوط ال َبالدَة
واهتراء الخجل
حواف برمو�ش خ�شبية
وانحناء في �ضوء القمر
ظِ اللن ��ا الممت� �دّة حتى ه�ضبة
الالوعي
ت�ستنفر خا�صرة الخال�ص
لأن الأ�شي ��اء الت ��ي ق�ضم ��ت
�أ�صابعها
في ح ّيرة م�ش ّوهة
وال تع ��رف كيف تقدّم �سالحها
البهي
ّ
�أمام ال�سابلة
***
على �ساعدي
�أحمل ما تبقّى م ّني
و�أهرب
االزلي
لأ�ستعيد الكتاب
ّ
و�أهرب
لأذ ّكر �أمواتنا
ُ
بخ َطبٍ فيها مالمح الرياح
�أف ّرغ �سجيتي �أمامها
كي ال �أ�سقط في ظ ّلي
و�أتماهى كالجليد
يا بيوتنا؟!
ها �أنا
�أخ ّبئ رائحة الأهل
في الأجفان

ُّ ّ ُ
إنها ٌ
أوقات عصيبة ،أصبح الكل يؤلف الكتب.

نشاطات

شيشرون
العدد:
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في ذكرى رحيل «القاسم» الشهيد
مشاركة الفتة التحاد الكتاب العرب
�إحي ��ا ًء للذك ��رى الثاني ��ة لرحي ��ل ال�شهي ��د قا�س ��م �سليماني ،وفي غم ��رة احتف ��االت الجمهورية
الإ�سالمي ��ة الإيراني ��ة بهذه المنا�سب ��ة التي تخ ّلد البطولة ب�أ�سمى معانيه ��ا ،كانت م�شاركة اتحاد
الكت ��اب الع ��رب الفتة م ��ن خالل الكلمة المميزة التي �ألقاها رئي�س اتح ��اد الكتاب العرب الدكتور
محم ��د الحوران ��ي بح�ض ��ور ال�سيد عالء الدين بروج ��ردي وعدد كبير من ممثل ��ي المقاومة في
الدول العربية والإ�سالمية.
�أ ّكد الدكتور الحوراني من خالل كلمته على دور �سورية المحوري في المنطقة ك�صلة الو�صل
في محور المقاومة ،فهي تدافع عن العالم ب�أجمعه �ضد الإرهاب ،مقدمة في �سبيل ُنبل الهدف
خي ��رة �شبابه ��ا وقادتها ،وهي تحم ��ل الجميل الأكبر لل ��واء ال�شهيد ورفيقه �أب ��و مهدي المهند�س
ولكل المقاومين ال�شرفاء وال�شهداء العظماء الذين ارتقوا دفاعاً عن الحق ،ودفاعاً عن الحرية،
ون�صرة للقد�س وفل�سطين التي �ستبقى االتجاه الثابت في البو�صلة ال�سورية.
كما �شدد على �أن �سورية تبادل الوفاء بالوفاء لمن �سار معها في طريق الن�صر والتحرير ،مث ّمناً ثبات الجي�ش العربي ال�سوري
وتفانيه في الدفاع عن �أر�ض وطنه ،مما �ساهم ب�شكل كبير في منع انت�شار االرهاب �إلى الكثير من دول المنطقة والعالم.
و�ضم ��ن زي ��ارة الوف ��د ال�س ��وري التي كان لها عظي ��م الأثر في هذه المنا�سبة الت ��ي تعني الكثير لمن اتخذ نه ��ج ال�شهيد قا�سمي
منارة في الن�ضال� ،ألقى ال�شاعر محمد ح�سن العلي ق�صيدة رثاء وعهد على ال�صمود �أ�شاد فيها ببطوالت ال�شهيد قا�سم �سليماني
ورفاقه وبطوالت الجي�ش العربي ال�سوري.
َ
كم ��ا تم ��ت زي ��ارة �ضري ��ح ال�شهيد قا�سم �سليمان ��ي في «كرمان» حيث ق� �دّم اتحاد الكتاب الع ��رب للم�س�ؤول الثقاف ��ي في ال�ضريح
الكت ��ب الت ��ي �أ�صدره ��ا ع ��ن القد� ��س وعن ال�شهي ��د �سليماني وكت ��اب «حكايات �أثي ��رة -نفو�س �أباة وغ ��د م�أمول» ال ��ذي �صدر �ضمن
الم�شروع الوطني الإبداعي لتوثيق بطوالت الجي�ش وال�شعب العربي ال�سوري.
كم ��ا زار الدكت ��ور الحوران ��ي برفق ��ة �أع�ض ��اء الوفد اللواء محم ��د ح�سن العلي والدكت ��ور وائل االمام ومحم ��د عبا�س والدكتور
حيدر عبا�س وال�سيد با�سل الدنيا وال�سيد با�سل �أبو الهيجا وال�سيد �أنور محمد المتحف الحربي في «كرمان» ،حيث �أجرى بع�ض
�أع�ض ��اء الوف ��د ع ��دداً من اللق ��اءات التلفزيونية التي �أكدوا فيها على الم�ضي قدماً في نه ��ج المقاومة وعلى دور �سورية كحا�ضنة
�أولى للمقاومة على دروب تحقيق االنت�صارات.
كما التقى الوفد �أع�ضا ًء من وفود �أخرى من العراق والمغرب ولبنان ونيجيريا وطاجيك�ستان ،وتم الت�أكيد على تعزيز الجهود
في ك�شف الم�ؤامرات التي تحاك �ضد دول محور المقاومة ،وخا�صة �سورية التي يراد �إرهاقها اقت�صادياً بعد �أن ف�شل الأعداء في
تدميرها ع�سكرياً من خالل التنظيمات الإرهابية واعتداءات الدول الداعمة لهذه التنظيمات.

