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ل��م َيُع��د �س��ّرًا اأّن اأه��ّم الأه��داف الت��ي اأقيم��ت لأجله��ا م��ا ُي�س��ّمى »ث��ورات الربي��ع 
��ّر  ال�سِّ م��ن  به��ا  والنتق��ال  ال�سهيوني��ة  العربي��ة  العالق��ات  تعزي��ز  ه��و  العرب��ي« 
ل��دى  والن�س��ال  والمقاوم��ة  الإب��اء  روح  قت��ل  مح��اولت  اإل��ى  اإ�ساف��ًة  العل��ن،  اإل��ى 
وال�س��هيونية.  الغربي��ة  والمخطط��ات  لالأوام��ر  ُمنق��ادًا  وَجْعِل��ِه  العرب��ّي،   ال�س��عب 

ولعّل ال�سعب اليمنّي، كان، ول يزال، الأكثَر رف�سًا 
للمخططات ال�سهيونية، والأكثر تاأييدًا لتحرير 
الأرا�س��ي والُمقّد�س��ات العربية والإ�س��المية من 
الحت��الل ال�س��هيوني، لذل��ك ل غراب��ة ف��ي اأن 
يرتك��َب الع��دواُن ال�س��عودّي المج��ازَر الرهيب��ة 
ف��ي ح��ق اأبن��اء ال�س��عب اليمن��ّي المظل��وم، واأن 
ُيقِدَم على ق�س��ف المرافق الحيوية في »�سعدة« 
و«الحدي��دة« وغيرهما من الم��دن اليمنّية، واأن 
يقطع الت�س��الت عن اأنحاء اليمن كّلها، ُمحاوًل 
العالم��ّي،  الع��ام  ال��راأي  ع��ن  جريمت��ه  اإخف��اَء 
الج��الد  م��ع  َتعاُطَف��ُه  اأثبت��ت الأح��داُث  ال��ذي 
وحق��َدُه عل��ى ال�س��حية الت��ي رف�س��ت الخ�س��وَع 
ح��رب  م��ن  الرغ��م  عل��ى  ال�س��هيونية  لالأوام��ر 
 الإب��ادة التي ل ت��زاُل تتعّر�ض لها منذ �س��نوات. 
لق��د اأثبتت الحرُب الإرهابي��ة على اليمن واأهله 
اأّن المجازَر الُمرتَكبة في حّق اأبناء اليمن ما هي 
اإل خط��وة في �س��بيل تعزيز الوجود ال�س��هيونّي 
��ُد هذا ما ذك��َرُه موقع  ف��ي البح��ر الأحمر، وُيوؤكِّ
»�ساوث فرونت« المهتم بال�سوؤون ال�ستخباراتية 
وتحلي��ل المعلوم��ات، ع��ن رغب��ة �س��هيونية ف��ي 
اإن�س��اء بني��ة تحتية ا�س��تخباراتية ف��ي جزيرة 
»�س��قطرى«، كما ُيوؤّكد موقع »نيت�سف« ال�سهيوني 
ما ذكرته م�سادُر اأجنبيٌة نقاًل عن م�سدر اأريترّي 

عام ٢٠١٦م، اأّن الكيان ال�س��هيونّي �س��رَع في بناء اأكبر قاعدة ا�س��تخباراتية في حو�ض 
البح��ر الأحم��ر والمنطقة الإ�س��تراتيجية الُمِطّلة عل��ى منطقة باب المن��دب، وُتوؤّكُد 
��ّباط ال�س��هاينة زاَر جزي��رَة »�س��قطرى« لتاأ�س��ي�ض قواعد  المعلوم��ات اأّن وف��دًا م��ن ال�سُّ
ا�س��تخباراتّية ف��ي منطقت��ي »موم��ي« و»قطن��ان« �س��رقّي الجزي��رة وغربّيه��ا، وفيهم��ا 
م في ط��رق المالحة الت��ي تمرُّ عب��ر المنطقة.  �سال�س��ُل جبلي��ٌة عالي��ة ت�س��مُح بالتحكُّ
ه��ذه الرغب��ة ال�س��هيونية ف��ي ال�س��يطرة عل��ى اليم��ن والتحّك��م ف��ي اأر�س��ه وموقع��ه 
الإ�س��تراتيجّي، ه��ي التي تدف��ُع ُدوَل التحالف اليوم اإلى ارتكاب المجازر الوح�س��ية في 
ح��ّق اأبناء هذا ال�س��عب الأب��ّي، ُمتجاهل��ة اأّن ق�س��وَة اإجرامها وُعنَف مجازره��ا لن يزيد 
ال�سعَب اليمنّي اإل اإ�سرارًا على انتزاع حقوقه والدفاع عن اأر�سه وتحريرها من الخونة 
 والعم��الء، ورف�س��ه للم�س��اريع ال�س��هيونية المدعوم��ة من بع���ض العرب ف��ي المنطقة.
خرى تواطوؤ  المجتمع الدولّي مع  اإّن ما يتعّر�ُض له ال�سعُب اليمنّي من مجازر ُيوؤّكُد مّرًة اأُ
العدوان على اليمن، وتقديم الت�س��هيالت للمخططات ال�سهيونية الهادفة اإلى ال�سيطرة 

على مقدرات ال�سعب اليمنّي ونهب ثرواته.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني
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ُيخفي التاريخ م�ش���اهير ُكُثراً بداًل من تخليدهم 
رغم اأن ذاكرة ال�شعوب في تاريخهم. في الح�شارة 
الرومانية، على �شبيل المثال، يطالعنا الموؤرخون 
ك�«يوليو����س قي�ش���ر«  العظ���ام  الم�شاهي���ر  باأ�شم���اء 
و«�شيني���كا« و«فيرجل«، وغيرهم من رجال ال�شيف 
والقل���م في تل���ك االإمبراطوري���ة المتعالية، لكنهم 
ين�ش���ون اأو يتنا�ش���ون م�شاهي���ر اآخري���ن ف���ي �شت���ى 
مجاالت المجتمع والثقافات ال�شعبية. من يتذكُر 
الممثلي���ن؟ من يتذكر ثورات العبيد المتالحقة؟ 
م���ن يتذك���ُر المجالدي���ن؟ كان���وا جميع���اً م�شاهير 
عل���ى م�شت���وى االإمبراطوري���ة، بل وناف����س ذكرهم 
ذك���َر ال�شع���راء والفال�شف���ة، لك���نَّ االإمبراطوري���ات 
ال تحتف���ظ بحي���اة العاّم���ة بقدر اهتمامه���ا باأخبار 

النبالء والقادة. 
وه���و  »فالم���ا«،  ع���ن  بالحدي���ث  الب���دء  قب���ل 
المجال���د ال�شهي���ر ال���ذي ي�شتعر����س حيات���ه ه���ذا 
البح���ث المكث���ف، نحت���اج اإل���ى اإلق���اء نظ���رة عجلى 
عل���ى المجالدين ف���ي الثقافة الروماني���ة. اإذ رغم 
حي���ث  م���ن  النمطي���ة  و�شورته���ا  اللعب���ة  �شناع���ة 
اعتماده���ا القت���ل كو�شيل���ة للت�شلي���ة، ورغم تجاهل 
التاري���خ كثي���راً تفا�شيل حي���اة ه���وؤالء الريا�شيين 
واإنجازاته���م، ح���از المجال���دون �شه���رة فائق���ة ف���ي 
مع���ّدل  لينخف����س  الرومان���ي  المجتم���ع  اأو�ش���اط 
الجمه���ور  تدّخ���ل  نتيج���ة  الن���زاالت  ف���ي  القت���ل 
للتاأثي���ر عل���ى ق���رار قت���ل المجال���د المه���زوم – ال 
اأح���د يرغب بروؤية بطله ميت���اً. وبح�شب مو�شوعة 
 ،Encarta Encyclopaedia »االإنكارت���ا«
الَمَه���رة  المجالدي���ن  الرومان���ي  المجتم���ع  ك���ّرم 
اأ�شم���ى تكريم، حي���ث اأّلف ال�شع���راء ق�شائد تمتدُح 
�شجاعته���م، وُنق�ش���ت �شوره���م عل���ى المجوه���رات 
والُزهريات. ا�شتطاع هوؤالء المقاتلون دخول عالم 
ال�شيا�ش���ة اأي�شاً كما تذكر المو�شوع���ة البريطانية 
Encyclopædia Britannica، فكثيراً 
ما ت�شكلت الحماي���ة ال�شخ�شية لكبار ال�شخ�شيات 
م���ن بينه���م، كم���ا خطب���ت وّده���م كذل���ك ال�شي���دات 
الراقي���ات، فنال���وا حظ���وة ونف���وذاً كبيري���ن. ه���ذا 
ون���ال العديُد منهم حريته اإث���ر فوزهم في نزاالت 

متعددة، والكالُم بح�شب مو�شوعة االإنكارتا اأي�شاً، 
وبالطب���ع، لي����س المق�ش���د م���ن هذا ال���كالم تبرير 
فظاع���ة القت���ل الحا�ش���ل ف���ي الن���زاالت، واإنما هي 
محاول���ة لالإ�ش���اءة عل���ى جوان���ب قلم���ا يتذكره���ا 

التاريخ عن حياة هوؤالء الريا�شيين.
المقارب���ة  ه���ذه  بع���د  “فالم���ا” اإذن؛  ه���و  م���ن 
الفل�شفي���ة للتاري���خ؟ “فالما” هو مح���ارب �شوري 
الن���زال الروماني���ة،  اأبط���ال حلب���ات  اأ�شه���ر  واأح���د 
وي�شج���ُل ل���ه رقم قيا�ش���ي بعدد م���رات الفوز خالل 
يق���رب  لم���ا  ا�شتم���رت  الت���ي  الطويل���ة  م�شيرت���ه 
م���ن ثالث���ة ع�ش���ر عام���اً. ورغ���م م�شيرت���ه واأدائ���ه 
المذهلي���ن، تجاه���ل التاري���ُخ ه���ذا البط���ل تمام���اً، 
فجمي���ُع م���ا نعلم���ه عن���ه ماأخوذ م���ن �شاه���د قبره، 
وم���كان القب���ر نف�ش���ه، وا�شتنتاجات علم���اء التاريخ 

واالآثار!
يقول �شاهد قبر “فالما” ما ياأتي: 

“عا����س فالم���ا 30 عام���اً، وه���و �شيكيوتر خا�س 
34 نزااًل ففاز 21 مرة وتعادل 9 مرات ونال العفو 4 
مرات، وهو �شوري الجن�شية. قام ديليكاتو�س ببناء 
ه���ذا ال�شاهد لرفيقه في ال�ش���الح والذي ي�شتحقه 

بجدارة”.
ولنب���داأ االآن بتحلي���ل ومقارب���ة المعلوم���ات التي 
والمقت�ش���ب  الوحي���د  ال�شاه���د  اأج���زاء  تقدمه���ا 
لن�ش���يء عل���ى الم�شي���رة االألمعي���ة الت���ي تمت���ع بها 

“فالما”.
ه���و  ا�شم���ه  ومعن���ى  “فالم���ا”  بطلن���ا  يدع���ى 
ا�شم���ه  ه���و  فالم���ا  اأن  ُيرّج���ح  لك���ن  “ال�شعل���ة”، 
اأغل���ب  اتخ���ذ  اإذ  الحقيق���ي،  ولي����س  الريا�ش���ي 
قتاله���م  واأ�شالي���ب  تتنا�ش���ب  األقاب���اً  المجالدي���ن 
ه���ي  اإنجازاته���م. جن�شي���ة فالم���ا  اأو  اأ�شوله���م  اأو 
الجن�شي���ة ال�شوري���ة بح�شب �شاهد القب���ر، لكننا ال 
نعل���م كيف انته���ى به المط���اف مجالداً ف���ي روما. 
ه���ذا وتفتر����س مو�شوعة ويكيبيديا اأن���ه كان ثائراً 
�شوري���اً اأو جندي���اً ف���اّراً م���ن الخدم���ة. وياأت���ي ه���ذا 
التف�شي���ر، كما تق���ول المو�شوع���ة البريطانية، الأن 
اأغل���ب المجالدين من الم�شتعبدين اأو الخارجين 

على القانون.

اتب���ع فالم���ا اأ�شل���وب “ال�شيكيوت���ر” ف���ي النزال، 
“المطارد” بح�شب مو�شوعة  و”ال�شيكيوتر” هو 
لق���ب  بطلن���ا  اكت�ش���ب  لذل���ك  ولربم���ا  االإنكارت���ا، 
ال�شعل���ة، اأي لر�شاقت���ه ك�شعلة الن���ار الملتهبة. هذا 
ويذك���ر “روب���رت ن���اب” Robert Knapp اأن 
المطاردي���ن ارت���دوا دروع���اً كامل���ة ليتواجه���وا مع 
مقات���ل م���ن فئ���ة ال���� retiarius وال���ذي ت�شّل���ح 
ب�شبك���ة و�شي���ف اأو برمح ثالثية ال�شع���ب كما تذكر 

مو�شوعة االإنكارتا.
ويهت���م “روب���رت ن���اب” بُعْم���ر “فالم���ا” حي���ن 
وفات���ه معتب���راً م�شيرت���ه طويل���ة مقارن���ة باأغل���ب 
المجالدي���ن، حي���ث يقّدر اأّن م�شيرت���ه دامت قرابة 
ثالث���ة ع�ش���ر عام���اً. كم���ا ي�شتنت���ج اأّن ع���دد نزاالت 
“فالم���ا” �شنوي���اً هو 2.5 تقريبياً، وهذا رقم كبير 
بالن�شب���ة للمجالدي���ن فقّل���ة ن���ادرة منه���م خا�ش���وا 
من���ازاًل  كان  اأن���ه  ذل���ك  يقت�ش���ي  �شنوي���اً.  نزالي���ن 
م�شهوراً للغاية ومحبوباً من الرومان الذين تذكر 
عنه���م المو�شوع���ة البريطانية �شغفه���م بالنزاالت 
لدرج���ة االإع���الن عنها قبل اأيام ف���ي منا�شير عامة 
بطريق���ة ت�شبه االإعالنات ف���ي ع�شرنا الحالي عن 

المباريات الريا�شية المهمة.
 Roger دن���كل”  “روج���ر  يتن���اول  كم���ا 
Dunkle بالتف�شيل حاالت التعادل والخ�شارة 
في م�شي���رة “فالما”. حاز “فالما” على التعادل 
ت�ش���ع م���رات وقوف���اً، missus بالالتينية، اأي اأنَّ 
االإجه���اد بلغ به مبلغ���اً �شديداً بحيث طلب التعادل 
الموافق���ة  وتم���ت  واالإمبراط���ور،  الجمه���ور  م���ن 
عل���ى ذل���ك. خ�ش���ر “فالم���ا” اأرب���ع ن���زاالت اأي�ش���اً، 
هزيم���ة  تلّق���ي  وه���ي  بالالتيني���ة،   missus
نكراء ي�شق���ط فيها المجالد اأر�ش���اً نتيجة جراحه 
وانهاك���ه. وُي�شي���ر “دن���كل” اإل���ى اأنَّ الع���دد �شئي���ل 
بالمقارن���ة م���ع ع���دد م���رات الف���وز والتع���ادل، كم���ا 
ي�شتنت���ج اأن���ه ن���ال العف���و ثالث م���رات قب���ل مقتله 
ف���ي الخ�شارة الرابعة، وع���دد مرات العفو هو دليل 
اإ�شاف���ي عل���ى محب���ة الجماهي���ر لفالم���ا وعظم���ة 

�شعبيته.
البان���ي،  ا�ش���م  ه���و  ال�شاه���د  يذك���ره  �ش���يء  اآخ���ر 

“ديليكاتو����س”، وال���ذي ال نع���رف عن���ه �شوى اأنه 
مجال���د اأراد تكري���م رفي���ق ال�ش���الح البال���غ المجد 
وال�شه���رة. ه���ذا ويذك���ر “روجر ن���اب” اأي�شاً مكان 
مرق���د البط���ل ال�شهي���ر وه���و مدين���ة “باليرم���و” 
ف���ي جزي���رة �شقلي���ة الت���ي كان���ت تجّمع���اً للعبي���د 
ثوراته���م.  اأغل���ب  منه���ا  وانطلق���ت  والمجالدي���ن 
وبذلك تنطوي م�شيرة بطل �شوري من�شي تجاهله 

التاريخ دونما وجه حق. 
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»فالما«: شعلة سورية التي أضاءت النزاالت الرومانية

ق���ام الدكت���ور محمد الحوران���ي رئي�س اتحاد الكتاب العرب يوم ال�شبت 2022/1/15 بزيارة اإلى من���زل ال�شاعر الكبير �شوقي بغدادي 
بدم�ش���ق يرافق���ه االأدي���ب توفيق اأحمد نائب رئي�س االتحاد وال�شاعر منير خلف ع�ش���و المكتب التنفيذي وبع�س من موظفي االتحاد 

بح�شور زوجة االأديب بغدادي )اأم طرفة(
 ودار حدي���ث مط���ّول و�شّي���ق ح���ول �ش���وؤون اأدبية وذكري���ات بعيدة وقريبة االآن ع���ن عمله �شابقاً ف���ي اتحاد الكتاب الع���رب ودورياته .. 
وكذلك عن كتاباته الق�ش�شية وال�شعرية الجديدة التي كتبها وهو يحث الخطا نحو الخام�شة والت�شعين من العمر داعين له بدوام 

ال�شحة والعافية واالإبداع.

زيارة إلى منزل الشاعر الكبير 
شوقي بغدادي بدمشق



يظل الكتاب �س��اهد �س��دق على الحي��اة الثقافية في 
اأي مجتم��ع، فبق��در ما ينت��ج المجتمع من نت��اج فكري 
ُموث��ق، بق��در ما يمك��ن اأن نعي���ض به ح�س��وره الثقافي 
وح�سا�س��يته لالرتق��اء ومتابعته لركب الح�س��ارة، فما 
م��ن اأم��ة اأرادت الرتق��اء اإل وكان الكت��اب لها قاعدة 

ومنطلقًا.
العرب  الكتاب  واتحاد 
في �سورية ي�س��كل َمْعلمًا 
الحرك��ة  ف��ي  اأ�سا�س��يًا 
عل��ى  لي���ض  الثقافي��ة 
م�س��توى �س��ورية فح�سب 
م�س��توى  عل��ى  واإنم��ا 
الوطن العربي، اإذ ي�سكل 
حالة متقدمة في بنيته 
واأهداف��ه  التنظيمي��ة 
وتوجهات��ه  الفكري��ة 
المعرفي��ة، فه��و ي�س��در 
م��ن الدوريات م��ا يغطي 
به جانبًا مهمًا في الفكر 
والمعرف��ة  والثقاف��ة 
وبروؤي��ة  الإن�س��انية 
الوج��ه  ه��ي  مدرو�س��ة 
ال��ذي  لالأث��ر  الأب��رز 

يتركه التحاد في الثقافة ب�سكل عام.
اإذ ي�س��در التحاد مجل��ة الموقف الأدبي ال�س��هرية 
الت��ي ُتعن��ى بال�س��وؤون الأدبية ب��كل اأجنا�س��ها ومجلة 
الفك��ر ال�سيا�س��ي الت��ي تعن��ى بالفكر ال�سيا�س��ي ولي�ض 
بالممار�س��ة ال�سيا�س��ية، ومجل��ة الت��راث الت��ي تهت��م 
بالت��راث العرب��ي عل��ى نح��ٍو خا���ض، ومجل��ة الآداب 
الأجنبية التي ت�س��عى اإلى تعزيز التوا�سل بين الأدب 
العرب��ي ب�س��كل خا���ض، ونتاج��ات الآداب الأجنبي��ة 
اإ�س��افة اإل��ى جري��دة الأ�س��بوع الأدب��ي الت��ي ت�س��در 
نتاج��ات الأع�س��اء  اأ�س��بوعيًا، وه��ي تر�س��د غالبي��ة 
والمواه��ب ال�س��ابة، وت�س��كل ه��ذه الدوري��ات العم��ود 
الفق��ري لبني��ة التح��اد المعرفي��ة كه��دف وح�س��ور 

وتمثل للحالة الثقافية.
وم��ع هذا ف��اإن الطموح اأكبر من الواقع، وال�س��عي لأن 
يك��ون الكت��اب خي��ر جلي���ض ف��ي حياتن��ا عل��ى الرغم 
من ق�س��وة الظ��روف وكثرة ال�س��غوطات لكن الإ�س��رار 
عل��ى اأن تت��رك اأث��رًا في الحي��اة يبقى بمث��ل قدرتك 
عل��ى المواجه��ة والتحدي وذلك بخل��ق حالة ثقافية 
ومعرفية تت�س��ع فيها دائرة الروؤية لت�سكل فعاًل يك�سر 

ق�سوة الظروف من اأجل اأن يكون الم�ستقبل واعدًا.
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وخير 
جليس في 
األنام كتاب

 الطموح أكبر من 
الواقع، والسعي ألن 

يكون الكتاب خير 
جليس في حياتنا 

على الرغم من 
قسوة الظروف وكثرة 

الضغوطات

 كتبت: خديجة مروان الحسن

حسان الجودي
)أحالٌم ضاربة جذورها في اليقظة الواعية(

ده�شت����ه  ب����كل  بحبه����ا،  والموّل����ه  اللغ����ة  ع�ش����ق  اأ�شي����ر 
وتجارب����ه الحياتية والنف�شي����ة، ي�شتخدم روؤيت����ه وروؤياه 
ليعب����ر ع����ن تجارب����ه ال�شعوري����ة والال�شعوري����ة وي�شتمد 
روح اإبداع����ه م����ن عقالنية وعيه وفل�شفت����ه الذاتية التي 

