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بعد مرور عامين على �غتيال �لقائد �ل�ضهيد �لحاج قا�ضم �ضليماني ورفاق دربه، يبدو �لم�ضهد �أكثر و�ضوحًا، 
ال�ضيم��ا بع��د �الإف�ضاح عن بع�ض �ل�ضركاء في عملية �الغتيال �لجبان��ة و�أ�ضبابها، ذلك �أن �لقائد �ل�ضهيد كان 
ي��درك تمام��ًا خط��ورة دور �لكيان �ل�ضهيوني في ما ح��دث ويحدث في �لمنطقة، كما �أن��ه كان �لقيادي �الأكثر 
حر�ض��ًا عل��ى مقارعة �لم�ضاريع �ل�ضهيو/�أميركي��ة و�إف�ضالها، هذه �لم�ضاريع �لتي ته��دف �إلى تفتيت �لمنطقة 
عب��َر �إذكاء ن��ار �لحرب �الإرهابية �لتي �ُضّنت عل��ى �ضورية وغيرها من �لدول �لتي �أخذت على عاتقها مو�جهة 
تل��ك �لم�ضاري��ع، وبالتالي كان ال بد من توحي��د �لجهود �الأميركية �ل�ضهيونية في �ضبي��ل �لتخل�ض من �لقائد 
�ل�ضهي��د، كي��ف ال، وهو �لذي كان يحث �لجميع على محاربة �لكي��ان �ل�ضهيوني، ويحذر �لجميع ُمْطِلقًا مقوَلَتُه 

�ل�ضهيرة لجنوده: »لي�ض لديكم �لمزيد من �لوقت، عدونا هو �إ�ضر�ئيل، �إ�ضر�ئيل.«؟
و�إذ� كان بع�ضهم قد نفى، لحظة �الغتيال، وجود دور �ضهيوني في عملية �الغتيال، �إال �أن هذ� �لنفي �أ�ضبح 
حقيق��ة بع��د عامين من �الغتيال، وباعتر�ف قادة �لعدو �أنف�ضهم، فها هو �لجنر�ل �ل�ضهيوني »تامير هايمان« 
رئي���ض �لمخابر�ت �لع�ضكرية �ل�ضهيونية »�أمان«، و�ل��ذي تقاعد قبل �ضهر من نهاية عام ٢٠٢١ تقريبًا، يوؤكد 
للم��رة �الأول��ى »�أن جه��از �لمو�ضاد �الإ�ضر�ئيلي لعب دورً� ب��ارزً� �إلى جانب نظيره �الأميرك��ي في عملية �غتيال 

�لل��و�ء »قا�ضم �ضليماني« قائد فيلق �لقد���ض في �لحر�ض �لثوري 
�الإير�ني في �لثالث من كانون �لثاني عام ٢٠٢٠م لحظة و�ضوله 
�إل��ى مط��ار بغ��د�د، قادمًا م��ن دم�ض��ق«. وكان �ل�ضاب��ط �لمذكور 
ق��د �أكد في لق��اء لمجلة »مابات م��االم« �ل�ضهيوني��ة، �أن عملية 
�غتي��ال »�ضليمان��ي« ُنّف��ذت بجه��ود ��ضتخبار�تي��ة �إ�ضر�ئيلي��ة 
وبم�ضاعدة �أميركية، م�ضيرً� �إلى �أن عملية �الغتيال ُتَعّد �إنجازً� 
��ضتخبار�تيًا؛ كونها �ضربًة لعدو »�إ�ضر�ئيل« �الأول ح�ضب و�ضفه، 
بل �إن »هايمان« �عترف بقوة �ضخ�ضية �لقائد �ل�ضهيد وتاأثيره، ال 
�ضيما �أنه �ضخ�ضية ذ�ت �إمكانات ع�ضكرية و��ضتخبار�تية كبيرة 
 من �ضاأنها �الإ�ضر�ر با�ضتقر�ر »�إ�ضر�ئيل« و�الإقليم، ح�ضب و�ضفه.
وبالتال��ي فق��د �أثبت �لعدو �ل�ضهيوني، بم��ا ال يدع مجااًل لل�ضك، 
�إ�ضهام��ه �لكبي��ر و�لفاع��ل ف��ي �غتي��ال �لقائ��د �ل�ضهي��د »قا�ضم 
�ضليمان��ي« ورفاق دربه، وهو �عتر�ف من �ضاأنه �أن يفتح �لجبهات 
جميعه��ا �أم��ام �لمقاومة لالنتقام م��ن قتلة �ل�ضهي��د في مختلف 
�ل�ضاح��ات، ذل��ك �أن �غتيال��ه ل��م يكن ف��ي �ضاح��ة �لمو�جهة �أو 
�إنم��ا كان  �الإير�ني��ة،  �الإ�ضالمي��ة  �لجمهوري��ة  �أر��ض��ي  د�خ��ل 
خارجه��ا، وهذ� م��ن �ضاأن��ه �أن ي�ضمح لق��وى �لمقاوم��ة وف�ضائلها 
فع��ل �ل�ض��يء عينه في كل �أنح��اء �لعالم، وهو م��ا يعني مهاجمة 

�الأهد�ف �ل�ضهيونية و�الأميركية في مختلف �أنحاء �لعالم.
وبالرغ��م م��ن �لتع��اون و�لتن�ضي��ق �لكبيري��ن بي��ن �الأمريك��ي 
و�ل�ضهيوني في عملية �الغتيال، فاإن موقع »Axios” �الأمريكي 
�أك��د ف��ي تقرير ل��ه ن�ضر بتاري��خ /١6 كان��ون �الأول ٢٠٢١/، �أن 
عملي��ة �الغتي��ال ف��ي كان��ون �لثان��ي ٢٠٢٠ فج��رت �أزم��ة بين 
�لرئي�ض �الأمريكي �ل�ضابق “دونالد تر�مب” و”�إ�ضر�ئيل”، رغم 
�أنه��ا بدت بمثاب��ة ذروة �لتعاون �الأمريك��ي �الإ�ضر�ئيلي في ذلك 
�لوقت، ال�ضيما و�أن �إز�حة �ل�ضتار عن كو�لي�ض �الأمور ك�ضف �أنها 
�أ�ضبح��ت بوؤرة رئي�ضية في �لعالقات بي��ن �لبلدين، وينقل موقع 
Axios ع��ن م�ض��وؤول كبير �ضابق ف��ي �إد�رة “تر�مب” تاأكيده 
�أن �لرئي���ض �ل�ضاب��ق توق��ع �أن ت�ضطل��ع �إ�ضر�ئي��ل ب��دور �أكث��ر 
فاعلي��ة في �لهجوم، وهو ما يتناق�ض م��ع معلومات �أوردها موقع 
“�إ�ضر�ئيل”  �أن  “Yahoo News” وتوؤك��د ه��ذه �لمعلوم��ات 
��ضتخبار�ت��ي  بدع��م  �الأمريكي��ة،  �لمتح��دة  �لوالي��ات  �أّم��دت 
�أ�ضا�ضي في �لعملي��ة، و�ضمل ذلك تتبع �لهاتف �لمحمول لل�ضهيد 
“قا�ض��م �ضليمان��ي”، ول��ذ� ف��اإن �لم�ض��وؤول �ل�ضابق ف��ي �الإد�رة 

�الأمريكي��ة يق��ول: “�إن غ�ض��ب تر�مب ينق�ضه �لتبرير، لكنه و�ضع �الأمر في �ضياق �لموقف نف�ضه �لذي يتخذه 
من �لناتو، وهو �أن حلفاء �لواليات �لمتحدة يريدون منها �أن تقاتل عنهم”.

ه��ذه �لمعلوم��ات �لمت�ضابك��ة و�لمعق��دة ظاهريًا تجي��ب عنها �ضحيف��ة “�لجريدة” �لكويتية ف��ي و�حد من 
تقاريره��ا �لمن�ضورة مطلع عام ٢٠١9 و�ل��ذي يوؤكد �أن و��ضنطن منحت �ل�ضوء �الأخ�ضر ل� “�إ�ضر�ئيل” الغتيال 
“�ضليمان��ي”. وبالتال��ي ف��اإن �لتباطوؤ �ل�ضهيوني في تنفيذ �لعملية هو �ل��ذي �أزعج �لرئي�ض �الأمريكي �ل�ضابق، 
كما �أن دقة �لمعلومات �لتي قدمت من قبل �ل�ضهاينة جعلته ينفذ عملية �الغتيال في �لوقت �لذي تمت فيه، 
متهم��ًا حليف��ه �ل�ضهيوني باأنه لم يح�ض��ن �لت�ضرف في هذ� �لموق��ف، وموؤكدً� في �لوقت نف�ض��ه: “�أن �إ�ضر�ئيل 

خذلته خذالنًا كبيرً� في هذ� �لحدث، و�ضوف ي�ضمع �لنا�ض تفا�ضيل ذلك في �لوقت �لمنا�ضب”.
بق��ي �أن نق��ول: �إن �العت��ر�ف �ل�ضهيوني بالم�ضاركة في عملي��ة �الغتيال جاء لينتزع »�ض��رف �الغتيال« من 
�الأميرك��ي، �أو ليوؤك��د، عل��ى �الأقل، �لت�ضاركي��ة �لدنيئة في عملية �الغتي��ال، �إال �أنه �ضيكون ف��ي منزلة �لريح 
�لت��ي م��ن �ضاأنها �أن تفتح �لباب عل��ى م�ضر�عيه �أمام �لعمليات �النتقامية لق��وى �لمقاومة، وهي عمليات ينبغي 
�أن تك��ون ف��ي قوة جريمة �الغتيال وفي حجمها، كما ينبغي �أن تكون ف��ي حجم طموحات �ل�ضهيدين �ضليماني 
و�لمهند���ض، �لت��ي لم تك��ن لتتوقف �إال بتحرير فل�ضطي��ن، كل فل�ضطين، وهو ما يعني تدمي��ر �لكيان �ل�ضهيوني 

و�إز�لته.

االفتتاحية
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عن����وان ال فت لرواية /مرغريت الجمل/ المحامية 
ال�صوري����ة والت����ي بلغ ع����دد �صفحاتها نح����وا من مئتين 
واأربعي����ن �ص����فحة و�ص����تها بلوح����ة عتبًة اأول����ى للحكاية 
لرجٍل كاأنه الخيال وظل مثله وطبيعة رمادية طاغية 
في اأعالها اللون االأ�ص����ود الدال على الت�صاوؤم وهذا ما 
اأظهرت����ه الرواي����ة من����ذ �ص����فحاتها االأولى وحت����ى اآخر 

حرف.  
ته����دي الكاتب����ة روايته����ا اإل����ى رفي����ق دربه����ا وبع�����ض 
�صديقاته����ا الالتي كن لها العون وال�صعادة في الحياة 
بعك�����ض م����ا ورد ف����ي الرواي����ة الت����ي خلت م����ن ال�صداقة 

تقريباً.
قطع����ت الكاتبة روايتها اإلى مجموعة من العنوانات 
المبهمة التي تحتاج اإلى اإعمال الفكر لحل مدلوالتها 
فابتداأت بالعنوان االأول المحارة االأولى وبين قو�صين 
لوؤل����وؤة ال�صفق����ة وحددت الزم����ن عنواناً اآخ����ر »ال�صاعة 
ت�صي����ر اإل����ى الخام�ص����ة ع�ص����راً بتوقيت مدين����ة المحار 
م����ن يوم الخمي�ض اأحد اأيام مطل����ع الخريف من العام 
2010« لتنتق����ل بعده����ا اإلى عنوان اآخ����ر« لوؤلوؤة الع�صق« 
ف����ي الزم����ان  والمكان  ذاتهما لتنقلنا الكاتبة بعد ذلك 
اإل����ى المح����ارة الثانية ف����ي ال�صاعة نف�صه����ا تقريباً وفي 
الم����كان نف�صه وف����ي عملية تداع لالأفكار تب����داأ الكاتبة 
ف�ص����اًل جدي����داً تحت عنوان: قبل ث����الث �صنوات وبين 
قو�صي����ن لوؤل����وؤة العي����ن الدامع����ة، وهك����ذا تم�ص����ي بن����ا 
الكاتب����ة بين محاراتها والآلئها حت����ى المحارة الثامنة  
ولوؤل����وؤة اأهزوجة الظل حي����ث اأ�صبحت ال�صاعة الثامنة 
بتوقي����ت مدين����ة المح����ار من ي����وم الخمي�ض م����ن العام 

2010 ثم تنهي الرواية بلوؤلوؤة البقعة الم�صيئة.
الرواي����ة بمجمله����ا تنتم����ي اإل����ى الواقعي����ة ال�صحرية 
الت����ي ب����رع فيه����ا كت����اب اأمري����كا الالتينية فق����د اأفردت 
اأو  ال�صخ�����ض  بي����ن  للح����وار  كامل����ة  ف�ص����واًل  الكاتب����ة 
االإن�ص����ان وبين االأر�صين الثالث التي عنت بها الكاتبة 
تل����ك العوام����ل النف�صي����ة الت����ي يتك����ون منه����ا االإن�ص����ان 
واأعن����ي به����ا االأن����ا واالأن����ا االأعل����ى واله����و الت����ي اأ�ص�صه����ا 
فروي����د موؤ�ص�����ض عل����م النف�����ض الحديث. �ص����راع جميل 
بي����ن الظل ث����م ال�صيطان ثم المالك وم����ن ثم النف�ض، 
وف����ي ه����ذه الف�صول تم�ص����ي بنا المبدع����ة من جريمة 

فيم����ا  اأخ����رى  جريم����ة  اإل����ى 
اأحج����ار  تداعي����ات  ي�صب����ه 
الدومينو، حيث طغت مهنة 
المحامية على اأكثر الرواية 
ل����وال اأن طرزته����ا بكثير من 
الت����ي  والحكم����ة  الفل�صف����ة 
اأثقل����ت عل����ى الرواي����ة الت����ي 
ال تحتم����ل كل ذل����ك وكاأنني 
بالكاتب����ة اأفرغ����ت كل ما في 
جعبته����ا وفكره����ا فاأفقدتها 
بع�����ض المتع����ة الت����ي غلب����ت 
على اأكثر ف�صولها و�صردها.

الرواية
فه����ذه  �صابق����اً  قل����ت  وكم����ا 
الرواية تنتمي اإلى الواقعية 

ال�صحري����ة لما حملت����ه من اأحداث تنتم����ي اإلى ما فوق 
الخي����ال اإن ج����از التعبير وال �صيما 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 اأننا ب�ص����دد رواية 
ثاني����ة داخل الرواية بحيث اأج����ادت الكاتبة في خو�ض 
غم����ار �صراع����ات النف�����ض االإن�صاني����ة باأ�صل����وب ب�صي����ط 
خالجه بع�ض التعقيد في ا�صتبيان المعاني المعتمة.

نح����ن في ه����ذه الرواي����ة اأم����ام �صخ�صي����ات مت�صارعة 
كاره����ة هزمته����ا الم�صال����ح ف�ص����اع الح�����ض االإن�صان����ي 
لديها ليطغى المال بكل جبروته وبط�صه، فالعائلتان 
المتحابتان عائل����ة �صليمان وعائلة عثمان تحولتا اإلى 
عدوي����ن �صر�صين. وكما في الحكايات المتداولة يحب 
تي����م بن عثمان اأ�صيل بنت �صليم����ان وهي تحبه بالمثل 
لكن االأب يطرده حين ياأتي طالباً يدها من دون �صبب 
اإال تل����ك الكراهية المتاأ�صلة بين العائلتين. يتفق تيم 
م����ع اأ�صيل عل����ى الهروب وال����زواج �صراً وه����ذا ما حدث، 
يغ�صب االأهل ولكن الفاأ�ض وقعت على الراأ�ض فيدخل 
عثم����ان اإث����ر ذلك اإل����ى الم�صت�صفى وتنه����ار �صحة �صعاد 
اأم اأ�صي����ل الت����ي كان����ت تهت����م بالجمعي����ات والم�صاعدات 
االإن�صاني����ة وب����دا اأنها في غمرة تل����ك االهتمامات التي 
تظهره����ا بالجاه وال�صلطة الت����ي ت�صعى اإليها بدت اأنها 

ن�صي����ت ابنته����ا الوحي����دة لذل����ك وقع����ت ف����ي غ����رام تيم 
الو�صي����م اب����ن الج����اه والم����ال والث����راء الفاح�����ض ال����ذي 

ورثه عن اأبيه.
ج����واد الث����ري اب����ن ع����م تي����م يهرب بهم����ا اإل����ى مدينة 
اليا�صمين حيث �صقته البالغة البذخ والثراء والجمال 
حركات����ه  بع�����ض  ب�صب����ب  ولك����ن  ذل����ك  اأ�صي����ل  ي�صع����د 
المق�ص����ودة تخ����اف من����ه وتخب����ر تيم����اً ع����ن ذل����ك، فلم 
ي�صدقه����ا، واإذ خ����رج تي����م م����ن ال�صق����ة لغر�����ض م����ا فاإذا 
بالكاتبة تجلب لنا جواداً اإلى ال�صقة محاواًل االعتداء 
عل����ى اأ�صيل التي بهره جماله����ا فقاومته و�صربته على 
راأ�ص����ه ف�صجت����ه وه����رب مول����واًل يغط����ي وجه����ه ك����ي ال 
يعرف����ه اأحد. يع����رف تيم باالأمر بع����د اأن اأخبرته اأ�صيل 
فيت����رك ال�صق����ة اإلى �صقت����ه التي ا�صتراه����ا اأبوه في حي 
ال�صهبن����در بدم�ص����ق، لكن����ه ال ي�ص����دق رواية اأ�صي����ل باأنَّ 
ج����واداً ل����م يعتِد عليه����ا فحاول الث����اأر لكرامته واعتراه 
الكثي����ر م����ن الح����زن واالألم ول����م يعد يقرب م����ن اأ�صيل 
الأكث����ر م����ن اأ�صبوعي����ن، لكن الكاتب����ة �صرعان م����ا قتلت 
ج����واداً بحادث �صير ربم����ا لتريحنا من عناء الثاأر، لكن 
لتك�ص����ف لنا في ال�صفحات التالية بكثير من الت�صويق 
والحرفي����ة اأن جواداً كان يعم����ل لدى عثمان وذات يوم 
اكت�صف����ه ي�صاج����ع زوج����ه الت����ي طلقه����ا بع����د ذل����ك. اإذا 
فم����ا اعت����داوؤه على اأ�صيل اإال ث����اأٌر لكرامته وحياته التي 

هدره����ا وال����د تي����م. نح����ن اإذا ف����ي م�صتنقع اآ�ص����ن يفوح 
بالغ����در والجن�����ض والث����راء والخيانة. تدخ����ل على اأثر 
كل ذل����ك اأ�صيل اإلى الم�صت�صفى لي����زف الطبيب الخبر 
اإل����ى تي����م ب����اأن زوج����ه حام����ل، لك����ن مم����ن؟ من����ه اأم من 
ج����واد؟ ليقرر بخطة و�صيعة و�صع حد لحياة الجنين 
واإذ تح����اول اأ�صي����ل و�صع ح����د لحياتها ب�صب����ب خذالنها 
م����ن تيم ومع�صي����ة والديها بمحاول����ة انتحارها برمي 
نف�صه����ا بالبح����ر ف����اإذا بالمنق����ذ االإن�ص����ان ال����ذي اأنق����ذ 
حياته����ا واأقنعه����ا فيما بع����د بالعودة اإل����ى اأهلها، ليرفع 
اأبوه����ا دع����وى ط����الق عل����ى تي����م بتحري�����ض م����ن اأ�صيل 
ولينتهي هذا الحب الذي بدا لي حباً �صخيفاً. لم تنته 
الحكاية الت����ي ترويها الكاتبة ففي غمرة االأخذ والرد 
بي����ن تي����م واأبي اأ�صي����ل ياأتيه ات�ص����ال هاتفي م����ن امراأة 
تدع����ى اأمينة ليالقيها في مكان م����ا من اأجل الطالق 
فخرج تيم اإلى المكان المحدد واإذا بهراوة تنهال فوق 
راأ�ص����ه فيفقد الوعي وما تلبث الكاتبة اأن تفاجئنا باأنه 
بع����د ع����دة اأي����ام وجدت جثة تي����م مه�صمة بع����د اأن اأعدم 
لن����ا  ال�صرط����ة والتحقي����ق وليخ����رج  ليب����داأ دور  �صنق����اً 
بع����د التحقي����ق �صاب م�ص����وه يدعى جميل لع����ل الكاتبة 
اأرادت مناكدتن����ا ف�صمت����ه هذا اال�ص����م. فما ق�صة جميل 
ه����ذا؟ اأعتق����د ال داعي اأن اأخبركم فهو ككل اأبطال هذه 

الرواية �صحية وقاتل.    
   بكثي����ر م����ن التكثي����ف اأرى اأنَّ الراوي����ة متمكن����ة من 
اأدواته����ا وال �صيم����ا م����ن تقطيعها الفن����ي المتميز ومن 
ه����ذا التداع����ي والرج����وع خطف����اً بمهنية عالي����ة واأثني 
عليها كذلك في تمييزها للفرادة االإن�صانية التي على 
اأكتافه����ا يبل����غ التط����ور منته����اه ف����ي مجتمع����ات دائرية 
التفكي����ر اأق����رب اإل����ى القطيع م����ع االأ�صف. لكنن����ي اآخذ 
عليه����ا كثيرا من االأخط����اء العامية الت����ي ا�صتخدمتها 
ظن����اً منها اأنها ف�صيحة )تزرع بداًل من تذرع، المذري 
ب����دال من المزري، ا�صتمريت بدال من ا�صتمررت وغير 
ذل����ك( كذلك هن����اك انتقال غي����ر م�صوغ ف����ي ال�صفحة 
80 اإل����ى ال�صفحة التي تليها حيث كانت الكاتبة تروي 
عن العرو�صي����ن واإذا بها اأ�صبحت تروي عن الوالدين، 
وبالمجم����ل فالرواي����ة تع����د اإ�صاف����ة مهم����ة اإل����ى االأدب 

العربي باأ�صلوبها وفنيتها ومحتواها. 