ً
دائما في اتحاد الكتاب العرب
«نهج الشهيدين» حاضر
ميرنا أوغالنيان
�إحي ��ا ًء للذك ��رى ال�سنوي ��ة الثاني ��ة ال�ست�شه ��اد ق ��ادة
الن�ص ��ر� ،أقام ��ت م�ؤ�س�س ��ة �أدبن ��ا الدولي ��ة بالتع ��اون م ��ع
جمعي ��ة ال�شع ��ر ف ��ي اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب المهرج ��ان
ال�شعري المقاوم ال ��ذي حمل عنوان "نهج ال�شهيدين"،
وذل ��ك ظه ��ر الأربع ��اء  2021/1/5ف ��ي مبن ��ى االتح ��اد
ب�أتو�ستراد المزة.
�ش ��ارك في المهرجان نخبة من �شع ��راء �سورية وهم:
ال�شاع ��ر توفيق �أحمد نائب رئي�س اتح ��اد الكتاب العرب
وال�شاع ��رة هيالن ��ة عط ��ا اهلل مق ��رر جمعي ��ة ال�شع ��ر
ف ��ي اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب وال�شاع ��ر فرح ��ان الخطيب
وال�شاعر فار�س دعدو�ش وال�شاعرة �أحالم بناوي.
وق ��د تخل ��ل المهرج ��ان حف ��ل توقي ��ع مجموع ��ة م ��ن
الكت ��ب الت ��ي تت�ضم ��ن ق�صائ ��د ل�شع ��راء المقاوم ��ة م ��ن
�سوري ��ة ودول �أخ ��رى وه ��ي" :نه ��ج ال�شهيدي ��ن" و"ب ��ل
�أحياء" و"�سبكباالن" و"و�صف ياران".

يذك ��ر �أن الملتق ��ى احتف ��ى بال�شع ��راء ال�سوريي ��ن
الفائزي ��ن بم�سابق ��ة م�ؤتم ��ر "القد� ��س لن ��ا" الدول ��ي
ال�شعري ��ة التي �أقامتها م�ؤ�س�س ��ة �أدبنا الدولية بم�شاركة
�شعراء من ثمانية دول عربية و�أجنبية.
و�أك ��د الم�شاركون في المهرج ��ان �أن محور المقاومة
ل ��م ي�ضع ��ف �أب ��داً برحي ��ل القادة ب ��ل ازداد ق ��وة و�صموداً
و�سيبق ��ى عل ��ى نه ��ج ال�شهيدي ��ن حت ��ى الق�ض ��اء عل ��ى
المخططات االمريكية وال�صهيونية في المنطقة.
كم ��ا �أكدوا عل ��ى �أن هذا النهج �سيبق ��ى حقيقة حتمية
را�سخ ��ة ف ��ي وجدان �أحرار العالم ،وم�ص ��در �إلهام لجيل
ال�شب ��اب ،وذك ��رى ع�صي ��ة عل ��ى الن�سي ��ان ،ت�ش� � ّكل في كل
لحظ ��ة �صفع ��ة للع ��دو ال ��ذي �أراد بجريمته ه ��ذه �إطفاء
�شعل ��ة المقاوم ��ة الت ��ي ت�ألق ��ت �أكث ��ر ف�أكث ��ر و�أثبت ��ت �أن
الكلم ��ة الف�ص ��ل للح ��ق و�أهل ��ه وم ��ا للباط ��ل �إال ال ��ذل
والخذالن.