تمنح ال�شعر قوة و�شحراً ُيغري العقل والوجدان. 
 اجتمع لدى االأديب ح�شان الجودي الن�شاط الذهني 
والخي����ال الل����ذان خلقا �شكاًل جديداً حّط����م ال�شائد من 
االأ�ش����كال والمعان����ي و�شح����ن ال�شور والرم����وز الجديدة 
لدي����ه ب�شحن����ة »ميتافيزيقية« مده�شة، ه����و ال ي�شتن�شخ 
الواق����ع بل يعي����د خلقه لي�ش����ل اإلى اله����دف الذي يريد 
م����ن الن�س، فهو يعك�س الالمرئي ف����ي المرئي ويبحث 
ف����ي الكائن����ات واالأ�شي����اء واالأماك����ن باإن�شاني����ة وباأ�شلوب 

فل�شفي. 
االأبع����اد  في����ه  تتجم����ع  باإح�شا�����س  ال�شاع����ر  يكت����ب   
واالأمكن����ة،  واالأزمن����ة،  الح�ش����ي،  والواق����ع  التخييلي����ة، 
ما�شيه����ا وحا�شره����ا وم�شتقبله����ا وما اإن تب����داأ بقراءته 
حتى ت�شير في جنات اإبداعه مكت�شباً �شوراً ورموزاً دالة 
عل����ى عم����ق التجربة وُنب����ل الق�شايا الت����ي ي�شتفزها في 
����ل االأمكنة واالأزمن����ة واالأ�شياء روؤية  كتابات����ه. فه����و ُيحمِّ
جدي����دة تتخذ اأبعاداً تاأويلية اأقوى مما تعودنا عليه في 
منط����ق اللغة، كما يجيد ربط الما�ش����ي بالحا�شر بقوة 
تعبيري����ة خا�ش����ة ب����ه اأقرب ما تك����ون اإلى اأح����الم �شاربة 

جذورها باليقظة الواعية.
�شيتي �شنتر / مثيولوجيا االيام

النوافذ زرقاء، لي�شت �شماًء لتحلم...
ماذا تفّكر؟

هل تت�شّلق اأعلى البنايِة
كي تر�شد البدوي اإلى القمر الم�شتتر؟

ل اأكل )العراني�س( في ال�شوق اأم تف�شّ
ثم تجّرب ع�شق المكان الذي ينت�شر؟

العالق����ة  تل����ك  اإل����ى  ق�شائ����ده  ف����ي  ال�شاع����ر  ي�شي����ر 
ال�شعري����ة  وال�شيغ����ة  الحداث����ة  �شع����ر  بي����ن  ال�شروري����ة 
باأبع����اد جدي����دة  العرب����ي  االأدب  ُتغن����ي  الت����ي  الجدي����دة 
مختلف����ة عل����ى ال�شعي����د الجمال����ي والوجدان����ي والفني 
والت����ي تتج����ه اإل����ى ما هو جوه����ري وكينون����ي اأكثر عمقاً 
ووعي����اً واألم����اً وغنائي����ة م����ن غي����ره، ق�شائ����ده فعل ذهن 
متيق����ظ، غالب����ا م����ا تحتوي عل����ى اإيح����اءات تغن����ي كيان 
الق�شيدة وتمنحها اأ�شالة وغنًى، تتعاي�س من خاللهما 

ال�شاعرية والفكر.
*«يق����ول خليل ح����اوي: ))اإن ال�شاعر الرمزي يحاول 
اأن يعب����ر ع����ن اأ�ش����رار الحي����اة النف�شي����ة ال�شحيق����ة ع����ن 
اأعماقها الال�شعورية، فاإذا تمكن من اإنتاج ذلك التعبير 

ا�شتطاع اأن ينتج ق�شيدة رمزية حديثة((.
يتج����ه ال�شاع����ر ح�ش����ان الج����ودي اإلى الواق����ع برمزية 
ودالالت ممت����دة ف����ي كل ن�����س بلغ����ة ومف����ردات تتب����دى 
بجمالي����ة ُتث����ري الم�شه����د ال�شع����ري وال�ش����ردي وتجعله 
مده�شاً ومذهاًل، اإذ يعانق ا�شطرابات االإن�شان العميقة 

)القلب، الحياة، ال�شمير( ب�شدق.
** ال�شاع����ر ح�شان الجودي يبحث عن ذاكرة المكان، 
ا�سٌّ بارع لو ا�شتطعنا االإن�شات اإليه. هو  المكان هو ق�شّ
بكتلت����ه الحجري����ة ُيخب����ئ ف����ي اأعماقه الزم����ان. ال يحن 
رومان�شي����اً اإلى ما�شي االأمكنة وال ُيح�شن الوقوف على 
االأط����الل، وال تلك البكائيات عل����ى الفردو�س المفقود، 
رجوع����ه اإل����ى الم����كان ه����و بحث����ه ع����ن الزم����ان ال�شائ����ع، 
ت�شكي����ل  اأي  الفري����دة  بخ�شو�شيته����ا  مث����اًل  الطفول����ة 
الحا�ش����ر والم�شتقبل باألوان اللهو والمتعة واالكت�شاف 
الحميم����ي الأ�ش����رار الحي����اة وربم����ا التج����ارب الموؤلم����ة 
والمعان����اة. اإن����ه اأي�شاً يميل اإلى جع����ل الما�شي اأ�شطورة 
بح����د ذات����ه وما كتابات����ه الحجري����ة، االأ�ش����واق، ال�شوارع، 
الجوام����ع، الكنائ�����س، �ش����وى ن����وع م����ن ا�شف����اء الوج����ود 
والذاتية على اأفكاره المتعلقة بت�شكيل اأ�شاطير جديدة 
ت�شاع����ده عل����ى معرف����ة مكان����ه الحقيق����ي ف����ي الوج����ود 

واكت�شاف دوره الفعال في هذا المكان«.
في ق�شيدته حم�س 1950

يتح����دث ع����ن القاعة )داللة مكان ف����ي مدينة حم�س 
القديمة(

وزن )القاعة( وزن العتمة
ميزاني ال ُيخطئ

لكن القاعة، وهي تحّن على كتب الجّد الرطبة
وعلى الجدران الحجرية واالأر�س المكتئبة

ت�شبح اأثقل بال�شوء القادم

ف����ي الق�شي����دة يتح����دث ع����ن غرف����ة ال�شم����ن، الج����ّب، 
العق����رب، حي ّالور�ش����ة، الميما�س، قلع����ة حم�س، ب�شتان 
الدي����وان. ف�ش����اء الق�شي����دة ذاك����رة تن����داح متباعدة عن 
مرك����ز الم����كان، توغ����ل عميقاً ف����ي زمان االأج����داد وديك 

الجن.
المراحل ال�شعرية 

2011-1982 
التي انفتحت على نمطين

النمط االأول: هو ق�شيدة البيت ال�شعري والمق�شود 
بذل����ك الق�شيدة ذات ال�ش����كل الكال�شيكي الملتزم بحور 
ال�شع����ر العرب����ي المعروف����ة، لكن العالق����ات اللغوية في 
الق�شي����دة وال�ش����ور ال�شعرية والم�شامي����ن هي حداثية 
معا�ش����رة مث����ال ذل����ك ق�شي����دة )اقتبا�����س م����ن ب�شت����ان 
الع�ش����ق( من مجموع����ة ميثيولوجي����ا االأي����ام اأو ق�شيدة 

)�شكرا لها( من المجموعة نف�شها.
والنمط الثاني: هو نمط ق�شيدة التفعيلة

المح����اور االأ�شا�شي����ة في ه����ذه المرحلة ه����ي: المراأة، 
المدين����ة.  �ش����وؤال  الجدي����د،  الم����كان  القدي����م،  الم����كان 
�شمل����ت هذه المرحلة اأي�شاً كتابة ق�ش�شية و�شعرية في 

اأدب الطفل.
المرحلة الثانية من 2011- حتى الوقت الحالي 

مرحل����ة مختلف����ة ع����ن �شابقته����ا تح����ول فيه����ا الكاتب 
اإل����ى كتابة ال�شرد بكاف����ة اأنواعه، الن�شو�����س الق�ش�شية 
ه����و  ذل����ك  و�شب����ب  الم�شرحي����ة،  الرواي����ة،  الق�شي����رة، 
ال�شع����ر  ف�ش����ل  اأن  بع����د  العمي����ق  الوج����ودي  االنك�ش����ار 
اأم����ام الح����رب ول����م ي�شتط����ع بثقاف����ة الجم����ال الت����ي كان 
ين�شره����ا اإنق����اذ ال�شاع����ر م����ن ال�شع����ور بالهزيم����ة. لق����د 
ف�شل م�ش����روع ال�شاعر ال�شعري الذي عمل عليه �شنوات 
طويل����ة، ف�شلت جمي����ع محاوالت �شناع����ة الجمال وبات 
ال�ش����رد �ش����رورة ملحة لط����رح االأ�شئل����ة العميق����ة والتي 
لي�ش����ت م����ن اخت�شا�����س ال�شع����ر وظه����رت ل����دى ال�شاعر 
مح����اوالت فل�شفي����ة لتاأوي����ل ال����ذات وعالقته����ا ب�ش����ورة 
الك����ون الجدي����دة والتي ت�شكل����ت بعد التغي����رات الكبيرة 

في حياته ال�شخ�شية وفي حياة وطنه االأم.
وق����د انتهج الكات����ب لنف�شه نمط����اً خا�شاً ف����ي الكتابة 
م����زج في����ه العلم����ي بالفل�شف����ي باالأدبي وا�شتط����اع بذلك 
اإج����راء ح����وارات مع الما�شي والحا�ش����ر، لم يكن ال�شعر 
اأن ال�شاع����ر ط����ّور م����ن  اإال  ف����ي ه����ذه المرحل����ة،  غائب����اً 
تجربت����ه القديم����ة اإلى تجربة دعاها �ش����رد ال�شعر. وهو 
نم����وذج من الكتابة ال�شعرية الت����ي ت�شتفيد من المنجز 
ال�ش����ردي، وق����د ا�شتف����اد ال�شاع����ر م����ن الق�س ف����ي اإن�شاء 
ن�شو�س ا�شتخدم فيها التفعيلة وقدم فيها حكايات عن 
مدين����ة حم�����س مثل مقالة �ش����رد ال�شع����ر )اإيكو�شوفيا( 
ع����ن  اأو  الذك����ي(  الح����ن  اأب����و  )طائ����ر  البيئ����ة  فل�شف����ة 
مو�شوع����ات بيئي����ة مث����ل، �شرد ال�شع����ر /�شي����رة المكان/ 
)م����زار ف����ي حم�س/مزار اأب����ي العوف- ومتن����زه الخيال 

في هولندا(.
ال�ش����رد لديه ق����وي رقيق يالم�����س ا�شطرابات الكائن 
الداخلي����ة ب�شدق، وينق����ل لنا تعقيدات القل����ب والحياة 
كم����ا في �ش����رد ال�شعر/�شيرة المكان )م����زار في حم�س( 
و)efteling( وه����و متن����زه �شهير ف����ي هولندا ُيعرف 
با�ش����م متنزه الخيال يقول: “الأني رج����ٌل �شوريٌّ ملتاٌث 
، مثقوُب القلب،  ، مهج����وٌّ منبوذٌّ بالح����رب، رماديٌّ من�شيٌّ
و)فاو�ش����ت( ال يعنيني؛ ال تعنين����ي فل�شفة االأدباء، وبيع 
ال����روح ل�شيطان اللذة. يعنيني، اأن����ي �شاأبيع ال�شيخ �ِشنّي 
الح����رب، واأني في قلب اأوربا ف����ي )اإفتيلينغ( بعيٌد عنها 

)بيروتاً(، وقريٌب مثل)خليل(حاوي”.
يتفن����ن ال�شاع����ر باللغة وُيثريها بمف����ردات تتبدى في 

الم�شهد ال�شعري وجماليته المده�شة
بع�����س  اإزاء  يمكن����ك  ال  ال����ذي  الوج����دان  لغ����ة  اإنه����ا 
انك�شافاته اإاّل اأن ت�شاركه حياة الم�شهد، و�شحره، ومتعة 
االإح�شا�����س، ولذة االحتمال، والت�ش����ور، كما في ق�شيدة 

)الليلة ال�شاخبة(:
تك�ّشرت المرايا من �شجيِج

 واأبرق في �شظاياها الحنين
وغادرت القلوب �شالل نوم

وطافت في الّدروب بها العيون.
ق����وة ال�ش����ورة تاأتي بعفوية مطلقة كم����ا في )ق�شيدة 

قباب/ ديوان ح�شاد الماء(:
في قّبة الروح يبكي حزنه قمُر

وء ُتعت�شر يا دمعًة من و�شاح ال�شّ
االنزي����اح ال����ذي ي�شتغ����ل علي����ه ال�شاع����ر بانزياحه عن 
�شي����اق ا�شتعمال����ه الماأل����وف، والرمزي����ة الت����ي تحاف����ظ 
عل����ى �شاعرية الن�س وتمنح����ه الحرية الخال�شة، تكمن 

الخ�شو�شية الح�شية والفكر المثالي.
يقول في ق�شيدته )مقاطع من كتاب الحيوان(:

-اللقلق والبلبل والبُط اجتمعوا لمناق�شة اال�شتن�شاخ
�ش����رخ اللقلق، قفز البلب����ل، والبّط ت�شاقط ري�شاً فوق 
االأو�ش����اخ �شحك����ت )دوّلي( م����ن هذا الح�ش����د الهائل في 

التلفزيون وغّنت:
ما اأياأ�س طيراً ال ينجب جاء يجادل في لون االأفراخ.
عل����ى الق����ارئ اأن يتحلى بمرونة ذهن����ه وبثقافة عالية 
ليحل����ق في عال����م ال�شاعر ال����ذي يبدو مختلف����اً ب�شحره 
وتعالي����ه ع����ن كل م����ا ه����و ماأل����وف فالتراك����م المعرف����ي 
اأعط����ى الن�شو�����س جماليته����ا وحق����ق المتع����ة الذهني����ة 

والتاأثير الجمالي للقارئ. 
يحق����ق ال�شاعر خ�شو�شية اأ�شلوبي����ة متفردة توظيف 
ع����ن وع����ي للن�����س الذي يتاأطر ف����ي ف�شاء دائ����ري يكون 
مح����ور حركته )الحياة( من البداية اإلى النهاية تظهر 
رمزي����ة الحي����اة من خالل معادالته����ا المو�شوعية التي 
توؤكد اأزلية الحقيقة الكونية التي تختزل فكرة االأنوثة 

بو�شفها رمز الخ�شب واال�شتمرار.
الم����راأة  ه����ي  الم����راأة  اأن  الج����ودي  ح�ش����ان  **ي����رى   
الواقعي����ة هي الم����راأة الُمْطلََقة وهي الم����راأة في تراثها 
وف����ي حداثته����ا الم����راأة ذات اأ�شاطير الخ�ش����ب والجمال 
والم����راأة ذات االأ�شاب����ع الخ�ش����راء الت����ي تر�ش����م وتكت����ب 
وت�شنع ال�شاي المعطر. يميل الكاتب اإلى تاأنيث الكون 
ال�شع����ري والك����ون الذات����ي وي����رى كما كتب اب����ن عربي: 

)كون ال يوؤنث ال يعّول عليه(.
والج����ودي ي�ش����ف لن����ا ع����اداٍت وطقو�ش����اً ف����ي حم�����س 
بمو�شوعية وجمال وُيخيل اإلى المرء اأنه يقراأ اأ�شطورة 
اأكث����ر مم����ا يق����راأ �شع����راً وم����ن ه����ذا الو�شف م����ا كتب في 
مثيولوجيا االأيام وا�شتلهم فيه اأعياد الربيع في حم�س 
القديم����ة، خمي�س الح����الوة، خمي�����س الم�شايخ، خمي�س 
النب����ات، زق����اق الخمارة ال����ذي يذكرنا عل����ى نحو غريب 
بعبثية الدنيا وتحوله اإلى مبان حديثة، كما اأ�شاف اإلى 
ذلك خمي�س الكتابة وهو مقطع �شعري يعبر عن روؤيته 
حول كتابة الق�شيدة، فهي عيد اأي�شاً من اأعياد الربيع، 
ي����وم للخ�شوبة وي����وم للمتعة واالحتفال وي����وم للذهاب 

اإلى االأق�شى. 
�شع����ر ح�شان الجودي متالحم يتما�شك فيه كل �شيء 
وال �ش����يء في����ه مجاني اأو منعزل بحي����ث تبدو الق�شيدة 
فيه����ا  وتت����وازن  تتنا�ش����ب  متنا�شق����ة  هند�شي����ة  وح����دة 

االأطراف المختلفة.
اأتق����ن كل فن����ون الكتاب����ة الرواي����ة، ال�شع����ر، الق�ش����ة، 
الخاط����رة، بع����د معا�ش����رة حميم����ة وطويل����ة م����ع اللغ����ة، 
و�شداق����ة وطيدة وعميقة مع الفل�شف����ة، هكذا ا�شتطاب 
مغامرت����ه االأدبي����ة وحق����ق فيها التجدي����د والتفرد وكما 

نعلم كل جديد »َخْلق«.
** »لحظ����ة الكتاب����ة ال�شعري����ة ال تعو�����س وال يمك����ن 
ب����اأّي حال مقاي�شتها باأيِّ �شيء ولع����ل متعتها الغام�شة 
المبه����رة ه����ي م����ا يتبق����ى لل�شاع����ر بع����د رم����اد االأوراق 
المتراك����م ف����ي مكتبت����ه. ف����ي ال�شعر ل����ذة وال ل����ذة قبلها 
وال بعده����ا لذا ال يمك����ن اأن يكون ال�شعر )م�شروعاً( وال 
يمك����ن اأن يك����ون )خا�ش����راً( اإنه يناأى ع����ن العالم المادي 
ليق����دم بدياًل عنه م�شحوناً بالمعن����ى وهو بذلك ي�شكل 

نوعاً من اأنواع الخال�س الوجودي«.

أفْق أخا الُعْربقصص مترجمة للكاتب روبرت لويس ستيفنسون
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قراءات

  كتب: د. حمدي موصللي 

   - م���ع اأوِل خي���ٍط م���ن خي���وط الفِجر ه���َب �شاحبي 
ّن���اع  مذع���وراً م���ن نوم���ه ي�ش���رُخ!... ث���م ن���ادى عل���ى �شُ
���اع الَمَه���رة... اأنت  نَّ المدين���ة قائ���اًل: هي���ه... اأيه���ا ال�شُ
اأيُته���ا  اأنت���ّن  النّقا����س...  اأيه���ا  اأن���ت  النّحا����س...  اأيه���ا 
الن�ّشاج���ات... اأنت���م جميعاً... ا�شنع���وا ل�شديقي وخّلي 
تمث���ااًل يلي���ق بمكانت���ه واجعل���وا �ش���درُه م���ن ال���الزورد 

وج�شمِه من ذهٍب... 
- لق���د فع���ل ذلك االإغريقيون، وجعلوه���ا �ُشّنًة ح�شنًة 
فاأ�ش���ادوا ُن�شب���اً تذكاري���ًة الأج�ش���اد محاربيه���م االأفذاذ، 
وفنانيه���م  اأدباءه���م  تمث���ل  اأخ���رى  ���ٍب  ُن�شُ واأن�ش���اف 

وعباقرتهم.
- جمي���ل اأن يقرَّ المرء بف�شل ذوي الف�شل والعطاء، 
وه���ذا اأق���ل م���ن الواج���ب... ال الأن االآخري���ن ينتظرون 
ه���ذا القرار... اأب���داً!... الأنهم بفطرته���م معطاوؤون... 
َمثلهم َمثل ال�شياء الذي ين�شر نوره حيثما حل واأينما 

وجد. 
- واالأجم���ل اأن ُيك���ّرم الم���رء عل���ى حي���اة عين���ه، ولئن 
ته���دي المبدع وردة ي�شعها على �شدره في حياته خير 

من اأن ت�شنع له ق�شراً من ذهب بعد رحيله.
- رح���ل وم���ع ذل���ك ل���م نن�ش���ه... تكريم���ه دائ���ٌم ف���ي 

قلوبنا... حا�شٌر في ذاكرتنا...   
-وما مبدعنا االأ�شتاذ القا�س ال�شديق الراحل خليل 
الجا�ش���م الحميدي »اأب���و �شهيل«... اإال واحٌد من هوؤالء 
الكب���ار الذين اأثروا الحياة الثقافية االإبداعية العربية 
بنت���اٍج ُممّي���ٍز ب�شه���ادة بع�س رم���وز كّتاب ونّق���اد الق�شة 

الق�شيرة المعا�شرين، وب�شهادة قّرائه ودار�شيه.
والي���وم يح���ل مهرج���ان العجيل���ي للرواي���ة العربي���ة 
بدورته »......« لتحمل هذه الدورة ا�شم مبدعنا خليل 
الجا�ش���م الحمي���دي تكريماً له وايثاراً م���ن ذوي ال�شاأن 
ل���ه واعتراف���اً باأهميت���ه االإبداعي���ة المحلي���ة وال�شورية 

والعربية...
- م���ا يربطن���ي بخلي���ل... رحل���ة عم���ر وعم���ل و�شف���ر 
دائ���م... زادت الرحلة عن ثالثي���ن �شنة عندما التقيته 

الأول م���رة في �شحن دارنا العربية بفيء �شجرة التوت 
العتيق���ة يجل����س عل���ى م�شطب���ٍة خ�شبي���ٍة اإل���ى جان���ب 
ابراهيم الخليل الروائي والقا�س المعروف، حيث كانا 
في ح�شرة ذلك ال�شيوعي الملهم لي والدي المو�شلي 
الكبير، وقد تجمعوا حول م�شجلة »ترانز�شتور ياباني« 
�شغيرة و�شريط من »الكا�شيت« وكلهم ب�شحبة القهوة 
ُي�شغون اإلى ت�شجيل �شوتّي لل�شاعر »مظفر النّواب«... 
كان ذل���ك في مطلع ال�شبعينيات)1(.. لحظات وين�شم 
اإليهم ح�ش���ن �شاكر »اأبو غفار« القيادي العتيق ولتت�شع 
بعد ذلك الدائرة اأو الحلقة وينعقد االجتماع... وقتها 
خرج���ُت باأم���ر من وال���دي اإلى الب���اب... اأُراقب واأنتظر 

من ياأتي، اأو الأُحّذر...
-ا�شتم���رت بع���د ذل���ك اللق���اءات بين���ي وبي���ن خلي���ل، 
ولك���ن على نح���ٍو ُمتقّط���ع ومتباع���د الأن كاًل مّنا يعمل 
في منظمة �شعبية هو رئي�ٌس لفرع اتحاد �شبيبة الثورة 
ل�شن���وات طويل���ة، واأن���ا اإداري ريا�ش���ي ورئي����ٌس لن���ادي 
ال�شب���اب وبحكم العالقة التنظيمية والن�شاط ال�شبابي 
كن���ا نلتقي... اإلى اأن جاء ع���ام 1989 وت�شّكل فرع اتحاد 
الكت���اب الع���رب في الرقة، من يومه���ا ونحن نعمل معاً 

في المكتب الفرعي حتى وفاته عام 2007. 
الحميدي القاص اإلنسان...