ليس األمر كما يبدو
لؤلؤة األرضين الثالث

 -1979 �صيمون���وف  ق�صطنطي���ن  لل�صاع���ر  الق�صي���دة 
1915 ال���ذي �ص���ارك بنف�صه في المعارك �صد النازية بما 
ف���ي ذل���ك في تحرير عدد م���ن دول اأورب���ا – والق�صيدة 
م���ن ال�صه���رة بحيث ي�صع���ب اأن تجد دار�ص���ا في االتحاد 
ال�صوفييت���ي اأو رو�صي���ا ال يحف���ظ ه���ذه الق�صي���دة اأو ال 
يعرفه���ا عل���ى االأق���ل... ق�صيدة به���ذه ال�صه���رة كان من 
الَبده���ّي اأن تلف���ت نظ���ر المبدعي���ن، م���ن هن���ا تكاث���رت 
ترجماتها بروح جميلة مقاربة مهما اختلفت االأ�صاليب 
الأن المب���دع يتح�ص����ض القيمة الجمالي���ة، ولكن �صهولة 
الق�صي���دة وعذوبته���ا وقربها من القل���ب دفع عدداً غير 
قلي���ل من المتطفلين عل���ى االإب���داع واالأدب عموما اإلى 
ترجمته���ا، ولكن الذواقة قادرون عل���ى تمييز الغث من 

ال�صمين... 

انتِظريني �صوَف اأعوْد
لكْن انتِظري ِب�صموْد 
انتِظري اإْن حزٌن جاْء

عبَر االأمطاِر ال�صفراْء
انتِظريني �صوَف اأعوْد
و�ْصَط الحرِّ اأواَن يهوْج
اإْن هبَّْت عا�صفُة ثلوْج

انتِظري اإْن حلَّ الياأ�ْض 
ِبَمِن انتَظَر فن�صَي االأم�ْض

انتِظري في الُبعِد الحائْل
حتى اإْن لم تاأِت ر�صائْل

حين يملُّ جميُع النا�ْض
حلَم المنَتَظِر الموعوْد

انتِظريني �صوَف اأعوْد

ال تتمني الخيَر ِلَمْن
يحفُظ غيباً اأْن قْد حاْن
في الُبعِد اأواُن الن�صياْن
فليِثِق االبُن االأمُّ �صواْء

اأّني ما عدُت ِمَن االأحياْء
وليتعْب �صحبي في الداْر

ملتفيَن بقرِب الناْر
وعلى ذكرى روحي َخمرا

اإْن َجرعوا تذكاراً ُمّرا
ال ترَت�صفي كاأ�َض خلوْد
انتِظريني �صوَف اأعوْد

انتِظريني �صوَف اأعوْد
رغَم جميِع دروِب الموْت

روا وليجهر �صحبي َمن َح�صَ
من ِلُرجوعي لم ينتِظروا

اأْن حظاً حاَلَفني الَقَدُر
لْن يفهَم اأحٌد اأَبدا

و�ْصَط الناِر برغِم الموْت
�صبُرِك اأنقَذني َفَنجوْت

كيَف َحَييت؟
ال بدَّ �صنعرُف ذاَك َغدا

وحدْي اأعرُف ذاَك واأنِت
يكفي اأنَِّك اأنِت قِدرِت

اأن تنتِظري دوَن �ُصدى
َمدا وكمثِلِك اأحٌد ما �صَ

أشهر قصيدة روسية زمن الحرب الوطنية العظمى
)انتظريني سوف أعود(



ال ل�ض��ت معتزاًل بحور �لخليل ب��ن �أحمد �لفر�هيدي، 
ول�ض��ت متحفظًا عليه فبحوره مخزٌن عبابها و�أطربتنا 
قو�نينها وهزتنا من �لد�خل مو�ضيقاها، كما �أنني ل�ضت 
مجتمع��ًا عل��ى ق�ضي��دة �لتفعيل��ة ولم يكن ل��ي في يوم 
م��ن �الأيام �عتر����ض عليها وكيف وب��در �ضاكر �ل�ضياب 
يت�ضي��د �لموق��ف و�أن�ض��ودة �لمط��ر التز�ل ف��ي ودقها 

ت�ضمعن��ا �أنغامه��ا ولكني 
م��ع ه��ذ� كل��ه ل�ض��ت من 
�لنثر  ق�ضي��دة  معار�ضي 
�لتي تحررت من �لقافية 
�لخارجي��ة  و�لمو�ضيق��ا 
و�ض��كل �لبي��ت )�ل�ض��در 
لها  و�لعج��ز( و�تخ��ذت 
م�ض��ارً� جدي��دً� ال ي�ضبه 
�ل�ضابقي��ن  �لم�ضاري��ن 
ذل��ك �أن ق�ضي��دة �لنث��ر 
ف�ض��اء  نح��و  تن��زع 
م��ن  ومتح��رر  و��ض��ع 
�لم�ضبق��ة،  �لقو�ع��د 
فه��ي ق�ضي��دة متم��ردة، 
م��ا  �لغمو���ض  م��ن  فيه��ا 
�إل��ى  �لق��ارئ  يحت��اج 
ف��ك �ألغ��ازه، وفيه��ا م��ن 
�لتلمي��ح م��ا يمنعه��ا من 
م��ن  وفيه��ا  �لت�ضري��ح 
�الإيح��اء �ضفيف��ه وعبر 

ه��ذه �لمو��ضف��ات فاإنه��ا ت�ض��كل خرق��ًا للمتوق��ع م��ن 
خ��الل م��ا تحمله من دف��ق عاطف��ي، وح��االت تكثيف 
وده�ض��ة للمتلقي بما يحمل �لقارئ �إل��ى �ضهوة �لتاأويل 
و�لم�ضارك��ة في �لدخول �إلى عالم �ل�ضاعر وفي �لو�قع 
�إن �ل�ضع��ر �ضع��ر ال يقا���ض ب�ضكل��ه و�إنما يقا���ض ب�ضوره 
ومعاني��ه وم��دى قدرت��ه عل��ى �لتاأثي��ر ف��ي �لمتلق��ي، 
و�الأدب عام��ة ال يتقول��ب في �ضكل مح��دد و�إنما يقبل 
كل �الأ�ض��كال �الأدبي��ة و�أجنا�ضها �ضرط �أن تكون حالة 
�اِلإب��د�ع قائم��ة فيها ول��ذ� فلي���ض من حقن��ا �أن نحكم 
عل��ى نت��اج �أدب��ي م��ن �ضكل��ه و�إنم��ا م��ن حال��ة �الإبد�ع 
�لت��ي يحمله��ا، و�أنا �أعتق��د �إن هذ� �لتنوع ف��ي �لكتابة 
�الإبد�عية هو دليل ثر�ء و�ضعة �أفق وتطور في لو�عج 
�لذ�ت �لمبدعة �أنها ط��ورت من نف�ضها و�أنتجت �أ�ضكااًل 
�إبد�عي��ة جدي��دة، وعلي��ه ف��اإن ق�ضيدة �لنث��ر تحمل 
�ضعري��ة �لن�ض وال تحمل �ضكلي��ة �لق�ضيدة، ولي�ض لنا 
حق �لوقوف �أمام تط��ور �لحياة �الأدبية، فاالأدب نتاج 
�لمجتمع وم��اد�م �لمجتمع يتطور فالب��د �أن نجد �أدبًا 

يو�كب م�ضيرة تطور �لمجتمع.
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Upside Down فيلم
“ الروابط اإلنسانية أقوى من فيزياء الكون 

وأيديولوجيات األنظمة الرأسمالية “

تجليات الف�صل العن�صري اأو الطبقي متعددة عبر الع�صور، منها 
ج���دران الف�ص���ل العن�صري ومنه���ا منع الهنود “با�صتثن���اء االأثرياء 
والوجه���اء” من دخول االأحي���اء التي يقطنه���ا البريطانيون خالل 
فت���رة م���ن احت���الل بريطاني���ا للهن���د، ومن���ع “ اأ�صح���اب الب�ص���رة 
الداكن���ة” م���ن دخ���ول معظ���م المطاع���م والفن���ادق ف���ي الوالي���ات 

المتحدة االأمريكية منذ قرابة مئة العام.
يعر����ض فيل���م “اأب �صاي���د داون “الفرن�صي الَكن���دي، اأق�صى اأ�صكال 
الف�صل الطبقي وينحو اإلى الفنتازيا، منتقداً االأنظمة الراأ�صمالية 
حي���ث تدور اأحداث���ه في عالم م�صتقبلي ُمتخيل ُمركب من عالمين 
اأحدهم���ا يق���ع ف���وق االآخر ويمثل العال���م “العلوي” ال���دول الثرية 
الراأ�صمالي���ة، والعال���م “ال�صفل���ي” ال���دول الُمفق���رة، والت���ي يعي����ض 
�صكانها حياة �صعبة قا�صية تكاد تخلو من فر�ض النهو�ض والتطور 
بع���د اأن تغولت الراأ�صمالية وا�صتحكمت. فاأ�صحت ال�صورة المقابلة 
لرفاهي���ة ال���دول الراأ�صمالي���ة ه���ي الج���وع والفاقة ف���ي دول اأخرى 

تعاني من ت�صلطها.
ي�صع���د ع���ادة �صكان العال���م ال�صفلي بما ي�صقط م���ن العالم الُعلوي 
ف���ي اإ�صارة م���ن �صناع الفيل���م اإل���ى التكنولوجي���ا واالختراعات التي 
ت�ص���ل اإل���ى م���ا ي�صم���ى “دول العال���م الثال���ث”. ويك���ون العال���م “ 
الفوقان���ي “ق���د ا�صتغن���ى ع���ن العال���م “ال�صفل���ي” بع���د اأن ا�صتنزف 

موارده واأجه�ض محاوالت نهو�صه مراراً.
ال تظه���ر الحي���اة ف���ي “العال���م الُعل���وي” �صعي���دة، ك���ون االأنظمة 
�صم���ن  حت���ى  ممار�صاته���ا  عب���ر  الطبقي���ة  تنت���ج  الراأ�صمالي���ة 
مجتمعاته���ا اأي�ص���اً، فن���رى مواطن���ي “العال���م الُعل���وي” يعي�ص���ون 
حي���اة روتيني���ة مما يجعله���ا بائ�صة تنطفئ فيه���ا االأرواح رغم توهج 
االإن�ص���اءات والمقتنيات والمو�صة، وفي نهاي���ة الفيلم تغلب النزعة 
االإن�صانية على �صعوب العالمين و ي�صتطيع بطل الفيلم “اآدم” وهو 
م���ن مواطن���ي العال���م “ال�ُصفل���ي” وال���ذي اأدى دوره الممث���ل “جيم 
�صتورج����ض” اأن ُينج���ز اختراعاً بم�صاع���دة �صديقه “بوب” وهو من 

�ص���كان العال���م “الُعل���وي” ُيمّكن���ه م���ن اإزالة عوائ���ق التوا�صل بين 
العالمي���ن لتك���ون مقول���ة الفيل���م: “اأنه حتى ل���و كان هناك حواجز 
جغرافي���ة وفيزيائية ت�صتغله���ا القوى الراأ�صمالي���ة لتر�صيخ انق�صام 
الب�ص���ر فه���ذا ل���ن يقف في وج���ه تعاطفه���م و وحدته���م، واأنَّ م�صير 

م�صاعي الراأ�صمالية العالمية اإلى ف�صٍل وزوال”.
ل���م يك���ن م���ن قبي���ل الم�صادف���ة اأن يك���ون العال���م ال���ذي تحكم���ه 
االأنظمة الراأ�صمالية هو الذي يبدو �صاذاً عن فيزياء الكون ومقلوباً 
من���ذ بداي���ة الفيلم، ذل���ك اأنه يتم فيه اإعالء قيم���ة ال�صيء على قيم 
االإن�ص���ان خالف���اً للمنط���ق، ويت���م ه���ذا ف���ي �صي���اق تكري����ض ثقاف���ة 
اال�صته���الك المحموم والمو�صة، بينم���ا يجب اأن يتم تقدير النا�ض 
لخ�صاله���م و�صلوكه���م ولي�ض بن���اًء على بريق وفخام���ة اأ�صيائهم، اإن 
ه���ذه المعادل���ة الب�صيطة وحدها تقل���ب معايير اأي مجتم���ع “راأ�صاً 

على عقب” كما هو ا�صم الفيلم. 
ُيظه���ر الفيل���م عبر ح���وارات مدرو�ص���ة ومكثفة اأن قي���ادات العالم 
الراأ�صمالي تكون في اأغلب االأحيان من الذين تخلوا عن اإن�صانيتهم 
واأ�صبح���وا ال يكترثون اإال بلغة االأرق���ام التي تعبر عن ارتفاع اأ�صعار 
اأ�صهم �صركاتهم واأر�صدتهم في البنوك، وال يعنيهم البوؤ�ض والفقر 
النات���ج عن كنزهم للمال واحتكارهم للرف���اه والثروة، الذي يقابله 
عج���ز ف���ي ح�صول ماليي���ن النا�ض عل���ى حياة الئقة وعج���ز ال�صبان 
ع���ن اإنج���اح عالق���ات الُح���ب والو�ص���ول به���ا اإل���ى الراب���ط المقد�ض 

“الزواج”.
 عّول فيلم “اأب �صايد داون” في م�صاهده الختامية على الروابط 
االإن�صاني���ة م���ن �صداق���ة وح���ب ف���ي مواجه���ة االأنظم���ة الراأ�صمالية 

المتوح�صة، متنبِّئاً ب�صقوطها وزوال اآثارها.
ويذك���ر اأن الفيل���م م���ن اإخ���راج: ج���وان �صوالنا����ض وم���ن تاأليف���ه 
باال�صت���راك م���ع الموؤل���ف �صانتياجو اميجوريا. وم���ن بطولة: جيم 

�صتورج�ض، كري�صتين دان�صت.      

تعزية
رئي�ض اتحاد الكّت�اب العرب واأع�صاء المكتب التنفيذي 

ومجل�ض االتحاد واأع�صاء االتحاد يتوجهون بخال�ض 
العزاء من اأ�صرة االأديب والباحث خالد اأبو خالد بوفاته، 
راجين من اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته 

وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�صبر وال�صلوان.

�إّنا هلل و�إّنا �إليه ر�جعون

تعزية
رئي�ض اتحاد الكّت�اب العرب واأع�صاء المكتب التنفيذي ومجل�ض االتحاد واأع�صاء االتحاد يتوجهون 

بخال�ض العزاء من الزميل االأديب ريا�ض طبرة بوفاة �صقيقه، راجين من اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد 
بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�صبر وال�صلوان.

�إّنا هلل و�إّنا �إليه ر�جعون

قميص يوسفأعلى الّتّلة شماَل شرِق العصفور
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قراءات

  كتب:د. عدنان محمد أحمد

عندما تختلط الحكاي���ة بالتاريخ تتمّكن، بما 
تتمت���ع م���ن مزاي���ا، م���ن الف���وز بالِحظ���وة الت���ي 
تهيئ لها االنت�ص���ار. ولكي ت�صفي على �صورتها 
بع����ض الوقار تلب�ض ثوب التاريخ وتقّلد �صوته. 
وهك���ذا ي�صب���ح عل���ى الباح���ث ع���ن الحقيق���ة اأن 
يتمت���ع ب�صب���ر جميل عل���ى التدقي���ق واالإ�صغاء 

ليكون قادراً على تمييز الحكاية من التاريخ. 
وربم���ا كانت اأخب���ار كليب بن ربيع���ة الم�صهور 
ب���� »كلي���ب وائ���ل« مث���ااًل مقب���واًل عل���ى اختالط 
الحكاي���ة بالتاري���خ. وكلي���ب وائ���ل هذا ه���و اأخو 
المهله���ل ال�صاع���ر الجاهل���ي الم�صه���ور، ال���ذي 
عرف ا�صُمه الخا�ضُّ والعام من خالل الحكايات 
ال�صعبي���ة اأو االأعم���ال الدرامي���ة. و«كلي���ب« ه���و 
ب  لقب الرجل، وا�صمه »وائل بن ربيعة«، وقد ُلقِّ
ب���� »كليب« الأنه – كما تقول الحكاية - كان )اإذا 
مر برو�صٍة اأعجبته اأو غديٍر َكنََّع ُكليباً ثّم رمى 
ب���ه هناك، ف���ال ي�صم���ع ُعواء ذل���ك الُكلي���ب اأحٌد 
فيق���رب ذلك المو�ص���ع ... ثم غلب الُكليب على 

ا�صمه فقيل اأعّز من ُكليب(1. 
���رب المث���ل بع���ّزة كلي���ب فقي���ل: )اأعّز من  و�صُ
كلي���ب وائ���ل(2. غي���ر اأّن البغ���ي كان ُلْحَمة هذه 
»الع���زة« و�َصداها، كم���ا يحدثنا الرواة. فقد قيل 
اإّن )كليباً كان قد عّز و�صاد وبغى بغياً �صديداً(3. 
وقي���ل اأي�ص���اً: )دخل���ه زه���و �صدي���د، وبغ���ى على 
قوم���ه لم���ا هو فيه م���ن ع���ّزه، وانقياد مع���ّد له، 
اأن���ه كان يحم���ي مواق���ع  بل���غ م���ن بغي���ه  حت���ى 
ال�صحاب ف���ال ُيرعى حماه، ويجي���ر على الدهر 
ف���ال ُتْخف���ر ذّمُته، ويقول: وح����ض اأر�ض كذا في 
ج���واري! فال ُيه���اج، وال تورد اإبل اأح���د مع اإبله، 
وال توق���د نار مع ن���اره...(4. وتترّدد اأمثال هذه 
االأقوال في �صفحات الم�صادر التي تذكر كليباً، 
حتى ليثبت في ذهن القارئ اأّن هذا الرجل كان 
طاغي���ة من الطغاة الذي���ن ُيعّد التخّل�ض منهم 
مطلب���اً ملّحاً. وهكذا تاأتي حكاية مقتله وكاأنها 
اأّن رج���اًل  ت�ص���ّوغ لقاتل���ه فعلت���ه. ومخت�صره���ا 
ا�صم���ه �َصْعُد ْبُن �ُصَمْي�ِض اْب���ِن َطْوٍق اْلَجْرِميُّ نزل 
���ِة َخاَل���ِة  �صيف���اً ِباْلَب�ُصو����ِض ِبْن���ِت ُمْنِق���ٍذ التَِّميِميَّ

َة زوجة  ا����ِض ال���ذي ه���و اأخو َجِليلَ���َة ِبْنِت ُم���رَّ َج�صَّ
كلي���ب. وكان���ت له���ذا ال�صي���ف الجرم���ّي ناق���ة 
ترع���ى مع ن���وق ج�صا�ض، فراآها كلي���ب فاأنكرها، 
واأم���ر اأاّل تع���ود اإل���ى المرع���ى، فق���ال ج�صا����ض: 
ال ترع���ى اإبل���ي مرع���ى اإاّل وه���ذه معه���ا، فق���ال 
كليب: لئ���ن عادت الأ�َصَعنَّ �َصْهِم���ي ِفي �َصْرِعَها. 
فق���ال ج�صا�ض: لئن و�صعت �َصْهَمَك ِفي �َصْرِعَها 
ِتَك !. وخرج كليب  الأ�َصَع���نَّ �ِصَناَن ُرْمِحي ِف���ي َلبَّ
يوم���اً فراأى ناق���ة اْلَجْرِميِّ ف���ي المرعى فرمى 
�صرعه���ا ب�صهم، َفوّل���ْت َوَلَها َعِجي���ٌج َحتَّى َبَرَكْت 
بفن���اء �صاحبه���ا، فلما راأى ما بها �ص���رخ بالذّل، 
وكان ج�صا����ض ي���رى وي�صم���ع، فاأ�صم���ر اأن يقتل 
ته، فلما ظفر بها قتله5،  كليب���اً، وراح يطل���ب ِغرَّ
ف���دارت ح���رب طاحن���ة بين بك���ر وتغل���ب عرفت 
بح���رب الب�صو�ض، وا�صتمرت، كم���ا يقال، اأربعين 