يقدر مبدعيه
احتفاء وتكريم ...االتحاد ّ
في احتفالية تميزت بم�شاركة كبيرة وح�ضور وا�سع لمختلف �شرائح المجتمع ال�سوري ،احت�ضن المركز الثقافي
العرب ��ي ب�أبي رمانة م�س ��اء الثالثاء  2021/1/4وقائع االحتفالية التي ّ
نظمها اتحاد الكتاب العرب احتفا ًء ب�إطالق
كتاب "حكايات �أثيرة" وتكريم الم�شرف عليه والم�شاركين فيه ،وتكريماً للفائزين في جائزة حنا مينة للرواية.
وقد �أ�صدر اتحاد الكتاب العرب الجزء الأول من كتاب "حكايات �أثيرة -نفو�س �أباة وغد م�أمول" �ضمن الم�شروع
الوطني الإبداعي لتوثيق بطوالت الجي�ش وال�شعب العربي ال�سوري.
ي�ض ��م الكت ��اب مجموعة من الق�ص�ص والأحداث التي �أعي ��دت �صياغتها في عمل �أدبي يكون �شاهداً تاريخياً على
الحرب التي ُفر�ضت على وطننا الحبيب ،وهو "�شاهد حي يروي للأبناء ق�ص�ص البطولة والإباء عبر زهور �سقت
برحيقها عط�ش الوطن ف�أينع ن�صراً وظال ًال وارفة ي�ستظل بظلها كل وطني �أ�صيل".
وقد �أ�شرف على �إنجاز تفا�صيل العمل الأ�ستاذ ن�صر مح�سن بم�شاركة لجنة الإعداد التي �ض ّمت الأدباء :انت�صار
بعل ��ة ،انت�ص ��ار �سليم ��ان� ،أيمن الح�س ��ن ،ح�سن ابراهيم النا�ص ��ر� ،سمير عدنان المطرود ،ط�ل�ال �سليم ،طه الرحل،
عي�سى ا�سماعيل ،ليلى �صعب ،ليندا ابراهيم ،محمد �أحمد الطاهر ،محمد الحفري ،محمد خالد الخ�ضر ،م�ضر
الجباعي ،نبوغ �أ�سعد.
وك� � ّرم االتح ��اد الفائزي ��ن بجائ ��زة حن ��ا مينة للرواي ��ة وهم محم ��د الطاهر (المرك ��ز الأول) ع ��ن روايته "موعد
م ��ع ال�شم� ��س" و ن ��داء ح�سين (المركز الثاني) ع ��ن روايتها "�أولغا" و نجاح �إبراهيم (المرك ��ز الثالث) عن روايتها
"الهوتة".

كلمة أخيرة
كتبها :توفيق أحمد
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رئيـــ�س التحريــر:

�أ .توفيق �أحمد
مديـــر التحريــر:

د.عبد اهلل ال�شاهر
�أمينا التحرير:

جناح �إبراهيم ،داود �أبو�شقرة
هيئـة التحريـر:

محمد حسن العلي ،عيد الدرويش،

فايزة دا�ؤد� ،سليمان ال�سلمان،
د� .إبراهيم �ســـــعيد ،جهاد الأحمدية،
حممد احلفري ،معاوية كوجان،
�أو�س �أحمد �أ�سعد ،يحيى حميي الدين
الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
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اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

حنان درويش

ال ُي َّص ُ
ً
ً
ونسائيا
رجاليا
األدب
نف
ُ
ُ
مدينة الثراء اإلبداعي واألخالقي والحضاري
ومصياف
ٌ
أديبة من بالدي
إنها