الظ���الل...  الوارف���ة  ال�شج���رة  تل���ك  -وخلي���ل... 
داني���ة القط���وف... تنحن���ي لكث���رة ما تن���وء بحمله من 
طي���ب ثم���ر... ل���م اأره يوم���اً اإال با�شم���اً، ول���م اأره يوم���اً 
ُمحابي���اً اأو ُمتمّلق���اً... كان �شهم���اً... عزي���ز النف����س... 
ج���ّم التوا�ش���ع... ُيم���ازح اأ�شدق���اءه ممازح���ة ال�شديق 
الودود... تطربه الطرفة في�شحك من اأعماقه... كان 
اأنم���وذج الرجل الن�ش���ط المتوا�شع ال���ذي يرفعه ُخُلقه 
وعلم���ه و�شلوك���ه اإل���ى ال�شفوة، غي���ر ُم���ّدٍع اأو مغرور... 
كان جريئ���اً ف���ي الدف���اع ع���ن الحقيق���ة، وعم���ا يوؤم���ن 
ب���ه، لكنن���ي ل���م اأره مرة يق���ف موقف المتع�ش���ب اأو ذي 
االأف���ق ال�شي���ق... كان ُيجي���د االإ�شغ���اء... وكان ُيجي���د 
الق���ول، فقد كان �شادق االإيمان بم���ا يريد اإي�شاله اإلى 

االآخرين. 
-ق���د اأكون خرجت عن المو�شوع في هذا اال�شتطراد 
الجانب���ي ال���ذي راأيته �شروري���اً، الأننا كما ُيق���ال: “اإننا 
ف���ي زمن لم يعْد ج���اّداً من حيث الموق���ف من الثقافة 

الجاّدة”... 
-تعّرف���ُت اإليه في مطلع ال�شبعيني���ات كما اأ�شرت من 

القرن المن�شرم.
-ل���م اأن�َس تل���ك الجل�ش���ات الحميم���ة والجميلة التي 
كن���ا نعقده���ا، ومعن���ا اإبراهي���م ف���ي غال���ب االأحي���ان... 
ففيها ُنحّلق مع مختلف االأجنا�س االأدبية من ق�شة اأو 
�شعر اأو رواية اأو نقد اأو م�شرح اأو غناء، وغالباً ما تاأخذ 
ال�شيا�ش���ة والحديث عن المراأة �شوطاً بعيداً وُف�شحة ال 
باأ����س بها من حوارنا... نطرب ل�شماع اأم كلثوم و�شالح 
عب���د الح���ي ونج���اة ال�شغي���رة وعب���د الوه���اب وفي���روز 
وناظ���م الغزال���ي واإيا����س خ�ش���ر ومحمد خي���ري وفوؤاد 
�شال���م واآخري���ن... ن�شح���ك ون�شح���ك.. نتج���ادل ث���م 
ن�شحك.. ثم نعود للخيال واالإبداع فال نح�س واإال ُنُذر 
ال�شب���اح وبال اإنذار تح�شر نف�شها ُمحذرة فنفترق على 
موع���د قري���ب نتابع فيها �شي���رة االأدب والنق���د والنقاد 
وال�شا�ش���ة ورجاله���ا... اأفخ���ر اأنني �شاركتهم���ا في كثير 
م���ن االأم�شي���ات والمهرجان���ات... �شافرن���ا مع���اً نج���وب 
الب���الد ط���واًل وعر�ش���اً ل���م ُنبِق مدين���ة اأو بل���دة �شورية 
متمي���زة اإال واأقمن���ا فيه���ا اأم�شي���ة اأو �شاركن���ا ف���ي ن���دوة 
اأقامتها اأو مهرجاناً كّنا في لجان تحكيمه اأو م�شاركين 
في���ه... ك���م م���ن المواق���ف ح�شل���ت معن���ا منه���ا يحمل 
الطراف���ة، ومنه���ا م���ا كان مزعج���اً... غي���ر اأن ال�شنوات 
الع�ش���ر االأخي���رة م���ن حياته وه���ي الممت���دة بين عامي 
1995 وحت���ى 2005 تفّرغ خاللها خلي���ل للكتابة بعد اأن 
ت���رك الهمَّ الوظيفي )منظم���ة ال�شبيبة( نهائياً، فكتب 
اأجم���ل الق�ش�س واأح�شنها... حملُت بع�س ق�ش�شه اإلى 
دم�ش���ق لن�شره���ا في دوريات االتح���اد وغيرها... كان ال 
يرغ���ب بن�شره���ا، وبتوا�ش���ع كبير كان يق���ول: )بكير يا 
اأب���و حمي���د... بكير(، وكثيراً ما كن���ت اأت�شاءل باإعجاب: 

)بكي���ر! لماذا؟... فه���و قامة ق�ش�شية ق���ًل مثيلها؟!(، 
اأخي���راً ال ي�ش���ح اإال ال�شحي���ح، فه���ا ه���ي ق�ش�ش���ه الثرة 
تت�ش���در اأه���م المج���الت وال�شحف العربي���ة والمحلية 
الت���ي تعنى ب���االأدب وال �شيما الق�ش���ة، وُتو�شع ق�ش�شه 
قب���ل اأ�شم���اء كثي���رة �شبقته ف���ي الدعاي���ة لنف�شه���ا عبر 

اإعالم متحيز... 
كالَمعي���ن  الق�ش�شي���ة  مجموعات���ه  ف���ي  ه���و   -
المتدف���ق... ج���ذل التعبي���ر... قوي التاأثي���ر... م�شور 
بارع... فّني االإ�شارة... بديع اال�شتعارة... ثّر االإلهام... 
الرم���ز عنده غير ُمبهم... لم ياأِت كل ذلك م�شادفة... 
اإنه���ا الثقاف���ة الجّيا�ش���ة في وع���ي خليل، واكتن���از عقله 
بالمعلوم���ات الثري���ة، فه���و باح���ث وناقد وق���ارئ مميز 
للت���راث العرب���ي واالإ�شالم���ي والعالم���ي )االإن�شان���ي(، 
وم���ن ث���م انكبابه على كتاب���ة الق�شة وتطوي���ع ق�ش�شه 
ف���ي خدم���ة ذل���ك، وم���ن خ���الل اإح�شا�ش���ه بالم�شوؤولية 
االأدبي���ة ف���ي زمن االنعطاف���ات الم�شيري���ة الكبرى في 
العالم جعل من تلك الثقافة المكتنزة لديه اأ�شا�شاً في 
ت�شمي���ن ق�ش�شه بها م���ن خالل محاكاتها عبر اأ�شلوب 
فني وبن���اء ُمحكم واأفكار م�شاغة لت�شكل وحدة واحدة 

�شمن ن�شيج متما�شك ال يمكن ف�شلها عنه... 
-خلي���ل اأيه���ا القا�س الم�شك���ون باآالم االأم���ة العربية 
واالإ�شالمي���ة... الحزين لت�شتت دوله���ا و�شعوبها... ما 
عرفت���ك اإال معط���اًء ب���ال ح�ش���اب... وم���ا وج���دت من���ك 
اإال الح���ب... ح���ّب العلم واالأدب عام���ة والق�شة خا�شة 

واأهله والغيرة واالإخال�س.
-اأخي���راً ال ي�شعن���ي اإاّل اأن اأُلمل���م بقايا ال���روح واأ�شوغ 
منه���ا باق���ة ورد اأ�شعه���ا بتوا�ش���ع عل���ى �شاه���دة قب���رك 
القا����س  اأيه���ا  اإبداع���ك  به���رم  ال���دوام  عل���ى  لتذّكرن���ا 
االأم���ة  وتفخ���ر  نفخ���ر  وباأمثال���ك  ب���ك  ال�شدي���ق... 

وتباهي... 

1-  �صيف1969 �أو 1970 على ما �أذكر... 

مهرجان العجيلي للرواية العربية 
»دورة خليل الجاسم الحميدي«

في تكريم األديب القاص خليل جاسم الحميدي 

�ش����در للزمي����ل عي����د  الدروي�س ع�شو المجل�����س المركزي التح����اد الكتاب العرب 
موؤل����ف بعن����وان » اأ�شاطي����ر ال�ش����رق ف����ي الخل����ق والخل����ود« ع����ن دار توت����ول للن�ش����ر 
والتوزي����ع �شم����ن 161 �شفح����ة م����ن القط����ع المتو�ش����ط يتناول البح����ث مقدمة عن 
االأ�شط����ورة وعالقته����ا باالإن�ش����ان عب����ر تاري����خ طويل م����ن الزمن لتعبر ع����ن فل�شفة 
تفكي����ر اإن�شاني جمعي تمتزج فيه����ا كل مناحي الحياة وق�شية الخلق والخلود وقد 
الزم����ت هذا الفكر منذ اأن وجد االإن�ش����ان على االأر�س ب�شور متباينة وتعابير �شتى 

وهي تج�شد تفا�شيل حياة االإن�شان.
 ق�شي����ة الخل����ق والخل����ود ف����ي اأ�شاطي����ر ال�ش����رق لتل����ك الح�ش����ارات الت����ي �شه����دت 
ا�شتق����راراً وعمق����اً تاريخي����اً وح�شارياً في ب����الد الرافدين كان����ت ملحمة جلجام�س 
وعلى ال�شاحل ال�شوري كانت ملحمة اأقهات االوغاريتية وفي م�شر القديمة كانت 
اأ�شاطي����ر الفراعن����ة وال����ذي تجل����ى في كت����اب الموتى وبن����اء االأهرام����ات ف�شاًل عن 

االأ�شاطير التي وجدت في بالد فار�س ولدى الهندو�س وال�شين واليابان.

 » أساطير الشرق في الخلق والخلود« لـ عيد  الدرويش

حدثني حجر الر�شيف ُموا�شياً... قال:
�شتدرك؛ اأن كل الذين ظننتهم اأحّبة وُمقّربين و�شقطوا في اأول الطريق؛ كانوا ُمزّيفين لي�شوا اأكثر من تماثيل 

�شمع باردة... واأن الدموع التي ذرفتها يوماً حزناً عليهم، كانت اأغلى منهم وال ي�شتحقون دمعة منها...
 �شت���درك؛ اأن ال���ذي اخت���اره اهلل ل���ك كان اأف�ش���ل األف م���رة من كل ال���ذي اأردته اأن���ت... واأن االأبواب الت���ي اأُغلقت 

اأمامك كان وراءها �شٌر م�شتطير... واالأيدي التي اأفلتتك يوماً، لم تكن لترقى اإليك... 
 �شتدرك؛ 

 اأن رحمة اهلل اأنجتك من الب�شر، ومن نف�شك حين تمّردْت عليك ولم تُعْد تقَوى عليها...
واأن اأنا�ش���اً جميلي���ن حين يقف���زون اإلى ذاكرتك فجاأة يجبرونك على االبت�شام؛ فتع���رف حينها اأن الدنيا مازالت 

بخير...
واأن ما جفاك النوم من اأجله لم يكن لي�شتحق هذا القلق؛ واأنك بالغت بهذا الخوف... 

واأن كل ما اأ�شابك لم يكن �شوى رحمة اأهداها اهلل اإليك...
اأما هم ف�شيدركون بعد فوات االأوان؛ اأن �شمتك اأقوى من �شراخهم... واأن هدوءك اأقوى من �شجيج زيفهم... 
واأن التهذي���ب والتوا�ش���ع لي�ش���ا �شعف���اً... واأن االحترام ي�شبق الح���ب... واأن الغرور يقتل االأُلف���ة... واأن الكفن بال 

جيوب...
ي���ا �شاحب���ي! النا����س كالماء، بع�شه يطف���ئ ظماأ الروح والج�ش���د، وبع�شه نغ�شل به اأيامنا؛ اأم���ا الذي ي�شقط من 

الكاأ�س والحاجة؛ فكثير عليه اأن نعبر فوقه حين ي�شيل على الطرقات...
 وم���ن ال يع���رف جن���ون الحب �شيبقى غريباً تائه���اً؛ ومن لم يكن المحبوب وطناً له؛ ل���ن يعرف قيمة ما يجري 

في �شرايينه من حياة... 
فك���ن اأن���ت... ُمت�شالح���اً مع ذات���ك؛ واكتِف بنف�ش���ك؛ حينها ي�شبح وج���ود النا�س في حياتك لطيف���اً، وغيابهم ال 

ي�شّرك ب�شيء... الأنك لن تخ�شر اإال منافقين وكاذبين ومزيفين.

الحزن السعيد..
  كتب: سمير عدنان المطرود 

يح����اول بطل الرواية اأن يتح����ول اإلى اإن�شان روحي م�شلح مثل بوذا الحكيم 
ال����ذي �شهدن����ا حكايت����ه قديماً، فيغ����ادر المجتم����ع ليذهب اإلى معت����زل للن�شك 
والدار�ش����ة اأح����وال الب�شر مح����اواًل اإ�شالح ما يمكن اإ�شالح����ه، ولكنه ي�شطدم 
بكثي����ر م����ن ال�شع����اب وف�ش����اد العالقات بي����ن الب�شر ف�ش����اًل عن التنك����ر للقيم 

واالأخالق النبيلة.
ه����ا ه����و ق����د ق�شى )ب�شع �شنين( عل����ى هذه الحال اإل����ى اأن ي�شطر في نهاية 

المطاف اإلى التخلي عن محاولته..
تتط����رق الرواي����ة اإل����ى مواق����ف عدة تعبر ع����ن المفا�ش����د الم�شت�شري����ة و�شوء 
�شلوك الب�شر في اأيامنا هذه وهي �شادرة عن اتحاد الكتاب العرب في �شل�شلة 

الرواية )3( عام 2020 .

)بضع سنين( للدكتور يوسف جاد الحق



حّدثنا يا اأّيها المترف باالألم ، عن الحزن الذي فيك!
حّدثن���ا ع���ن ه���ذا المتنا�ش���ل االأ�ش���ود ، ج���ْب بن���ا �شم���ااًل وجنوب���اً ، �شرق���اً وغرب���اً عل���ى 
امت���داد م�شاح���ات االأ�ش���ى ف���ي اأعماق���ك  ، وف���ي لوحات���ك !ل�ش���ت تتح���ّدث ،ول�ش���ت تقوُل 
�شيئ���اً! ال���ذي خلفت���ه وراءك م���ن اأثر ه���و الذي ي�شي���ُر ، فالطائ���ر الجميل يت���رُك  بع�س 
ري�ش���ه، ينب���ُئ عن مكانه بعد الّرحيل ، فت�شتدير روؤو�شنا نح���و ملحمة فنية اأنجزتها عام 
1965،فنج���د ثّم���ة مجموع���ة ب�شرّي���ة ، كت���ل �ش���وداء تتكّون من ثمان���ي ن�ش���اء، اأربع منهن 
يقف���ن ف���ي الجه���ة اليمن���ى ، واأرب���ع ف���ي الجه���ة الي�ش���رى ، يف�ش���ُل بينه���ن رج���ٌل يرتدي 
الل���ون االأ�ش���ود ، خاف�ش���اً راأ�ش���ه ، ينظ���ُر اإل���ى االأر����س ب�شه���وم وا�ش���ح ، وي���داه م�شبلت���ان 
نح���و االأ�شف���ل بتع���ٍب �شدي���ٍد ، بينم���ا هن���اك طف���الن عل���ى جانب���ّي اللوح���ة ، اأحدهم���ا 
يحم���ُل حمام���ة �ش���الم ، لكّنه���ا ميت���ة ، واالآخ���ر يحت�ش���ُن اأم���ه بيدي���ه ، ووجه���ه يتطل���ع 
 اإليه���ا برع���ب وذه���ول وت�ش���اوؤل مم���ا يح���دث حول���ه، اإذ ي�شت�شع���ر اأم���راً مه���واًل وال�ش���ك.
الملحم���ة  –  لوحت���ك،  لدي���ك وغ���ادرت  م���ا  كّل  قل���ت  –  الأن���ك  تنط���ُق   تك���ن  ل���م     
�ش���ّر  عل���ى  تنفت���ح  الت���ي  �شخو�شه���ا  عي���ون  خا�ش���ة  الوج���ع،  �ش���رد  ف���ي  اأ�شهب���ت 
وكذل���ك   ، تعان���ي  بم���ا  الح���زن  اأق�ش���ى  اإل���ى  وتعّب���ر   ، تري���د  بم���ا  تب���وح   ، عمي���ق 
االإن�ش���ان. ماأ�ش���اة  وتحك���ي  وحزن���اً،  وانك�ش���اراً  األم���اً  تن���ّز  الت���ي  الوج���وه   تل���ك 
لوح���ة تحّدثن���ا ، ول���م يعد هناك �ش���رورة الأن نفتح اأعينن���ا وننظر، الأنن���ا تلّم�شنا الحزن 
بب�شيرتن���ا ، وعرفن���اه دائ���م الح�شور في لوحات���ك ، فاآمنا به لدرجة اأنن���ا اأ�شبحنا ن�شّك 

بوجود الحزن قبلك!
لهذا اأ�شبحنا ممتنين حيناً لعبقريته ، والعنين حيناً على ورطته .