�صنة.
وت�صتطيع حكاية كليب »الطاغية« اأن تحجب 
�ص���ورة كلي���ب »ال�صّي���د«. وت�صّدن���ا اأح���داث ه���ذه 
الحكاي���ة حتى نن�صى التدقي���ق في مالمح تلك 
ال�ص���ورة. ويفوتنا اأن نت�صاءل عّما كان يتمتع به 
كلي���ب من خ�ص���ال مّكنته م���ن بلوغ الع���ّزة التي 
يحدثوننا عنها!!.   ولوال اإغواء الحكاية لراأينا 
اأن  اأّن ه���ذا الرج���ل ا�صتط���اع  التاري���خ يخبرن���ا 
يحظ���ى بثقة مع���ّد كلها بع���د اأن حققت بقيادته 
ن�ص���راً �صاحق���اً عل���ى اليمنيي���ن في ي���وم َخزاز6، 
وه���و اأعظم ي���وم التقته العرب ف���ي الجاهلية7. 
تدبي���ره  وح�ص���ن  كلي���ب  مه���ارة  بف�ص���ل  واأن���ه 
ا�صتطاع���ت نزار اأن ت�صتن�صف في هذا اليوم من 
اليم���ن التي ظلت قاه���رة لها في كل �صيء حتى 
يوم خزاز، بل وغدت ممتنعة قاهرة لليمن حتى 
جاء االإ�صالم8. وهذا يعني اأّن كليباً اأثبت مهارة 
عظيم���ة ف���ي القي���ادة، ف�ص���اًل عم���ا اأظه���ره من 
�صجاع���ة ف���ي القت���ال، وا�صتط���اع اأن يحّقق لنزار 
حلم���اً طالما راودها فرّده���ا العجز عن محاولة 

تحقيقه. 
هك���ذا ن���ال كلي���ب ثق���ة قبائ���ل مع���د، فاأ�صلمت 
قيادته���ا ل���ه، وجعل���ت ل���ه ق�ص���م المل���ك وتاج���ه 

ونجيبته وطاعته. وهذا يعني اأنه تبّواأ الزعامة 
باإجم���اع النا����ض علي���ه، وبم���ا كان يتمّت���ع به من 
خ�ص���ال توؤهل���ه ليك���ون �صي���داً عظيم���اً. وب���داًل 
م���ن اأن تحدثن���ا الم�ص���ادر عن بع����ض المواهب 
القيادية له���ذا الرجل، وعن الخ�صال الحميدة 
رواي���ة  اإل���ى  ان�صرف���ت  به���ا،  يتمّت���ع  كان  الت���ي 
اأخب���ار بغي���ه وظلم���ه. وهك���ذا قراأن���ا ف���ي كلي���ب 
�ص���ورة مظلم���ة لزعي���م ب���اٍغ، ب���داًل م���ن اأن نقراأ 
فيه���ا �ص���ورة م�صيئ���ة لزعيم ا�صتط���اع اأن يوّحد 
ن�ص���ف الع���رب، ويمّهد لوح���دة القبائل العربية 
جميعه���ا ف���ي وج���ه الق���وى العظم���ى –اآنذاك- 
الت���ي كان���ت تترب����ض بالع���رب �ص���راً. وفاتن���ا اأّن 
مح���ّط  تك���ون  ل���ن  العدناني���ة  القبائ���ل  وح���دة 
اإعج���اب القبائل العربي���ة المتفرقة؛ اإذ �صت�صعر 
بالخطر، و�صي�صعى زعماوؤها ما و�صعهم ال�صعي، 
اإل���ى تقبيح �ص���ورة كليب، و�صيعينه���م على ذلك 
زعم���اء القبائل العدنانية الذين كانوا ي�صعرون 

بتقل�ض امتيازاتهم. 
وي���روي ياق���وت الحم���وي رواي���ة توؤك���د ه���ذا 
ال���راأي؛ اإذ يقول: )اجتمع���ت م�صر وربيعة على 
اأن يجعل���وا منه���م ملكا يق�صي بينه���م، فكّل اأراد 
اأن يك���ون منهم، ث���م ترا�صوا اأن يكون من ربيعة 
مل���ك وم���ن م�ص���ر مل���ك، ث���م اأراد كّل بطن من 
ربيع���ة ومن م�ص���ر اأّن الملك منه���م، ثم اتفقوا 
عل���ى اأن يتخ���ذوا مِلكاً من اليم���ن، فطلبوا ذلك 
اإلى بني اآكل المرار من كندة، فمّلكت بنو عامر 
�صراحيَل بن الحارث الملك بن عمرو المق�صور 
ب���ن حج���ر اآكل الم���رار ومّلكت بنو تمي���م و�صّبة 
محّرق بن الح���ارث، ومّلكت وائل �صرحبيل ابن 
الحارث(9!!!. وهذه الرواية تك�صف عن طبيعة 
ال���روح البدوي���ة االأعرابي���ة الت���ي تاأب���ى الوحدة 

وتع�صق التفكك والتمٌزق. 
ب�ص���رورة  بوعي���ه  ع�ص���ره  كلي���ب  �صب���ق  ربم���ا 
الوح���دة لمواجه���ة االأخط���ار الت���ي كان���ت تهّدد 
القبائ���ل العربي���ة المتفرقة. ولك���ّن زعماء تلك 
الخا�ص���ة  بم�صالحه���م  المهمومي���ن  القبائ���ل، 
ذل���ك،  لتقّب���ل  مهّيئي���ن  يكون���وا  ل���م  ال�صيق���ة، 

فل���م يج���دوا ف���ي �صي���ادة كلي���ب �ص���وى تهدي���د 
ل�صيادتهم، فعم���دوا اإلى التخل�ض منه. هذا هو 
ال�صب���ب الحقيق���ي غي���ر المبا�ص���ر لقت���ل كليب. 
ولي����ض رم���ي �ص���رع الناقة �ص���وى �صب���ب مبا�صر 
للقي���ام بفع���ل القت���ل. وه���و �صب���ب نج���د اأّن رواة 
الحكاي���ة اأنف�صه���م ل���م يعي���روه اهتمام���اً كبيراً؛ 
فبع�صه���م يحدثن���ا ع���ن ج�صا����ض وناق���ة �صيف���ه 
اْلَجْرِم���يُّ ف���ي المرع���ى. وبع�صه���م يحدثنا عن 
ناق���ة - ب���ال �صاحب- كان���ت عل���ى الحو�ض بين 
اإبل���ه تري���د اأن ت�ص���رب فانتزعه���ا ب�صه���م فخ���رم 
�صرعه���ا10؟. وبع�صه���م يق���ول ب���ل اأم���ر غالماً 
اأن يفعل ذل���ك11. وتذهب جماعة منهم اإلى اأّن 
غ�ص���ب كلي���ب لم يك���ن ب�صبب وج���ود الناقة في 
المرعى اأو على الحو�ض، بل الأنها وِطَئْت بي�َض 
طائر12. وهم يختلفون، بعد ذلك، في نوع هذا 
الطائر؛ فيقول بع�صهم هو حمام كان كليب قد 
اأج���اره13؟ ويقول اآخ���رون بل هو قّب���رة اأجارها 

وقال فيها �صعراً اأي�صا14ً!!. 
األي�ض من العبث اأن ن�صّدق اأن مثل هذا يمكن 
اأن يك���ون �صبب���اً حقيقي���اً لمقت���ل زعي���م كبي���ر، 

واإ�صرام نار حرب ا�صتمّرت اأربعين �صنة؟!!.

1 - الفاخ����ر: 93، ومجم����ع الأمث����ال: 42/2، والكام����ل ف����ي 
التاريخ: 472/1.

2 - مجمع الأمثال: 42/2
3 - الأغاني: 39/5.

4 - العق����د الفري����د: 70/6. وانظ����ر الكام����ل ف����ي التاري����خ: 
470/1، وثمار القلوب: 99 وخزانة الأدب: 166/2.
5 - انظر الكامل في التاريخ: 472/1 وما بعدها.

6 - خ����زاز: بفت����ح اأول����ه، وبزاي اأخ����رى بعد الأل����ف على وزن 
فع����ال: جبل لغنّى، وهو جبل اأحمر ول����ه ه�ضبات حمر. )معجم 

ما ا�ضتعجم: 496/2(
7 - معجم البلدان: 365/2.
8 - معجم البلدان: 366/2.
9 - معجم البلدان: 364/2.
10 - نهاية الأرب: 397/15

11 - الأغاني: 41/5
451/1215-13

14 - مجمع الأمثال: 439/2
15 - ف�ضل المقال في �ضرح كتاب الأمثال: 364.

كليب وائل 
بين الحكاية والتاريخ

دي���اب مجموع���ة  �ص���در لالأديب���ة كنين���ة 
ق�ص�صي���ة بعن���وان »اإلى م���ا بع���د االأبد« عن 
دار الغان���م للطباع���ة والن�ص���ر، الكت���اب من 
القط���ع المتو�ص���ط )121( �صفح���ة يحتوي 
�صب���ع ع�ص���ر ق�ص���ة تحك���ي فيه���ا االأديبة عن 
هم���وم المجتم���ع عام���ة واالنث���ى على وجه 
وال�ص���ور  الب���وح  م���ن  وفيه���ا  الخ�صو����ض، 

االإن�صانية القريبة من الواقع اأي�صاً.
م���ن اأج���واء الكت���اب مقتط���ف م���ن ق�ص���ة 

»اإلى ما بعد االأبد«:
يم���ر  الم�صت�صف���ى  اإل���ى  الطري���ق  كان 

عن���د �صف���ح الجبل، جوانب الت���ل مرقطة باأ�صجار متنوع���ة، ونباتات زين���ة باألوان زاهية 
م�صرقة جميلة. �صمل بنظره كل ذلك وكاأنه يرى الم�صهد للمرة االأولى، اإنما كان كئيباً  

وموح�صاً.

مجموع���ة �صعري���ة جدي���دة لل�صاعر/ 
طالل �صليم/ �صادرة عن الهيئة العامة 

ال�صورية للكتاب_ دم�صق/2021م.
بمو�صوع���ات وجداني���ة م�صتق���اة م���ن 
عمق معاناة ال�صاع���ر العامة والخا�صة 
في ظروف الحرب وقد اكتوى ال�صاعر 
بنيرانه���ا  ال�صخ�ص���ي  الم�صت���وى  عل���ى 
ب�ص���كل م�صاعف وهو الذي فقد زوجته 

وابنته واختطف اأوالده جميعاً.
تعك����ض  المجموع���ة  ن�صو����ض  هك���ذا 
روح���ه  واكت���واء  ال�صاع���ر  لوع���ة  عم���ق 
بن���ار الفق���د الكبي���ر. مطه���رة ب�ص���دق 
الم�صاع���ر التي ال يعرف نبالتها اإال من 
ذاق لوعتها واحترق باأل�صنتها الرهيبة.

 »إلى ما 
بعد األبد«

سالماتأوراق تسأل أغصانها
واأع�ص���اء  الع���رب  الكّت����اب  اتح���اد  رئي����ض 

المكتب التنفيذي واأع�صاء مجل�ض االتحاد 

بخال����ض  يتوجه���ون  االتح���اد  واأع�ص���اء 

االأمني���ات بال�صفاء العاج���ل لوالدة الدكتور 

جهاد بكفلوني ع�صو المكتب التنفيذي.



 نحُن نكتُب،
، اإنها  والكتاب���ُة ا�صتن���زاٌف، ومتابع���ة، وعدم ركود، قل���ٌق م�صتمرٌّ

تمّرٌد وتجاوٌز ومحاولة للتغيير.
والكتاب���ة بالن�صب���ة لن���ا نح���ُن الكت���اب ه���ي ف���ي كلِّ وق���ٍت عمل 
مجن���ون ومثير، ورحل���ة في مركٍب �صغيٍر بعر�ض البحر..« كما 

قال هرمان ه�صه
ب�ص���كٍل ع���ام نح���ُن نقات���ُل، فالكات���ب كالمح���ارب، واإن اختلفت 
اأداة القت���ال؛ وم���ع ذلك ل���و نظرنا اإلى القل���م وال�صيف نجدهما 

مت�صابهين اإلى حدٍّ كبير.
فبالقل���م يعب���ُر المبدع عما يجول في راأ�صه م���ن اأفكار وروؤى، 
يج�صده���ا عل���ى ال���ورق ال���ذي ي�صبه التر����ض، وما يكتب���ه مهمته 
تن���اول الق�صاي���ا التي ت���وؤرُق النا����ض، وتمنحهم اأفق���اً من جمال 
وح���ق، والمح���ارب ق�صيت���ه ال���ذود ع���ن اأر�ص���ه، ون�ص���رة �صعب���ه 

ونا�صه.
الكات���ُب والمح���ارُب كالهم���ا ين���زل �صاح���ة القت���ال، ويع���ودان 
بن�ص���ٍر اأو هزيم���ة، بيد اأنَّ الكاتب في كلِّ اأحواله يكون منت�صراً، 

وح�صاده ي�صتدعي االحتفاء.
له���ذا يح�صرن���ي �ص���وؤاٌل: لم���اذا ُتفر����ُض ال�صج���ادُة الحم���راء 
للمح���ارب ف���ي القدي���م م���ن العه���ود، ول���م تب�ص���ط لهي���رودوت، 
ول���ن اأق���ول لهوميرو����ض الأن���ه اأقدم وج���وداً من فك���رة ال�صجادة 
الت���ي ابتكرته���ا كلتمن�صترا لزوجه���ا اأجاممنون، المل���ك العائد 
منت�ص���راً م���ن ح���رب ط���روادة، ويذك���ر اأن اإ�صخيلو����ض الكات���ب 
اليونان���ي ه���و من اأ�ص���ار اإليها في ق�صة »اأجاممن���ون« التي يعود 
تاريخه���ا اإل���ى 458 قب���ل المي���الد، فالزوج���ة المنتظ���رة اأم���رت 

و�صيفاتها ليفر�صن �صجادة اأرجوانية ليمرَّ عليها احتفاء به.
لم���اذا ل���م تفر�ْض مث���اًل الأبقراط اأو اأفالط���ون واأر�صطو، للمتنب���ي اأو �صك�صبي���ر، اأو المنفلوطي، 

وجبران واأبي ري�صة، ودروي�ض ونزار وجبرا اإبراهيم جبرا، وغادة ال�صمان و....
ه���ذا المم�ص���ى االأحمر االأنيق، الذي ال يلي���ُق اإالَّ باالأفذاذ والمتميزين، والمنت�صرين، ربما اأحد 

ما يقول: ال يحتاج الن�صر اإلى هذا الطق�ض اال�صتعرا�صي.
 وهذا ما قاله اأجاممنون حين رف�ض الم�صي عليه، واأراد اأن يحمل تاج المجد في خ�صوع. فهل 

معنى ذلك اأنَّ االأدباء يحملون تاج مجدهم بخ�صوع اأي�صاً؟
ف���ي ع�صرنا ه���ذا نراهم يفر�صونها للروؤ�ص���اء وال�صا�صة والم�صاهير م���ن الفنانين، حيث ظهرت 
عام 1922 حين تمت م�صاهدة فيلم »روبن هود« في هوليود، وا�صطف الجمهور لم�صاهدة اأبطال 

الفيلم في اأثناء مرورهم عليها.
فال�صجادة الحمراء ُوجدت ليم�صي عليها المبدعون، الالفتون من االأ�صخا�ض، والمحتفى بهم 

اأو المكرمون.
لك���ن ل���م يخطر بب���ال من ا�صتمراأ هذا الطق�ض الجميل اأن الكّت���اب واالأدباء وال�صعراء يليُق بهم 

هذا الممر القرمزي، على الّرغم من اأنهم يح�صلون على تكريمات، واحتفاءات بمنجزاتهم.
فكم من اأديب ُكّرم ولم تفر�ْض له؟

وكم من �صاعٍر فاَز وتاألَق ولم يمْر عليها، واإنما م�صى من كر�صيه بين الجمهور اإلى المن�صة.
فل���م يح���ظ باللون االأرجواني يتماوُج تح���َت قدميه، هذا اللون الذي ي���دلُّ على رفعٍة وفخامة، 
وال ت�صربل باالأبهة الملكية، علماً باأنه اأجدر من يم�صي ويتقلد بهاء هذه اللحظات الأنَّ ما يتركه 

من اأثر باق.
وعلى حدِّ علمي اأنَّ الدودة القرمزية المعروفة لم تحّدد لمن تقّدم م�صحوقها االأحمر ليدخل 
ف���ي الن�صي���ج واالأ�صب���اغ؛ الم�صحوق الذي ي�صمى �صبغة كارمين، لم تك���ن للفنانين والروؤ�صاء، وال 

للملوك فح�صب، هي لكلِّ مبدع تليُق به فخامة اللون.
وال�صوؤال اأي�صاً: لماذا الحكومات لم تلتفت اإلى هذا الطق�ض، فتكرم مبدعيها بطريقة ملكية؟

لماذا المجتمعات لم تقتن�ض فكرة زوجة اأجاممنون وتطبقها؟
اأتخي���ُل نجي���ب محف���وظ وهو يم�صي فوق ال�صج���ادة، بينما ي�صّف���ق القراء له ب�ص���ّدة، لن اأتخيل 

البتة ذلك ال�صاب الذي ُدفع الأن يقتله دون اأن يقراأ له حرفاً اأو حتى ي�صمع به.
اأتخيُل ال�صّياب، المبدع، الفقير وهو يعبر بج�صد نحيل ومهتز. كم �صتليق بخطواته الخجولة!
اأتخي���ل فار����ض زرزور، يخل���ُع للمّرة االأول���ى معطفه الع�صك���ري، ويغادر حرا�ص���ة البئر في مدى 

فارغ، يم�صي فتعلو ابت�صامته مثل �صم�ض و�صيئة.
اأتخي���ُل الروائ���ي ح�صي���ن ورور يم�ص���ي رافع���اً ذراعيه اإل���ى االأعلى، بينم���ا ماكين���ة الخياطة التي 

عافها تخيط له فرحاً كبيراً.
اأتخي���ُل، واأتخي���ُل... ع���دداً كبي���راً م���ن المبدعي���ن وه���م يف���وزون بجوائ���ز عالمي���ة، يب�صم���ون 

بخطواتهم فوقها، بينما يندحُر وراء المقاعد كلُّ حا�صٍد ومقهور.
وائ���ي المغرب���ي عب���د الكريم الجويطي يق���ول: النا�ض تنظُر بريبة اإل���ى كلِّ من يحمل بذرة  الرُّ
تج���اوز، وكّل م���ن يحر����ض على ا�صت�ص���راف اآفاق جدي���دة، ولذلك فه���ي تنظر اإلى االإب���داع ك�صيء 

مربك لراحة الموتى..«
واأنا اأقول: تعالوا نهتف باأ�صماء المبدعين، وندعو اإلى االحتفاء بهم بطريقة مائزة، فكلُّ �صيٍء 

زائل اإاّل االإبداع، فهو باٍق ما بقي االأزل.

قضايا وآراء
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يل المدلهّم الذي يسجننا.
ّ
 أن نكتب ألجله في هذا الل

ّ
عر هو الّسبب الوحيد الذي يستحق

ّ
الش

إيف بونفوا

 كتبت: نجاح إبراهيم

الممرُّ 
القرمزيُّ

أتخيُل، وأتخيُل... 
عدداً كبيراً من 

المبدعين وهم 
يفوزون بجوائز 

عالمية، يبصمون 
بخطواتهم 

فوقها، بينما 
يندحُر وراء 

المقاعد كلُّ حاسٍد 
ومقهور.

 كتب: ديب علي حسن

سلمى جميل حداد..
فاكهة المفردات وإمبراطورية الروح..