�إذا ر�أي َته ��ا تم�ش ��ي يَجْ ُر ُف � َ�ك مِ � ٍ�ن �صوبه ��ا نه� � ٌر م ��ن ال ��دفء
والم ��ود ِة والأموم ��ة والأدب الرفي ��ع؛ ولأنه ��ا ابن� � ُة ري ��فٍ وبيئ ٍة
نظيف� � ٍة نظاف� � َة الم ��كان والر�ؤي ��ا والطو َّي ِة وال�سري ��رة ..بدا ُّ
كل
ذل � َ�ك عل ��ى مجم ��ل كتاباته ��ا خ�ل�ال العق ��ود الما�ضي ��ة ،ولك � ْ�ن
ِبحرف َّي� � ِة الكاتب المجتهد الم�س� ��ؤول و�صاحب الهدف النبيل،
ولأنن ��ا نك ُتبُ عنه ��ا ل�صفح ٍة واحد ٍة فقط �سنح ��اول الإ�ضاءة ما
�أمكن على �آرائها في كتابة الق�صة والكتابة للأطفال و ِذ ْك ِر م َْن
تناول ��وا مجموعا ِته ��ا ال َق�ص�صية بالنقد ومِ َّم ��ا يتي�سَّ ر في هذه
العُجالة..
قالت لي ال�سيدة حنان دروي�ش:
�إ َّن الق�ص ��ة ت�أت ��ي على �ش ��كل وم�ضة ،ومن ث� � ّم تتبلور ،وت�أخذ
ف ��ي االمت ��داد الداخل ��ي ب�أحداثه ��ا وتفا�صيله ��ا دون تبويب� ،أو
ترتي ��ب ،ليت� � َّم �صَ بُّها بع ��د ذلك دُفع ًة واحد ًة عل ��ى الورق ،تماماً
كما يقوم الراق�ص ب�أداء رق�صته الرائعة دون �أن يُف ِّكر بحركات
قدميه.
�أ�شخا� ��ص م ��ن واقعه ��ا ال ��ذي تحي ��اه ،تتعام ��ل معه ��م كم ��ا
تتعام ��ل م ��ع النا�س ف ��ي الحقيقة ..تحت ��ر ُم هذا ،و ُي َق� � ّر ُع ذاك..
تح ��زن له ��ذه ،وتف ��رح لتل ��ك ،فتراه ��م عل ��ى ال ��ورق يتن ّف�س ��ون،
ويتهام�سون..
*وال ت�صّ نف الأدب على �أ ّنه �أدب رجالي ،و�أدب ن�سائي.
*لديه ��ا تط ّلعات م�ستقبليّة ،هدفه ��ا �إي�صال ر�سالتها �إلى كل
ف ��رد ،ت�سع ��ى لأن تك ��ون الدني ��ا �أكثر جم ��ا ًال ،و�أن تق� �دّم للجيل
القادم �أدباً يع ِّم ُق �إيما َنهم بالم�ستقبل.
�أ ّم ��ا م�صي ��اف فهي مدين� � ٌة غنيّة بالمبدعي ��ن ،حيث انطلقت
الق�صّ ��ة من �ساحة الأ�ستاذ م�صطف ��ى الخ�ش رحمه اهلل ،فكتب
وبرع و�أثرّ..
*والكتاب ��ة للأطف ��ال �صعب ��ة ومتعب ��ة .وال ب� � ّد م ��ن قامو� ��س
لغوي ير�صُ ُد مفردات الأطفال.
تجربتها في التعلي ��م �ش ّكلت رافداً لها ،و�أعطتها مو�ضوعات
طِ ْفل ّي� � ًة ال يُ�سته ��ان به ��ا� ،إ�ضافة �إل ��ى ذلك ،ف� ��إ َّن الأمومة كانت
م�صدراً رائعاً لإغناء مخزونها الإبداعي.
ٌ
�صعوبات جمَّة ،باعتبارنا
*عندما نكتب للأطف ��ال تعتر�ضنا
ال نمل ��ك مقايي� ��س وا�ضح ��ة ن�ستن ��د �إليه ��ا .مث ��ال :مو�ض ��وع
الخي ��ال العلم ��ي و�إمكانية تعميم ��ه على الأطف ��ال في مختلف
البيئات ..هل هو �صالح لك ّل بيئة ،ولك ّل طفل؟..
ه ��ذا م ��ن جه ��ة ،من جه ��ة �أخ ��رى كي ��ف ب�إمكانن ��ا زج الطفل
ف ��ي مج ��ال ق�ص�ص الخي ��ال العلم ��ي ،ومنهاجه م ��ا زال حاف ًال
بق�ص�ص ليلى والذئب وغيرها..
•ال�صعوبة في تحديد المرحلة العمريّة للأطفال.
•�إغن ��اء الكت ��ب ال�صادرة عن ا ّتحاد الك َّتاب العرب بالر�سوم
الجميلة التي َت ُ�ش ُّد الطفل ،و ُتغني مخيل َت ُه.
•�إيج ��ا ُد م�صطل ��ح عرب ��ي �شام ��ل لأدب الأطف ��ال وليك ��ن
الم�صطل ��ح الذي �أطلقته �سورية« :ث َّم ��ة منظوم ٌة من الكلمات
ه ��ي م ��ن طبيع� � ِة الأدب ،وث َّم ��ة منظوم� � ٌة م ��ن القي ��م ه ��ي م ��ن
طبيع ��ة التربي ��ة ..وروع� � ُة �أدب الأطف ��ال ف ��ي اندغ ��ام هاتي ��ن
المنظومتين».
•وم ��ا يه� � ّم هو �أن ُنحِ بَّ ذلك الطف ��ل ،ونحن نقدّم له �أدباً
مع ّب ��راً خالي� �اً م ��ن ال ُعق ��د وال�صَّ نع ��ة والتك ُّل ��ف ،مليئ� �اً بال�صور
ال�ش ّفافة الملوّنة الجميلة.