فهل الحزن ورطة ؟
ذات زم���ن ، ق���ال الّر�ش���ام الّرو�شي االأ�ش���ل » مارك �شاغال »،راغب���اً وُمتمنياً في ت�شاوؤٍل 
الة ، وعبير الحزن في لوحاتي؟ نبيٍل:«هل �شيمنحني اهلل القّوة على ا�شتن�شاق عبير ال�شّ

ترى كيف ُي�شّم حزٌن من لوحة؟!
ه���ل يك���ون ذلك من خالل اللون االأ�شود، الذي ي�شتغرُق الّر�شام؟ اأم هو المو�شوع؟ اأم 

مالمح ال�شخو�س التي ت�شتنطُق به؟  
وا�ش���ع،  ح���زٍن  ع���ن  ُينبئ���ك  االأ�ش���ود،  الل���وُن  يفاجئ���ك  كيال���ي«  »ل���وؤي  لوح���ات  ف���ي 
ُمتج���ذر وق���ادم، وكذل���ك تقاطي���ع الوج���وه، والمو�ش���وع االإن�شان���ي ال���ذي يخرج���ه بع���د 
غو����سٍ ف���ي اأعم���اق النف����س الت���ي ي�شّوره���ا، وينقله���ا اإل���ى اللوحة عب���ر اإح���دى مفردات 

 التكوي���ن الج�ش���دي، ُيخ���رج ذل���ك الح���زن الّدفي���ن م���ن نف����س االإن�ش���ان باإط���ار جدي���د يتج���اوز في���ه االأ�شل���وب التقلي���دي.
ف���� »ل���وؤي« فن���ان ُمج���ّدد، يعّد م���ن اأهّم الفناني���ن الذين �شاهم���وا في توطي���د الحداثة الفنّي���ة، مو�شوعه االإن�ش���ان المقهور، 
اله���ّم االجتماع���ي  اأن يربط���ه م���ع  بع���د  ث���م يخرج���ه  ، يم�ّش���ه  اإل���ى ماغم���ا مخزون���ه الم�شتل���ب  اأعماق���ه، ي�ش���ل  يخت���رق 
وال�شيا�ش���ي ، ي�شّع���د ذل���ك االأل���م بلغ���ة الف���ن، وال يغي���ب عن���ا، ع���ن المتتب���ع لبدايات���ه كي���ف ابت���داأ م���ع الح���زن، اإذ كان���ت 
تجذب���ه الوج���وه الت���ي تن�ش���ح حزن���اً الفت���اً، حزن���اً �شامت���اً ، يبرزها بم���ا تحمل من األ���م ومعاناة وقه���ر ، كما كان ف���ي لوحته 
»�شب���اح الخي���ر اأيه���ا الح���زن« فثّم���ة ح���زن وا�ش���ح ، راك���د، وال�شخو����س متما�شك���ة، ترن���و ب�شم���ٍت مقّد����س ، بي���د اأّن الفن���ان 
ف���ي مراح���ل الحق���ة اأظه���ر جوان���ب اأخ���رى للح���زن كالجان���ب االنفعال���ي، فب���دت لالأ�شخا����س اإيم���اءات وح���ركات مرافق���ة 
 لالأل���وان ، لتعل���ن ع���ن م���وران وقل���ق وا�شط���راب ، مم���ا يدف���ع بالمتلق���ي الأن ي�شع���ر به���ا تنط���ق بالماأ�ش���اة التي تغت�ش���ل بها.
ف���ي  ذل���ك  يت�ش���ح  م�شامه���م،  وحت���ى  اأعناقه���م،  وقفاته���م،  اأعينه���م،  روؤو�شه���م،  اأياديه���م،   ، بذل���ك  ي�ش���ي  �ش���يء  كّل  راح     
معر�ش���ه ع���ن ق�شي���ة فل�شطي���ن، الق�شي���ة الت���ي هّزت���ه ودفع���ت ب���كّل اأحزان���ه المتراكم���ة، واأح���زان الب�شرّي���ة اإل���ى الظه���ور، 
وجعل���ت من���ه اإن�شان���اً ُمنه���اراً، فاق���داً الت���وازن، وخّي���ل لالآخري���ن اأّن ه���ذه الق�شي���ة القومي���ة،  ه���ي ق�شي���ة ل���وؤي كيال���ي 
العربّي،خا�ش���ة  ال�شع���ب  ب���ل  الفل�شطين���ي،  ال�شع���ب  معان���اة  ت�ش���رُد  كم���ا  معانات���ه  ت�ش���رُد  لوحات���ه  فج���اءت  تاأث���ره،  ل�ش���ّدة 
نك�ش���ة حزي���ران ، وراح���ت ال�شخو����س تعل���ن حال���ة ال�شي���اع والت�شظ���ي والقه���ر، ب�ش���كٍل وا�ش���ح وموؤل���م ، كم���ا ترم���ز ح���ركات 
 االأ�شخا����س ف���ي اللوح���ات ع���ن القل���ق والح���زن العمي���ق ال���ذي تناب���ت وتغا�ش���ن حت���ى لي�شب���ح ذا ح�ش���ور وتج���ذر وهوّي���ة.
  هك���ذا كان ل���وؤي كيال���ي ،ابتداأ بالذي انتهى، راوده الحزن ، ثّم ه���ّزه، ليبكي ري�شته، تمازجاً، تماهياً، ولم نعد نف�شل بينهما، 
حت���ى خلن���ا اأّن الح���زن ق���د ولد معه ، وفيه ، ال بل ورثه مع جيناته ، و�ش���ار في لوحاته يت�شّور عمقاً وعملقة ، وكلما تطلعت 
اإلي���ه يتحف���ك بتوال���ده، مثل زوبعة في �شحراء ال تكتفي بالح�شور ، واإنما بالّدوران والتنا�شل والت�شخم، و�شار �شعب على 
المتلق���ي اأن يف���ّرق بي���ن الفن���ان وبين �شخو�ش���ه في اللوح���ات ، اإذ دائماً كان يربط حزن���ه العميق مع حزنه���م، هوؤالء الذين 
بح���ث عنه���م ، فوجده���م، وارت���اأى اأن يعّب���ر ع���ن ماآ�شيه���م ، فاأعطى جّل ما عن���ده، واأنف�س ما عن���ده من اأحا�شي����س وا�شتغراق 
وانفعاالت،م�شتخدم���اً اللوني���ن االأ�شود واالأبي����س ، واللون الذي يتاأرجح بينهما، الّرمادي، ليم���ّد الق�شية التي كر�س نف�شه 
في خدمتها، بعداً ماأ�شاوياً، مما اأّدى اإلى ا�شتداد اأزمته النف�شية ، فا�شطر اإلى دخول الم�شح للمعالجة، و كان اأن ر�شم لوحة 

»ثم ماذا« التي نحن ب�شدد الحديث عنها..
ثّم ماذا؟

في هذه اللوحة نزف لوؤي كيالي حزنه الكبير ، لعله اأراد اأن يغ�شل بع�س خطايا الب�شرية؟ 
ورّبما اأراد اأن ي�شع فيها كّل ماآ�شيها ، اأراد بها اأن يخل�س العالم من القهر والفقر ، فو�شع كّل ما في روحه وذاته من حزن 
بي���ن اأيدين���ا ،ب���ل اأمام اأحداقنا حتى ا�شت�شعرناه ي�شيُل على م�شامنا ، وما عدنا ندرك من اأين نبع؟! ورحنا ندور في محراب 
 االألم ، نتمتُع بحزٍن ال ُي�شاهى ، نت�شاءُل في دواخلنا : اأ�شحيح اأّن الذين ال يعرفون االألم والت�شظي ، ال ُيدركون متعة الحزن؟

هذا الحزُن الّداه�س، الذاهل نتبعه، يتبعنا، ال فرق!
لوح���ة ُيغطيه���ا االنك�ش���ار واالألم الماأ�شاوي العمي���ق ، ثّمة اإن�شان يعي�س ق�شيته، واأزمته،وقد ق���ال عنها الفنان في اإحدى 
ال�شح���ف : »اإنه���ا ماأ�شاة �شخمة ماأ�شاة الالجئين النازحين عن االأر�س، ماأ�شاة حاولت قدر ا�شتطاعتي واإمكاناتي الفنية اأن 
اأعطي اأبعادها في اللوحة، تبدو فيها ثماني ن�شاء بال ن�شير ، وطفالن ، ورجل واحد ، الّرجل هو االإن�شان مطرق خجال نتيجة 
 ل�شعوره بالذنب ، الأنه باع اأر�شه اإلى عدوه ، ويداه مرتع�شتان اإال اأن رجليه ثابتتان في االأر�س بالّرغم من اأنه في حالة تعب ...«،
    عن هذه اللوحة يدلي راأيه الفنان الت�شكيلي والّروائي االأ�شتاذ اأيمن نا�شر فيقول :« اأّول مّرة راأيت فيها لوحة ثم ماذا ، �شعرُت 
امت ، متمثلة بطفلين وحمامة  ب�شدمة عنيفة لما تحتويه من واقعية تعبيرية محّملة بالّرموز الموؤلمة ودالالت الحزن ال�شّ
ميتة بيد اأحدهما ، وبعيون ثماني ن�شاء �شاخ�شات نحو ال�شماء ينتظرن الخال�س االإلهي ، يقف و�شطهن رجل وحيد مطاأطئ 
 الراأ�س ، منك�شر بذلة ، يمثل التخاذل واالإح�شا�س بالذنب بتهدل يديه المرتع�شتين قريباً من االأر�س التي فرط بها وباعها للعدو .«
تعتبُر هذه اللوحة من اأهّم اللوحات التي و�شع فيها الفنان هذا الّزخم من ال�شخو�س ، ومغايرة كلياً لما عرف عنه من ال�شيغ 
الجمالية والمو�شوعات االإن�شانية الماألوفة وال�شفافة ، كما اإنه ر�شمها باالأبي�س واالأ�شود فقط ليحقق هدفه االأ�شا�شي من فكرته 
 كباقي لوحات هذه المرحلة مغيباً فيها الجانب الرومانتيكي والجمالي ، معّرياً االأعماق ، كا�شفاً عن الوجه المظلم للعالم.  
خالله���ا  م���ن  يعّب���ر  اأن  الفن���ان  ا�شتط���اع  بال���ّدالالت،  غنّي���ة  واالإيح���اءات،  بالّرم���وز  مترف���ة  �ش���ك  وال  اللوح���ة 
م�ش���كالت. م���ن  يعتر�ش���ه  وم���ا  االإن�ش���ان  بق�شاي���ا  الت���زام  الف���ّن  اأّن  موؤك���داً  �شيا�ش���ي،  اإن�شان���ي  مو�ش���وع   ع���ن 
وق���د عر�ش���ت ه���ذه اللوحة مع مجموعة من لوحات اأخرى في دم�شق عام 1967،تلقى ل���وؤي اآراء متفاوتة تتاأرجح بين تاأييد 
ورف�س لها، تناول النقُد اأ�شلوبه الجديد وارتاأى النقاد اأن يعود اإلى مرحلته االأولى، بينما اأراد االآخرون اال�شتمرار له بهذا 
االأ�شل���وب، مم���ا ول���د لديه حيرة واأزمة نف�شية، ه���و المترف باالإح�شا����س المرهف، فثار على نف�شه، امتع����س واأحرق لوحات 
المعر����س، وغ���ادر دم�ش���ق برمتها اإلى مدين���ة حلب لينزوي وليدخل بعد ذل���ك الم�شفى للعالج ، متابع���اً حزنه الال منتهي، 

نازفاً اإياه حتى الخلود .

قضايا وآراء
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" ماعدت اأطيق الحياة هنا … كل ما حولي يثقل روحي .. متعب انا ..الحياة في هذا 
 الوطن الجريح  اأ�شحت التطاق ..لم يعد وطناً جريحاً فقط بل امتالأت جراحه بال�شديد "..
كان���ت تل���ك كلماته االخيرة حين اأخذ ق���راره بالرحيل …مالأ حقيبت���ه باأ�شيائه ووجوه 
اأحبته  و�شدى خطواته في االأزقة والدروب ..اأغلق الحقيبة بقلب داٍم ولكنه لم ي�شتطع 
اأن يتح���رك م���ن مكانه قيد اأنملة ..اأدرك فجاأة اأن قدمي���ه غائرتان في هذه االأر�س ..لم 

يقو اأن ينتزع جذوره من تربة ذكرياته فظل �شاكناً يتفياأ ظل ال�شنديانة العتيقة .

 كتبت: نجاح إبراهيم

عاشق 
الحزن 

الجميل 
 لوحاته تسرُد 
معاناته كما 
تسرُد معاناة 

الشعب 
الفلسطيني

  كتب: نبيل فوزات نوفل

نحو عالم إنساني جديد

 السنديانة العتيقة
 الفنان أيمن زيدان

      لق���د عمل���ت �شيا�شات التوّح����س االإمبريالّي التي 
تقوده���ا ال���دول الراأ�شمالي���ة وعل���ى راأ�شه���ا الوالي���ات 
المتح���دة االأمريكية عل���ى تعزيز الجان���ب ال�شيطاني 
ف���ي االإن�ش���ان، الت���ي اأّدت اإل���ى ب���روز تحدي���ات خطيرة 

باتت تهدد معظم المجتمعات الب�شرية واأخطرها:
الجهل، والعنف، والحروب، وتغير المناخ، والفروق 
الكبي���رة بي���ن الفق���راء واالأغنياء واالأوبئ���ة )كورونا(. 
والجه���ل، بخا�ش���ٍة، زاد م���ن مظاهره ُمعان���اة االإن�شان 
وقلق���ه وعي�ش���ه ف���ي �شراع���ات ال تنتهي ب�شب���ب جهله 
قوانين الطبيعة واآليات عملها، وعدم معرفته لنف�شه 
وحقيق���ة وج���وده، م���ا ت�شب���ب ل���ه بالقل���ق لف�شل���ه ف���ي 
الح�ش���ول على م���ا يريد، وه���ذا ما اأدى اإل���ى الحروب 
والنزاع���ات الُم�شّلحة و�شباق الت�شلح والج�شع، وغياب 
قن���وات التوا�ش���ل، وهذا ما هو �شائ���د اليوم في معظم 
المجتمع���ات الب�شرية حي���ث ت�شرف الدول الغنية في 
االإنف���اق الع�شك���ري 2تريلي���ون دوالر �شنوي���اً، في حين 
هن���اك ماليي���ن الفق���راء يموت���ون جوع���اً، اإل���ى جانب 
التط���رف واالإره���اب ال���ذي يول���ده الجه���ل والتخل���ف 
ال���ذي اأ�شيبت به  ال�شعوب كلها نتيجة هيمنة الجَهلة 
على االأمور الدينية، وهذا يترافق مع تنامي العولمة 
المتوح�ش���ة والتكنولوجي���ا وال�شناع���ات الت���ي ُتل���وث 
البيئ���ة حي���ث ُيو�شع ال���ذكاء في خدم���ة الربح والمال 
عل���ى ح�شاب البيئة وم�شال���ح الب�شر، ومن الم�شكالت 
الت���ي ُته���ّدد المجتمع���ات الب�شرية اإلى جان���ب الجهل  
الفق���ر والج���وع، اللذين يزي���د من تفاقمهم���ا �شيا�شة 
ف���ي  ُي�شه���م  ال���ذي  النيو-ليبرال���ي  العولم���ة والنه���ج 
تعميق الفجوة بي���ن الفقراء واالأغنياء، ب�شبب هيمنة 
االأثري���اء وامت���الك النف���وذ على الحكوم���ة من خالل 
يخ���دم  بم���ا  للدول���ة  االقت�شادي���ة  ال�شيا�ش���ة  تحدي���د 
م�شالحه���م فيلح���ق ال�ش���رر بال�شرائ���ح الفقي���رة ف���ي 
المجتمع مم���ا ُيعّمق الفقر والج���وع، ومن التحديات 
تح���ّدي  اأي�ش���اً  الب�شري���ة  المجتمع���ات  تواج���ه  الت���ي 
التقان���ة المزعزع���ة، حي���ث ال���ذكاء ال�شنع���ي والتقانة 
الحيوي���ة ُي�ش���كالن تحدي���اً كبي���راً للب�شري���ة، فت���زداد 
ال���دول التي ت�شيط���ر على التقانات الجدي���دة ازدهاراً 
وث���راًء ف���ي حي���ن اأن اقت�ش���ادات دول كثي���رة �شتنه���ار، 
الأنه���ا ل���ن تتمكن م���ن مناف�شة ال���دول االأخ���رى، مما 
�شيزع���زع اال�شتق���رار العالم���ي، وم���ن ه���ذه التقان���ات 
التج���ارة االإلكترونية والخدم���ات المبا�شرة في النقل 
والفندق���ة، ولمواجه���ة ه���ذه التحدي���ات وبن���اء عال���م 

اإن�شاني جديد ال بد من:
1-بن���اء الفك���ر االإن�شاني الكوني ال���ذي يعمل �شمن 
الف�ش���اء الدول���ي ويكون معني���اً بالق�شاي���ا االإن�شانية، 
واالإيم���ان باأن الحرية ه���ي اأن تكون نف�شك ولي�س كما 
يري���د االآخ���رون، لذلك من االأف�ش���ل اأن تبداأ بمعرفة 
م���ن تك���ون، و�ش���واًل اإل���ى االإلم���ام بالتط���ور التاريخي 
لالإن�ش���ان وفك���ره وثقافت���ه، وت�شخير منج���زات العلم 
ف���ي خدمة االإن�ش���ان ال في تدميره، ور�ش���م ال�شيا�شات 
البعي���دة عن الج�شع وتدمير البيئة، فكل تقدم علمي 
يمك���ن ا�شتخدامه لخير الب�شري���ة ويمكن ا�شتخدامه 
لتدميره���ا، فمث���اًل التقانة النووية يمكنه���ا اأن تخدم 
اأهداف���اً مفي���دة الإنق���اذ حي���اة الب�ش���ر ف���ي التطبيق���ات 
الطبي���ة واأن ت�شتخدمها في �شناع���ة القنابل النووية 

لقتل الب�شر .
2-الح���د من نظام المناف�ش���ة وال�شراع الذي اأ�شبح 
االإن�ش���ان فيه كائناً م�شل���وَب االإرادة فاقد الحكمة، الأن 
قان���ون ال�ش���وق و�شيا�شة اال�شتهالك و�ش���ركات التقانة 
تجعل���ه يعمل كالروبوتات المبرمجة بال حرية، ويتم 
م���ن خاللها حرق وتدمير الطبيعة وا�شتنزاف الب�شر 
وتدمي���ر االإن�شاني���ة، وبالتال���ي ب���ات م���ن ال�ش���روري 
العم���ل عل���ى تعزي���ز ثقاف���ة التكام���ل الت���ي ت���وؤدي اإلى 
النف�شي���ة  والراح���ة  وال�ش���الم  والح���ب  اال�شتق���رار 

واالبتعاد عن ال�شراعات والحروب.

3-اإدراك اأن جمي���ع النا����س على وجه المعمورة ب�شر 
مثلن���ا ونح���ن ج���زء منه���م، واالبتع���اد ع���ن االنغ���الق 
الم�شلح���ة  عل���ى  والتركي���ز  والتط���رف  والتع�ش���ب 
الفكري���ة  المقارب���ة  يتطل���ب  وه���ذا  اأواًل،  االإن�شاني���ة 
ال�شامل���ة: وه���ي روؤي���ة المو�شوع���ات فكري���اً على نحٍو 
�شام���ل وعلى اأكث���ر من م�شتوى وم���ن اأكثر من وجهة 
نظر، واالبتعاد عن التفكير الجزئي واالأخذ باالعتبار 
االأم���ور المتداخل���ة والمتكامل���ة بي���ن االخت�شا�ش���ات 

العلمية المختلفة.
4-االنفت���اح والتع���اون بي���ن ال���دول وال�شع���وب، الأن 
ع���زل الدول���ة يعن���ي انهياره���ا، ف���كل دولة تحت���اج اإلى 
ال���دول االأخ���رى في التب���ادل التج���اري، وبالتالي من 
المنا�شب البح���ث عن نقاط الت�شابه والتالقي ولي�س 

في نقاط االختالف.
5- تطوي���ر االإن�ش���ان نف�شه من خ���الل رفع م�شتوى 
وعي���ه وتعظيم قدراته الذهني���ة والنف�شية وال�شحية، 
وامتالك���ه الوع���ي ال���ذي هو المن���ارة الت���ي تدلنا على 
بالعوائ���ق  اال�شط���دام  لتف���ادي  المنا�ش���ب  الم�ش���ار 
ومواجه���ة الظروف ال�شعبة والتكي���ف مع المتغيرات 
ال�شريع���ة الت���ي تط���راأ ف���ي حياتن���ا. ه���ذا الوع���ي ه���و 
كالم�شب���اح الذي ينير في اللي���ل وكلما ارتفعت درجة 
الوع���ي ات�شع���ت م�شاح���ة الدائ���رة الم�ش���اءة اأو حج���م 
الف�شاء الم�ش���اء وبالتالي ات�شعت م�شاحة اال�شتيعاب 
واالإدراك العميق للظروف واالأفكار والم�شاعر. وهذا 
يتطلب توفر الثقافة التي توؤدي دوراً مهماً للغاية في 
تو�شي���ع دائرة الوع���ي الأنها تو�ش���ع المنطقة الم�شاءة 
ف���ي فكرنا، وتزيد م���ن قدراتنا على فهم االأمور بعمق 
وروي���ة، الأنن���ا عندم���ا ال نع���رف قيمة �شيء م���ا نهدره 
ب���ال مباالة، وبالتالي فاإن اإحالل االأن���ا الواعية ُيمّكن 
والحري���ة  والخي���ال  االإب���داع  امت���الك  م���ن  االإن�ش���ان 
والح���ب والمتعة والفرح، وهذا ما ُيمّكن االإن�شان، من 
اأن يعي����س الحي���اة، واإدراكه اأن وجوده على قيد الحياة 
هو معجزة بحّد ذاته، واإن االح�شا�س بالحياة هو بحّد 

ذاته ينبوع �شعادة ال ين�شب.
6-تطوير المناه���ج التعليمية والتربوية كي يعي�س 
قيم���ة  ويع���ي  المثل���ى،  وبالطريق���ة  بكامله���ا  حيات���ه 
وج���وده في هذه الحياة، مما يمنحه ال�شالم الداخلي 
وال�شعادة الدائم���ة ولال�شتمتاع بالحياة، ويتعلم كيف 

ي�شمو فوق الواقع.
7-العم���ل عل���ى بن���اء االن�شان الق���ادر عل���ى ا�شتيعاب 
اأهدافه���ا والتكي���ف  الكبي���رة ووع���ي  التح���ول  عملي���ة 
معه���ا، وهذا االإن�ش���ان يت�شف باالآت���ي: اأن يكون كبيراً 
في عقله وقلبه وروؤيته لوجوده، يتمتع بروؤية �شاملة، 
وبالتفكي���ر العقالن���ي التحليل���ي، والتحل���ي بالتفكير 
االإبداع���ي ال���ذي هو الطري���ق البتكار اأ�شي���اء اأو حلول 
جديدة وهو �شكل من اأ�شكال التفكير الكبير. والتمتع 
باأكب���ر عدد ممكن من الحلول وخيارات ال تخطر في 

بال المفكر التقليدي وتغيير اأنماط التفكير.
8-ه���زم الخ���وف من خ���الل الفع���ل والحف���اظ على 
الثق���ة بالنف�س، واإبداء المحب���ة والتعاطف والت�شامح 
وال�شع���ور بال�ش���رور وال�شع���ادة، الأن المحب���ة ه���ي ن���وع 
م���ن اأنواع الجمال في داخ���ل االإن�شان وحالة الحب ال 
تحتاج لم�شاعدة اأحد، وهذه المحبة توؤدي اإلى: جعل 
االإن�ش���ان �شعيداً ومنفتحاً فكري���اً ونف�شياً على العالم، 
ومت�شامح���اً م���ع االآخري���ن، وتفي���د االإن�ش���ان �شحي���اً، 
وتع���زز الجهاز المناع���ي، وكما قال الكات���ب الفرن�شي 
ال���ذي اأعرفه  الوحيد  كامب���و”: ))الواجب  “األب���رت 
ه���و اأن اأح���ب((، وكم���ا ق���ال عبا����س محم���ود العق���اد: 
))ك���ن �شريف���ا اأميناً ال الأن النا����س ي�شتحقون ال�شرف 
عة والخيانة((،  واالأمانة، بل الأنك اأنت ال ت�شتحق ال�شّ
اإن المحب���ة تمن���ح االإن�ش���ان الطاقة الكبي���رة والحافز 
وتحك���م  اأف�ش���ل  نح���ٍو  عل���ى  والعي����س  للعم���ل  االأه���م 

العالقات ال�شحيحة االإيجابية مع االآخرين .