ذات ي���وم وف���ي كتاب زم���ن ال�صعر راأى 
اأدوني����ض اأن ال�صع���ر روؤي���ا والروؤي���ا قف���ز 
خ���ارج حدود الزم���ان والمكان، ومن هو 
الرائ���ي اأكث���ر م���ن ال�صاعر الح���ق الذي 
ي���رى بعين���ي زرق���اء اليمام���ة، ويم�صي 
بوثب���ة عنت���رة ويقي���ن دون كي�صوت وهو 

يحارب طواحين الهواء..؟
ال�صاع���ر الي���وم عمل���ة ن���ادرة الوج���ود 
عل���ى كثرة من يدع���ون ال�صعر ويكتبون 

ما ال يقترب من ال�صعر اأبدا..
ال  الحال���ي  ال�صع���ري  الم�صه���د  ف���ي 
تجرب���ة  عن���د  تتوق���ف  اأن  اإاّل  يمكن���ك 
�صعري���ة ر�صخ���ت معالمه���ا وجمالياتها، 
ومع كل ديوان جدي���د ت�صيف معمارية 

جديدة في الم�صهد ال�صعري العربي.
ح���داد،  جمي���ل  �صلم���ى  الدكت���ورة 
وال�صاع���رة  الجامعي���ة  االأ�صت���اذة 
متف���ردة  تجرب���ة  �صاحب���ة  والروائي���ة 
ف���ي االإب���داع ال�صع���ري، له���ا العديد من 
المجموع���ات ال�صعري���ة والروايات التي 
الم�صه���د  ف���ي  عميق���اً  مج���رى  حف���رت 
فيم���ا  تفرده���ا  خ���الل  م���ن  االإبداع���ي 
تعالج���ه م���ن ق�صايا اجتماعي���ة ال�صيما 
ف���ي رواياته���ا التي تنطلق م���ن مفردات 
تهويم���ات  ..ولي�ص���ت  اليومي���ة  حياتن���ا 

لغوية في ف�صاء ال قرار له.
اأو  الناط���ور  بن���ت  �صكين���ة  يق���راأ  م���ن 
اأكملين���ي ي���ا نائل���ة اأو �صاأ�ص���رب قهوت���ي 
اله���ّم  اأّن  ف�صيج���د   _ البرازي���ل  ف���ي 
االجتماع���ي هو الذي يم�ص���ي بالرواية 
اإلى خ���ط جمالي مت�صاع���د ي�صدك اإلى 

كل حرف فيها.
الفن���ي  البن���اء  معماري���ة  تم�ص���ي 
والجمال���ي اإل���ى م���دارات تحل���ق بك في 

ف�صاءات 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�صيم���ا جائ���زة دم�ص���ق للرواي���ة 

من اتحاد الكتاب العرب بدم�صق
نائل���ة(  ي���ا  )اأكملين���ي  روايته���ا  ف���ي 
تعم���ل الدكت���ورة �صلم���ى عل���ى معالج���ة 
ق�صي���ة مهمة ج���داً وتظه���ر كيف ينظر 
المجتم���ع للم���راأة؟ الت���ي لم تت���زوج مع 
اأنه���ا اأي الم���راأة اخت���ارت اأن تبق���ى ب���ال 
زواج تق���دم الع���ون والم�صاع���دة لالأه���ل 
الذي���ن يحتاجونها وال يج���دون لحظة 
الحاج���ة الما�ص���ة اإاّل البن���ت الت���ي ه���ي 

مخزن العطاء ورمز التفاني..
نائل���ة ه���ي الق�صيدة الت���ي يكتمل بها 
والب���وح  ال�صع���ر  ..ه���ي  الحي���اة  دي���وان 
والعين والقل���ب والل�صان وهي �صرايين 
ال���دم التي ت�صخ من ج�صدها اإلى االأهل 

وتعطيهم االأمل والحياة.

فاكهة المفردات ...
اإذا كان���ت الرواية هي ديوان المجتمع 
اإذا  يم���وت  ال  جدي���د  نب����ض  فال�صع���ر 
كان خارج���اً للت���و م���ن م�صه���ر القل���ب 
اللغ���ة  فاكه���ة  وحام���اًل  وال�صع���ور، 
الجدي���دة الت���ي تعن���ي ن�ص���ارة ال تذب���ل 
وتبق���ى ندية م���ا دام ال�صعر...ومن غير 
ال�صع���راء يفت���ق اكمام اللغ���ة لتزهر في 

ب�صاتين االبداع ..؟
الت���ي  ال�صعري���ة  مجموعاته���ا  ف���ي 
م�ص���روٍع  تراك���ُم  االآن  حت���ى  �ص���درت 
اإبداع���يٍّ فري���ٍد ف���ي الده�ص���ة االإبداعية 
واللغوي���ة.. /اأو�صو����ض نف�ص���ي واأهره���ر 
قلق���ي/ ..عنوان ال يمكن اإاّل اأن يخلخل 
معن���ى ثابت���اً في قامو����ض اللغ���ة وينقل 
معجم���ي  معن���ى  م���ن  اأو�صو����ض  الفع���ل 
دالالت  اإل���ى  كثي���راً  العام���ة  ي�صتعمل���ه 
�صعرية بال حدود وال �صيما ت�صاف اإليه 
نف�صي ليزداد �صجيج ال�صورة الحركية 
عالق���ة  ..ولين�ص���ج  اأهره���ر  بالفع���ل 
بي���ن النف����ض والقل���ق ..بي���ن الو�صو�ص���ة 
نقط���ة  ت�ص���كل  ..مجموع���ة  والهره���رة 
انعطاف في تجربة ال�صاعرة ...�صدرت 

عن دار الفارابي ببيروت ...
ي�صكل الن�ض الذي حملت المجموعة 
عنوان���ه ب���وؤرة �صب���ر ف���ي اأعم���اق النف�ض 
الب�صري���ة لكّل من���ا ..اإنها قراءة �صهرزاد 
ال�صاع���رة االأغوار ال�صحيق���ة التي تبني 
بمب�ص���ع  لكن���ه  ال�صم���ت  م���ن  ج���داراً 

ال�صاعرة ينز بوحاً:
مشيت مع نفسي أهرهر قلقي 

فكان الخوف رابعنا يعانق 
كاحلي

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�صوؤال تطل���ق ال�صاعرة 

كل اآهاتنا نحن من نلهث وراء �صراب:
أوشوش نفسي..

لماذا تجثمين يا نفسي على 
نفسي..؟

وتعزفين الميجانا على عتابا 
قصباتي الهوائية.

أخرجي قلياًل من معطفي 
المثخن بأنفاس الغيوم..
حين يضيق المدى على 

مساحات أحالمنا البرتقالية ..

ت�ص���ل  الج���دران  رباعي���ة  ن����ض  وف���ي 

كل  ل�ص���ان  عل���ى  الب���وح  ذروة  ال�صاع���رة 

امراأة كل �صهرزاد ..
اسمع على رأسي طرقًا خفيفًا

يؤرقني أول هزيع غفوتي 
سيدتي.. هال صحوت قلياًل 

ال تذوق من رعاف حبرك فاكهة 
المفردات.

ولي���ل �صهرزاد طوي���ل طويل كما تراه 

ال�صاعرة:
أنجبُت من الليل الطويل كل 

أطفالي
ضت فيه كل وحوش أفكاري  وروَّ

على ورق 
ما أحببت غيره يومًا لكنه ..مثل 

كل الرجال 
غدر بي وأحب شاعرة سواي
نسيُت على شفتيه بديعي 

وبياني وجلنار ُرماني ..
ونسي على شفتّي نجمًا هوى 

ولعاب سراب كحلته رشفة 
القهوة األخيرة

وشتلة ريحان أخذتها معي أول 
أيام العيد لمقبرة قريبة.

ل���ت ح���داد لي���ل �صه���رزاد اإلى  لق���د حوَّ

محكم���ة اأ�ص���درت حكمها عل���ى الخيانة 

التي اأدمنها الرجال ..

�صلم���ى جمي���ل ح���داد �صاع���رة ال���روؤى 

المختلف���ة ا�صتعادت �صهري���ار وحاكمته 

علن���اً وكان الحك���م اأبدي���اً اإن���ه ل���ون م���ن 

الرجال ولكن اأي رجال..؟



من الم�صطلحات ال�صيا�صية ال�صائعة في هذه المرحلة على الم�صتويين المحلي والعالمي، م�صطلح 
الدولة الرخوة، وهو م�صطلح ي�صتخدم النتقاد الدول الفا�صلة، اأو ال�صعيفة، اأو المفككة، اأو اله�صة، اأو 
المنهكة �صيا�صياً واقت�صادياً، اأو المحتلة ع�صكرياً. ويعود هذا الم�صطلح اإلى عالم االقت�صاد ال�صويدي 
»كارل جون���ار مي���ردال 1898-1987 ف���ي بحث���ه »الدراما االآ�صيوي���ة: بحث في اأ�صباب فق���ر االأمم« الذي 
ن�صره 1968، والحائزعلى جائزة«نوبل« عام 1974 في العلوم االقت�صادية، منا�صفة مع عالم االقت�صاد 
النم�ص���اوي البريطان���ي الجن�صية«فريدريك اأوغ�صت هايك » وال���ذي كان المرجع االقت�صادي لرئي�صة 
الوزراء البريطانية ال�صابقة »مارغريت تات�صر« في تطبيق �صيا�صتها التي اأدت اإلى  تخ�صي�ض االقت�صاد 
البريطاني. وقد تاأثر عالم االقت�صاد واالأكاديمي الم�صري الدكتور جالل اأمين)1935- 2018( باأفكار 
مي���ردال، ووج���د فيه���ا م���ا ينطبق على الحال���ة الم�صرية، فقام بن�ص���ر العديد من المق���االت ناق�ض من 
خالله���ا العديد من المظاه���ر ال�صيا�صية، والدينية، واالجتماعية، واالقت�صادية...ومن ثم جمعها في 
كتاب حمل عنوان »الدولة الرخوة« ال�صادر عن دار �صينا للن�صر عام 1993الأنه وجد فيه ما ينطبق على 
م�ص���ر، فق���ام بن�صر العديد من المقاالت ناق�ض من خاللها العديد من المظاهر ال�صيا�صية، والدينية، 

واالجتماعية، واالقت�صادية. 
م���ن ممي���زات الدول���ة الرخوة عند »ميردال« تجاه���ل القانون، فال الكبار يبالون ب���ه، الأن لديهم من 
الم���ال وال�صلط���ة م���ا يكفي لحمايته���م، وال ال�صغار يبال���ون به، الأنه���م يتلقون الر�ص���اوى لغ�ض النظر 
عنه، ما يعني اأن رخاوة الدولة ت�صجع على الف�صاد، وانت�صاره يزيدها ف�صاداً، واإلى درجة ي�صبح الف�صاد 
فيه���ا ثقاف���ة واأ�صلوب حياة، نتيجة تداخ���ل ال�صلطات، وت�صابك �صالحيات الموؤ�ص�ص���ات، وغياب العدالة 

االجتماعية، وكل ذلك يوؤدي اإلى تراجع التنمية الب�صرية، وانح�صار المنظومة القيمّية االأخالقية. 
 م���ن مظاه���ر الدولة الرخوة �صع���ف التنمية االقت�صادية، وتف�صي الفق���ر والبطالة، وتغذية الفوارق 
المجتمعي���ة ال�صتغالله���ا، ف�ص���اًل عن غياب �صيط���رة الدولة على قراره���ا ال�صيا�صي، ب�صب���ب التاأثيرات 
ال�صلبي���ة الداخلي���ة منه���ا و الخارجي���ة، زد عل���ى ذل���ك �ص���وء فه���م االنتم���اء الوطن���ي، وانح�ص���ار البني���ة 
التربوي���ة، ونهب المال العام، والتهرب ال�صريبي والجمرك���ي، و�صرب القدرات االجتماعية باالنحياز 
اإل���ى االأغني���اء على ح�ص���اب الفقراء، ال بل تحميل الفق���راء تبعية القرارات الخاطئ���ة من قبل اأ�صحاب 

هذه القرارات الذين ال يجيدون  التمييز بين الم�صلحة العامة وم�صالحهم الخا�صة.
من �صمات الدولة الرخوة، �صعف ح�صورها ال�صيا�صي، واالقت�صادي، والدبلوما�صي، واالأمني، وكذلك 
�صع���ف الثق���ة بينه���ا وبي���ن مواطنيها، زد عل���ى ذلك تع���دد موؤ�ص�صاته���ا الحكومية المغيبة ع���ن الرقابة 
والمحا�صب���ة، ه���ذا باالإ�صافة الفتقار هذه الموؤ�ص�صات اإلى �صالحيات وا�صحة، وكل هّم القائمين عليها 
ه���و ايج���اد منا�ص���ب للمح�صوبين ممن ي�صكلون ن�صيج���اً اجتماعياً، تغيب في���ه ال�صفافية نتيجة طغيان 

الم�صالح المالية الخا�صة على الم�صالح المالية العامة. 
نظرية »ميردال« في الدولة الرخوة تنطبق على دولة تعاني من هروب راأ�ض المال واالأيدي العاملة 
منه���ا، اإل���ى دول ومناطق اأغن���ى، ولكن ما يمكن اأن نتعلمه من هذه النظري���ة هو اإ�صرار »ميردال« على 
االإ�ص���الح الموؤ�ص�صات���ي، وال�صيم���ا االقت�ص���ادي من���ه الإ�ص���الح الدولة، وه���ذا ال يتّم اإال بتوق���ف الف�صاد، 
وباالن�صباط االجتماعي، ووقف  التواطوؤ ال�صيا�صي مع اأ�صحاب الم�صالح، وهذا ال يكون اإال من خالل 
الت�صريع وتطبيق القوانين واحترامها. ونحن ال نجانب الحقيقة اإذا قلنا مع«لي كوانيو« رئي�ض وزراء 
�صانغاف���وره ال�صاب���ق، اأو �صاح���ب نظرية تنظي���ف الف�صاد »اإن الدولة ال تنظف م���ن الف�صاد اإال على مبداأ 

تنظيف ال�صاللم الذي يبداأ من االأعلى نزواًل اإلى االأ�صفل«. 
للخروج من محنة الدولة الرخوة، البد قبل كل �صيء من االإرتقاء اإلى الدولة القوية، وهذا ال يكون 
اإال ببناء قطاع عام قوي محمي باأنظمة فعالة تدعم ال�صلع والخدمات ال�صرورية، وتخ�صع اال�صتثمار 
لقي���ود تمليه���ا الم�صلحة الوطنية، كما ال يكون اإال من خالل الم�صاءلة القانونية، الأن الدولة القائمة 
عل���ى مب���ادئ العدالة والم�صاواة في الحقوق والواجبات هي الدولة التي ال يوجد فيها ا�صتثناءات، واإن 
وجدت مثل هذه اال�صتثناءات، تكون الأ�صباب يحدد الد�صتور اأو القانون ا�صتخدامها �صريطة عدم جواز 

التو�صع بها اأو القيا�ض عليها.
الدول���ة الرخ���وة ال تعن���ي بال�ص���رورة اأنها دول���ة فا�صلة، وكذل���ك الدول���ة القوية المتما�صك���ة ال تعني 
بال�ص���رورة اأنه���ا دول���ة ناجح���ة، الأن المطل���وب ف���ي الحالتين ه���و اأن تكون الدول���ة القائمة ه���ي »دولة 
القان���ون« الت���ي تخ�ص���ع نف�صه���ا واأعماله���ا واإجراءاتها وعالقاته���ا اإلى مب���داأ العدالة والم�ص���اواة، مبداأ 
التوازن ما بين الحقوق والواجبات، �صواء اأفيما بينها، اأو بينها وبين مواطنيها، واأي اإخالل في تطبيق 
ه���ذه المعادل���ة يع���ّد اإخالاًل بجوهر الدولة القائمة. ونحن ال نجانب ال�ص���واب اإذا قلنا اأنه من المعتاد 
دولياً اأن يتّم ذلك �صمن �صوابط قانونية، ال ت�صمح بالتعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم، مقابل 
الت���زام المواطني���ن بالقي���ام بالواجب���ات المترتبة عليهم تج���اه الدولة، اإذ في مثل ه���ذا االلتزام ت�صمو 
الم�صلح���ة العام���ة عل���ى الم�صلح���ة الخا�ص���ة ولي�ض العك����ض، وتك���ون ال�صمانة الحقيقي���ة بعدم دخول 

الدولة القائمة  دائرة الدولة الرخوة.

أمران سيجعالنك أكثر حكمة: الكتب التي تقرؤها واألشخاص الذين تلتقي بهم

أحمد الشقيري

قضايا وآراءشعر
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ه���ذه اأبي���ات ثالث���ة لعم���ر اأب���ي ري�ص���ة ه���ي م���ن 
ة  عي���ون ال�صعر؛ باإيجازها، وو�ص���وح اأهدافها، ودقَّ
معانيه���ا، وق���رب ماأخذه���ا؛ اإذ يمك���ن عده���ا م���ن 
ال�صه���ل الممتن���ع، وه���ي ف���ي حقيقته���ا عنوان���ات 
عري�صة في تجرب���ة ال�صاعر وفي �صيرورة حياته، 

يقول فيها:
  هي، والدنيا، وما بينهما

    ُغ�ص�صي الَحرى واأهوائي العنيدْة
 رحلٌة لل�صوق لم اأبلغ بها

     ما اأرتني من فرادي�ض بعيدة
 طال دربي وانتهى زادي له

    وم�صى عمري على ظهر ق�صيدة
•- وه���ي اأبي���ات منتق���اة ك���ي تك���ون �صي���رة ذاتية 
مكثف���ة ع���ن حي���اة ال�صاعر؛ وه���ي تكثي���ف جميل، 
الأن���ه يحق���ق مقولة )خي���ر ال���كالم...( وللتكثيف 
جماليات���ه ف���ي الكلم���ة وال�صيم���ا اإذا كان المق���ام 
ينا�صب���ه عندها تتحقق بالغة االإيجاز. والتكثيف 
ن���راه ف���ي المادة وفيه بديع الخل���ق ولنا في الذرة 
�صاه���د، وف���ي حب���ة القم���ح دلي���ل فالخ���ط فيه���ا: 
)يقول لك: ن�صفي يخ�ض اأخاكا( على حد تعبير 
ال�صاعر القروي الذي دعا اإلى جعلها مثاال ناطقا 

للبذل: - )من حبة البر اتخذ مثل الندى...(
•- والأنه���ا �صي���رة مكثف���ة فق���د اكتف���ت بنقاط 
ع���الم لكنه���ا ت�ص���ي بم���ا وراءه���ا، وتطل���ق العن���ان 
للخي���ال، وتت���رك المج���ال وا�صعا لبواب���ات القول 

في نقاط عالم عدة:
)ه���ي( وم���ا اأدراك  االأول���ى  الع���الم  نقط���ة   -•
ماهي؟ اإنها حواء التي وجد اآدم فيها وبها ومنها: 
ال�صك���ن والمودة والرحمة والجمال.. ووجد فيها 
اأي�ص���ا ح���واء المعذب���ة ال�ص���ادة القالي���ة المتقلبة 
عوالم���ه  ل�صاعرن���ا  اأن  ف���ي  ري���ب  وال  المفارق���ة، 
الخا�ص���ة الغني���ة م���ع ح���واء، ويمك���ن اأن ُي�صت�ص���ف 
درا�ص���ة  خ���الل  م���ن  معه���ا  عوالم���ه  م���ن  بع����ض 
الم���راأة في مدون���ة اأبي ري�ص���ة ال�صعرية، 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...(
الع���الم الثاني���ة )الدني���ا( بحلوه���ا  ونقط���ة   -•
ومره���ا، باإقباله���ا واإدباره���ا، باأفراحه���ا واأحزانها، 
ب�صموه���ا  ونح�صه���ا،  ب�صعده���ا  واآالمه���ا،  باآماله���ا 
وتطامنه���ا، بمتاعه���ا وزينتها وتفاخره���ا، بلهوها 
ولعبه���ا.. وم���ا هو معروف م���ن دني���ا �صاعرنا اأنها 
كان���ت مقبل���ة �صعي���دة وحظوظه منه���ا ظهرت في 
علم���ه ومكانت���ه وتجوال���ه و اأحواله، لك���ن هل كان 
قانع���ا بما حبته الدنيا؟!!. اأعتقد اأننا نجد جواباً 
�صريح���اً في ق���ول االأخطل ال�صغي���ر الأن ال�صعراء 

في الهم �صواء، يقول:
 من كان من دنياه ينف�ض راحه

     فاأنا على دنياى اأقب�ض راحي
•- نقطة العالم الثالثة )وما بينهما( واأجمل 
م���ا ف���ي ه���ذه النقطة اأنه���ا موحي���ة عل���ى اإيهامها 
واإبهامه���ا... ه���ي الم�صاف���ة الت���ي تب���داأ ب )حواء( 
م���رورا بالبينية وانته���اء ب� )الدني���ا( وثمة قرينة 
دال���ة عل���ى اأن ال�صاع���ر عان���ى م���ا عان���اه ف���ي ه���ذه 

الم�صافة البينية الزمانية المكانية من )غ�ص�ض 
حرى( يتج���رع اآالمها ولهيبها، كذا ال�صعر يحمل 
ف���ي مفرداته طع���م االأل���م وحرارته وخيبت���ه ولنا 
اأن نتفه���م اأحا�صي����ض ال�صاع���ر ف�صاع���ات ال�صع���ادة 
ق�صيرة و�صاعات ال�صقاء طويلة في ميزان النف�ض 