مجموعاتها
والنقاد الذين تناولوا
ِ
األدباء ّ
القصصية بالنقد:

•ماج ��دة ح ّم ��ود ،هيثم الخواجة ،غ ��ازي التدمري ،طلعت
�سقي ��رق ،راتب �س ّك ��ر ،عي�سى ف ّتوح ،وليد م�ش� �وّح ،فادية غيبور،
نجي ��ب كيّال ��ي ،ع ��ارف تام ��ر ،عب ��د ال�س�ل�ام العجيل ��ي ،ال�شاعر
�سليم ��ان العي�س ��ى ،خال ��د زغري ��ت ،عب ��د العزي ��ز دروب ��ي ،عزيز
ن�صّ ��ار ،محمد �ضمرة� ،سلوم درغام �س ّلوم� ،سامر �أنور ال�شمالي،
محم ��د قراني ��ا ،خليل جا�س ��م الحميدي ،ع ��ادل فريجات ،وليد
معماري.
كم ��ا �أنه ��ا الت َزم َْت بكتاب� � ِة عمو ٍد ثابتٍ ف ��ي �صحيفتي ت�شرين
والث ��ورة و�صحيف ��ة الف ��داء بمدين ��ة حم ��اة ،لفت ��ر ٍة طويل ��ة من
الزمن.
المخطوطات المطبوعة ق�ص�ص للأطفال:
 1ـ وع ��ادت الع�صافي ��ر ق�ص� ��ص 2 ،ـ حكم� � ُة الهده ��د ق�ص� ��ص،
 3ـ �أمني ��ات خال ��د ق�ص ��ة 4 ،ـ رابع ��ة العدويّة� ..سي ��رة ق�ص�صية..
ق�ص�ص االنتفا�ضة م�شترك..
ق�ص�ص للكبار:
 1ـ ذل ��ك ال�ص ��دى 2 ،ـ ف�ضاء �آخر لطائ ��ر النار 3 ،ـ بوح الزمن
الأخي ��ر 4 ،ـ وم ��اذا بعد؟ 5 ،ـ بين مدينتين «م�شترك» 6 ،ـ مرايا:
م�شترك.
الجوائز:
•جائزة الب ّتاني ،عن ق�صّ ة «فوق الأ�سوار».

•جائ ��زة نقابة المع ّلمي ��ن ،عن ق�صّ ة ال�شم�س ال ت�شرق ك ّل
حين.
•جائ ��زة نقاب ��ة المع ّلمين ،المرتب ��ة الأولى عام  ،1998عن
ق�صّ ة للأطفال بعنوان «في عيد الفرح».
•جائزة ا ّتحاد الك ّتاب العرب عن ق�صّ ة «المعطف».
•جائزة الطفل العربي في «�أبو ظبي» ،عن ق�صّ ة «�أمنيات
خالد» عام 2000م.
•جائزة الطفل العربي في «�أبو ظبي» عن �سيرة ق�ص�صيّة
«رابعة العدويّة» عام 2005م.
المهام اال ّتحاديّة:
•مدير تحرير جريدة الأ�سبوع الأدبي.
•ع�ضو مجل�س ا ّتحاد الك ّتاب العرب لدورتين متتاليتين.
المهام الخارج ّية:
•دع ��وة �إل ��ى ال�شارق ��ة للم�ساهم ��ة ف ��ي برنام ��ج للأطف ��ال
بعنوان «الباقة».
•دع ��وة �إل ��ى الكوي ��ت للم�ساهم ��ة في ن ��دوات و�أم�سيات في
العام الذي كانت فيه الكويت عا�صم ًة للثقافة العربيّة.
وبع ��د �أن ق ��ر�أ ال�شاعر �سليمان العي�س ��ى كتابَها الجميل (بو ُح
الزمن الأخير)
ِ
كتب هذه الق�صيدة في  1999/9/3وهي مهداة �إلى م�صياف
وحنان دروي�ش:
ق�صائدي
ف�ضاء
كنتم براعمَ يف ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َول َكمْ نذرْت ق�صائدي ..ولهاتي
يا ً
زهرة بر ّي ًة َحم ََل ْت �إىل
َ
َ
العطرات
يبْ�سي �أريج ه�ضا ِبنا
ِ
َغ َّني ُْت فيها َ
يوم عُ ْ�شبَها
ذات ٍ
ُ
َ
و�صخورَها ووهبْتها �صبواتي
أر�ض َ
ُك َّنا َ
ن�شوة ك� ِأ�سها
جنون ال ِ
رق�صة احللوين واحللوات ِ
يف ِ
ونغيبُ ُ
نحن ..ن�ضي ُع يف جُ َل ِج ال�سُّ رى
ونظل َ
ُّ
آهات
فوق بيوتكم � ِ