ال يعز علي سوى ترك مكتبتي الخاصة فلوال الكتب في هذه الدنيا لوقعت منذ زمن طويل فريسة لليأس.

آرثر شوبنهاور

قراءاتشعر
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  كتب: د. ممدوح أبوالوي

يقول الدكتور مهدي دخل اهلل عن المترجم: »االأ�شتاذ عدنان عزام 
�شخ�شي���ة فري���دة، متدفق���ة كال�شيل، وم�شتق���رة كالمحي���ط، �شوريته 
دفعت���ه اإل���ى اأْن يع�ش���ق العال���م ويج���ول فيه ممتطي���اً ج���واداً وحا�شداً 
االإعجاب من اأثينا اإلى روما اإلى مدريد حتَّى كاليفورنيا ونيويورك. 
ا العالق���ات ال�شيا�شية  العالق���ات الثقافي���ة هي الت���ي تجمع النا�س، اأمَّ

فعابرة، بما فيها العالقات اال�شتعمارية«. )1( 
  ويكت���ب المهند����س راف���ع اأب���و �شع���د في مقدمت���ه للكت���اب اأنَّ بع�س 
الموؤ�ش�ش���ات الغربي���ة الت���ي اأدت دوراً ف���ي تفتي���ت االتح���اد ال�شوفييتي 

تتوجه االآن اإلى الوطن العربي لتخريبه باأ�شاليب مختلفة. 
     اأق���ام المترج���م ف���ي باري����س قراب���ة رب���ع ق���رٍن، �شاف���ر اإليه���ا ع���ام 
1986وع���اد منه���ا اإلى ح�شن الوطن ع���ام 2011، و�شدق اأبو تمام حين 

قال: 
  نقل فوؤادك حيث �شئت من الهوى     ما الحب اإال للحبيب االأول  

كم منزٍل في االأر�س ياألفه الفتى      وحنينه اأبداً الأول منزِل  
  وف���ي اأثن���اء اإقامت���ه ل���م يك���ن المترج���م م���ن ع���رب الم���ال، وال من 
اأ�شح���اب الفك���ر التكفي���ري وال م���ن الذي���ن نهب���وا بالده���م العربي���ة 
ويلهون بها في باري�س وال من الذين حاولوا تدمير �شورية وتفتيتها 

اأمثال غليون والق�شماني. 
  ويقول المترجم اإنَّه حاول معرفة الغرب بعمق من خالل رحالته 
وم���ن خ���الل الكتب الت���ي اطلع عليه���ا وال �شيم���ا كت���اب »اال�شت�شراق« 
الإدوارد �شعي���د. ويتح���دث المترج���م ع���ن فرن�ش���ا المعا�ش���رة وي���رى 
فيه���ا ا�شتم���راراً لفرن�ش���ا ع���ام 1789 ع���ام الث���ورة الفرن�شي���ة والت���ي، 
كم���ا ي���رى المترج���م كان���ت ث���ورًة تقوده���ا الما�شوني���ة العالمية وهي 
لي�ش���ت لم�شلح���ة فرن�ش���ا وال اأوروب���ا وال العالم واإنما �ش���د االإن�شانية 
ولم�شلح���ة الحرك���ة ال�شهيونية العالمية التي ته���دف اإلى ال�شيطرة 
عل���ى العال���م وبالفع���ل ا�شتط���اع »نابلي���ون بونابرت«، وهو م���ن ثمرات 
الث���ورة الفرن�شي���ة. احت���الل اأوروب���ا والو�شول اإلى مو�شك���و عام 1812 

واإحراقها بالكامل.  
    وي���رى المترج���م ف���ي مقدمت���ه للكت���اب: اإن الجالي���ة العربية في 
باري����س نقل���ت معها عي���وب مجتمعاتها العربية كلِّها. م���ع اأن الجالية 
العربي���ة في باري�س قادرة على مواجه���ة المخططات ال�شهيونية في 

باري�س، اإال اأنَّ معظمها يهتم بال�شاأن الخا�س اأكثر من العام.
   ويذكر المترجم االأ�شتاذ عدنان عزام اأنَّ الربيع العربي تم االإعداد 
ل���ه في باري����س وغيرها من العوا�شم الغربية وتل اأبيب، وهناك اأمور 
كثي���رة تحدث في فرن�شا تحت تاأثي���ر ال�شهيونية مثل االأحداث التي 

هزت باري�س عام 1968، واالآن ماذا كتب الموؤلف في كتابه: 
     ...وي���رى الموؤل���ف اأنَّ العالق���ات الثقافي���ة والعلمي���ة الحديث���ة 
ب���داأت م���ع حملة »نابلي���ون بوناب���رت« )1798-1801( اإل���ى م�شر وبعد 
ذلك اأر�شل حاكم م�شر اآنذاك محمد علي مجموعًة من الطالب اإلى 
باري����س عام 1826 كان بينهم رفاعة الطهطاوي الذي اأعجب بباري�س 
ب تذكاري  وافتتح قلماً للترجمة عام 1835 بعد عودته واالآن يقام ُن�شُ
لرفاعة الطهطاوي اأمام كلية االأل�شن بجامعة عين �شم�س بالقاهرة. 
ودر�س في فرن�شا اأحد اأهم النقاد العرب في القرن الع�شرين الدكتور 
ط���ه ح�شي���ن. ولك���ن مع االأ�ش���ف اأ�شبح���ت باري�س في الفت���رة االأخيرة 

مرك���زاً لن�ش���اط المتاآمري���ن عل���ى االأم���ة العربي���ة. والذي���ن ال يوجد 
لديهم اأي برنامج لتنمية وتطوير الدول العربية. 

   ف���ي الن�ش���ف االأول م���ن الق���رن الع�شري���ن وبالتحدي���د ع���ام 1913 
ج���رى لق���اء عرب���ي كبير ف���ي باري����س للتندي���د بالحك���م التركي ومن 
بي���ن المجتمعي���ن محم���د كرد علي ال���ذي اأن�شاأ مجمع اللغ���ة العربية 
بدم�ش���ق ع���ام 1919ف���ي اأثناء الحك���م الفي�شلي وكذل���ك عندما اأ�شبح 
وزي���ر المع���ارف ع���ام 1930 اأوف���د مجموعة م���ن الطالب اإل���ى باري�س 
كان بينه���م مي�شي���ل عفل���ق و�شالح الدين البيطار ال���ذي ق�شى اأيامه 

االأخيرة في باري�س عام 1980.  
دول الخليج وباري�س:

     اأقام���ت ف���ي الفت���رة الراهن���ة بع����س دول الخلي���ج عالق���ات م���ع 
باري����س ولك���ن اله���دف م���ع االأ�ش���ف ن�ش���ر ال���روح العدائي���ة ل�شيا�ش���ة 
الجمهوري���ة العربي���ة ال�شوري���ة. وكان���ت الق�شاي���ا العربي���ة الرئي�ش���ة 
اآخ���ر اهتماماته���م عندم���ا ي�شل���ون اإل���ى باري����س، وقلم���ا يهت���م هوؤالء 
االأمراء بالع���رب والم�شلمين الذين ح�شلوا على الجن�شية الفرن�شية 
وعدده���م لي����س قلي���اًل بل يزيد ع���ن �شبعة ماليين �شخ����س. ولديهم 
تنظي���م وهو االتح���اد الوطني لم�شلم���ي فرن�شا، رئي�ش���ه كان م�شيحياً 
واعتن���ق االإ�ش���الم. وتدعم االتحاد الوطني لم�شلم���ي فرن�شا الجامعة 
العالمي���ة االإ�شالمي���ة ومقره���ا مك���ة المكرم���ة، والت���ي تق���وم بتوزيع 
الق���راآن الكريم والكتب االأخرى مجاناً وُتدّرب بع�س اأئمة الم�شاجد. 
وع���دد اأئم���ة الم�شاجد ف���ي فرن�شا اأكثر من �شبعمئ���ة اإمام، ومعظمهم 
ال يحمل���ون الجن�شي���ة الفرن�شية، وت���م افتتاح معه���ٍد لتدري�س اأ�شول 
الفق���ه االإ�شالم���ي ف���ي الجام���ع الكبير بباري����س ع���ام 1994. ويجتمع 
اآالف الفرن�شيي���ن ف���ي �شه���ر كان���ون االأول م���ن كل �شن���ة ف���ي بل���دة 
البورجي���ه القريب���ة م���ن باري����س وكان يح�شر ه���ذا االجتم���اع ال�شيخ 
يو�شف القر�شاوي الذي ي�شحن الح�شور �شد العروبة ويحثهم على 

االأعمال االإرهابية وتخريب االأوطان. 
      وف���ي ع���ام 1936 تاأ�ش�ش���ت جمعية الطالب الم�شلمين في فرن�شا، 
والت���ي تعد اأول خلية اأ�شولي���ة في باري�س. وكانت الجمعية على �شلة 
وثيق���ة باالإخ���وان الم�شلمي���ن وكانت تن�ش���ر اأفكار ال�شي���د قطب الذي 
�شاهم باالإعداد لمحاولة اغتيال الرئي�س جمال عبد النا�شر )1918-
1970( ع���ام 1954 ف�ُشج���ن واأخلى �شبيل���ه الرئي�س عبد النا�شر، ولكنه 

تاب���ع ن�شاط���ه االإخواني ال�شري فنّفذ فيه حك���م االإعدام الرئي�س عبد 
النا�شر عام1967.    

ا بدافع    وكم���ا يق���ول الموؤل���ف فاإنَّ العرب ف���ي باري�س يتحرك���ون اإمَّ
الم�شال���ح ال�شخ�شي���ة االقت�شادي���ة وال�شيا�شي���ة، واإم���ا بداف���ع تلبي���ة 
ال�شه���وات وف���ي اأكث���ر الح���االت من اأج���ل التاآم���ر بع�شهم عل���ى بع�س 
تحر�شهم على ذلك م�شالحهم ال�شيقة وب�شكل اأو باآخر ال�شخ�شيات 
ال�شهيوني���ة ذات الخب���رة العريق���ة في تدبير الد�شائ����س والموؤامرات 

على العرب وعلى كل من يقف بوجه تحركاتها.   
     وي�شتعر�س الموؤلف... 

    ح���اول ال�شفي���ر العراقي ف���ي باري�س عبد ال���رزاق الها�شمي اإقامة 
عالق���ات طيبة م���ع باري�س ولكنها لم تكن عميق���ة وزار �شدام ح�شين 
باري����س ع���ام 1972 وكان ع���دد م���ن الط���الب الع���رب ب�ش���ورة دائم���ة 
يدر�ش���ون ف���ي باري�س بع�شهم عل���ى نفقة الدول���ة العراقية. وا�شتطاع 
الع���راق تحقي���ق التعاون م���ع فرن�شا في مجاالت كثي���رة وا�شترى من 
فرن�ش���ا مفاع���اًل نووي���اً، لالأ�شف دمرته اإ�شرائيل. وم���ن ثم لم ي�شتفد 
الع���راق م���ن مفاعله الن���ووي ال بل خ�شر اأم���وااًل، كان �شعبه اأولى بها، 
ولك���ن عالقة فرن�شا م���ع العراق قامت بدافع الم�شلح���ة والدليل اأن 
فرن�ش���ا �شارك���ت ف���ي االعتداء على الع���راق ع���ام 1991    بالوقت الذي 
كان الع���راق ين�ش���ط ف���ي باري�س كان���ت ليبيا بقيادة معم���ر القذافي ال 
تق���ل ن�شاطاً فلقد ا�شترت ليبيا مئتي طائرة ميراج ولكن القذافي لم 
ُيخ���ِف اآراءه الت���ي ال يوافق عليها الفرن�شي���ون و�شرح في باري�س على 
�شرورة اإعادة اليهود الذين جاوؤوا اإلى فل�شطين من دول متعددة اإلى 
الب���الد الت���ي ولدوا فيها. وال�شوؤال من حارب���ت ليبيا بالطائرات التي 

ا�شترتها من باري�س؟  
  وكان���ت الجالي���ة الجزائري���ة ه���ي االأكث���ر ح�ش���وراً ف���ي باري�س الأنَّ 
فرن�ش���ا ا�شتعمرت الجزائر مئًة واثني���ن وثالثين عاماً، وت�شامن مع 
ا�شتق���الل الجزائ���ر عدد من مثقفي فرن�شا منه���م »جان بول �شارتر«، 
الذي���ن �شان���دوا الجزائر منذ انط���الق ثورتها ف���ي االأول من ت�شرين 
االأول ع���ام 1954 وحتَّى نيلها اال�شتقالل ع���ام 1962. ودعموا الرئي�س 
الجزائ���ري بع���د اال�شتق���الل اأحمد ب���ن بيال والذي بع���د خروجه من 

ال�شجن رحل اإلى باري�س. 
    وتن�ش���ط ف���ي باري����س جمعي���ة االأخ���وة الجزائري���ة والت���ي تب���داأ 
اجتماعاته���ا بالتكبي���ر. ومن بين اأهدافها االأ�شا�شي���ة دعم الجهاد في 

الجزائر �شد الدولة الجزائرية و�شد الدول العربية االأخرى. 
  يت�ش���اءل الموؤل���ف اأي���ن ه���ي اأم���وال النف���ط العرب���ي؟ اأُنفق���ت عل���ى 
الكمالي���ات وعل���ى �ش���راء ال�ش���الح الذي ل���م ي�شخر للم�شال���ح العربية 
وياأ�شف الموؤلف الأنَّ باري�س التي در�س رفاعة الطهطاوي وطه ح�شين 
فيه���ا اأ�شبحت مركزاً لتفريخ المجاهدين �ش���د دولهم والمرتبطين 

بال�شهيونية والما�شونية.  

�لم�صادر: 
نيكوال�ص بو، باري�ص عا�صمة عربية، ترجمة عدنان عز�م �ص5

باريس عاصمة عربية
كتاب قام بترجمته عن اللغة الفرنسية األستاذ الرحالة 

عدنان عزام –عضو المكتب التنفيذي في محافظة السويداء. 
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المريض واإلطفائي
 The Sick Man And The 

Fireman

ُيحك���ى اأن اإطفائي���اً دخل بيت���اً يحترق وفيه 
رجٌل مري�ٌس. فقال المري�س لرجل االإطفاء: 

االأقوياء!”. اأولئك  اأنقذ  بل  تنقذني!  “ال 
فق���ال االإطفائ���ي �شائ���اًل، وكان رج���اًل دمثاً 

ل عليَّ وتخبرني لماذا!؟”. لطيفاً: “اأتتف�شَّ
الع���دل..  ه���و  ه���ذا  “الأن  المري����س:  ق���ال 
���ل القوي عل���ى غيره في جميع  علين���ا اأن نف�شِّ
الح���االت، فاإن���ه اأنف���ع للنا����س واأجداه���م ف���ي 

تدبير االأمور”.
فده����س االإطفائ���ي ُهنيهًة؛ الأن���ه كان رجاًل 
متفهم���اً متفل�شف���اً قلياًل. ثمَّ ق���ال اأخيراً وهو 
���ذي تداعى: “لَك ذلك!  يبتع���د عن ال�شقف الَّ
ولك���ن، دعن���ي اأ�شاأل���َك محب���ًة ف���ي الحديث ال 

غير: ما النفع الَّذي تراه في القوي؟”.
فق���ال المري����س: “�ش���وؤاٌل هي���ٌن �شه���ٌل.. اإن 
���ذي اأراه في الرجل القوي هو خدمة  النف���ع الَّ

ال�شعيف وم�شاعدته”.
���ر م���ن جدي���ٍد؛ ف���ال  فجع���ل االإطفائ���ي ُيفكِّ
�ش���يء ف���ي ه���ذا الرج���ل الرائ���ع يدع���وه اإل���ى 
العجل���ة. ث���مَّ ق���ال وق���د �شقط���ت قطع���ٌة م���ن 
الجدار: “لعلَّ���ي اأُ�شامحَك على مر�شَك، غير 
اأن���ي ال اأحتمل الحمقى من اأمثالَك!”، واأنهى 
االإطفائي كالمه بهذه الكلمات، ورمى فاأ�شه؛ 
الأن���ه كان رجاًل ع���اداًل جداً، وو�ش���ع المري�س 

على �شريره.

السفينة الغارقة
The Sinking Ship

ل وه���و يندف���ع اإلى ُقمرة  ق���ال الم���الزم االأوَّ
القبطان: “�شيِّدي! ال�شفينة تغرق!”.

���د �شبوك���ر!  ق���ال القبط���ان: “ح�ش���ٌن ي���ا �شيِّ
ولك���ن ه���ذا لي�س ع���ذراً كي تط���وف على ظهر 
ن دماغَك  ال�شفين���ة واأن���َت ن�ش���ف حلي���ٍق.. م���رَّ
���ذي يجري لنا  ر في الَّ ���د �شبوكر، وتب�شَّ ي���ا �شيِّ
اأن ال  و�شت���رى  ���ر،  المتفكِّ الفيل�ش���وف  ���ر  تب�شّ
جدي���د في ه���ذا الَّذي يح���دث لن���ا؛ فال�شفينة 

ف���ي طريقها اإلى الغرق من���ذ اأن انطلقنا، هذا 
اإن كانت �شتغرق على اأيِّ حاٍل”.

لحيت���ه،  وحل���ق  ل  االأوَّ الم���الزم  فذه���ب 
وم���ن ث���مَّ ع���اد اإل���ى قم���رة القبطان وق���ال له: 

ب�شرعٍة!”. ت�شتقرُّ  “ال�شفينة 
ق���ال القبط���ان �شائ���اًل: “اأتق���ول “ب�شرعٍة« 
���د �شبوك���ر؟ اإن تفكَّرت في ه���ذا التعبير  ي���ا �شيِّ
اأم���ٌر  الوق���ت  اأن  �شتج���د  فاإن���َك  الم�شتهج���ن 

.» ن�شبيٌّ
ق���ال المالزم: »يا �شيِّدي! اأظنُّ اأن ال فائدة 
م���ن ه���ذا الج���دال اإن كن���ا �شن�شبح بي���ن اأيدي 

المولى بعد ع�شر دقائق!«.
فق���ال القبط���ان: »اإن نظرنا اإل���ى االأمر من 
منظ���ور العق���ل والمنط���ق، فاإنن���ا ن���رى اأن ال 
فائدة ُترجى من ه���ذا الجدال على االإطالق، 
وم���ا الحي���اة اإالَّ عجائب ونوائ���ب، ال ت�شتطيع 
فيها رداً وال �شداً، ولعلَّ الموت ُمحيٌق بنا قبل 
اأن ننهي الحديث الدائر بيننا.. اأنَت يا �شيِّدي 
ر في حال الب�شر!!«، وه���زَّ راأ�شه وهو  ل���م تتفكَّ

يبت�شم.
���ر ف���ي حال  ���د �شبوك���ر: »اأن���ا اأتفكَّ ق���ال ال�شيِّ

ال�شفينة!«.
فو�ش���ع القبط���ان ي���ده على كت���ف المالزم، 

وقال: »تتكلَّم مثل الجندي المقدام«.
ا ق�شد القبطان ومالزمه ظهر �شفينته  فلمَّ
دن���ان  مخ���زن  اقتحم���وا  ق���د  الرج���ال  وج���دا 
الخمر، و�شرب���وا منها حتَّى لعبت الخمرة في 

عقولهم واأج�شادهم.
فق���ال القبط���ان: »اأيه���ا الرج���ال! لي�س في 
���ذي تفعلون���ه منط���ٌق عل���ى االإط���الق؛  ه���ذا الَّ
كم���ا  دقائ���ق  ع�ش���ر  بع���د  �شتغ���رق  فال�شفين���ة 
ِقي���ل ل���ي، ومن ثمَّ م���اذا؟ اإن نظرن���ا اإلى الَّذي 
���ر، فاإنن���ا  فعلتم���وه نظ���رة الفيل�ش���وف المتفكِّ
ف���ي حالتن���ا ه���ذه،  �ش���يء جدي���ٌد  اأن ال  نج���د 
فق���د اأم�شين���ا كلَّ حياتنا والم���وت يتر�شدنا؛ 
���ا اأن ُيقط���ع لن���ا �شري���اٌن، اأو ي�شعقنا برٌق،  فاإمَّ
ولي����س هذا بحا�شٍل في ع�شر دقائق فقط، بل 
ف���ي ع�ش���ر ثواٍن.. غي���ر اأن هذا ل���م يمنعنا قطُّ 
م���ن اأن نتغ���دى اأو نتع�شى، اأو اأن ن���ودع اأموالنا 
ف���ي الم�شارف.. واإن���ي الأق�شم لك���م، واأنا اأ�شع 
ي���دي عل���ى �ش���دري، اأنني ل���م اأفهم ه���ذا الَّذي 

فعلتموه!«.