الب�صرية..
وتاأت���ي )اأه���واوؤه العني���دة( لتك�صف طبع���اً كامناً 
ف���ي نف����ض �صاعرنا، والعن���اد تم�ص���ك بال�صيء حااًل 
بعد حال، وتاأت���ي �صيغة الجمع )اأهوائي( ب�صيغة 
الجم���ع لتدل على منازع عدي���دة تعتمل في نف�ض 
ال�صاع���ر وال تزول اإال بتحقي���ق حاجاتها كي تكون 

مطمئنة را�صية:
   )والنف�ض راغبة اإذا رغبتها(

•- النقط���ة الرابع���ة )رحلة لل�ص���وق( وما اأكثر 
الم�صته���ى ف���ي رحل���ة الحي���اة ه���ذه لك���ن ال�صاع���ر 
يخبرنا اأن منتهاه���ا عنده اآمال خائبة، وفرادي�ض 
كال�ص���راب جعلت الحرم���ان زاده والخيبة ن�صيبه، 
وك���ذا النف����ض الب�صرية ف���ي اآمالها الت���ي لي�ض لها 
ح���د، وف���ي النهل م���ن مل���ذات لي�ض للنف����ض منها 

ارتواء..
•- النقط���ة الخام�ص���ة )الق�صيدة( التي كانت 
مطي���ة ال�صاع���ر ف���ي درب���ه الطويل حي���ث ا�صتفاق 
في رحلت���ه الطويلة وعلى مطيته العجيبة ليجد 
نف�ص���ه وق���د نف���د زاده وانق�ص���ى عمره وف���ي ذلك 

اإ�صارة اإلى خ�صران مبين
•-من جماليات هذه الق�صيدة ح�صور الموؤنث 
ف���ي �صمي���ر يع���ود على الم���راأة 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 
هك���ذا  وبي���ن مبدعه���ا....  بينه���ا  ف���رق  كله���ا وال 
تفعل هذه الموؤنث���ات الحقيقية فعلها في فحولة 
ال�صع���ر. ف���ي اأقل القليل تجرع���ه غ�ص�صاً ملتهبة، 
وت�صن عليه بمتعه���ا وت�صتلب منه اأغلى ما يملك 

من زاد و�صني عمر.
المبدعة  ال���ذات  •- وم���ن جمالياته���ا ح�ص���ور 
وال�صيما في ال�صمائر التي تعود على ال�صاعر في 
اإ�صارة اإلى ال�صل���ة العميقة بين المبدع ومدونته، 

واإلى اإن�صانية االأدب..
•-وم���ن جمالياتها البناء الفن���ي لالأبيات التي 
تقت���رب من ال�صهل الممتن���ع... في داللة وا�صحة 
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 �صمات االأدب االأ�صيل المتفرد
•- الالفت للنظر في قوله )وم�صى عمري على 
ظه���ر ق�صي���دة( اأن ال�صاعر يرى ف���ي نف�صه فار�ض 
ق�صي���دة - وه���و م���ن ال�صع���راء الذي���ن ت�صتهويهم 
واأن  بقرينة)الظه���ر(   - والت�صام���ي  العل���و  قي���م 
ممار�صته طقو�ض الفرو�صية ا�صتغرق وقتاً طوياًل 
م���ن عم���ره، وهذا يذك���ر باتخ���اذ المتنب���ي �صهوة 
الح�صان مفر�صاً له في اإ�صارة اإلى طول مالزمته 

له: 
هَوُة الِح�صاِن َوَلِكَنّ    َمفَر�صي �صَ

َقمي�صي َم�صروَدٌة ِمن َحديِد

األنثى حقيقة ومجازاً
في بعض التشكيل الشعري

الدولة الرخوة:  
مفهومًا وممارسة
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اتح����اد  ع�ص����و  الغ����وار.  ط����الل  العراق����ي  ال�صاع����ر 
ت�ص����ع  ل����ه  �ص����درت  �صوري����ة.  ف����ي  الع����رب  الكت����اب 
مجموع����ات �صعرية. وله كت����اب )انثياالت في ال�صعر 
والطفولة والحياة(. و�صدرت عن تجربته ال�صعرية 
ع����دة كت����ب. وه����و م����ن �صع����راء ال�صبعيني����ات، ونال����ت 
تجربت����ه ال�صعري����ة العديد م����ن ر�صائ����ل الماج�صتير 
بتل����ك  ال�صعري����ة  تجربت����ه  تتمي����ز  والدكت����وراه. 

الخ�صو�صية والب�صمة الوا�صحة. 
- لماذا ال�صعر في هذا الزمن الرديء؟

اأفهمه  اأع����رف ال�صع����ر، ولكني  اأن  # ال اري����د هن����ا 
اأنه اإحدى الحاالت التعبيرية االأكثر تجذرا باأعماق 
ت�ص����اوؤل مفت����وح  فه����و  وله����ذا  االإن�ص����ان– ال�صاع����ر- 
بوج����ه الواق����ع وخفاياه وتحوالت����ه ، فلل�صعر دور في 
الحي����اة والم�صاهم����ة ف����ي حركته����ا، متفاع����ل مع اأدق 
االأحا�صي�����ض وحاجات االإن�صان الروحي����ة والجمالية 
، فه����و يختل����ف ع����ن بقي����ة االأجنا�����ض االأدبي����ة لكون����ه 
�صري����ع اال�صتجاب����ة لتح����والت الحي����اة ومفارقاته����ا، 
وان كان ه����و غاي����ة ف����ي ذات����ه فان����ه ينمو بي����ن اأحزان  
االإن�صان واأفراحه بين جراحه واأحالمه واماله ،من 
هن����ا تاأتي اأهميته ف����ي هذا الزمن ال����رديء، لي�صفي 

اإح�صا�صاً جديدا وجميال للحياة.
 بع����د العديد من مجموعات����ك ال�صعرية. هل قلت 

كل ما لديك �صعرياً؟
اأق����ول باأني قل����ت كل ما لدي في ال�صعر  # حينم����ا 
فه����ذا يع����د ق����وال غي����ر منطق����ي ب����ل مغالط����ة، فم����ا 
ينزف����ه ال�صاع����ر لي�ض اإال ال�ص����يء القليل من تجربته 
ال�صعري����ة، فحينم����ا اأغ����رف م����ن تجربت����ي المت�صكلة 
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�ص����ي والحا�ص����ر ،بي����ن الوع����ي والالوع����ي، فاأن����ا 
اغ����رف م����ا تي�صر م����ن كل هذا عبر المخيل����ة واللغة. 
ف����ال يمك����ن له����ا اأن تن�ص����ب اإال اإذا فق����دت قدرات����ي 
و�صعف����ت اأدوات����ي. وبالتالي مازال ل����دي الكثير مما 

اأود قوله �صعرياً. 
ق�صيدة النثر لك ماآخذ عليها. هل اأنت �صدها؟

م�صاحة  اليوم  تحتل  النثر  بق�صيدة  ي�صمى  ما   #
وا�صع����ة ف����ي الن�صر ف����ي ال�صحف والمج����الت االأدبية 
العربي����ة، ولها كتابها وقراوؤها، لكنها ما زالت تعاني 
م����ن بع�����ض الماآخ����ذ واالإ�ص����كاالت التي وج����دت معها 
من����ذ البدء، وقد ذكرتها في كتاب����ي )انثياالت .. في 
ال�صعر والطفولة والحياة( الذي �صدر عام 2018 في 
دم�صق. من بين هذه الماآخذ او االإ�صكاالت ما يتعلق 
بالت�صمي����ة فحينما نقول )ق�صي����دة النثر معنى هذا 
اإن هن����اك م����ا يقابلها ب����� )ق�صيدة �صع����ر( وهذا يعني 

اإخ����راج ه����ذا النوع الكتابي م����ن دائرة ال�صع����ر اأو اأنها 
ال تق����ع �صم����ن ح����دوده، والت�صمية غربي����ة وتحديداً 
فرن�صي����ة وال�صاع����ر اأدوني�����ض ه����و اأول من ّع����رب هذا 
الم�صطلح وا�صتعمله في اللغة العربية بعد اطالعه 
عل����ى كت����اب �صوزان برن����ار. ومن اال�ص����كاالت االأخرى 
الت����ي نواجهه����ا الي����وم ب�صاأنه����ا فيم����ا يكت����ب با�صمه����ا 
وقد اأ�صاءت هذه الكتابات كثيراً لهذا النوع ال�صعري 
ولل�صع����ر عموم����اً، كم����ا جع����ل المتلق����ي يع����زف ع����ن 
قراءته����ا ومتابعته ال�صع����ر، اإنها اإ�صكالي����ة الطارئين 
عليه����ا. حيث نجد كماً هائاًل من الن�صو�ض بدعوى 
اأنه����ا ق�صائد نثر وهي ف����ي حقيقة االأمر تكتب تحت 
غط����اء ق�صيدة النثر في ال�صحافة االأدبية العراقية 
والعربي����ة فهن����اك الكثي����ر م����ن �صع����اف الموهب����ة اأو 
اله����واة للكتاب����ة ولديه����م ق�ص����ور معرف����ي وثقافي و 
جهله����م ل����الأوزان ال�صعرية الخليلي����ة، فوجدوا فيها 
عم����اًل �صه����اًل بع����د اأن وجدوا اأن االأم����ر ال يحتاج الى 
االأوزان ال�صعري����ة المعروف����ة ،واخ����ذوا يقلدون كبار 
كتابه����ا لتول����د اأ�صواته����م باهت����ة ومنه����م م����ن كت����ب 
الخواط����ر واأدرجها تحت غطائه����ا، انهم ال يمتلكون 
الأنه����م  لكتابته����ا،  توؤهله����م  الت����ي  التجرب����ة  ه����ذه 
يفتق����دون اإلى معرف����ة االأوزان ال�صعري����ة والمعايير 
ال�صعري����ة االأخ����رى با�صتخ����دام التفعيل����ة، كذل����ك ال 
يمتلك����ون الخلفية الثقافي����ة والح�صا�صي����ة ال�صعرية 
والفني����ة والمعرفية. وهم به����ذه الحالة لن يقدموا 

�صعراً بل ي�صيئون اإلى ال�صعر.
- ح�ص����ورك ال�صع����ري ف����ي ال�صام هام والف����ت . اإلى 

ماذا تعزو ذلك؟ 
اإل����ى ال�ص����ام ل����م تنقط����ع،  # من����ذ 2003 وزيارات����ي 
واأغلبه����ا كان����ت �صم����ن الن�ص����اط الثقاف����ي واالأدب����ي، 
فكثي����رٌة الدع����وات الت����ي توج����ه ل����ي اأو اأ�صاف����ر ب�صكل 
وف����ي  �صعري����ة،  ف����ي مهرجان����ات  الأ�ص����ارك  �صخ�ص����ي 
االأما�ص����ي ال�صعري����ة والن����دوات ال�صعري����ة ف����ي دم�صق 
وبع�ض المحافظ����ات ال�صورية. وكثير من الحوارات 
ال�صحفي����ة، واللق����اءات عل����ى الف�صائي����ات ال�صوري����ة، 
واأنا ع�صو في اتح����اد الكتاب العرب بدم�صق، ناهيك 
ع����ن الع����دد الكبي����ر م����ن دواوين����ي ال�صعري����ة �صدرت 
ف����ي �صوري����ة. هذا جان����ب لك����ن الجانب االه����م وهذا 
م����ا لم�صت����ه اأن����ا �صخ�صي����اً ه����و اأن االأدي����ب اأو المتلقي 
ال�ص����وري جاد ومثق����ف و�صادق ف����ي متابعته للثقافة 
والن�ص����اط االأدب����ي، وكذل����ك الجمهور ال����ذي يح�صر 
ح�صا�صي����ة  يمتل����ك  االأدبي����ة  والن�صاط����ات  االأما�ص����ي 
مواط����ن  يكت�ص����ف  تجعل����ه  عالي����ة  وفني����ة  معرفي����ة 
الجم����ال والمتغي����ر و�صيغ التعبير ف����ي ا�صتخدامات 
اللغ����ة، وق����د ن�ص����اأت ل����ي عالق����ات كثي����رة قائم����ة على 
اأ�صا�����ض المودة واالحترام واالعجاب مع اأدباء وكتاب 

ومثقفين هنا في �صورية. 
اأو  للر�ص����م،  اأن تك����ون مدر�ص����اً   كان م����ن الممك����ن 
طبي����ب عيون مث����اًل، لكنك اخترت اأن تك����ون �صاعراً. 

لماذا؟ 
# حقا اأنا كنت في المرحلة المتو�صطة والثانوية 
اأُمار�ض هواية الر�صم وكنت من الطالب المتميزين 
ف����ي المعر�����ض  اأ�ص����ارك فيه����ا  الت����ي  ف����ي ر�صومات����ي 
ال�صن����وي للمدر�ص����ة، ف�ص����ال ع����ن اهتمام����ي بال�صع����ر 
وكتابته كهاو، لكن ما ان انهيت درا�صتي في الثانوية 
اخذن����ي ال�صعر اإليه وبكثير من ال�صغف تاآخيت معه. 
وال ادري لماذا، وهو الذي دفعني، لموا�صلة درا�صتي 

الجامعية باخت�صا�ض اللغة العربية .
- ت�ص����كل الم����راأة ح�ص����وراً بهياً في ق�صائ����دك ماذا 

عنها؟
ب����د للم����راأة م����ن ح�صور، بوجوده����ا الروحي  # ال 
واالجتماعي وهذه حالة طبيعية، واإال فاإن التجربة 
ال�صعري����ة تظ����ل غي����ر نا�صج����ة وتفتقد اإل����ى دالالتها 
ال�صعري����ة والحياتي����ة، فم����ن الم����راأة يب����دا الحب بل 
ه����ي منبع����ه االأول، كما ج����اء ف����ي الميثولوجيا حين 
لب����ى اآدم رغب����ة ح����واء ف����ي ق�ص����م التفاح����ة و�صح����ى 
الحي����اة  ه����و جوه����ر  فالح����ب  اأجله����ا،  م����ن  بالجن����ة 
وبالتال����ي دونه اأو دونه����ا تفرغ الحياة من م�صمونها 
االإن�صان����ي والجمالي، وهكذا اأي�ص����اً بالن�صبة لل�صعر. 
ف����ي ق�صائ����دي تاأخ����ذ الم����راأة ح�صوره����ا االإن�صان����ي 
والوج����ودي والرم����زي المتن����وع، وهي ف����ي الق�صيدة 
تعم����ق اإح�صا�ص����ك بالوج����ود، لتغ����دو دافع����اً للك�ص����ف 
والتق�ص����ي كم����ا ل����و اأنه����ا المراي����ا الت����ي ت����رى فيه����ا 
م�صي����رة الزم����ن وتح����والت الحي����اة، فاأن����ا اأج����د ف����ي 
الم����راأة، م����ا يدفعن����ي اإلى البحث ع����ن المجهول من 
خ����الل الح����ب ال����ذي ه����و حاج����ة اإن�صاني����ة وروحي����ة 

للبحث عن التكامل. 
ل����ك  ي�ص����كل  ولربم����ا  كثي����را،  ي�صغل����ك  العن����وان   -
هاج�ص����اً، اإل����ى اأي ح����د يقت����رب العن����وان م����ن ذائق����ة 

المتلقي؟ 
   # نعم اأواجه اأحيانا �صعوبة في اختيار العنوان، 
فلي�����ض م����ن ال�صه����ل اأن تخت����ار عنوان����ا يخت����زل م����ا 
ت�صمن����ه الن�����ض م����ن اأف����كار وروؤى اأو عل����ى االأق����ل ما 
يوح����ى اأو يرم����ز ل����ه، وله����ذا يج����ب التاأني كثي����راً في 
اختي����اره، وم����ن ناحي����ة اأخ����رى واإن ل����م يك����ن باأهمية 
ال�صب����ب االأول، فه����و متعل����ق بي اأنا ذوقي����اً اأي يتناغم 
م����ع الروح وم����ع المتلق����ي اأي�ص����اً كاأن يك����ون العنوان 
الفتاً لالنتب����اه اأو مثيراً، يحمل الكثير من الده�صة 
والت�ص����اوؤل، فله����ذا تجدن����ي اتاأخ����ر في و�ص����ع عنوان 

لن�صو�صي.
الميزة العامة للع����راق ال�صقيق في بوحه ال�صعري 
اأو غنائ����ه تظل االأحزان الفتة، في ق�صائدك نتلم�ض 
النج����اة  ا�صتطع����ت  كي����ف  التف����اوؤل.  م����ن  وم�ص����ات 

بق�صيدتك من كمين الحزن؟
  # نع����م م����ا يميز الغن����اء العراقي هو طغيان حالة 
الح����زن، ون����ادراً م����ا تج����د اأغني����ة لي�����ض فيه����ا م�صحة 
باالأح����زان  الم�صب����ع  لموروث����ه  يع����ود  وه����ذا  ح����زن، 
الح����روب  ب�صب����ب  طويل����ة  ق����رون  من����ذ  والماآ�ص����ي 
واالأح����داث الماأ�صاوي����ة والظ����روف القا�صية التي مر 
به����ا عب����ر التاري����خ، وكان اخرها ما اأف����رزه االحتالل 
االأمريك����ي للع����راق م����ن اأو�صاع ف����ي غاي����ة ال�صعوبة 
ولعل اأبرزها االإره����اب. وما يتعلق بي فللحزن اأي�صاً 
م�صاح����ة ف����ي م����ا اأكتبه م����ن ق�صائد، غي����ر اأن الحزن 
لي�����ض بالمعن����ى االنهزام����ي، اأو ال����ذي ينت����ج اإحباط����اً 
واإنم����ا ح����زن يعبر ع����ن حال����ة الرف�ض لواق����ع مرير، 
وله����ذا تجدن����ي اأي�ص����اً متفائ����اًل اأن�ص����د الحي����اة دائماً 
وق�صائ����دي مفعم����ة باالأم����ل، الأني دائم����اً منحاز اإلى 
اأح����الم االإن�ص����ان واآمال����ه والوط����ن. فلي�����ض مهم����اً اأن 
تثق����ل ق�صائدك باالأح����زان والماآ�ص����ي وتحويلها اإلى 
بكائيات، فال�صعر عندي هو خلق حالة ي�صتعيد فيها 
االإن�ص����ان ق����درة توا�صله م����ع ذاته وي�صاف����ر بعيداً في 
اأعماق����ه، وال�صع����ر غاي����ة ف����ي ذات����ه، حينم����ا يعبر عن 
االإن�ص����ان وحاجات����ه ب�صي����غ فني����ة وجمالي����ة تمار�����ض 

الفتنة الفنية عند المتلقي.  
 اأين ت�صع تجربتك ال�صعرية في الم�صهد ال�صعري 

العراقي؟ 
# المتلق����ي الجاد والمتابع لتجربتي ال�صعرية اأو 
الناقد المطلع على بع�ض جوانبها هو من ي�صتطيع 
اأن يقّيم هذه التجربة ويحدد مكانها �صمن الم�صهد 

ال�صعري العراقي اأو العربي. 

الشاعر طالل الغوار
الشعر ينمو بين الحزن والفرح، بين الجرح والحلم 

لوال المرأة لما كان الشعر.  

نعم نكتب ألننا نريد من الجرح أن يظل حيا ومفتوحا.. نكتب ألن الكائن الذي نحب ترك العتبة وخرج ونحن لم نقل له بعد ما كّنا 
نشتهي قوله.. نكتب بكل بساطة ألننا ال نعرف كيف نكره اآلخرين، ولربما ألننا ال نعرف أن نقول شيئا آخر.

واسيني األعرج
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في زمن اأجوف
نعلق اإ�صراقاتنا

على م�صجب ال�صمت
كحقائق عارية

كمواقد البراري التعب
ولموعد على اآالت وترية

هرب لحنها
تنهدت اأغاني الو�صائد

البارحة غفوت
على رائحة اأ�صواقي

لالأرق �صكوت غربتي
ا�صتظللُت باأوراقي

في الم�صاء ا�صتريت خيالَك
الأعبر باأمان كاأحالم مخمورة

ك�صور مدفونة
داخل اأ�صواتنا

ثقوب ناي ذبحه ال�صغف
دندنة الم�صافات تقودنا

ل�صوء فقد عزيمته
كيف يلتئم ليل غاٍف

على كتٍف مترهل

ضوٌء فقد 
عزيمته

� 1 �
ينفقون حياتهم

بن�صِب الفخاِخ
وقتِل الّنواطير

واأكتفي 
بم�صادقة عنبك ِ

 *****
� 2 �

اأنوثة الكون 
ا�صتلقْت

بكامِل قمِحها
في �صريِر االأفِق

والّزبُد غّطى وجَه الغمر
من اأيقَظ

اأ�صطورَة الخلق 
من �ُصباِتها ؟!