َق� � َر�أَ ْت حن ��ان دروي� ��ش و َك َتب َْت في ّ
�سن مب ّك ��رة .فتحت عينيها
عل ��ى الدني ��ا ،ف ��ر�أت والده ��ا م�سكون� �اً بنه ��م الق ��راءة ..ب�ش ��كل
َ
الحرف،
مبا�ش ��ر� ،أو غي ��ر مبا�ش ��ر� ،سَ ر َْت َع� �دْوا ُه �إليها .عَ�شِ َق ��تِ
وتع ّل َق ��ت بم ��ن يق ��ر�ؤون ،وكان ��ت تغاف� � ُل الوقت ك ��ي يت�س ّنى لها
�أن تنه ��ل م ��ن مَعين المعرف ��ة ،وتلتقي ب�أ�صحابه ��ا ،وتتزوّد من
مجال�سهم بما يُغني الأيّام ،القادمة ..وتقول حنان:
ُ
مخطوطات والدها وَجدّها ح َّي ًة ح َّتى الآن ،ت�ضمّها
ما زالت
مكتب� � ٌة تعت� � ُّز بوجودها ه ��ي و�إخو ُته ��ا ،لأ َّنها ُتعتبر �إرث� �اً حميداً
ي�ضاه ��ي كن ��وز الدني ��ا ب�أ�سرها .قدّ�س ��ت الكلم ��ة ،وتن ّف�ستها مع
اله ��واءَّ ،
وع�ش� ��ش ف ��ي خياالتِها مفهو ُمه ��ا الخالد ب�أ َّنه ��ا البدء،
و�أ َّنه ��ا م�شرو ُعه ��ا الأزلي� ...أبوها ،هذا ال ��راوي ال ّأخاذ ،زرع في
نف�سه ��ا �شج ��ر ًة عمالق� � ًة ا�سمه ��ا «الق�ص ��ة»َ ،ن َم � ْ�ت لديه ��ا �شيئاً،
ف�شيئ� �اًَ ،ب ْر َع َم � ْ�ت ،ث� � َّم �أثم ��رت بع ��د حي ��ن ،مرحل� � ُة االبتدائ ّي ��ة
�أم َْ�ض ْته ��ا في مدار�س دم�شق التي �أ�سعفت داخلَها بواح ٍة فوّاحة
ا�ستم� �دّت م ��ن فيئها ظال ًال وارف ًة بالعط ��اءُّ .
كل ملمح في تلك
المدينة تغلغل في �شرايينها ،وترك موقعاً �أثيراً لديها .وحين
حك ��م عليه ��ا بالرحيل عنها ،بكت ،وبقيت جم ��ر ُة الفقد م َّتقد ًة،
متزامن� � ًة مع ا ّتقاد حبه ��ا ليا�سمينها المرتحل دائماً �إلى دمها.
مدين� � ُة حم�ص الت ��ي �أَم َْ�ض ْت فيه ��ا المرحل� � َة الإعدادية خ ّففت
�شيئ� �اً م ��ن وج ��ع الن� ��أي ،فق ��د كان المر َك� � ُز الثقاف ��ي قريباً من
بيته ��ا تلج� ��أ �إليه ك ّل ي ��وم،
ُ
وتجل�س في قاع ��ة المطالعة �ساعاتٍ
طوا ًال.
م�صي ��اف ـ م�سقط ر�أ�سها ـ �أَ ْن َ�ضجَ ْت تجرب َتها البكر ،وبلورتها
ف ��وق من�صَّ ِة المركز الثقافي ،ف�أ�ضافت تلك المدينة ال�صغيرة
�إل ��ى مخزونه ��ا مخزون� �اً � َآخ َر َّ
معط ��راً ب�أريج الطيب ��ة والجمال