وكان���ت الخم���رة ق���د ا�شت�ش���رت ف���ي اأج�ش���اد 
الرج���ال، وذهب���ت بعقولهم، فل���م يفقهوا قول 

القبطان.
فقال القبطان: »يا له من م�شهٍد محزٍن يا 

�شيِّد �شبوكر!!«.
»وم���ع  قائ���اًل:  ل  االأوَّ الم���الزم  علي���ه  ف���ردَّ 
���ذي ح�شل نظرة  ذل���ك، واإن نظرن���ا اإلى هذا الَّ
���ر، فاإن���ي اأق���ول ل���َك اإنه���م  الفيل�ش���وف المتفكِّ

�شكرى منذ اأن اأقلعنا«.
ق���ال القبط���ان بلط���ٍف: »ال اأعل���م اإن كن���َت 
���د �شبوك���ر، ولك���ن لنكمل  تق���راأ اأف���كاري ي���ا �شيِّ

تطوافنا!«.
ا  واأكم���ال الط���واف على مت���ن ال�شفينة، فلمَّ
ح���اً عجوزاً  دخ���ال مخ���زن الب���ارود، وج���دا مالَّ
ُيدخ���ن غليونه، ف�شاح القبطان به: »يا اهلل يا 

لطيف!! ما الَّذي تفعله؟«.
ح العج���وز بلهج���ٍة اعتذاري���ٍة:  فق���ال الم���الَّ

»ح�شناً.. قالوا لي اإن ال�شفينة تغرق!«.
قال القبطان: »ولنفتر�س اأنها تغرق.. فاإن 
نظرنا اإلى هذا الَّذي حلَّ بنا نظرة الفيل�شوف 
ر، فاإننا نجد اأن ال �شيء جديٌد علينا..  المتفكِّ
فالحي���اة يا �شاحبي تن���ذر بالخطر في جميع 
دقائقه���ا ولحظاته���ا، و�شاأنه���ا ف���ي ذل���ك �ش���اأن 
ال�شفين���ة الغارق���ة.. ومع ذلك، فاإن من واجب 
الرج���ل الو�شي���م االأنيق اأن يحم���ل مظلَّة، واأن 
ف في كلِّ �شوؤون  ينتعل حذاًء عالياً، واأن يت�شرَّ
ا  حيات���ه وكاأنه �شيعي����س اإلى اأب���د االآبدين.. اأمَّ
اأنا العبد الفقير هلل، فاإني اأمقُت الرجل الَّذي 
ال يعق���ل وال يحر����س! وهذا ي���ا �شاحبي لي�س 

من طبع الب�شر وال من خ�شالهم!«.
���د �شبوك���ر: »ل���و �شمح���َت ل���ي يا  فق���ال ال�شيِّ
�شيِّدي! ما الفرق الدقيق بين اأن يحلق المرء 
لحيت���ه عل���ى متن �شفين���ٍة غارق���ٍة، واأن يدخن 

غليونه في مخزن البارود!؟«.
ف�ش���اح القبط���ان قائ���اًل: »اأو اأالَّ يفعل �شيئاً 
عل���ى االإط���الق ف���ي اأيِّ ظ���رٍف م���ن الظروف؟ 

كالٌم لطيٌف!! اأعطني �شيجاراً!«.
ال�شفين���ة، وكان  انفج���رت  وبع���د دقيقتي���ن 

انفجارها رائعاً بهياً.

زل الشيطان وصاحب النُّ
 The Devil And The

Innkeeper
ُيحك���ى اأن �شيطان���اً ب���ات ف���ي ُن���زٍل حي���ث ال 
يعرف���ه اأحد؛ الأن النا�س فيه جهلٌة ال يفقهون 
�شيئاً. وظ���لَّ ال�شيطان مال�شقاً للنا�س هناك، 
يو�شو����س له���م، وينف���ث ف���ي اآذانه���م. غي���ر اأن 
�شاح���ب الن���زل �شرع يراقب ال�شيط���ان اأخيراً، 
واأت���اه م���ن حي���ث ال يحت�شب. قال ل���ه �شاحب 

النزل وهو مم�شٌك بنطاق ثوبه:
�شاأجلدَك!”. “واالآن، 

فقال ال�شيطان: “ال حقَّ لَك في اأن تغ�شب 
من���ي! فاأن���ا ال�شيط���ان، وم���ن طبع���ي االإ�ش���اءة 

وت�شبيب ال�شرر!”.
فق���ال �شاح���ب الن���زل �شائ���اًل: “اأحق���اً م���ا 

تقول؟!”.
���ذي ال مرية  ق���ال ال�شيط���ان: “هو الحق الَّ

فيه!”.
ق���ال �شاحب النزل: “وال ت�شتطيع اأن تمنع 

نف�شَك من ذلك؟”.
ق���ال ال�شيط���ان: “اأبداً! ف���اإن َجْل���َد مخلوٍق 

مثلي ق�شوٌة ال طائل فيها”.
قال �شاحب النزل: “�شدقَت!”.

فرب���ط �شاح���ب الن���زل ال�شيط���ان بالحب���ل 
و�شنقه، ثمَّ قال له: “طيب!”.

التائب
The Penitent

قاب����ل رج����ٌل �شاب����اً يبكي وين����وح فقال له: 
الَّذي ُيبكيَك؟”. “ما 

قال ال�شاب: “اأبكي على ذنوٍب اأذنبُتها!”.
ق����ال الرج����ل: “ال ت�شتطي����ع فع����ل �ش����يٍء 

االآن”.
ا اأتى الغد تقابال ثانيًة، وكان ال�شاب  فلمَّ
ين����وح اأي�ش����اً، فقال له الرج����ل: “وِلَم تبكي 

االآن؟”.
ق����ال ال�ش����اب: “اأبك����ي الأن����ي ال اأج����د م����ا 

اآكله!”.
فق����ال الرج����ل: “اإي����ه! عرف����ُت اأن حالَك 

�شتوؤول اإلى هذه الحال!!”.

قصص مترجمة

إن كل الكتب الجيدة تشترك في صفة واحدة ، وهي أنها تحكي الوقائع بطريقة أصدق مما لو كانت هذه الوقائع قد حدثت 
بالفعل.

إرنست همنغواي

أبحاث في المسرح العربي
�شمن �شل�شلة الدرا�شات من اإ�شدارات اتحاد الكتاب العرب �شدر كتاب جديد لالأديب فرحان بلبل حمل عنوان “ابحاث في الم�شرح العربي”.

ي�شم الكتاب مجموعة من االأبحاث التي تنبه اإلى بع�س ما ينوء به الم�شرح العربي من ا�شطراب في مختلف جوانبه.
ووقف���ت بع����س ه���ذه االأبح���اث عند جوانب من النقد الم�شرحي وما ي�شطدم به الم�شرحيون من ا�شطراب في المفاهيم حيناً وفي تعدد وجوهه حيناً، وفي توتر 

الفنانين منه في كل االأحيان.
كما تناولت االأبحاث  العر�س الم�شرحي في وجهيه: ما يجري على الخ�شبة وما يجري في ال�شالة، ولهذا كان الكتاب في ثالثة اأق�شام:

اأولها: جوانب في تاأليف الن�س الم�شرحي.
وثانيها: جوانب في النقد الم�شرحي.

وثالثها: جوانب في العر�س الم�شرحي..
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»بين الشّك واليقين«

-1-
وجُع الق�شيدِة

ما يزاُل
يوؤّرُق اللغَة اليتيمَة...

وال�شباُب
يهادُن الب�شَر الخجوَل

وما يزاُل االآَخروَن
يوؤّرقون ال�َشيَب
في ُلمِم الحياِة

ويخد�شوَن
 حياَء اأنثى الغيِم...
يرتطموَن بالمعنى

وي�شوي ال�ِشعُر قمَح وجوِههْم
-2-

القادموَن
على خطوِط الحزِن

يعترفوَن للكّهاِن
بال�شّر الدفيِن

لموِت ُقّبرٍة
على ال�شْوِر المقابِل

للحقيقِة... 
ي�شربوَن النْخَب

في و�شِح البكاِء...
يخّبئوَن ال�شم�َس

قبَل ك�شوفها بجيوِبهْم.
-3-

النافخوَن المدَح
في ِقَرِب ال�شيوِخ الخاوياِت

على عرو�ِس اأرامٍل
والنا�شروَن

على حباِل نفاقهْم
... اأثواَب ُذلٍّ

يرتدوَن العاَر
في زمن انقرا�ِس العّز

وال�شرف الرفيِع...
يزايدوَن

على �شراِخ �شبّيٍة
لم تنتبْه للوقِت...

خانْتها الف�شوُل
واأدرجْتها الريُح يوماً

في �شجّل العائديَن من الردى
والزائفوَن

- بكّل ما ملَك الرياُء -
ي�شّيعوَن االأمنياِت 

وير�شمون الحزَن فوَق وجوههْم.
-4-

النابحوَن
على القوافل 

بعد اأْن
خانوا الخيوَل

ودّن�شوا الملَح الذي
اأعمى عيوَن الوقِت... 

ناموا
في اأ�شّرِة غدرهْم... 

نحتوا باأنياٍب
 ِعظاَم �شروِرهْم.

اآلَخرون

اأ�شّب نزف دمي القاني على الورق
واأ�شتبيح بقايا الدمع في الحدِق

فيو�شم ال�شطر من ترياقة قلم
لُيورق الحرف بين ال�ّشيح والحبق

تختارني لهواها كل قافيٍة
خاًل اأطارحها �شبحاً وفي الغ�شِق

كم مرٍة اأثقلتني في تمّنعها
فجئُت زهواً على االأوهام والقلِق

وهمُت اأبحث يوماً فاهتديت لها
وها هي تمزج االأنفا�س بالعبق

لي�شت من االإن�س اأو اأني اأعانقها
�شراً ولي�شت طموحاً للهوى ال�شبِق

اأبيٌة زاحمت �شم�س ال�شحى األقاً
وكيف تخبو التي بثت �شنا االألِق

فكل يوم على الجدران ت�شلبها
ع�شابة لم تكن للخلق والخلق

وللنواقي�س اأ�شوات ُمجلجلة
�شدًى بوديانها اأمٌن لمغتبِق

ورددتها بيوت اهلل في ورٍع
اهلل اأكبر ال للزيف والملِق

قد�س ال�شريفة يا عذراء قد ُنهبت
واإنها يا نبي اهلل في غرِق

خم�شون عاماً توالت وهي عارية
ت�شحو مع الخوف اأو تغفو على االأرِق

فمن يعيد لها وجهاً ب�شا�شته
ب�شا�شة البدر اأو �شم�شاً على ال�شفِق

ومن لها اإن تنا�شى القوم عّفتها
واأنكروها �شفاهاً اأو على الورِق

فهبَّ اأطفالها الفر�شان وا�شتبقوا
عقبانها وخيول الّريح في ال�ّشَبق

وكيف ت�شبح في هذا الزمان لمن
رمته �شهوته في كل منزلِق

اأفْق اأخا الُعْرب من تيٍه ومن َغَب�ٍس
اأعوُذ من حالٍم غاٍف ولم يفِق

اأفقْ تعِ كيف اأم�شت بعد كبوتها
نهباً لمغت�شب خبزاً لمرتزِق

يلهو بها الجن واال
وليمة الأفاعي االأر�س والو�شِق

يناطحون قوى ال�شيطان في �شلٍف

ويهتكون دروع البغي في الغ�شِق

ُيقّبلون �شفاه الموت في �شغٍف

ونحن نحبو على االأِ�شواك والدبِق

من قال اإنَّ وحو�س االأر�س جانحًة

لل�شلم فا�شعف عقواًل بعُد لم تفِق
وا�شعق عوا�شمها الخر�شاء ممت�شقاً

�شيف االإرادة اأو ما طاب في النطقِّ

نبكي على اإرثنا المنهوب في زمن

والناب في لحمنا والحبل في العنِق

اأِفق و�شْر ثم ال تبِك فلي�س لنا

�شوى طريٍق وحيٍد دوَن مفترِق

دّرب به وقفٌة عرباُء واحدٌة

يا ريح هّبي ويا اأفرا�شنا انطلقي

أفْق أخا الُعْرب
 شعر: هاجم العيازرة

 شعر: طراد طه

 شعر: علي جمعة الكعـود

�شاَر   وجهي  لها   كتاَب   يقيِن
ها     رددُت    �شفيني واإلى  �َشطِّ

رحُت   اأ�شتعجُل  الدقائَق  حتى
�شار يجري معي الطريُق ودوني

يا الأنثى  يخالها   الح�شُن   اأنثاُه
فيم�شي      على   غراٍم     ُمبين       

يدها  ج�ْشُر  لهفتي  اأم    ظنوني

َوَقَعْت في متاهِة         التخمين

اأم جديالُتها ال�شريدُة في    الريِح

تغني    على    َمَقاِم       الجنوِن

رف اأم ُلماها المغمو�س بالع�شِل ال�شِ

تحلَّى       بنكهِة           الطّيون
اأم مناقيُر  هدهٍد  ال�شدِر    ت�شكو

�شاق  ذرعاً   بها غباُء     ال�شجوِن

اأم     مرايا    ُنجيمتين     ِلِعيِن

لْمُع  عينين  في  المدى   المفتوِن

اأم �شجيُج البيا�ِس في الُعُنِق  الب�سِّ

تمراأى      بفوعِة          اليا�شميِن

ُكلُّ  �شيٍء    فيها     َيدلُّ    عليها

اأبداً      من    بدايِة        التكويِن

تجّليات ُأنثى

 اأبي �شوف تمنُع “غورو” انتهاَك القبوِر باأقداِمِه 
وحيَن يموُت )�شالٌح( جديٌد على �شاعدي ويرحُل عن زمني 

من ع�شقُت ليمطَر ما خزنتُه الحياْة
 �شنبقى �شنيَن نناجيَك يا نخلَة ال�شنديان 

�شيذكرني قبرَك االآن
 حين اأطلُق دوماً بنادَق ذاكرتي للعنان 

�شتعرفني من ثيابي القليلِة 
حيَن �شت�شبقني قامتي للجهاد 

ُمخّلفًة كَل هذا الحداْد
حيَن ُتوّدُع يوماً وجودي

  الذي عن موكِب العرباْت
ُيوّدُع خالدنا االآَن اأطفالُه 

 في خياِم الرفاْت
 ويثقله وطٌن كان ي�شحو 

ِة النا�ِس والفقراْء  على �شجَّ
ويم�شُح عنه غباَر االأراجيِح واالأغنياْت 

ولم ي�شترْك في حروِب الب�شو�ِس 
وال عاَد يوماً اإلى قبرِه في الم�شاْء

 فها نحُن نعلُن اأنا انت�شبنا 
اإلى �شاِم هذا ال�شتاْء 

وروحَك ت�شبقنا ها هناك اإلى القد�ِس 
يا �شيَد ال�شعراْء ما الذي غيَر االأ�شدقاْء

هاج�شَك االآن ي�شعُد فينا �شوؤااًل 
ُيجانُب قبح الهجاْء...
ما الذي دمَر االنبياْء 
الأنا نمجُد كَل الو�شاْة

 ترّجلَت عن �شلبَك االآن نحو الحياِة  
اإلى عالٍم اآخٍر يا اأبي...

وما �شلبوَك ولكْن
�ُشّبه هذا لهم

فاأنَت الذي َظل َيم�شي ويذكُر
كيَف فل�شطيُن كانت 

�شتاأتي على �شكِل مْن �شرقوا
معطفاً �شُيوؤرق كل البالد 

ويذبُح ُكلَّ الو�شاْة
 اأنتَ  

في كِل ركٍن   
من بيتنا

 تتجّلى تماثيُل “بوذا” وماأ�شاُة
 “لوركا” وقراآن جدي ال�شهيد ومكتبًة

�شوَف ت�شهُد اأَن الح�شارَة كانْت 
على رِفّ بيٍت مجيْد 

وفي قلِب ريفَك يا رجاًل في يديه
رغيُف الطوابين

حُب دم�شَق الآلِهِة اليا�شميْن
وظَل يحارُب فوق

بيا�ِس ال�شنيْن بكِل
الذي كاَن يملكُه من

ر�شا�ٍس وحبٍر واآ�ْس...
كْن بيننا يا اأبي ال�شعراُء

هنا يجمعوَن
الجميَع لنبقى على العهِد

وال���درِب والح���بِّ والج���ْزِر والمِد مهم���ا تتال���ْت كلُّ الف�ش���ْوْل لنبلغ اأوَج 
الهطوْل 

نحن هنا كي نقْوْل
مرحباً بالذي يدخُل االآن هذا الخلوْد 

وداعاً لمن ح�شبوُه يموْت.<.
 وخباأُت كل محاِرِم من ع�شقوه

ج�شمك االآن قد بّدلوْه وما زاَل يجهُل كل بنيْه
باأنَّ الذي في ال�شماِء �شهيْد ومْن َظَل حراً على االأر�ِس

 يبقى اأ�شطورًة
للقريِب البعيْد

 شعر: بيسان أبو خالد

إلى نخلة السنديان
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هل تعتقد أنك تعلمت من األشخاص الذين امتدحوك ورفقوا بك أم تعلمت من الذين انتقدوك وتهجموا عليك .. تذكر أن 
كتب التاريخ ممتلئة بأسماء بشر دمرهم المنافقون الذين أمطروهم بالمديح والرياء.

والت ويتمان
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هم من حقِّ
 اأن يعرفوا كلَّ الحكاياِت 

التي ال تنتهي وعليك 
اأاّل تغ�شبي 

مثاًل 
اإذا و�شعوِك في راأ�س

الق�شايا �شوكًة في الحلِق 
كوني واكفري

 بالمذهِب

و�َشعي 
الم�شافاِت الطويلَة 

واخلعي ثوَب الق�شيدة
عن �شهيِّ ح�شوِرها بب�شاطِة التاأويِل

 من زمٍن وقولي يا م�شاعُر
اأّوبي 

من حّقهم 
اأن يكتبوِك ويقروؤوِك ويلب�شوِك  

وي�شربوك بكاأ�شهم والحمُق
 اأال ت�شربي

ال ُتفلتي
 من قب�شِة الليل االأنيِق
تعّطري فق�شيدٌة اأخرى

 �شت�شعُل ثورَة القلِب 
النبّي

لم ينتزْع  
من ثغِرك التعبيَر عن طعِم

 ال�شفاِه المّر بل حاز اهتماَمك 
وانتهى دوٌر لديِه فحاولي 

اأن تكتبي 
 

فالنطُق
 من حلِق ال�شعوِر

 كما البراءِة حين يخلعها 
ال�شبّي

اأنت
 الحقيقُة والمجاُز 

وكلُّ من عبروا خاللك اأ�شرفوا 
وتغير القانوُن هل قررِت 

اأاّل تلعبي
 

ماذا
 على المعنى الجديِد
 وهل هنالك من روؤًى

 لتعيَد ثورَتك المجيدَة طفلًة 
 اأو نكتفي بالقوِل حرُفك 

ينبغي اأال يكون م�شاركاً 
في حملٍة تدعو لتغيير القواعِد

 ال �شقوط نظاِمها 
الُم�شتغَرِب

 
فتظاهراُت

 الراف�شين تغّيرت والم�شهُد 
المح�شوُر في عنِق الزجاجِة راف�ٌس

 اأن تذهبي 

محمولٌة
 هذي ال�شفائُر فوق اكتاِف

 الذين �شيرف�شون تمّرَد 
العينين في وجه 

غبّي

توربان

تاأتي النوار�ُس
من ثقوِب الليِل،

ت�شاأُل عن مدامعنا هناْك،
عن فكرٍة،

كعرو�ِس ذاك البحِر
لْم ُتْعَر�ْس،

االأ�شط���ورُة  ان�شلَّ���ِت  وقي���َل: 
الزرقاُء اأم�ِس

كن�شمٍة
من بيِن اأن�شجِة ال�ّشباْك. 

تاأت���ي النوار����ُس م���ن ثق���وِب 
الجرِح

�شواطئن���ا  ع���ن  ت�ش���اأُل 
الحزينِة،

عن �شدى وطٍن،
ترّدُدُه ال�شخوُر،
و�شارُع الفقراِء،

ف���ي  الم�شاف���ُر  والبح���ُر 
العروِق

كخْرزٍة زرقاَء
في عنِق البالْد. 

تاأتي النوار�ُس
من ثقوِب البحِر،

ت�شاأُل عن ممرٍّ �َشيٍِّق

ك���ي يدخ���َل البح���ُر الُمعتَُّق 
رق�شًة

من بئِر م�شعوٍد
اإل���ى �ش���وٍء بعي���ٍد ف���ي �شماء 

المهرجاْن. 
غفِت المدينُة طفلًة،

ترتاُح في ح�شِن التمّني
وانتظاِر المعجزاْت. 

ْبَيُة امتلكوا القراَر، ال�شِّ
�شينزلوَن االآَن... 

ها... عادوا بقطعِة عمِرهم
من قعِر هذا الجّب،
ما عثروا على رّمانٍة

اأو وجه يو�شَف،
وجُهُه يبكي،

فتنفرُط الدموُع
على وجوِه النا�ِس

كالقمِح الُمبعثِر
في اأغاني الحلِم  

يمتهُن الق�شيدَة والزماْن. 
تاأتي النوار�ُس

من مدينِة �شاعٍر،
ت�شطاُف في االأحداِق،

تدخُل في ثقوِب الناِي،

تنتظُر الُمغّني
كي ُيرتَِّب

في نوافِذِه
اأ�شابَعُه،

وُتطِلُق بوَحها
للريِح

تن�شُج ُملتقاها  
فوَق اأجنحِة المكاْن. 

اأيقونتاْن... 
يا للحرارِة! 