*****
� 3 �

ال�ّصاعُر غجريٌّ
ال بيَت له

خيمُته على ظهِره
ين�صُبها 

بين جناحّي فرا�صة
كّلما �صاَق به المكان 

 *****
� 4 �

وء  يعجُن قمَح ال�صّ
بخميرة العتمة 

م�صّكاًل رغيَفه
*****

 � 5 �
طيلة حياٍة اآفلة

واأنا اأ�صّفي الّذهَب
في تربِتَك

اأّيها الكائن
ولكن !
 *****

� 6 �
في ح�صرة القنديل 

ها اأنَت تر�صُف ما�صيَك
بجرعاٍت كثيفة 

وال�ّصعلُة تلتهُم زاَدَها 
من معلِف الّزمن

بتاأنٍّ �صديد

لم تكن الحالم الوحيد
بتفّتِح الوردة

الوجوُد كلُّه
ي�صتعيُد مجَد طفولتِه

نيراَن ع�صقِه االأّول 
لو تعلم !

****
 � 7 �

بجانِب الحديقِة  
وعلى م�صارِف �صباٍح غائم

ال�صرطّي الماكر ذاُته
ب�صّفارته المواربة

يمّني النف�َض ب�صيٍد وافٍر
والج�صُر االأبدُي 

غاٍف على مخّدة تاريخه االأغبر
قلت له :

بحّق وقفِتَك الحجرّية
حّدثني اأّيها الع�صفور

» منذ اأبٍد ويوم » 
واأنت على اأُهبِة الّتحليق

متى �صتغّني ؟
�صقلني الطائر

من اأعلى انتباهتي

وحتى اآخر �صهقٍة 

في �صدر » بردى »

وزرَق بت�صفٍّ

على كامل ق�صيدتي 

 *****

� 8 �

اأه�ّض ظّلي

ب� » �صنبلة الوقت »

فيرة  وتلحقني ال�صّ

*****

� 9 �

لم اأعد اأدري

اإن كنُت من اأ�صرَم البرعَم

  في الغابَة

اأم البرعُم

من اأ�صعَل قلبي 

ذات عبور

راأيُت فيَك زمان الغيب منعك�صاً
اأيا زماناً باأهلي الطيبين َق�َصا   

والموُت َمْن ِمْن بني الدنيا يعاندُه
الغالب الكل في قبر الغياب َر�َصا   

نلومه وهو ال عدٌل كما ذكروا...
موت الفقير اأ�صًى في عمره واأَ�َصى    

اأما الغنيُّ فموت في معابرِة
عي�ض به الذكُر.. ال جوٌع �صباَح َم�َصا   

اأقول يا »عو�ض الغالي« بطيبته
تلوح �صحكته في القول اإن َنَب�َصا   

فجراً.. تهادى به ع�صفور ذاكرة
تغالب الموت بئ�ض الموت مفتِر�َصا   

لم يعطه اهلل اأموااًل يبعثرها...
�صعَّت ذخيرة خلق تزحم النف�صا   

قد عا�َض حراً ولطف القول في فمه
ومن راآه جميَل اللطف قد َلَم�َصا   

وعنده الفكر فكر الكادحين �صحا
محارباً في �صفوف العدل ُمْحتَب�َصا   

�َصها وعنده االأر�ض لالأحرار.. قدَّ
ن�صاُل اأبنائها نزهو به ُعُر�َصا   

وموطن العز ال يحميه تاجره
بل جي�ُصُه.. والفقير ال�صهم والُتَع�َصا   

في مقلتي عو�ض الغافي على األٍق
هو النقيُّ بطيب زينُة الُجلَ�َصا   

في الراحلين له التذكار مفخرٌة
وفي محبيه دمع العين ما احتب�صا   

الغيب �صار به بالحب مرتحاًل
نحو الخلود.. وقرب اهلل قد جل�صا                    

أعلى الّتّلة شماَل شرِق العصفور
 شعر: أوس أحمد أسعد

 شعر: سوسن خضر

 شعر: غادة اليوسف

لك التذكار

قد اأ�صعل ال�صبعيَن قندياًل ..
وتوّهجت.. ع�صراً..

�صبعون مجزرًة..
وع�صُر مناٍف ب�صموعها اللهفى ..

من وجهه المو�صوم فوق الباب 
�صّققُه الحنين..

ليديِن من وعِد البيادِر
ف���ي  المهاج���ِر  ال���ّدوِح  حمائ���م  بانتظ���ار 

�صديم الوقت
من ع�صق كنعانّيٍة �صمراء،

تمالأ جّرَة الفقداِن من �صّيالِة ال�صهِر*
لم ُي�صَف..

طف���ٌل يناغي نه���دَة الح�ّصوِن ف���ي اأح�صاِن 

اأيكته ال�صريدِة 
في فيافي الوجِد واالأمِل المهاجر

ق���د �ص���اَخ وج���ُه الك���وِن مم���ا اأثخنت���ُه ي���د 
المجازر
لكّنُه..

مازال يهزاأ بال�صجلِّ 
وبالحدوِد 
وبالدفاتر
والع�صاكر

طفٌل يغّني ..
منذ فار الجرُح في المنفى ..

ولم ُي�صَف..
فيغ���طُّ ري�صَت���ُه باأنفا����ٍض َتَنّه���ُد م���ن �صب���ا 

بردى الم�صافِر
في �صمير الكوِن 
جرحاً من �صياء

ويوا�صُل االإن�صاَد ترتياًل ..وع�صفاً 
في ق�صائد من �صهيل الروِح 

يحملها 
اإلى حيث الم�صّب

وِقبلُة االأ�صواق ِ واالأهواء 
فيغّط ري�صتُه باأنفا�ٍض 

با بردى الم�صافر في �صمير  تنّه���ُد من �صَ
الكون جرحاً من �صياء 

قد جاوز ال�صبعيْن
عيناُه من دمِع الق�صيدِة 

والهوى.. �صامّيٌة رغباُتُه
وهو ابُن �صورّيا الجنوْب

ُعّكاُزُه قلٌب..
ُمتنا�ص���ٌج بحريرِه مْن �صندياِن ال�صبر في 

وجِه الهبوْب
قد اأثخنته...

لكّنها ما غّررْت في طهِر خطوتِه الدروْب
واإذا ي�صفُّ حريُرُه يهفو

الى نهٍد تدّلى من �صماِء ترابها..
نْبُل الحريِر 

هوّيُة االأ�صداِد
 اإذ يْحنو ..يليْن..

وهو المتيْن..

ُمتيّقناٍت قابالُت الوقِت قلَن:
»اإنُه قد جاوَز ال�صبعيْن«

وتكاُد تحت يبا�ِض ِق�ْصرتِه
 توؤجُّ الناُر في ملكوِت ُخ�صرِتِه

فتنزاُح الف�صوْل
يهتزُّ فيهّن اليقيْن:

» هل جاوَز ال�صبعيْن؟؟!! »

قري���ة  الظه���ر  /�صيل���ة  الظه���ر  *�صيال���ة 
ال�صاعر  خالد ابو خالد في فل�صطين.

مْن حرير السنديان

في تذكار األديب عوض األحمد
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الكتب هي لمن يريدون التواجد في مكان آخر.
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   ق�صت���ي حدث���ت منذ �صبع �صن���وات، وتحديداً ف���ي الخام�ض من 
اآذار، وه���ذا التَّاري���خ ال يمكن اأن اأن�صاه اأب���داً، الأنه ي�صادف يوم عيد 
مي���الدي. في تلك الليلة لم اأ�صتطع النوم ولو للحظة واحدة، من 
�ص���دة �صوت نباح الكل���ب الذي ي�صكن مع �صاحبه الم�صن المري�ض 

بالملحق ال�صغير في البناء نف�صه الذي نعي�ض فيه. 
 ف���ي ال�صباح لما ذكرت الأمي اأنني كن���ت منزعجاً من �صوت نباح 
الكل���ب ال�صاكن في ملحق البناء ا�صتغربت كالمي، الأنها لم ت�صمع 
اأي �صوت غير عادي في تلك الليلة، فاأقنعت نف�صي اأن االإن�صان قد 

ت�صعف اأحياناً حا�صة ال�صمع لديه، وتنا�صيت المو�صوع.
  ف���ي الليل���ة التالي���ة كن���ت متوج�ص���اً م���ن الذه���اب اإل���ى فرا�ص���ي، 
لكي���ال اأ�صم���ع �صوت���ه المري���ع مرة ثاني���ة، لكن في منت�ص���ف الليل 
تك���ررت االأ�صطوان���ة نف�صها، وع���ال نباح الكلب م���ن جديد. ف�صاألت 
اأم���ي عندما طّل ال�صب���اح، فيما اإذا �صمعت �صوت نباح الكلب خالل 
الليل���ة. رفعت حاجبيها منده�ص���ة وم�صتغربة من تكراري لل�صوؤال 

نف�صه. 
   بداأت اأعاني قبل النوم من الخوف باأنني ال اأ�صتطيع اأن اأنام، ما 
زاد من توتري، واأم�صيت اأدور في حلقة مفرغة. ذلك في اأع�صابي، 
ف�ص���ارت م�صدودة ط���وال الوقت، لدرجة لم اأع���د اأ�صتطيع خاللها 
التمييز فيما اإذا كنت �صاحياً اأو نائماً، وتطور هذا التفكير ال�صلبي 
ليعترين���ي ب�صكل و�صاو����ض، ت�صمنت اأفكاراً ومخاوف غير منطقية 
فر�صت عليَّ التفكير ب�صرورة التخل�ض من الكلب الم�صوؤوم، حاًل 

نهائياً ال بد منه لكي اأ�صتعيد توازني النف�صي.
  ف���ي اأثن���اء نوم���ي، �صاه���دت كل���ب جارن���ا جاثم���اً عل���ى �ص���دري. 
واأح�ص�ص���ت بثقل���ه واأنفا�ص���ه النتن���ة تدغ���دغ وجه���ي، فدفعته بعنف 
بي���دي م���ن �ص���دة الخ���وف، فاأح�ص�صت باأظف���ار يده اليمن���ى الحادة 
تخد����ض كتفي قب���ل اأن يرتفع ويختفي في الف���راغ. لما ا�صتيقظت 

في ال�صباح �صعرت بالخجل من مفاتحة اأمي بهذا الكابو�ض، لكني 
عندم���ا نظ���رت اإلى كتف���ي بالمراآة، وج���دُت خدو�ص���اً �صغيرة. ومن 

هلعي رف�صت اأن اأفكر في �صببها. 
   انتظرت حتى الم�صاء، لما نزل العجوز من بيته ليم�صي كعادته 
ف���ي كل ليلة مع كلبه. اقتربت منه وقلت: »م�صاء الخير« جار فرد 
التحي���ة به���زة خفيفة م���ن راأ�صه. تمعن���ت في وجه���ه ففوجئت باأن 
نظارت���ه ال�ص���وداء تخفي اآث���ار بع�ض الحروق والن���دوب على جانب 
وجه���ه االأي�صر. ال �ص���ك اأنه اختار هذه العد�ص���ات ال�صوداء الغامقة 
�ص���ت في وجه  ع���ن ق�ص���د، لتغطي���ة عينه الي�ص���رى الم�صوه���ة، تفرَّ
كلبه االأ�صود، فهالني هذا ال�صبه الغريب والتطابق بين الوجهين، 
حت���ى اإن الكل���ب نف�ص���ه اأع���ور ولق���د غط���ى عين���ه الي�ص���رى بقطعة 
بال�صتيكي���ة �ص���وداء. من المع���روف اأن الرجل عندم���ا يعي�ض فترة 
طويل���ة م���ع كلبه، يزداد تعلقهم���ا بع�صهما ببع����ض، ويخلق الوقت 

تماهياً كبيراً بين الكلب و�صاحبه.
   �صيط���ر ه���ذا الو�صوا����ض القهري عل���ى تفكي���ري، فا�صتريت من 
ال�صيدلي���ة القريب���ة من منزلي �صمَّ الفئ���ران ب�صكل بودرة بي�صاء. 
ولق���د حذرن���ي ال�صيدل���ي م���ن خطورة ه���ذا ال�ص���مِّ عل���ى االإن�صان، 
وطلب مني اأن اأبقيه بعيداً عن متناول االأطفال الأن تناوله ي�صبب 
نزف���اً داخلياً للف���اأر، ي�صتمر حتى الموت. وكذل���ك الحالة بالن�صبة 

لالإن�صان. 
   م�صكلتي الحقيقية، بداأت االآن في كيفية اي�صال هذا ال�صم اإلى 
الكل���ب. وبعد تفكي���ر، وجدت اأن اأف�صل طريق���ة، اأن اأ�صع ال�صّم في 

قطعة لحم حمراء، واأعطيها للكلب لياأكلها.
بق���ي عل���ى العيد خم�ص���ة اأيام. على الرغم م���ن اأنَّ لدى كل واحد 
من���ا �صع���وراً داخلي���اً بال�صاع���ات والدقائ���ق المنق�صي���ة. اإال اأن ه���ذا 
ال�صعور غير م�صتقر، اإذ اإنه يعتمد على الحالة النف�صية لل�صخ�ض. 

ولم���ا كن���ت م�صتعجاًل النق�صاء هذه االأي���ام الخم�صة، فلقد �صعرت 
بمرورها كاأنها خم�صة اأ�صابيع.

  ف���ي م�ص���اء ي���وم العيد، و�صلت اإلى محل لبي���ع البيتزا، دفعت له 
ثم���ن بيت���زا كبيرة، وطلبت من���ه اأن ي�صعها في علبته���ا الكرتونية، 
ويل�ص���ق عليه���ا ورق���ة ملون���ة قدمتها له، وق���د كتب���ت عليها: عيد 
�صعي���د، واأعطيته العنوان ليو�صله���ا اإلى بيت العجوز. بداأت اأراقب 
الول���د ال���ذي يعم���ل عل���ى تو�صي���ل الطلب���ات. بع���د اأن اأخ���ذ طل���ب 
البيت���زا ال���ذي دفعت ثمنه، وبينما هو يه���مُّ بركوب دراجته النارية 
اقترب���ت من���ه قائاًل: “ال�صخ�ض الذي �صتو�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�صبة العيد، لك���ي تجبر بخاطره” واأخرجت من كي�ض 
مع���ي قطع���ة من اللحمة الحمراء. متابع���اً حديثي: “اأعطها لهذا 
الم�صكي���ن ليطعمه���ا لكلب���ه”. وقب���ل اأن يجاوبني د�ص�ص���ت في يده 

خم�صة اآالف ليرة، الأقدم له عر�صاً ال يمكنه رف�صه.
  انق�ص���ت ليل���ة العي���د على خي���ر و�ص���الم، والأول م���رة منذ فترة 
طويل���ة. غرق���ت في ع�ص���ر �صاعات من الن���وم العميق. ف���ي الم�صاء 
حاول���ت اأن اأترق���ب ظه���ور جارن���ا العج���وز، وه���و يتم�صى م���ع كلبه 

كعادته في كل م�صاء. لكنه لم يظهر تلك الليلة.

 ف���ي الي���وم التالي لما عدت من وظيفتي بعد الظهر، الحظت اأن 
اأم���ي مكتئبة وحزين���ة. وفهمت اأن جارنا العجوز اأبو محمود الذي 
يعي����ض ف���ي الملح���ق قد م���ات. ف�صاألت اأم���ي بلهفة: “وم���اذا حدث 
لكلب���ه االأع���ور”. فنظرت اإل���ّي با�صتعجاب.” اأيُّ كل���ب؟ اأبو محمود 
يعي����ض بمف���رده في بيته، من���ذ وفاة زوجته يا �صمي���ن قبل �صنتين، 

ولي�ض عنده اأي كلب”.

ماذا فعلت بقمي�صك المجروح، اأما زال يقطر األًما!!
ف���ي محاوالته ل�صمِّ ج�ص���ده ال�صلب، ذي القلب الثائر 
الجريء، لعله ينعم ب�صيء من الهدوء والدفء، من هذا 
القل���ب الم�صتاق اإلي���ه. ين�صج اإح�صا�صه اأ�صع���اًرا ودواوين، 
كلم���ات قليل���ة ُمثقل���ة ب�صح���ٍب من دم���ٍع م�صج���ون، لماذا 
ال يغ���ادره ويرح���ل، ي�صي���ل راوًيا اأيام���ه القاحلة من دون 
عزي���زه، ال���ذي رّب���اه �صغيراً، وم���ا اأن �صب و�صل���ب عوده، 

اختطفه الغدر.
كطي���ٍف، تلوح به االأيام اأمام���ه كل حين، ت�صن عليهما 
باللق���اء، فيراه مرة بعيني���ه، ومرات بقلبه، ليبقى معلًقا 
باأم���ل يب���دو قريًب���ا كالقم���ر، اأحياًن���ا ي���كاد يكتم���ل، وم���ا 
اأن يكتم���ل يب���داأ ف���ي التال�ص���ي والنق�ص���ان، اآخ���ًذا مع���ه 
حلم���اً اآخ���ر اأ�صاب���ه الوه���ن، ينتظر قم���ًرا جدي���ًدا، تبزغ 
اأقم���ار كثي���رة، تتراكم ف���ي ال�صموات، كم قم���ًرا مر عليه 

كالدهر!!
تن�ص���ج زوجت���ه االأقم���ار عق���ًدا، ُت�ص���يء ب���ه جيدها، كم 
ا�صتاق���ت اإلي���ه، و�صم�صهم���ا تكب���ر يوًم���ا بع���د ي���وم، مت���ى 

يحي���ن له���ا ال�ص���روق بي���ن ذراعي���ه، تعلم���ت الح���روف، 
ب���دت خطواته���ا �صغيرة، لكنه���ا واثقة، ت�صب���ه قلب اأبيها 
الثائ���ر، خلف اأ�صالك الزم���ن ال�صائكة، تمنع كليهما من 

االقتراب.
فلنحاول هذه المرة يا اأخي .. اقترب .. مرر اأ�صابعك
الم�صاف���ات بعي���دة، والحواج���ز متوح�ص���ة، جرحت يًدا 
ممت���دة ب�ص���الم، باأم���ل الو�صال عن ُبع���د، ذبحت االأنامل 
الخ�صن���ة ال�صلب���ة، طعن���ت قمي�ص���ه الرقيق، ل���م تتحمل 
خيوط���ه ق�ص���وة االأ�صواك. م���ا زالت العين ت���راه، والقلب 
ي�صم���ه، يعت�ص���ره االأل���م، يتب���ادالن ابت�صام���ات مطمئنة 
كاذب���ة، ب���اأن كاًل منهم���ا بخي���ر، وكي���ف للخي���ر اأن ينم���و 

محا�صراً، فال يرى �صم�صه، وال يكتمل له قمٌر.
�صامحني، مزقت لك قمي�ض العيد يا اأخي.

واأي عيد من دونك يا قلبي الموجوع؟!.
اأنت عيدي، انتظرني في ال�صروق القادم للقمر.

�صاأحتف���ظ بالقمي����ض، اأ�صم���د ب���ه قلب���ي كلم���ا نب����ض 
باالألم.

الكلب األعور

قميص يوسف
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ينهمُر الوقُت
كما مطِر كانوَن

االنتظاُر ف�صُل خريٍف
داهمتُه ريُح الحنيِن
ذبلت لحظُة اللقاء.

2
بال اأفٍق تبدو

روِب كلُّ احتماالِت الدُّ
منعطفاٌت جّمٌة

�صادفتني
والَّلهفُة تلهُث

ككلِب �صياٍد
�صلَّلتُه الفري�صُة
والّريُح عميلة.

3
هنا

عنَد تّلٍة اأدمنت
لحظَة لقائنا

يناُم ال�صوُق متو�صداً
فتنَة الج�صِد

يفتر�ُض ورَق الجوِز
يناُم ملّياً

على لحِن خريِر
نبٍع َعط�ٍض.

4
ما عاَد للع�صِق

فنوٌن
الأنَّ المالمَح تغّيرت

غ�صُب ال�صحِر
اأقتلَع الجماَل

ِمن جذورِه
واأرتدْت الفاتناُت

اأقنعتهنَّ بزيٍف
وريبٍة.