الم�ستم ��د م ��ن الطبيع ��ة ال�ساح ��رة الزاخ ��رة بط�ل� ّاب العل ��م
والمعرفة ..الك ّل �شجَّ عها ..الأهل ،والأقارب ،المجتمع برمّته،
وم ��ن ث ّم ال ��زوج الذي جعل حياتها �أكثر ا�ستق ��راراً بوقوفه �إلى
جانبها ،وح ِّثها على المتابعة ،ف�أت َّم ما بد�أه والدها.
في زمن الحق ،اختارت الق�صّ ة الق�صيرة �إبداعاً �أدبياً َم َّي َز ْتهُ
عن �سواه� ،إذ اعتب َر ْت ُه َّ
الفن الذي يُوجِ ُد التواز َن والحياة ..وقد
جَ َعلَ � ْ�ت من الق�صّ ة هويته ��ا ،لأ ّنها وَجَ د َْت �أ َّنه ��ا تنا�سب �أ�سلوبها
وم�شاعره ��ا ،وتترج ��م ب�ص ��دق م ��ا يعتمل ف ��ي داخله ��ا ودواخل
الآخري ��ن ،وترب ��ط م ��ا بي ��ن الخا� ��ص والع ��ام ،بحي ��ث تكون في
الع ��ام اب َن َة الحياة ،ا ْب َن َة المجتمع ،العي � َ�ن التي تراقبُ وت�شاهد
وتح ّل ��ل وتفه ��م وت�سع ��ى با�ستم ��رار اللتق ��اط جزئي ��ات الحياة،
وتخزي ��ن مالم ��ح ك ّل �شخ�صي ��ة ،وفي الخا� ��ص ذاك ��ر ًة و�أفكاراً،
الن�ص وتقول حنان:
وم�شاع َر ت�صوغ ّ
من ال�صعب �أن نف�صل بين هذا وذاك� ..إذ لي�س في المفهوم
النهائ ��ي خا� ��ص وع ��ام ،و�إ َّنم ��ا هن ��اك تداخ ��ل يقودنا �إل ��ى فكرة
رئي�س ��ة تتع ّل ��ق بمنهجيتي ف ��ي الكتابة ..فمن يق ��ر�أ ق�ص�صي ال
يلم ��ح الهاج� ��س الن�سائ ��ي ،وال يرى ال َه� � َّم الأنث ��وي بمعزل عن
بق ّي ��ة الهم ��وم ،و�إ َّنم ��ا ي ��رى ح�ض ��وراً اجتماع َّي� �اً وفكر ّي� �اً عا ّم� �اً،
ووجع� �اً �إن�سان ّي� �اً �شام�ل� ًا يخ� � ّ�ص الرج ��ل والمر�أة مع� �اً ،ويخ�ص
الإن�س ��ان ك�إن�س ��ان� .أن ��ا ال �أق� � ّر ب�أدب ن�سائ ��ي ،و�أدب رجال ��ي� ،إ ّنما
الأدي ��ب من يتلمّ�س �أوج ��اع الآخرين و�آالمه ��م .كلماتي �سالفة
الذك ��ر موج ��ود ٌة عل ��ى غ�ل�اف مجموعت ��ي الق�ص�ص ّي ��ة الأول ��ى
«ذل ��ك ال�ص ��دى» ..الت ��ي تب َّن ��ت م�ضامي � ُ�ن ق�ص�صه ��ا �أف ��كاري
كل ق�صَّ � � ٍة مو�ضوعاً حيات َّياً
ومبادئ ��ي ف ��ي الكتابة ،حيث تتناول ُّ
مع ّين� �اً بدءاً م ��ن ق�صَّ ة الكهف» ،مروراً بق�صَّ ة «المعطف» ..وقد
تن ��اول النقد المجموع ��ة ،و�أجمع �أ ّن قلمها الجاد ّ
يب�شر ب�صوت
قويّ ينطلق من �أر�ض �صلبة ،وب�أ َّنها �أديبة ملتزمة.
�أح� � ُد الن ّق ��اد كت ��ب ف ��ي جري ��دة ت�شري ��ن مق ��ا ًال �ساخ ��راً ،ب�أ َّنه
فوج ��ئ بع ��د ق ��راءة الكت ��اب ب�أ ّن م ��ن كتب ��ت الق�ص�ص ه ��ي �أنثى
ا�سمه ��ا حن ��ان دروي� ��ش ،وكان ّ
يف�ض ��ل ل ��و كان اال�س ��م ه ��و ا�س ��م
رج ��ل ..طبع� �اً المو�ضوع ل ��م يزعجه ��ا ،ولم يبدّل م ��ن قناعتها
�شيئ� �اً ،وبقي ��ت عل ��ى النهج ذاته ف ��ي الكتاب الثان ��ي «ف�ضاء �آخر
لطائ ��ر النار» ..والق�صّ ة المذكورة هي ّ
المف�ضلة عندها �ضمن
المجموع ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى ق�ص ��ة «خ ��ادم مطي ��ع ج� � َّداً» ..هات ��ان