�شاعٌر
ومدينٌة

يتعانقاْن. 
وُيقّلباِن رفوَف مكتبٍة  

و�شرفَة اأقحواْن. 
اأُهزوجتاْن... 

بحٌر و�شاطُئ غفلٍة
يتقابالْن. 
ويدّخناِن،

ويدخالْن. 
اأغنيًَّة م�شحونًة،

فيقهقهاِن... 
ويخرجاْن. 

اأَْعتقي االأطياَب يا ريَح ال�ّشماِل
واْن�ُشريها في َم�شاءات الجباِل

اأَْخبري الُع�ّشاق عن بوح الغواني
ِد الُمحاِل واْنت�شار الحّب في َواأْ

اأْخبريهْم عن كروٍم وارفاٍت
خالُق الُح�شِن ك�شاها بالجماِل

بايا َعْن دروٍب َداعَبْت ُغنَج ال�شّ
وا�ْشتراحْت بين تيٍه واْخِتياِل

َعْن �شخوٍر بارَكت نظم القوافي 
من مديٍح وافتخاٍر واْبتهاِل

يا طريَق العين َحّدث عن لقاٍء
َتمَّ هم�شاً في م�شافاِت الّظالِل

وت اإليها والُمَحّيا �َشّدني ال�شّ
ْعِر في لون الّليالي واْن�شياُب ال�شَّ

    خلفها تم�شي الماآقي اإن َم�َشْت
اأو َدَنْت تدنو على �شوِت الّدالِل

ا�ْشمها لحٌن باأ�شماع البرايا
دى رجٌع الأنباء الّتالِل وال�شّ

يا ليالي االأم�س عودي وا�شكبي 
في اأما�شينا تبا�شيَر الّن�شاِل

اأَْخبري االأجياَل عن ما�ٍس عريٍق
�شان باالإيماِن اأدراَج المعالي

�شانها بالوْجِد والحبِّ الُم�َشّفى
والتزام الّنف�س بالَك�ْشِب الحالِل

يا ليالي اأْخبريني عن عيوٍن
اأ�ْشَكَرتني من لحاٍظ كالّنباِل

اأَْخبري ال�ّشمراَء اأّني عا�شٌق
َطيفها �شيٌف لطيٌف في خيالي 

اأْخبريها عن فوؤاٍد خافٍق
فيه توٌق وا�ْشتياٌق للو�شاِل

كيف �شارت بعد هجراٍن وُبْعٍد
واْخت�شاٍر للحكايا واْختزاِل

لم يزل في القلب جرٌح من لحاٍظ
اأَْيَقَظْتني من �ُشباٍت واعتالِل

بارُق الحّب ب�شيٍف هاجٍر
حّل قلبي دون اإذٍن اأو �شوؤاِل

في كتاب العمر اأحيا �شفحًة
عطرها باٍق اإلى يوِم الّزواِل

�ِشيرة الُع�ّشاِق �ِشفٌر من �شياٍء
الِل نوره يمحو اأ�شاليب ال�شّ

من ِر�شى الّرحمن اأن تلقى حبيباً 
ُحّبه ُيغنيَك عن َمنِّ الّرجاِل

فا�ْشَتِعْذ باهلّل من �َشرِّ الّنوايا
والتزْم بالحّب في َنْيِل الّنواِل

هذه األوان عمٍر وارٍف
فاْكتبي يا ريُح ُعنواَن المقاِل

واْحملي بالحّب اأ�شواقي الأر�ٍس
�ِشْفُر ما�شيها جميٌل بالِخ�شاِل

واْم�شحي االأحزاَن عن وجِه المرايا
كي يعوَد الحّب خ�شباً بالجباِل

خروُج النوارس 
من مساماِت الجرِح

نجوى الينابيع

 شعر: جابر أبو حسين

 شعر:   فؤاد عبد الكريم محمد

 شعر: هشام عمران

 شعر: لينا المفلح

رسالٌة مع الّريح

غنِّي ليزهَو ياب�ُس العيداِن
ويطي���َب كاأ�س ال���راح للندم���اِن   

ليعوَد لل�شف�شاِف �شرب حمائٍم
وي�شم طيف الوعد كحل رواِن   

غني لعّل ال�شجو ُيوؤن�س نازحاً
ي�شب���و عناق الدار ل���و لث���واِن   

وَدعي غيوم االأم�س ترحل... خافقي
يكفيه م���ا عاناه من حرماِن   

ه هاتي �ُشالف المقلتين اأعبُّ
وَدع����ي العتاب بغف����وة الن�شي����اِن   

عيناك... ما اأنكرت وحي ق�شائدي
ّم���ار والخ���اّلِن في منتدى ال�شُّ   

والثغر والخّدان تنجد غ�شتي
بخواب���ي نبع ال�شه���د والريح���اِن   

من واحة الميما�س نجوائي �شرت
�شوقاً ل�«ديِك الجن« و«الذبالِن«   

لتنادم االأحباب نر�شف خمرة
ف����ي دنها »رزنام����ة« العن����واِن   

اأنا من تراب ابن الوليد معمد
وبنو اأمي���ة بالتق���ى اإخوان���ي   

فانظْر اإلى �شدر اللجين ي�شمنا
في �شدر �شدر المنتهى قمراِن   

من دارة ال�شهباء ن�شل قبيلتي
عي���اِن لي���ه �شف���وة االأ تنم���ى اإ   

اأهلي �شداة القوم دار ع�شيرتي
من نبعة العا�شي اإلى حوراِن   

هي عزوتي اأق�شمُت عهداً بال�شحى
اأَ�ْشف���ي ثراها دفق���ة ال�شري���اِن   

هذا نجيعي قا�شيون به زها
ر رغم البين والهجراِن واخ�شّ   

فا�شهْد �شناً بالعتم ت�شكب هامتي
من ب���رج �شافيت���ا اإلى لبن���اِن   

اأنا كلما َمّر الفرات بخاطري
تت�شه���د االأ�شواق ف���ي اأجفان���ي   

و�شباك يا بردى ُيعيد بخافقي
   رع�س الحنين له�شبة الجوالِن

والوحي للفيحاء مّد ق�شائدي
م���ن �شورة ال�شع���راء بالق���راآِن   

اقراأ واأن�شْد بالرحاب بيانها
وام�شْح بكفك جبهة الغفالِن   

والمجد َوْقٌف... والح�شارة هاهنا
بال�شام فانه�ْس يا ع�شير زماني   



 ولو لم يكتب بيتا واحدا طوال حياته.
ً
 حقيقيا

ً
من ُيشِعُره الِشعر بسرور نبيل يعتبر شاعرا

جورج صاند

قصةشعر
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ما انف����ك الت�شاوؤل يكبر ويكبر قاب�شاً على 
����ام اأمان  حنجرت����ه الت����ي وق����ف ال�شم����ت �شمَّ
يح����ول بي����ن �شرخ����ة االأل����م، ودمع����ة الفق����د، 
ُمفّت�ش����اً عن ج����واٍب �ش����اٍف تركن اإلي����ه نف�شه، 

ويهداأ خاطره، لعّل وع�شى...
اأن تع����ود اإلى اأفكاره ال�شكينة واالأمان، وقد 
تجمع����ت الحروف بع����د تبعثره����ا، وتطايرت 
اأعم����اق  ف����ي  غ����ارق  محي����ط  ف����ي  نقاطه����ا 
االخت����الج الروح����ي بعدم����ا اأظهر ل����ه الزمن 
ظه����ر الِمَج����ْن، ونا�شب����ه ع����داء تراك����م اآالف 

ال�شنين... وع�شرات الحقب...
من����ذ اأعوام، لم يعد يهمه العدد وال�شنوات، 
ما ي����زال يذكر ذلك ال�شتاء القا�شي الغا�شب 
ال����ذي ا�شتطاع اأن ي�ش����رق منه والده وُي�شعره 
باأن����ه ثم����ة فا�ش����ل مح����زن وموؤل����م راح يق����ف 
حاج����زاً بينه وبين الق�ش����م االأكبر من كيانه، 
ال ب����ل روح����ه، ال ب����ل وجوده ال����ذي انهار عند 
ذل����ك الحدث المفاج����ئ تاركاً ندوب����اً وماآ�س، 
وج����ه  ف����ي  يق����ف  باأن����ه  م����رة  الأول  اأ�شعرت����ه 

العا�شفة، عا�شفة الرحيل والوداع...
ال�شف����ر نح����و المجه����ول، فوال����ده ل����م يع����د 
كان  ال����ذي  ال�شن����د  م�ش����ى  ومعه����م،  بينه����م 
مج����رد وج����وده بقربه����م ُي�شع����ره باأن����ه �شن����ٌد 
ق����وٌي يواج����ه فيه الحي����اة، ويف حائ����اًل بينه 
وبين غ�شبها وجبروتها و�شدائدها وتقلبات 
مزاجياته����ا اللع����وب. يومه����ا �شع����ر، وللم����رة 
ب كم����ا الماء  االأول����ى، ب����اأن العال����م ب����ات يت�شرَّ
من بي����ن اأ�شابعه، واأن كيانه... روحه، وقلبه 
ق����د انُت�شلوا من بين �شلوعه، و�شعر بالخواء 
يجت����اح كل ذرة، وركن، و�شريان من داخله... 
اإنه فقَد اأباه... م�شى في �شفره االأخير، رحل 
فج����اأة تاركاً غ�شة، ومكان����اً ال يمكن الأحد اأن 
ي�شغل����ه، وه����و ال����ذي كان ُي�شع����ره ب����اأن �ِشن����ّي 
عمره م����ا تزال في انطالقته����ا الطفولية... 
الف����وؤاد  ال�شم����ع والب�ش����ر،  كان حنان����ه م����لء 
اأن����ه  يكف����ي  والوف����اء...  العط����اء  وال����روح... 
موج����ود اإلى جانبه واأم����ه واأخوته لكي تنزاح 
عنهم اأعباء الحياة واأثقالها، وعذابات االأيام 
و�شم����وم اأوزارها، وثقل وطاأته����ا اإذا ما فكرت 
ب�ش����وء، وحاولت اأن تن�ش����ب اأظفارها، وتبعثر 
الم�شاع����ر والعواط����ف... كان الجن����اح االأول 

الذي طالما طار به وحلَّق.
ل����م ي����دِر كم من ال�ش����ور التي تواف����دت اإلى 
راأ�ش����ه كما ال�ش����الل القوي المنح����در لتم�شح 
الحا�ش����ر م����ن ذهن����ه، وتحمل����ه بعي����داً... اإلى 
هن����اك... اإل����ى ذل����ك الزم����ن ال����ذي عا�شه في 
كن����ف والده، وذاق فيه �شع����ادة االأمان وهدوء 

الطماأنين����ة والنف�����س والح����ب والوئ����ام، كان 
يكفي����ه اأن ي�شتظ����ل، ب����ل مج����رد اأن ي�شعر باأن 
لدي����ه جناحي قوة يحتمي بهم����ا: اأبوه واأمه، 
كفي����ل بالدني����ا وم����ا فيه����ا، واأن العال����م تحت 
قدمي����ه وبي����ن يدي����ه، وم����ن خلف����ه واأمام����ه، 
لتاأتي البقي����ة الباقية فتمم الم�شهد، م�شهد 

االإخوة واالأخوات...
مرت عليه ال�شاعات بطيئة، ثقيلة، كريهة، 
ك�شب����اب اأ�ش����ود يعربد في بق����اء �شوء يحاول 
اله����روب من ظلمة �شتاء بات����ت رياحه رعوداً 
ت�ش����رب الطبيع����ة ب�شياط جبروته����ا، وعويل 
عذاباتها، �شعر بداخله قهراً، وحزناً، و�شعفاً 
ل����م يع�شه قبل االآن، ح����اول اأن ي�شرخ ب�شمت 
ويبك����ي بحرق����ة، ولكنه �شم����ت وذهب بحزنه 
اإل����ى اأعم����اق الزل����زال الذي ابتلع����ه وفتك به، 
ه من داخل����ه وجعله ينه����ار بعدما �شرق  وه����زَّ
من����ه الق����وة واليقي����ن وك�ش����ف عن����ه جناح����ه 
الثان����ي برحيل اأم����ه قبل �شاع����ات... ليتجرد 
طرف����ة  الثاني����ة...  االآن...  وكاأن����ه  حزن����ه 
عي����ن... رح����ل الجناح����ان... وها ه����و يقب�س 
عل����ى الن�شي����ان، ويلوك����ه... يع�ش����ره، ي����كاد ال 
ي�ش����دق كي����ف ا�شتط����اع اأن ينت����زع �شيطرت����ه 
علي����ه ويه����رب منه وق����د جعل نف�ش����ه الو�شي 
على االإن�شان، األم يقولوا: »ما �ُشّمي االإن�شان 

اإن�شاناً اإالَّ لكثرة ن�شيانه«...
بك����ى ب�شم����ت، و�شجي����ج داخل����ي، وب�شرخة 
ب����ات  ال����ذي  اأم����ام جثمانه����ا  وق����ف  عوي����ل... 
اإلي����ه...  احت�شان����ه و�شم����ه  يح����اول  الت����راب 
م����ن  وكل  وال�شم����اء  االأر�����س  بعيني����ه  م�ش����ح 
يق����ف حول����ه... بقع����ة بعي����دة بات����ت ترح����ب 
بالجن����اح الثاني... وحياة اأخ����رى تنتظره... 
الُم�شّيعي����ن  تف�ش����ل  الكيلومت����رات  وم�شاف����ة 
ع����ن االأم الراحلة... وي�ش����ود العالم الوجوم، 
ويحفر ال����وداع اأخاديد الف����راق فوق الوجوه 

المتعبة...
ويع����ود الجمي����ع اإل����ى المدين����ة م����ن حي����ث 
كان����ت الحي����اة والمنطل����ق لرحل����ة الت�شيي����ع 
ويع����ود الجميع اإل����ى المدينة من حيث كانت 
الحي����اة والمنطل����ق لرحلة الت�شيي����ع ما تزال 
والنا�����س،  بالحرك����ة  ت�ش����ج  كعادته����ا  دم�ش����ق 
واأ�ش����وات ال�شي����ارات فيه����ا هن����اك... وهن����اك 
فق����ط ي�شتق����ر الجناح����ان ف����ي رحل����ة الغياب 
والغمو�����س... وف����ي �شف����ر ال ع����ودة من����ه وال 
ر�شائ����ل وال مواعي����د... هن����اك فق����ط تمت����د 
المقب����رة... وتكب����ر... لت�شتقب����ل وافديها... 
فيما يح����فَّ الحياة انهيار اال�شتمرار، وفراق 

االأحباب.

في الباب امرأة أخرى!االنهيار
  قصة: وجيه حسن  قصة: فلك حصرية

ريقي يجّف... قلبي يتوّفز... اأع�شابي تتهّراأ... كّل ناأمٍة اأو حركٍة لدى الجيران، وخارج جدران بيتي، يثير 
ف����يَّ �شجون����اً... اأبلُع ريق����ي ب�شعوبة، جفافه يزرع جفاف����اً ُمواِزياً في روحي... الجف����اف ُيجّففني، وزقزقة ذاك 

الع�شفور الحاّط على نافذة غرفتي يزرُع فيَّ نقيقاً م�شاعفاً...
 من بعيد، في هذا الم�شاء الُمطل�َشم، يخترق اأذنيَّ نباُح كلٍب عجوز، بكاُء طفٍل �شغير، �شافرُة �شّيارة حمراء 
تمّر �شريعاً، وقُع اأقدام متفّرقة... الترّقب ينزرع �شاغطاً طاغياً في قلبي، �شار قلبي م�شاتل ترّقٍب حقيقّي!
 في ِهذه اللحظات الُمنِهكة، نبَت لي اآالف االآذان، اأ�شتغرب جّداً، كيف نبتت فجاأًة اآذاني الجديدة؟ �شرُت االآن 
نك����رًة بي����ن الّروؤو�س، �ش����رُت اأْرَهَف �شمعاً! عقلي يقظ، ل����و يدخُل »م�شابقة تمييز االأ�ش����وات« اأظّنه االأّوَل فيها، 
م����ع ذل����ك هل هذا الوقُع وق����ُع حذاٍء ن�شائيٍّ المراأٍة واعدْتني على المجيء؟ اأم وق����ُع حذاٍء المراأٍة اأخرى ت�شكن 

الطبقة العليا؟!
 الوْق����ع يتال�َش����ى... نب�شات����ي تت�ش����ارع... اأمتل����ئ �شمتاً، اأمتل����ئ اآذاناً القطة، �ُشكون����اً �شاّج����اً؛ ال اأكتمكم ال�شّر، 
نبَتت اآذاٌن باأ�شابعي، ِبري�شة قلمي، اأراها اللحظة، �شّدقوني!... روؤية العقل والعين... بكّل ناحيٍة مْن نواحي 

غرفتي، اأرى �شور اآذاٍن مْر�شومة باأ�شكال مختلفة، هي �شحون القطة... 
ثانيًة اأ�شمُع طرطقة حذاٍء ن�شائيٍّ على الّدرج القريب، اأقفز ُمتهّيباً، اأتهّياأ... واعدتِني بالمجيَء في ال�ّشاد�شة، 
ه����ا ه����ي ال�ّشاعة اأِزَف����ت، اإذاً من الموؤّكد اأّنها و�شلت... ِبلحظة خانقة، اأ�شم����ُع ِمفتاحاً ُيب�ْشِمُل في قفِل الجيران، 
�س من العين ال�ّشاحرة، اأرى جارتنا ال�شبّية، وقد عادت في وقتها المعتاد من الجامعة! ثانيًة يرتّد اإليَّ  اأتل�شّ
قلق����ي... توّف����زي يجرُحني... َبَدْوُت ري�شًة م�شفوعًة ِب�ُشُهب ال�ّشياطين؛ اأمطُّ راأ�شي يمنًة ي�شرة، ِلفوق، ِلتحت، 
اأرى كّل االآذان تتوّجه بعيونها ال�ّشامتة اإلّي، �شعرت اأمامها بانك�شاٍر مْن نوٍع �شعب، كاأّني ُمّتهم، جريمتي اأّنني 

ا�شتنفرُت اآذاني... با�شتهزاٍء حادٍّ اأ�شمع كلماِتها الُمعاِتبة الُمتخاِبثة... 
 خوف����ي م����ْن ع����دم المج����يء يجرحني، يبتلعن����ي، ي�شحقني! اللحظة ُيباغُتن����ي وْقٌع جديد... ب����ال وعٍي اأ�شبُّ 

ج�شدي قرَب الباب... كتمثاٍل اأقف متثّلجاً، من دون اأّي حركة �شوى في�شان نب�شات قلبي المتوّفز القِلق!
 م����ن جدي����ٍد الوق����ُع يتال�ش����ى، االنتظ����ار يتبعث����ر؛ بحركٍة غي����ر مدرو�ش����ة اأدفع ج�ش����دي اإلى االأريك����ة القريبة 
، هي ال�ّشاد�ش����ة والن�شف، قلُت في �شّري  م����ن الب����اب، نا�ِشداً قلي����اًل مْن هدوء االأع�شاب... نظ����رْت �شاعتي عينيَّ

بانك�شاٍر اإ�شافّي:
المراأة التي واَعَدْتك بالمجيء، لْن تاأتي!

 رّد عليه توّفٌز في قلبي:
بْل �شتاأتي، »الغائب ُعْذُرُه معه«!