5
ل�صُت اأنا

مّمن يتواردوَن
على منهِل الحبِّ

ليلتقطوا
�صوراً للورداِت

بفعِل الم�صاومِة
الحبلى

بالخيبِة والفراِر

6
اأ�صكُب ِمن ماِء عيني

دموَع فرحٍة
كم مّلها المكاُن

واأنِت هناَك
ال عنواَن يدلُّ عليِك

وال اأ�صمَّ
بِه يتعرُف عليِك

�صاعَي ال�صوِق
وت�صتلميَن ر�صائلي

زيُف اللحظاِت
تاأمَر على كّلينا

واختفى....!!؟؟؟

زيُف اللحظات

 شعر:  ايميل حسن حّمود

 شعر: د. نوار عبد النور الهنداوي ـ ألمانيا

ثمالت���ه  م���ن  يهت���ّز  ق���ارب 
ال�صحلة 

وغيوم المنفى؟ 
ال ت�صارع �صوانا 

قد نك���ون جميع���اً بحاج���ة اإلى 
زمن اأكثر 

اأو  باأرواحن���ا  نم�ص���غ  ك���ي 
باأ�صابعنا 

ال�صموع المحّطمة 
ي�صتثي���ر  حنظ���اًل  لتزه���َر 

المخيلة 
حداثتنا “في  “ ن�صت�صرق 

ِنعال الغرب
كح�صًى فّتت نف�صه علفاً

منقط���ع  ب�ص���ريٍّ  ك�صهي���ٍل 
النظير 

بل كرائحة ت�صبه اإلى حّد ما 
ده�صة خديج 

وتعب اأعاد لحظة ال�صرخة 
واآثر الموت 
قبل الوالدة 

*  *  *
كهلة هي الروح

معلق���ة  �صرادي���ب  والكتاب���ة 
برائح���ة االأ�صي���اء الت���ي م���ن دون 

معنى 
وافترا�ض خفّي يعبث بعقولنا

اأ�صّرتن���ا  م���ن  الرتاب���ة  لن�ص���ِف 
الباردة

كي نعود لعناقنا االأخير
ونعبث ببداياتها

اأمام رماد المجهول 
* * *

باأم عيني
�صاه���دت كي���ف اختل���ط ال���ورد 

بالهواء
والغابات بالغابات 

المذهل���ة،  االأ�صي���اء  �صاه���دت 
وهي كامنة خلف المرايا 

تخّب���ئ نف�صه���ا.. وتتماه���ى قي 
ال�صراب 

انعكا�صات ِظاللنا؟
�صكاكين في عيون الفراغ
فال تحّدق جيداً باالأبعاد

كي ال تقع في خطيئة الزمن 
وت�صنع �صّوراً من دقات القلب 

وتندثر كعابر �صبيل 

وتنّظف النار باأ�صنانك
كي تْنحَت لنا معطفاً جديداً

ال يقترب من ال�صداأ
وال االأ�صاطير 

اأترك الت�صفيق جانباً
وكاأنك ال ت�صلح ل�صيء

ال�صوؤال هنا:
النه���ر عل���ى  ل���و حمل���ك  م���اذا 

ظهره
وحّولك اإلى فوؤاد 

انظر اإلى ما ال تراه
ودّقق في زمٍن

يرك�ض في العيون!
* * *
الت�صاع المخيلة  

وذوبان الرجاء 
واأزلية الوجود

و�صقوط الَبالَدة
واهتراء الخجل

حواف برمو�ض خ�صبية 
وانحناء في �صوء القمر 

ِظاللن���ا الممت���ّدة حتى ه�صبة 
الالوعي 

ت�صتنفر خا�صرة الخال�ض
ق�صم���ت  الت���ي  االأ�صي���اء  الأن 

اأ�صابعها 
في حّيرة م�صّوهة

وال تع���رف كيف تقّدم �صالحها 
البهّي

اأمام ال�صابلة
 * * *

على �صاعدي 
اأحمل ما تبّقى مّني

واأهرب
الأ�صتعيد الكتاب االزلّي

واأهرب
الأذّكر اأمواتنا

بُخَطٍب فيها مالمح الرياح
اأفّرغ �صجيتي اأمامها 

كي ال اأ�صقط في ظّلي
واأتماهى كالجليد 

يا بيوتنا؟!
ها اأنا 

اأخّبئ رائحة االأهل 
في االأجفان

اللحظة النائمة 

في مكان آخر
»أبو تمام«

»وّلدَت تاريخاً، وُقْدَت القاِفلَْه،
ور�صْمَت درباً في الف�صاَحِة والخياِل،

خلقَت لالآتيَن بعَدَك فا�صلْه«

بين الخياِل وما راأيَت جداوٌل
تجري على وجِه الزمْن

وعلى يديَك كواكٌب
عَر وال�صوَر الغريبَة، فيها لمْحُت ال�صِّ

قاَرَبْت ما بيَن تعبيٍر وو�صٍف �صاحٍر
»وال�صيُف اأ�صدُق من بياناِت الكالم«

في حّدِه الحدُّ البدايُة والختاْم
ُد في روؤاْك فارحْل اإلينا �صاعراً، لغًة ُتجدَّ

اأو في ا�صتعاراٍت وت�صبيٍه تغاَوْت
لي�َض يخلُقها �ِصواْك

با، والوع���َد، والبعَث  فات���رْك لنا ري���َح ال�صَّ
الُمعاْد

فاأنا واأنَت ُم�صاِفراِن بال ِجياْد
ونداُء ُمعت�صماُه ال .. ال .. لن ُيعاْد

فارحْل اإلينا قائاًل: باَنت �ُصعاْد

»أبو نّواس«
»ف���ي خمرِت���َك الم�صكوب���ِة ف���ي فِمه���ا بْعٌث 

منظوٌر ناجاها
لواله���ا الك���وُن عل���ى قل���ٍق والعتم���ُة �صادْت 

لوالها«

هي ذي الماأ�صاُة تجرُّ �صحاياها
ُرعٌب في ُمنحدراِت االأم�ِض، ووحٌل

يرقُد في ِقعِر االأحالْم
والليُل ُيلَمِلُم ذاكرَة االأّياْم

يتثاءُب فوَق الكاأ�ِض
كاأنَّ الخمرَة اأغوْت نوماً

قد عبَر االأوقاِت فاأغواها
كانْت بغداُد اأميرَة ِع�صٍق جامحًة

ت�صتعذُب اأنغاَم الحانْه
َتها واأبو نّوا�َض ُيداعُب ُغرَّ

والخمرُة في الكاأ�ِض الماأجوِر ُتزّنُر األحانْه
���اً بي���َن معان���ي الق���وِل في�ْصت���ُر  وين���ام مليَّ

اإيمانْه؟!
يرتكُب االآثاَم وي�صدو با�صِم عطاياها؟!
عجباً يا �صعُر .. زبيدُة عّرتها الكلماُت

ف�صاَل ال�صعُر وعّراها
واأب���و نّوا����َض ُيحي���ُل ُمجوَن الظ���نِّ لقا�صي 

االأمِر
وراَح اإلى جّناِتِه ي�صكُب من عّناِبِه ما وجبا
برَق���ُه،  وَراوَد  الن���وِر،  وادي  وا�صتوط���َن 

واحتجبا
اإْن قيَل ُمجوٌن �صاَح خميُرُه
اأو قيَل جنوٌن غّيَب وجهَتها

الأبي نّوا�ْض
بحٌر فيَك الزمُن

تَك االأولى تاريٌخ من َبعٍث ومطْر في �صفَّ
واأنا في �صّفتَك االأخرى

�ِصعٌر و�َصَرْر
الن���وُر  ناج���ى  يب���رُق،  ن���وٌر  الخم���رِة  ف���ي 

فناجاها
واأبو نّوا�َض م�صافُة َعجٍز لوالها

»الُمتَنّبي«
»ُمتنّب���ٌئ اأ�صٌد، يه���زُّ زئيُرُه عر����َض الملوِك، 

وحاكماً واأميرا
قد كان لل�صعِر المعاني كلَّها

بال�صيِف والقرطا�ِض كان خبيرا
ِتْبُر الندى قد �صاغُه من روِحِه
وعال على �صحِر البياِن قديرا«

ا تهاوْت في الخياِل عوا�صُف الكلماِت لمَّ
وا�صطرَب الكالُم مع الكالْم

وجال �صفيُف الظلِّ عن ظلِّ الَغماْم
وا�صتح�صَر المكنوُن اأ�صراَر القوافي

وا�صتجاَر المجُد ُمعجزًة
خَبَز الحياَة عزيمًة، واإرادًة، ورجولًة،

كانت لديِه، وكبرياَء،
فكاَن ُحراً في المدائِح والِهجاِء،

اً في الكالِم، وكان ُحرَّ
اً في الِبدايِة والِختاْم، وكان ُحرَّ

َمْن اأنَت يا ُمتنبٌِّئ؟!
حتى تهاوْت في يديَك ممالٌك

وذهْبَت تجمُع، ال ُتوؤاخي،
َك من ملوِك االأر�ِض تحَت لواِء �صرِّ

فانت�صرَت،
وِبتَّ اأنَت و�صاُعَك الميزاُن

في كيِل الق�صائِد والمعاني،
في جماِل الو�صِف للفوار�ِض والُح�صاْم

يا َمْن خلقَت من ال�ّصكوِن َمطارحاً
تجري اإليَك، لِفعلها فرٌح ُيقاْم

ِتْبُر الندى بيديَك .. اأغواُه الَمقاْم

م���ا هَو العال���ُم يا فجُر، يا جبي���َن الخبايا، 
حين تحفُر للزمِن الم�صحوِر قبَرْه، وُتالقي 
اقُط  – ف���ي االأعال���ي – موعَد التكويِن ي�صَّ
قط���رًة قط���رْه، يوَل���ُد الالح���دُّ ف���ي اليقيِن، 

ُع �صدَرْه. ُيو�صِّ

»امرؤ القيس«
»اليوَم خمٌر والغُد االآتي .. �َصَمْر«

قنديُلَك الُمغَبرُّ نافذُة الفناْء
ُتخفي ت�صاري�َض النهاْر

حبي����ُض  الثكل���ى  ���ارِة  الخمَّ ف���ي  وال�ص���وُء 
الكوؤو�ْض

والخمُر َير�ُصُن فار�صاً مثَل التيو�ْض
وتقوُل: اإّنا الحقاِن بقي�صرا
تبكي عيوُن الريِح زّلَة عابٍث

يقي���ٌن  الما�ص���ي  وعتم���ُة  الم�صي���ُر،  حي���َن 
واحتواْء

ال تنتظْر باأ�َض ال�صواعِق، فال�صتاُء م�صافٌر
ف���ي جي���ِب َعب���ٍد، ي�صك���ُن االأح���الَم ال قل���َق 

الكهوْف
اأو �ص���وِت  ُتنَق����ُض االأزم���اُن باالأجرا����ِض  ال 

الخروْف
نْم في �صريِر الدهِر اإنَك خالٌد

اليوَم خمٌر والغُد االآتي وراْء

قصائد

 شعر: رجاء كامل شاهين
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 ميرنا أوغالنيان
 اإحي���اًء للذك���رى ال�صنوي���ة الثاني���ة ال�صت�صه���اد ق���ادة 
الن�ص���ر، اأقام���ت موؤ�ص�ص���ة اأدبن���ا الدولي���ة بالتع���اون م���ع 
جمعي���ة ال�صع���ر ف���ي اتح���اد الكت���اب الع���رب المهرج���ان 
ال�صعري المقاوم ال���ذي حمل عنوان "نهج ال�صهيدين"، 
وذل���ك ظه���ر االأربع���اء 2021/1/5 ف���ي مبن���ى االتح���اد 

باأتو�صتراد المزة.
�ص���ارك في المهرجان نخبة من �صع���راء �صورية وهم: 
ال�صاع���ر توفيق اأحمد نائب رئي�ض اتح���اد الكتاب العرب 
ال�صع���ر  جمعي���ة  مق���رر  اهلل  عط���ا  هيالن���ة  وال�صاع���رة 
ف���ي اتح���اد الكت���اب الع���رب وال�صاع���ر فرح���ان الخطيب 

وال�صاعر فار�ض دعدو�ض وال�صاعرة اأحالم بناوي.
وق���د تخل���ل المهرج���ان حف���ل توقي���ع مجموع���ة م���ن 
الكت���ب الت���ي تت�صم���ن ق�صائ���د ل�صع���راء المقاوم���ة م���ن 
�صوري���ة ودول اأخ���رى وه���ي: "نه���ج ال�صهيدي���ن" و"ب���ل 

اأحياء" و"�صبكباالن" و"و�صف ياران".

ال�صوريي���ن  بال�صع���راء  احتف���ى  الملتق���ى  اأن  يذك���ر 
الدول���ي  لن���ا"  "القد����ض  موؤتم���ر  بم�صابق���ة  الفائزي���ن 
ال�صعري���ة التي اأقامتها موؤ�ص�ص���ة اأدبنا الدولية بم�صاركة 

�صعراء من ثمانية دول عربية واأجنبية.
واأك���د الم�صاركون في المهرج���ان اأن محور المقاومة 
ل���م ي�صع���ف اأب���داً برحي���ل القادة ب���ل ازداد ق���وة و�صموداً 
عل���ى  الق�ص���اء  حت���ى  ال�صهيدي���ن  نه���ج  عل���ى  و�صيبق���ى 

المخططات االمريكية وال�صهيونية في المنطقة.
كم���ا اأكدوا عل���ى اأن هذا النهج �صيبق���ى حقيقة حتمية 
را�صخ���ة ف���ي وجدان اأحرار العالم، وم�ص���در اإلهام لجيل 
ال�صب���اب، وذك���رى ع�صي���ة عل���ى الن�صي���ان، ت�ص���ّكل في كل 
لحظ���ة �صفع���ة للع���دو ال���ذي اأراد بجريمته ه���ذه اإطفاء 
�صعل���ة المقاوم���ة الت���ي تاألق���ت اأكث���ر فاأكث���ر واأثبت���ت اأن 
ال���ذل  اإال  الكلم���ة الف�ص���ل للح���ق واأهل���ه وم���ا للباط���ل 

والخذالن.

»نهج الشهيدين«  حاضر دائمًا في اتحاد الكتاب العرب

في احتفالية تميزت بم�صاركة كبيرة وح�صور وا�صع لمختلف �صرائح المجتمع ال�صوري، احت�صن المركز الثقافي 
العرب���ي باأبي رمانة م�ص���اء الثالثاء 2021/1/4 وقائع االحتفالية التي نّظمها اتحاد الكتاب العرب احتفاًء باإطالق 

كتاب "حكايات اأثيرة" وتكريم الم�صرف عليه والم�صاركين فيه، وتكريماً للفائزين في جائزة حنا مينة للرواية.
وقد اأ�صدر اتحاد الكتاب العرب الجزء االأول من كتاب "حكايات اأثيرة- نفو�ض اأباة وغد ماأمول" �صمن الم�صروع 

الوطني االإبداعي لتوثيق بطوالت الجي�ض وال�صعب العربي ال�صوري.
ي�ص���م الكت���اب مجموعة من الق�ص�ض واالأحداث التي اأعي���دت �صياغتها في عمل اأدبي يكون �صاهداً تاريخياً على 
الحرب التي ُفر�صت على وطننا الحبيب، وهو "�صاهد حي يروي لالأبناء ق�ص�ض البطولة واالإباء عبر زهور �صقت 

برحيقها عط�ض الوطن فاأينع ن�صراً وظالاًل وارفة ي�صتظل بظلها كل وطني اأ�صيل".
وقد اأ�صرف على اإنجاز تفا�صيل العمل االأ�صتاذ ن�صر مح�صن بم�صاركة لجنة االإعداد التي �صّمت االأدباء: انت�صار 
بعل���ة، انت�ص���ار �صليم���ان، اأيمن الح�ص���ن، ح�صن ابراهيم النا�ص���ر، �صمير عدنان المطرود، ط���الل �صليم، طه الرحل، 
عي�صى ا�صماعيل، ليلى �صعب، ليندا ابراهيم، محمد اأحمد الطاهر، محمد الحفري، محمد خالد الخ�صر، م�صر 

الجباعي، نبوغ اأ�صعد.
وك���ّرم االتح���اد الفائزي���ن بجائ���زة حن���ا مينة للرواي���ة وهم محم���د الطاهر )المرك���ز االأول( ع���ن روايته "موعد 
م���ع ال�صم����ض" و ن���داء ح�صين )المركز الثاني( ع���ن روايتها "اأولغا" و نجاح اإبراهيم )المرك���ز الثالث( عن روايتها 

"الهوتة".

احتفاء وتكريم... االتحاد يقّدر مبدعيه

 اإحي���اًء للذك���رى الثاني���ة لرحي���ل ال�صهي���د قا�ص���م �صليماني، وفي غم���رة احتف���االت الجمهورية 
االإ�صالمي���ة االإيراني���ة بهذه المنا�صب���ة التي تخّلد البطولة باأ�صمى معانيه���ا، كانت م�صاركة اتحاد 
الكت���اب الع���رب الفتة م���ن خالل الكلمة المميزة التي األقاها رئي�ض اتح���اد الكتاب العرب الدكتور 
محم���د الحوران���ي بح�ص���ور ال�صيد عالء الدين بروج���ردي وعدد كبير من ممثل���ي المقاومة في 

الدول العربية واالإ�صالمية.
 اأّكد الدكتور الحوراني من خالل كلمته على دور �صورية المحوري في المنطقة ك�صلة الو�صل 
في محور المقاومة، فهي  تدافع عن العالم باأجمعه �صد االإرهاب، مقدمة في �صبيل ُنبل الهدف 
خي���رة �صبابه���ا وقادتها، وهي تحم���ل الجميل االأكبر لل���واء ال�صهيد ورفيقه اأب���و مهدي المهند�ض 
ولكل المقاومين ال�صرفاء وال�صهداء العظماء الذين ارتقوا دفاعاً عن الحق، ودفاعاً عن الحرية، 

ون�صرة للقد�ض وفل�صطين التي �صتبقى االتجاه الثابت في البو�صلة ال�صورية.
 كما �صدد على  اأن �صورية  تبادل الوفاء بالوفاء لمن �صار معها في طريق الن�صر والتحرير، مثّمناً ثبات الجي�ض العربي ال�صوري 

وتفانيه في الدفاع عن اأر�ض وطنه،  مما �صاهم ب�صكل كبير في منع انت�صار االرهاب اإلى الكثير من دول المنطقة والعالم.
و�صم���ن زي���ارة الوف���د ال�ص���وري التي كان لها عظي���م االأثر في هذه المنا�صبة الت���ي تعني الكثير لمن اتخذ نه���ج ال�صهيد قا�صمي 
منارة في الن�صال، األقى ال�صاعر محمد ح�صن العلي ق�صيدة رثاء وعهد على ال�صمود اأ�صاد فيها ببطوالت ال�صهيد قا�صم �صليماني 

ورفاقه وبطوالت الجي�ض العربي ال�صوري.
كم���ا تم���ت زي���ارة �صري���ح ال�صهيد قا�صم �صليمان���ي في »َكرمان« حيث ق���ّدم اتحاد الكتاب الع���رب للم�صوؤول الثقاف���ي في ال�صريح 
الكت���ب الت���ي اأ�صدره���ا ع���ن القد����ض وعن ال�صهي���د �صليماني وكت���اب »حكايات اأثي���رة- نفو�ض اأباة وغ���د ماأمول« ال���ذي �صدر �صمن 

الم�صروع الوطني االإبداعي لتوثيق بطوالت الجي�ض وال�صعب العربي ال�صوري.
كم���ا زار الدكت���ور الحوران���ي برفق���ة  اأع�ص���اء الوفد اللواء محم���د ح�صن العلي والدكت���ور وائل االمام ومحم���د عبا�ض والدكتور 
حيدر عبا�ض وال�صيد با�صل الدنيا وال�صيد با�صل اأبو الهيجا وال�صيد اأنور محمد المتحف الحربي في »كرمان«، حيث اأجرى بع�ض 
اأع�ص���اء الوف���د ع���دداً من اللق���اءات التلفزيونية التي اأكدوا فيها على الم�صي قدماً في نه���ج المقاومة وعلى دور �صورية كحا�صنة 

اأولى للمقاومة على دروب تحقيق االنت�صارات.
 كما التقى الوفد اأع�صاًء من وفود اأخرى من العراق والمغرب ولبنان ونيجيريا وطاجيك�صتان، وتم التاأكيد على تعزيز الجهود 
في ك�صف الموؤامرات التي تحاك �صد دول محور المقاومة، وخا�صة �صورية التي يراد اإرهاقها اقت�صادياً بعد اأن ف�صل االأعداء في 

تدميرها ع�صكرياً من خالل التنظيمات االإرهابية واعتداءات الدول الداعمة لهذه التنظيمات.