الق�صّ ت ��ان تدخل فيهم ��ا تركيبة نف�سيّة تجع ��ل المتل ّقي يعي�ش
معهم ��ا ب�ش ��كل متجاوب .ف ��ي مجموعتها «ب ��وح الزمن الأخير»
حَ َّق ْق ��ت نقل ًة ملمو�سة عن ال�سابق ،وذل ��ك الزدياد خبرتها بفن
الق� � ّ�صّ ،
والطالعه ��ا �أكث ��ر عل ��ى �أدوات ��ه ،ولمعاي�شته ��ا الغن ّي ��ة
للواق ��ع .فالبط ��ل لديها �إمّا �شخ�صية ،و�إم ��ا حالة ،و�إمّا موقفٌ
تتعام ��ل معه ع ��ن طري ��ق مال�صقت ��ه ،وتقمّ�ص هموم ��ه ،حيث
تحت ��رم م ��ن خالله ��ا ذهن ّي ��ة ك ّل ق ��ارئ ،وتت ��رك له ك� �وّة معيّنة
يط� � ّل فيه ��ا عل ��ى المدل ��ول ال ��ذي ينا�سب ��ه� .أي�ض� �اً تم َّك َن � ْ�ت من
القف ��ز فوق �أ�سوار ال�شعريّة التي َغ ِر َق ْت فيها َردْحاً من الزمن،
طبع� �اً لم تتخ َّل عن هذه ال�شعريّة فيما بعد ،لكنها �صارت �أكثر
دراي ��ة بتوظيفه ��ا ،و�أكث ��ر د ّق ��ة بانتق ��اء الم ��كان المنا�س ��ب لها،
وق ��د ح�صل ��ت خالل م�سيرته ��ا الأدبيّة على جوائ ��ز كثيرة ،كان
�أوله ��ا ق�صّ ��ة بعن ��وان «ال�شم�س ال ت�شرق ك ّل حي ��ن» ،عام 1986م،
منا�صف ��ة م ��ع ق�صّ ��ة الأدي ��ب ح�س ��ن حمي ��د بعن ��وان «بانتظ ��ار
ال�صب ��اح» ..الق�صّ ت ��ان من�شورتان ف ��ي مج ّلة �ص ��وت المع ّلمين،
ُن ِّو َه وقتها �إلى تميّزهما وجودتهما..
َك َت َب ��ت حن ��ان دروي� ��ش حت ��ى الآن �أرب ��ع مجموع ��ات طفلي ��ة،
وتعتب ��ر كتابته ��ا للأطف ��ال جزءاً م ��ن م�سيرته ��ا الأدبية ب�شكل
ع ��ام ،وعم ُله ��ا ف ��ي مهن ��ة التعلي ��م جعله ��ا قريب ��ة م ��ن عال ��م
الأطف ��ال ،هذا �إلى جانب ت�أثير �أوالدها ،فقد �شعرت �أ ّن الطفل
بحاج ��ة �إل ��ى الق�صّ ��ة �أكثر م ��ن �أي �شيء �آخر ،فه ��ي حامل جيّد
ل ��ك ّل القي ��م ،لك ��ن دون مبا�ش ��رة �أو ح� � ّ�س تعليم ��ي ،الطفل ذكي
ج ��داً وعلين ��ا �أن نك ��ون حذرين في التعامل مع ��ه ،لذلك �أ�شارت
�إل ��ى �أن ��ه بحاج ��ة �أو ًال للمتعة ،ث ��م ي�أتي دور التوجي ��ه والإر�شاد
فحن ��ان ف ��ي �أثناء الكتاب ��ة للأطفال تلت�ص ��ق بنفو�سهم ،تتوحّ د
مع تفكيرهم ،تراجع ما ا�ستطاعت من كتب تخت�ص بهم../
�أغلب الق�ص�ص التي َك َت َب ْتها �أك�سبتها جوائ َز �أدبيّة ،منها:
ق�صّ ��ة احتج ��اج الحروف ،وديم ��ة تحبّ المط ��ر� ،أخذتها من
�شخ�ص ّي ��ة ابنته ��ا ديم ��ة ،وربط ��ت بي ��ن مدل ��ول ا�سمه ��ا ،وبي ��ن
مدلول المطر الجميل ..تناول بع�ض الن ّقاد ق�ص�صها بال�سلب
والإيجاب ،و�أ�شاروا �إلى مواطن الخلل .ح ّللوها ،وقدّموا ر�أيهم
ال ��ذي تحتر ُم ُه حنان ،و�أخذته بعي ��ن االعتبار ،واعتبرته دلي ًال
و ْق َتها لدخول هذا المجال ال�صعب من الكتابة.
وهاه ��ي المبدع� � ُة حن ��ان دروي� ��ش تعي� ��ش م ��ا بي ��ن م�صي ��اف
ودم�ش ��ق ،وتتاب ��ع الكتاب ��ة بخب ��ر ٍة عالي� �ةٍ ،وح� � ٍّ�س �أكث� � َر جم ��ا ًال
ون�ضجاً..
نتمنى لها كل الخير والعافية وال�سالم.