في ذكرى رحيل »القاسم« الشهيد
مشاركة الفتة التحاد الكتاب العرب
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اإذا راأيَته����ا تم�ص����ي َيْجُرُف����َك ِم����ٍن �صوبه����ا نه����ٌر م����ن ال����دفء 
والم����ودِة واالأموم����ة واالأدب الرفي����ع؛ والأنه����ا ابن����ُة ري����ٍف وبيئٍة 
ِة وال�صري����رة.. بدا كلُّ  نظيف����ٍة نظاف����َة الم����كان والروؤي����ا والطويَّ
ذل����َك عل����ى مجم����ل كتاباته����ا خ����الل العق����ود الما�صي����ة، ولك����ْن 
����ِة الكاتب المجتهد الم�ص����وؤول و�صاحب الهدف النبيل،  ِبحرفيَّ
والأنن����ا نكُتُب عنه����ا ل�صفحٍة واحدٍة فقط �صنح����اول االإ�صاءة ما 
اأمكن على اآرائها في كتابة الق�صة والكتابة لالأطفال وِذْكِر َمْن 
ر في هذه  ����ا يتي�صَّ تناول����وا مجموعاِته����ا الَق�ص�صية بالنقد وِممَّ

الُعجالة..
قالت لي ال�صيدة حنان دروي�ض:

اإنَّ الق�ص����ة تاأت����ي على �ص����كل وم�صة، ومن ث����ّم تتبلور، وتاأخذ 
ف����ي االمت����داد الداخل����ي باأحداثه����ا وتفا�صيله����ا دون تبويب، اأو 
ها بع����د ذلك ُدفعًة واحدًة عل����ى الورق، تماماً  بُّ ترتي����ب، ليت����مَّ �صَ
كما يقوم الراق�ض باأداء رق�صته الرائعة دون اأن ُيفكِّر بحركات 

قدميه.
اأ�صخا�����ض م����ن واقعه����ا ال����ذي تحي����اه، تتعام����ل معه����م كم����ا 
تتعام����ل م����ع النا�ض ف����ي الحقيقة.. تحت����رُم هذا، وُيَق����ّرُع ذاك.. 
تح����زن له����ذه، وتف����رح لتل����ك، فتراه����م عل����ى ال����ورق يتنّف�ص����ون، 

ويتهام�صون.. 
نف االأدب على اأّنه اأدب رجالي، واأدب ن�صائي. *وال ت�صّ

*لديه����ا تطّلعات م�صتقبلّية، هدفه����ا اإي�صال ر�صالتها اإلى كل 
ف����رد، ت�صع����ى الأن تك����ون الدني����ا اأكثر جم����ااًل، واأن تق����ّدم للجيل 

ُق اإيماَنهم بالم�صتقبل. القادم اأدباً يعمِّ
اأّم����ا م�صي����اف فهي مدين����ٌة غنّية بالمبدعي����ن، حيث انطلقت 
����ة من �صاحة االأ�صتاذ م�صطف����ى الخ�ض رحمه اهلل، فكتب  الق�صّ

وبرع واأثّر.. 
*والكتاب����ة لالأطف����ال �صعب����ة ومتعب����ة. وال ب����ّد م����ن قامو�����ض 

ُد مفردات االأطفال. لغوي ير�صُ
تجربتها في التعلي����م �صّكلت رافداً لها، واأعطتها مو�صوعات 
ِطْفلّي����ًة ال ُي�صته����ان به����ا، اإ�صافة اإل����ى ذلك، ف����اإنَّ االأمومة كانت 

م�صدراً رائعاً الإغناء مخزونها االإبداعي.
ة، باعتبارنا  *عندما نكتب لالأطف����ال تعتر�صنا �صعوباٌت جمَّ
اإليه����ا. مث����ال: مو�ص����وع  ال نمل����ك مقايي�����ض وا�صح����ة ن�صتن����د 
الخي����ال العلم����ي واإمكانية تعميم����ه على االأطف����ال في مختلف 

البيئات.. هل هو �صالح لكّل بيئة، ولكّل طفل؟..
ه����ذا م����ن جه����ة، من جه����ة اأخ����رى كي����ف باإمكانن����ا زج الطفل 
ف����ي مج����ال ق�ص�ض الخي����ال العلم����ي، ومنهاجه م����ا زال حافاًل 

بق�ص�ض ليلى والذئب وغيرها..
لالأطفال. العمرّية  المرحلة  تحديد  في  •ال�صعوبة 

•اإغن����اء الكت����ب ال�صادرة عن اّتحاد الكتَّاب العرب بالر�صوم 
الجميلة التي َت�ُصدُّ الطفل، وُتغني مخيلَتُه.

وليك����ن  االأطف����ال  الأدب  �صام����ل  عرب����ي  م�صطل����ح  •اإيج����اُد 
����ة منظومٌة من الكلمات  الم�صطل����ح الذي اأطلقته �صورية: »ثمَّ
����ة منظوم����ٌة م����ن القي����م ه����ي م����ن  ه����ي م����ن طبيع����ِة االأدب، وثمَّ
طبيع����ة التربي����ة.. وروع����ُة اأدب االأطف����ال ف����ي اندغ����ام هاتي����ن 

المنظومتين«.
اأدباً  •وم����ا يه����ّم هو اأن ُنِحبَّ ذلك الطف����ل، ونحن نقّدم له 
����ف، مليئ����اً بال�صور  نع����ة والتكلُّ معّب����راً خالي����اً م����ن الُعق����د وال�صَّ

ال�صّفافة الملّونة الجميلة.
األدباء والنّقاد الذين تناولوا مجموعاِتها 

القصصية بالنقد:
•ماج����دة حّم����ود، هيثم الخواجة، غ����ازي التدمري، طلعت 
�صقي����رق، راتب �صّك����ر، عي�صى فّتوح، وليد م�ص����ّوح، فادية غيبور، 
نجي����ب كّيال����ي، ع����ارف تام����ر، عب����د ال�ص����الم العجيل����ي، ال�صاعر 
�صليم����ان العي�ص����ى، خال����د زغري����ت، عب����د العزي����ز دروب����ي، عزيز 
����ار، محمد �صمرة، �صلوم درغام �صّلوم، �صامر اأنور ال�صمالي،  ن�صّ
محم����د قراني����ا، خليل جا�ص����م الحميدي، ع����ادل فريجات، وليد 

معماري.
كم����ا اأنه����ا التَزَمْت بكتاب����ِة عموٍد ثابٍت ف����ي �صحيفتي ت�صرين 
والث����ورة و�صحيف����ة الف����داء بمدين����ة حم����اة، لفت����رٍة طويل����ة من 

الزمن.
�لمخطوطات �لمطبوعة ق�ض�ض لالأطفال:

1 � وع����ادت الع�صافي����ر ق�ص�����ض، 2 � حكم����ُة الهده����د ق�ص�����ض، 
3 � اأمني����ات خال����د ق�ص����ة، 4 � رابع����ة العدوّية.. �صي����رة ق�ص�صية.. 

ق�ص�ض االنتفا�صة م�صترك..
ق�ض�ض للكبار:

1 � ذل����ك ال�ص����دى، 2 � ف�صاء اآخر لطائ����ر النار، 3 � بوح الزمن 
االأخي����ر، 4 � وم����اذا بعد؟، 5 � بين مدينتين »م�صترك«، 6 � مرايا: 

م�صترك.
�لجو�ئز:

االأ�صوار«. »فوق  ة  ق�صّ عن  البّتاني،  •جائزة 

ة ال�صم�ض ال ت�صرق كّل  •جائ����زة نقابة المعّلمي����ن، عن ق�صّ
حين.

•جائ����زة نقاب����ة المعّلمين، المرتب����ة االأولى عام 1998، عن 
ة لالأطفال بعنوان »في عيد الفرح«. ق�صّ

»المعطف«. ة  ق�صّ عن  العرب  الكّتاب  اّتحاد  •جائزة 
»اأمنيات  ة  »اأبو ظبي«، عن ق�صّ العربي في  الطفل  •جائزة 

خالد« عام 2000م.
»اأبو ظبي« عن �صيرة ق�ص�صّية  •جائزة الطفل العربي في 

»رابعة العدوّية« عام 2005م.
�لمهام �الّتحادّية:

االأدبي. االأ�صبوع  جريدة  تحرير  •مدير 
متتاليتين. لدورتين  العرب  الكّتاب  اّتحاد  مجل�ض  •ع�صو 

�لمهام �لخارجّية:
ف����ي برنام����ج لالأطف����ال  ال�صارق����ة للم�صاهم����ة  اإل����ى  •دع����وة 

بعنوان »الباقة«.
اإل����ى الكوي����ت للم�صاهم����ة في ن����دوات واأم�صيات في  •دع����وة 

العام الذي كانت فيه الكويت عا�صمًة للثقافة العربّية.
وبع����د اأن ق����راأ ال�صاعر �صليمان العي�ص����ى كتاَبها الجميل )بوُح 

الزمِن االأخير(
كتب هذه الق�صيدة في 1999/9/3 وهي مهداة اإلى م�صياف 

وحنان دروي�ض:
كنتم براعَم يف ف�صاِء ق�صائِدي

وَلَكْم َنَذْرُت ق�صائدي.. وَلهاتي  
يا زهرًة برّيًة َحَمَلْت اإىل 

َيْب�صي اأريَج ه�صاِبنا العطراِت  
ْيُت فيها ذاَت يوٍم ُع�ْصَبها َغنَّ

و�صخوَرها ووَهْبُتها �صبواتي  
ها ا جنوَن الأر�ِض ن�صوَة كاأ�صِ ُكنَّ

يف رق�صِة احللوين واحللواتِ   
رى ِج ال�صُّ ونغيُب نحُن.. ن�صيُع يف ُلَ

ونظلُّ فوَق بيوتكم اآهاِت  
َق����َراأَْت حن����ان دروي�����ض وَكَتَبْت في �صّن مبّك����رة. فتحت عينيها 
عل����ى الدني����ا، ف����راأت والده����ا م�صكون����اً بنه����م الق����راءة.. ب�ص����كل 
مبا�ص����ر، اأو غي����ر مبا�ص����ر، �َصَرْت َع����ْدواُه اإليها. َع�ِصَق����ِت الحرَف، 
وتعّلَق����ت بم����ن يق����روؤون، وكان����ت تغاف����ُل الوقت ك����ي يت�صّنى لها 
اأن تنه����ل م����ن َمعين المعرف����ة، وتلتقي باأ�صحابه����ا، وتتزّود من 

مجال�صهم بما ُيغني االأّيام، القادمة.. وتقول حنان:
ما زالت مخطوطاُت والدها َوجّدها حيًَّة حتَّى االآن، ت�صّمها 
مكتب����ٌة تعت����زُّ بوجودها ه����ي واإخوُته����ا، الأنَّها ُتعتبر اإرث����اً حميداً 
ي�صاه����ي كن����وز الدني����ا باأ�صرها. قّد�ص����ت الكلم����ة، وتنّف�صتها مع 
�����ض ف����ي خياالِتها مفهوُمه����ا الخالد باأنَّه����ا البدء،  اله����واء، وع�صَّ
واأنَّه����ا م�صروُعه����ا االأزلي... اأبوها، هذا ال����راوي االأّخاذ، زرع في 
نف�صه����ا �صج����رًة عمالق����ًة ا�صمه����ا »الق�ص����ة«، َنَم����ْت لديه����ا �صيئاً، 
ف�صيئ����اً، َبْرَعَم����ْت، ث����مَّ اأثم����رت بع����د حي����ن، مرحل����ُة االبتدائّي����ة 
ْته����ا في مدار�ض دم�صق التي اأ�صعفت داخلَها بواحٍة فّواحة  اأْم�صَ
ا�صتم����ّدت م����ن فيئها ظالاًل وارفًة بالعط����اء. كلُّ ملمح في تلك 
المدينة تغلغل في �صرايينها، وترك موقعاً اأثيراً لديها. وحين 
حك����م عليه����ا بالرحيل عنها، بكت، وبقيت جم����رُة الفقد متَّقدًة، 
متزامن����ًة مع اّتقاد حبه����ا ليا�صمينها المرتحل دائماً اإلى دمها. 
ْت فيه����ا المرحل����َة االإعدادية خّففت  مدين����ُة حم�ض الت����ي اأَْم�صَ
�صيئ����اً م����ن وج����ع الن����اأي، فق����د كان المرَك����ُز الثقاف����ي قريباً من 
بيته����ا تلج����اأ اإليه كّل ي����وم، وتجل�ُض في قاع����ة المطالعة �صاعاٍت 

طوااًل.
َجْت تجربَتها البكر، وبلورتها  م�صي����اف � م�صقط راأ�صها � اأَْن�صَ
ِة المركز الثقافي، فاأ�صافت تلك المدينة ال�صغيرة  ف����وق من�صَّ
����راً باأريج الطيب����ة والجمال  اإل����ى مخزونه����ا مخزون����اً اآَخَر معطَّ

العل����م  بط����اّلب  الزاخ����رة  ال�صاح����رة  الطبيع����ة  م����ن  الم�صتم����د 
عها.. االأهل، واالأقارب، المجتمع برّمته،  والمعرفة.. الكّل �صجَّ
وم����ن ثّم ال����زوج الذي جعل حياتها اأكثر ا�صتق����راراً بوقوفه اإلى 

جانبها، وحثِّها على المتابعة، فاأتمَّ ما بداأه والدها. 
َزْتُه  ة الق�صيرة اإبداعاً اأدبياً َميَّ في زمن الحق، اختارت الق�صّ
عن �صواه، اإذ اعتبَرْتُه الفنَّ الذي ُيوِجُد التوازَن والحياة.. وقد 
ة هويته����ا، الأّنها َوَجَدْت اأنَّه����ا تنا�صب اأ�صلوبها  َجَعلَ����ْت من الق�صّ
وم�صاعره����ا، وتترج����م ب�ص����دق م����ا يعتمل ف����ي داخله����ا ودواخل 
االآخري����ن، وترب����ط م����ا بي����ن الخا�����ض والع����ام، بحي����ث تكون في 
الع����ام ابَنَة الحياة، اْبَنَة المجتمع، العي����َن التي تراقُب وت�صاهد 
وتحّل����ل وتفه����م وت�صع����ى با�صتم����رار اللتق����اط جزئي����ات الحياة، 
وتخزي����ن مالم����ح كّل �صخ�صي����ة، وفي الخا�����ض ذاك����رًة واأفكاراً، 

وم�صاعَر ت�صوغ الن�ّض وتقول حنان: 
من ال�صعب اأن نف�صل بين هذا وذاك.. اإذ لي�ض في المفهوم 
النهائ����ي خا�����ض وع����ام، واإنَّم����ا هن����اك تداخ����ل يقودنا اإل����ى فكرة 
رئي�ص����ة تتعّل����ق بمنهجيتي ف����ي الكتابة.. فمن يق����راأ ق�ص�صي ال 
يلم����ح الهاج�����ض الن�صائ����ي، وال يرى الَه����َمّ االأنث����وي بمعزل عن 
����اً وفكرّي����اً عاّم����اً،  بقّي����ة الهم����وم، واإنَّم����ا ي����رى ح�ص����وراً اجتماعيَّ
ووجع����اً اإن�صانّي����اً �صام����اًل يخ�����ضّ الرج����ل والمراأة مع����اً، ويخ�ض 
االإن�ص����ان كاإن�ص����ان. اأن����ا ال اأق����ّر باأدب ن�صائ����ي، واأدب رجال����ي، اإّنما 
االأدي����ب من يتلّم�ض اأوج����اع االآخرين واآالمه����م. كلماتي �صالفة 
الذك����ر موج����ودٌة عل����ى غ����الف مجموعت����ي الق�ص�صّي����ة االأول����ى 
اأف����كاري  ����ت م�صامي����ُن ق�ص�صه����ا  تبنَّ الت����ي  ال�ص����دى«..  »ذل����ك 
اً  ����ٍة مو�صوعاً حياتيَّ ومبادئ����ي ف����ي الكتابة، حيث تتناول كلُّ ق�صَّ
ة »المعطف«.. وقد  ة الكهف«، مروراً بق�صَّ معّين����اً بدءاً م����ن ق�صَّ
تن����اول النقد المجموع����ة، واأجمع اأّن قلمها الجاد يب�ّصر ب�صوت 

قوّي ينطلق من اأر�ض �صلبة، وباأنَّها اأديبة ملتزمة.
اأح����ُد النّق����اد كت����ب ف����ي جري����دة ت�صري����ن مق����ااًل �صاخ����راً، باأنَّه 
فوج����ئ بع����د ق����راءة الكت����اب باأّن م����ن كتب����ت الق�ص�ض ه����ي اأنثى 
����ل ل����و كان اال�ص����م ه����و ا�ص����م  ا�صمه����ا حن����ان دروي�����ض، وكان يف�صّ
رج����ل.. طبع����اً المو�صوع ل����م يزعجه����ا، ولم يبّدل م����ن قناعتها 
�صيئ����اً، وبقي����ت عل����ى النهج ذاته ف����ي الكتاب الثان����ي »ف�صاء اآخر 
لة عندها �صمن  ة المذكورة هي المف�صّ لطائ����ر النار«.. والق�صّ
اً«.. هات����ان  المجموع����ة، اإ�صاف����ة اإل����ى ق�ص����ة »خ����ادم مطي����ع ج����دَّ
ت����ان تدخل فيهم����ا تركيبة نف�صّية تجع����ل المتلّقي يعي�ض  الق�صّ
معهم����ا ب�ص����كل متجاوب. ف����ي مجموعتها »ب����وح الزمن االأخير« 
ْق����ت نقلًة ملمو�صة عن ال�صابق، وذل����ك الزدياد خبرتها بفن  َحقَّ
، والّطالعه����ا اأكث����ر عل����ى اأدوات����ه، ولمعاي�صته����ا الغنّي����ة  الق�����ضّ
للواق����ع. فالبط����ل لديها اإّما �صخ�صية، واإم����ا حالة، واإّما موقٌف 
تتعام����ل معه ع����ن طري����ق مال�صقت����ه، وتقّم�ض هموم����ه، حيث 
تحت����رم م����ن خالله����ا ذهنّي����ة كّل ق����ارئ، وتت����رك له ك����ّوة معّينة 
َن����ْت من  يط����ّل فيه����ا عل����ى المدل����ول ال����ذي ينا�صب����ه. اأي�ص����اً تمكَّ
القف����ز فوق اأ�صوار ال�صعرّية التي َغِرَقْت فيها َرْدحاً من الزمن، 
طبع����اً لم تتخلَّ عن هذه ال�صعرّية فيما بعد، لكنها �صارت اأكثر 
دراي����ة بتوظيفه����ا، واأكث����ر دّق����ة بانتق����اء الم����كان المنا�ص����ب لها، 
وق����د ح�صل����ت خالل م�صيرته����ا االأدبّية على جوائ����ز كثيرة، كان 
����ة بعن����وان »ال�صم�ض ال ت�صرق كّل حي����ن«، عام 1986م،  اأوله����ا ق�صّ
����ة االأدي����ب ح�ص����ن حمي����د بعن����وان »بانتظ����ار  منا�صف����ة م����ع ق�صّ
ت����ان من�صورتان ف����ي مجّلة �ص����وت المعّلمين،  ال�صب����اح«.. الق�صّ

َه وقتها اإلى تمّيزهما وجودتهما..  ُنوِّ
َكَتَب����ت حن����ان دروي�����ض حت����ى االآن اأرب����ع مجموع����ات طفلي����ة، 
وتعتب����ر كتابته����ا لالأطف����ال جزءاً م����ن م�صيرته����ا االأدبية ب�صكل 
ع����ام، وعمُله����ا ف����ي مهن����ة التعلي����م جعله����ا قريب����ة م����ن عال����م 
االأطف����ال، هذا اإلى جانب تاأثير اأوالدها، فقد �صعرت اأّن الطفل 
����ة اأكثر م����ن اأي �صيء اآخر، فه����ي حامل جّيد  بحاج����ة اإل����ى الق�صّ
ل����كّل القي����م، لك����ن دون مبا�ص����رة اأو ح�����ّض تعليم����ي، الطفل ذكي 
ج����داً وعلين����ا اأن نك����ون حذرين في التعامل مع����ه، لذلك اأ�صارت 
اإل����ى اأن����ه بحاج����ة اأواًل للمتعة، ث����م ياأتي دور التوجي����ه واالإر�صاد 
فحن����ان ف����ي اأثناء الكتاب����ة لالأطفال تلت�ص����ق بنفو�صهم، تتوّحد 

مع تفكيرهم، تراجع ما ا�صتطاعت من كتب تخت�ض بهم/.. 
اأغلب الق�ص�ض التي َكَتَبْتها اأك�صبتها جوائَز اأدبّية، منها:

����ة احتج����اج الحروف، وديم����ة تحّب المط����ر، اأخذتها من  ق�صّ
�صخ�صّي����ة ابنته����ا ديم����ة، وربط����ت بي����ن مدل����ول ا�صمه����ا، وبي����ن 
مدلول المطر الجميل.. تناول بع�ض النّقاد ق�ص�صها بال�صلب 
واالإيجاب، واأ�صاروا اإلى مواطن الخلل. حّللوها، وقّدموا راأيهم 
ال����ذي تحترُمُه حنان، واأخذته بعي����ن االعتبار، واعتبرته دلياًل 

وْقَتها لدخول هذا المجال ال�صعب من الكتابة.
وهاه����ي المبدع����ُة حن����ان دروي�����ض تعي�����ض م����ا بي����ن م�صي����اف 
ودم�ص����ق، وتتاب����ع الكتاب����ة بخب����رٍة عالي����ٍة، وح�����ضٍّ اأكث����َر جم����ااًل 

ون�صجاً..
نتمنى لها كل الخير والعافية وال�صالم.
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