ل من ال�ّشارع اإلى باب منزلي، اأنتف�ُس واقفاً، اأتهّياأ ُمجّدداً،  رج الُمو�شِ قطع الِحواَر الُم�شاِك�َس َطْرٌق على الدَّ
ْرق يختفي، اأ�شيُع في زحام نف�شي، يجرحني �ُشخٌف حاّد، ين�شيني اآخر قطرة  ����ْرق يطُرقني، الطَّ اأتهّي����ب... الطَّ

فرٍح جّوانّي، يمحو االأمل باللقاء!
����راٌع َمقي����ت يت����اأّزم بداخلي... كّل االآذان ترمقني ِب�َشَفٍه حاّد، اأ�شبحُت ع�شف����وراً يتاأرجُح في الهواء، بعدما   �شِ

�شّوب اإليه �شّياٌد ماكر ر�شا�َس بندقّيته الّنكراء... نف�شي الَحُرون الُمتاأّبية تعاتبني:
 واعدْتَك بالمجيء... اأق�َشَمْت... ال�ّشاعة نطحت ال�ّشابعة، اإذاً هي كاذبة، لي�شت المّرة االأولى، انتظر المزيد 

ِمْن َرْجِم االأكاذيب!
لوع، يحمُل بارقة اأمل: نب�َس �شوٌت ت�شّلل ِمْن بيِن ال�شّ

ة... بل هي اآتية ال محالة، انتظْر وقتاً اإ�شافياً، فللّن�شاء ظروفهّن الخا�شّ
ف����ي ه����ذا الخ�ش����ّم، من قريب ومن بعيد، يهاجمني نب����اح كالب الحّي ُطّراً، احتجاج����اً ل�شالحي اأو �شّدي، ال 

اأدري، االأوراُق لديَّ اختلطت!
قلُت بتقييٍم و�شط: “ال ريب هي اآتية... الكالُب تنبُح الأنَّ اإْن�ِشّياً يت�شّلق الّدرب، يم�شي... بع�ُس الكالب تنبح 

واهمة لمجّرد الّنباح”!
ال�شاعة ت�شامقت اإلى ال�شابعة والن�شف، قلُت لنف�شي ُمجّدداً: “ُكفَّ عْن هذا، الوقُت ي�شيع، الّرجولة تترّمد، 

ُكْن رجاًل”! 
لّما هممُت بالتحّرك اإلى غرفة الّنوم الأبّدَل ثيابي، فجاأة و�شلتني َهْمَهماُت اأقداٍم تقترب... اآذاني تهرب مّني، 
ها  تمّثل ثّلة مْن حر�س ال�ّشرف، من الباب، للّدرج، فال�شارع العام، يلتقط لي ِبتعاطٍف اإن�شانيٍّ اآخر االأنباء، اأعزَّ
لقلب����ي، بينم����ا اأن����ا اأجاِور الباب، اأدخل����ه، اأتح�ّش�ُس خ�شَبه، اأراُه طرّي����اً كثغِر طفٍل ر�شي����ع... الَهْمَهمات تقترب... 
����ْرُق ُي�شاُف اإليه َط����ْرٌق وَطْرقات...  ه����ا... القرب يقترب، الطَّ اآذان����ي الغالي����ات تلتق����ط لي حذافي����َر االأ�شياء، اأدقَّ
ه����ا ه����و جر�س بيتي ُيق����َرع، ي�شّل �شلياًل متواتراً، قلبي يقفز، ريقي يجّف، الته����ّروؤ يمتدُّ متطاواًل، تتحّرك ِبَي 
القافلة، ينبج�ُس نبٌع كاَن ُمنكتماً، يدخل بع�شي في بع�شي، اأم�شي الأعلى، اأغوُر في بالط البيت كماٍء ُمنداح، 
يركبن����ي ف����رٌح كان هاِجع����اً، وب�شرع����ة نيزٍك ُمتهاٍو تم�ش����ك قب�شتي قب�شة الباب، ينفت����ح... كان الذي في الباِب 

امراأة اأخرى، ت�شاأل عْن منزٍل اآخر، وعْن �شخ�ٍس ال اأعرُفه... 
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 كان���ت ت���راوده �شك���وك في حّبها ل���ه، على الرغم م���ن تاأكيدها لحّبه 
كّلما التقيا معاً؛ وفي اأحد االأيام تعّمد اأن يكت�شف حقيقة هذا الحّب، 
وه���و ال���ذي ل���م ي�شتط���ع اأن يبادله���ا بمثل���ه، لع���دم قناعته بالح���ّب، اأو 

باالأحرى؛ لعدم اإيمانه به بعدما عانى منه ال�شيء الكثير. 
  في �شباح ذلك اليوم، ات�شل بها هاتفّياً وطلب اأن تح�شر اإليه الأمر 
م���ا، وعندما حاولت اأن توؤّجل الطل���ب، األّح عليها باإ�شرار، فا�شتجابت 
لطلب���ه، وراح يع���ّد العّدة لهذا اللقاء، غير اأّن اأم���راً طارئاً كاد اأن يعّكر 
�شف���و اللقاء المرتقب. فقد اأح�ّس ب���دوار �شديد في راأ�شه اأجبره على 
اللج���وء اإل���ى الفرا�س، عّله ي�شتري���ح بع�س الوق���ت ويتخّل�س من اآالم 

الراأ�س المبرحة، قبل اأن تاأتي. 
  ل���م يك���د ي�شه���و قلياًل في فرا�ش���ه، حتى ا�شتفاق عل���ى �شوت جر�س 
الب���اب، نه����س وح���اول جاه���داً اأن يفت���ح الب���اب، واإذ به���ا تق���ف اأمام���ه 
وجه���اً لوجه بابت�شامتها اللطيفة... و�شعت يدها على جبهته فاأح�ّس 
ب���دفء يده���ا الناعمة، عل���ى الرغم من الب���رودة ال�شدي���دة التي تماْل 
اأرجاء غرفته. عاد اإلى �شريره وطلب اأن تجل�س اإلى جانبه، فاعتذرت 

وجل�شت على اأريكة تقابل �شريره وراحت تنظر اإليه بوداعة وحنان. 
 طل���ب اإليه���ا اأن تغلق باب الغرف���ة الذي تركته مفتوح���اً، واأن ت�شعل 
المدفاأة عّله ي�شعر بالدفء، ويتخّل�س من اآالم راأ�شه، رف�شت اأن تغلق 
الباب الأّن ذلك يثير ت�شاوؤالت الجيران الذين راأوها وهي تدخل اإليه. 
حاول اإقناعها من دون جدوى، و�شاد �شمت م�شوب بالحذر، اإذ كان كّل 
منهما ينظر اإلى االآخر من دون كالم... ومّرت �شحابة داكنة كادت اأن 

تنهي اللقاء الذي َحُلم به كّل منهما. 
  حاول���ت ك�ش���ر هذا ال�شمت، فقالت: انه�س، تع���ال اإلى جواري، األم 
تطل���ب اأن اآت���ي اإلي���ك؟ ل���م ي�شتج���ب لطلبه���ا، وتظاه���ر باأّن���ه ال يبالي 
بطلبها. لم يعجبها موقفه، فقالت: ما بك، األم ت�شمع ما اأقول؟ هّيا، 
فاأنا جئت الأجلْك. اأجابها وهو يكّور ج�شده تحت اللحاف: لن اأنه�س 
قبل اأن تغلقي الباب وت�شعلي المدفاأة.. ال باأ�س �شاأ�شعل المدفاأة ولكن 
لن اأغلق الباب، فقاطعها: الباب اأواًل ثّم المدفاة، فما نفع المدفاأة اإذا 

كان الباب مفتوحاً؟!
 - اأ�شعلت المدفاأة وعادت اإلى مكانها وهي تدمدم: قم... انه�س... 

يكيفك دالاًل ومزاحاً...! 
 -اأن���ا ال اأمزح... راأ�شي توؤلمني واأ�شعر ببرودة �شديدة، ولذلك األتزم 

الفرا�س. 
 -اإذا كان هّمك كّله اأن تغلق الباب، انه�س واأغلقه بنف�شك. 

 - ح�ش���ٌن! �شاأحاول اأن اأغلقه بنف�شي... نه�س م�شرعاً واأغلق الباب، 
وه���ّم اأن يع���ود اإل���ى �شري���ره، فا�شتوقفت���ه وجذبت���ه اإليه���ا، واأجل�شت���ه 

بجانبها على االأريكة. 
  تلّم�ش���ت بيده���ا جبهته الح���ارة، في حين كان ج�ش���ده يرتجف من 

الب���رودة، وه���ي ترمق���ه بنظ���رات العط���ف الم�ش���وب باال�شتغ���راب من 
حالت���ه. طّوق���ت عنق���ه بيدها اليمن���ى وهي تحّدث نف�شه���ا عّما جرى. 
�شع���ر بحن���ان يده���ا، اأدار راأ�ش���ه اإليها ليثبت له���ا اأّنه معه���ا وي�شتجيب 

لحنانها بابت�شامة معّبرة عن ال�شكر واالمتنان. 
  اأح�ّش���ت باله���دوء واالطمئن���ان، وتاأّك���دت من اأّنه ل���م يخدعها، لكن 
االأل���م ف���ي راأ�شه جعله يت�شّرف هكذا. اأمال���ت راأ�شها اإليه، اأراحته على 
�شدره وكاأّنها تريد اأن ت�شمع دّقات قلبه التي تعك�س م�شاعر حّبه لها، 

في حين راحت يده تداعب بع�س خ�شالت �شعرها االأ�شقر الناعم. 
  كان ت�ش���ّرف كّل منهم���ا يعن���ي اختب���اراً لم�شاعرهم���ا، ليتاأك���دا من 

حقيقة حّبهما، ويرفعا اأي �شّك فيه. 
  طال ا�شتلقاء راأ�شها على �شدره، وطالت مداعبته خ�شالت �شعرها، 
حت���ى احت�شنها وهو يزرع القبالت على وجهه���ا، فا�شت�شلم كّل منهما 
لالآخر، والت�شقا معاً. فاأح�ّشت بالدفء واالنتعا�س، واأغم�شت عينيها 

وغّطت في حلم عميق. 
 كان���ت ال�شم����س تميل اإلى الغ���روب، والظالُم يحّل ف���ي الغرفة �شيئاً 
ف�شيئ���اً، ول���م ُي�شم���ع �شوى وق���ع اأق���دام الزائرين الذين يغ���ادرون بيت 
الجي���ران. ف���ي حين كان الت�شاقهما يزداد قرب���اً وقّوة، حتى ا�شتفاقت 

فجاأة وقالت ب�شوت يعّبر عن التو�ّشل واال�شتعطاف:
-اإل���ى هن���ا يكفي... ماذا تريد مني اأكثر من ذلك، مع اأّنني لم اأ�شمع 

منك كلمة »حبيبتي« ولو مّرة واحدة. 
  تجّهم وجهه... اأح�ّس بحرج �شديد، وحاول اأن يبّرر موقفه: 

-لم األفظ هذه الكلمة الأّنني اأ�شعر اأّنها لي�شت اإاّل غطاء خادعاً بين 
النا�س، وقناعاً للوجوه المزّيفة... لقد �شّوهوا معنى الحّب واأفرغوه 
م���ن محت���واه الروحي؛ فلي�س من المه���ّم اأن نلفظ كلم���ة »الحّب« بل 

المهّم اأن نعي الحّب ونترجمه في حياتنا ب�شدق واإيمان. 
  اأح�ّشت بخيبة مريرة، وبدت كاأّنها ندمت على ت�شّرفها، ف�شاألته اإن 

اأزعجه كالمها، فاأجاب:
 -اأن���ا ال اأح���ّب العواط���ف الفارغ���ة الم�شم���ون، اأن���ا اأح���ب العواط���ف 

ال�شادقة النابعة من القلب. 
 -عواطف���ي لي�ش���ت فارغ���ة، اإّنها �شادق���ة، اأعي�شها ف���ي قلبي ونف�شي، 

وها اأنا اأمامك �شاهد على ذلك، اكت�شفته بنف�شك!
 -الم نف�ش���ه، ابت�ش���م له���ا... ح���ّدق في عينيه���ا فاأدرك حقيق���ة حّبها 
ل���ه... احت�شنه���ا بق���ّوة... بعي���داً ع���ن الظلم���ة والنا�س... وه���و يرّدد: 

»اأحّبك كيفما كنِت فكوني... فاأنت التاُج في عر�ِس الجماِل«. 

�شمن �شل�شلة الرواية من اإ�شدارات اتحاد الكتاب 
الع���رب �شدرت رواي���ة جديدة لالأدي���ب مطانيو�س 
مخ���ول حملت عن���وان “عودة جلجام����س”، اأهداها 
اإل���ى روح البط���ل  االأ�شط���وري الخال���د جلجام����س 
ال���ذي اغترب في اأنح���اء االأر�س �شعياً نحو الخلود، 

ال يثني همته خوف اأو تعب.
اأ�شطوري���ة  اأج���واء  ف���ي  الق���ارئ  الرواي���ة  ُتقح���م 
بزم���ام  االإم�ش���اك  م���ن  الموؤل���ف  تمك���ن  ملحمي���ة 
خيوطه���ا وحبكته���ا ببراع���ة واحترافي���ة ل���م ُتهم���ل 
عن�شر الت�شويق على �شعيد االأحداث وال�شخ�شيات 

وتحوالتها في بيئتها الروائية.

�شم���ن اإ�ش���دارات دار نينوى �شدر دي���وان جديد لل�شاعرة 

ميلينا عي�شى حمل عنوان “واإن تك�ّشرت العناوين”.

تت�شاب���ك في ق�شائد الديوان العنا�شر االإبداعية والروؤى 

م�شّكل���ة بت�شافره���ا عوال���م  �شعري���ة بديع���ة ُمج���ّددة عل���ى 

م�شت���وى الن�س وال�ش���ورة الفني���ة، فق�شائد الدي���وان مراآة 

لتجرب���ة ميلينا عي�ش���ى المتزنة الم�شكون���ة بالبوح المطّرز 

عل���ى اإيق���اع االنعت���اق م���ن النمطي���ة و المكتفي���ة باالإيم���اء 

المعّبر والرمز الباحث عن �شفاف الروح.. 

عودة جلجامش وإن تكّسرت العناوين
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ف���ي خم�شيني���ات الق���رن الما�ش���ي كان اأديبن���ا الكبي���ر 
يج���وب مدين���ة �شلمي���ة جغرافي���اً ومعرفي���اً واجتماعي���اً 
لدرج���ة اأّنه، وككلِّ اأبنائه���ا، اأ�شبح ل�شيقاً به���ا وباأجوائها 
الثقافي���ة مقتدي���اً بمجموع���ٍة من المبدعي���ن من �شعراء 
ه���ذا البل���د وُكّتاب���ه م�شتفي���داً م���ن جوه���ر ه���ذه البيئ���ة 
الفقيرة والعط�شى، التي لي�س لها مجال لالت�شال بعالم 
الف���ّن واالإب���داع اإاّل من خالل ه���ذا االإرث المعرفي الذي 
يحمل���ه َم���ْن َتعاَقَب عل���ى هذه الح���ال الثقافي���ة المميَّزة 

لهذه المدينة...
ومم���ا ُيْده�شن���ي، اأنا �شخ�شياً كاتُب ه���ذه الزاوية، اأنني 
اأع���رف حارات �شلمية منذ نعوم���ة اأظفاري واأحترم اأهلها 
وما�شيه���ا وحا�شره���ا واأُِجلُّ عطاءاِتهُم الت���ي �شّكلت على 
م���ّر الزَّمن منعطفاٍت مهّم���ًة في م�شيرة البناء التاريخي 
ه���ذه  اأبن���اُء  به���ا  يتمي���ز  الت���ي  النكه���ِة  ذي  والمعرف���ي 
المنطق���ة... كم���ا اأنَّ �شداقاتي الخا�شة ف���ي �شورية يكاُد 
يك���ون اأغلُبها في �شلمية منذ ثمانيني���ات القرن الما�شي 
وحت���ى االآن. واأُج���زُم اأّن لذلك اأ�شباباً نف�شي���ًة واجتماعيًة 
اأ�شتاذن���ا الدكت���ور دهم���ان الُمحتف���ى  ���ا  اأمَّ ووجداني���ًة... 
ب���ه ف���ي ه���ذه الزاوي���ة فاإّن���ه كم���ا ت���دلُّ علي���ه �شيرُت���ه من 
���زاً َعْبَر مراحل  اأكث���ر الّطلب���ة والدار�شي���ن واالأ�شاتذة تميُّ
الدرا�ش���ة والتدري����س الت���ي م���رَّ به���ا ومراح���ل التاألي���ف 
للكت���ب الجامعية وغيرها في �شن���وف المعرفة الفكرية 
واالأدبي���ة واالأكاديمية والنقدية... واإنني من باِب احترام 
الذكريات المهمة التي تمرُّ في حياة االإن�شان اأقول: لقد 
َعَرْف���ُت الدكتور اأحمد دهمان في اأوائل ت�شعينيات القرن 
الما�شي عندم���ا كان برفقة العاّلمة المرحوم الدكتور/ 
عبد الكريم الياف���ي حيث كانا �شيفين كريمين عزيزين 
عل���ى اأح���د برام���ج التلفزيون العرب���ي ال�ش���وري الثقافية 
ف���ي تل���ك االآونة، وبعد ذل���ك التقينا ف���ي موؤتمرات اتحاد 
الكت���اب الع���رب ون���دوات وفعالي���ات مدين���ة حم����س م���ع 
لفي���ٍف مهّم من االأ�شدق���اء الذين ُي�شهمون في االأن�شطة 

الثقافية والفكرية. 
الدكتور اأحمد دهمان مواليد �شورية محافظة حماه/ 

�شلمية_ �شورية_ 1948 
_ ُعّي���ن معيداً بجامعة الالذقي���ة )ت�شرين( في العام 

1972 اخت�شا�س البالغة والنقد االأدبي.
_ اأُوف���د اإل���ى جامع���ة االإ�شكندري���ة وفيه���ا ح�شل على 
دبل���وم الدرا�ش���ات العلي���ا بتقدي���ر )ممت���از( وبُمع���ّدل عام 

قدره )88%( وذلك عام 1973.
_ ح���از درج���ة الماج�شتي���ر ف���ي البالغ���ة ف���ي الع���ام 

الدرا�شي 1975 بتقدير ممتاز.
_  ث���م الدكت���وراه ف���ي النق���د االأدب���ي ف���ي الع���ام 1979 

بمرتبة ال�شرف االأولى.
_ ُعّي���ن مدر�ش���اً بق�ش���م اللغ���ة العربي���ة ف���ي جامع���ة 

ت�شرين في الالذقية عام 1979.
االإداري���ة  لل�ش���وؤون  االآداب  لكلي���ة  وكي���اًل  عم���ل   _

والطالبية بجامعة ت�شرين الالذقية )1980_1981(.
_ ث���م عمي���داً لكلي���ة االآداب جامع���ة البع���ث )حم�س( 

1981 وحتى 1988.
للعل���وم  الق���ادر  عب���د  االأمي���ر  جامع���ة  اإل���ى  اأُعي���ر   _

االإ�شالمية في الجزائر )1988_1990(.
_ اأُعي���ر اإل���ى جامع���ة اأم درم���ان في الخرط���وم )1990 

)1992-
النق���د  اخت�شا����س  ف���ي  اأ�شت���اذ  مرتب���ة  اإل���ى  ُرّق���َي   _

والبالغة في العام 1991.
_ عم���ل رئي�ش���اً لق�ش���م اللغ���ة العربية بجامع���ة البعث 

.)1997_1994(
رات االآتي���ة ف���ي الجامع���ات ال�شوري���ة  _ دّر����س الُمق���رَّ
الق���راآن،  اإعج���از  االأدب���ي،  والنق���د  البالغ���ة  والعربي���ة: 
درا�ش���ات بياني���ة ف���ي الق���راآن الكري���م، االأدب االإ�شالم���ي 

المق���ارن، االأدب العربي الحديث، م�ش���ادر اللغة واالأدب، 
ق�شاي���ا النق���د العرب���ي، مناه���ج البح���ث، النق���د العربي، 
االأدب العبا�شي، االأدب الجاهلي، االأدب االإ�شالمي، وذلك 

في درجة االإجازة والدرا�شات العليا.
����س مق���رر النق���د االأدب���ي بجامعة القاه���رة، فرع  _ درَّ

الخرطوم عام )1992(.
_ �ش���ارك في مناق�ش���ة وتقويم اأكثر من مئة وثمانين 
بحثاً لنيل درجتي الماج�شتير والدكتوراه في الجامعات 
ال�شوري���ة والجزائري���ة وال�شوداني���ة باخت�شا�ش���ات االأدب 

والنقد والبالغة والدرا�شات االإ�شالمية واللغوية.
االإن�شاني���ة  والعل���وم  االآداب  لكلي���ة  عمي���داً  عم���ل   _
بجامع���ة البع���ث بمدينة حم����س للمرة الثاني���ة 1999_ 

.2003
_ انتخ���ب ع�ش���واً مرا�شاًل ف���ي مجمع اللغ���ة العربية 
بدم�ش���ق 2000. وع�ش���و لجان تحكيم البح���وث المقدمة 

اإلى مجلة المعهد.
من���ذ  �شوري���ا  ف���ي  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  ع�ش���و   _

عام/2002/جمعية النقد.
كتبه المطبوعة:

القدي���م والحدي���ث  ف���ي �ش���وء  اأب���ي نوا����س  اأ_ �شع���ر 
من�شورات جامعة البعث حم�س 1983 )يعاد طبعه(

ب_ ال�ش���ورة البالغي���ة عند عبد القاه���ر الجرجاني 
منهج���اً وتطبيق���اً _ من�شورات دار طال����س دم�شق 1986 
والطبعة الثانية في وزارة الثقافة 2000_2001 دم�شق.
ج_ النق���د العرب���ي القدي���م ق�شاي���ا واأع���الم/ حم����س 

1983 والطبعة الثانية والطبعة الثالثة 2006_ 2007.
د_ مب���ادئ النق���د ونظري���ة االأدب/ من�ش���ورات حم�س 

.1985
ه�_ اللغة العربية لغير المخت�شين )كليات الهند�شة 

والفنون( باال�شتراك 1987)كتابان(.
و_ االتج���اه الواقع���ي ال�شعب���ي ف���ي ال�شع���ر العبا�ش���ي 

وزارة الثقافة بدم�شق 2001.
ز_ عبي���د اهلل بن الحر الجعفي بين اأنا�شيد البطولة 
واآالم الندم، من�شورات اتحاد الكتاب العرب بدم�شق2002.

ح_ في البالغة العربية)باال�شتراك( 2003.
ط_ النقد العربي القديم بين النظرية والتطبيق_ 

كتاب جامعي لل�شنة الثالثة 2002 _2003.
ي_ ابن ُعنين االأن�شاري وزارة الثقافة دم�شق 2009.

كم���ا ن�ش���ر الدكت���ور اأحم���د دهم���ان ع���دداً كبي���راً م���ن 
البح���وث العلمي���ة والدرا�ش���ات النقدي���ة والبالغي���ة ف���ي 

المجالت المحكمة منها:
هيئ���ة  ع�ش���و  وم�شوؤولي���ة  العربي���ة  اللغ���ة  اأ�شال���ة   :1

التدري�س_ مجلة جامعة البعث العدد )1(
2: عبي���د اهلل ب���ن الحر الجعفي، مجل���ة جامعة البعث 

حلب العدد )19(
3: ح���ول التجربة ال�شعري���ة والمو�شيقا، مجلة جامعة 

البعث العدد )5(
4: النحو وال�شرف واالمتحانات الجامعية ندوة وزارة 

التعليم العالي ال�شورية 1994
5: ظاه���رة الفتوة في الع�شر العبا�شي االأول مفهومها 
واأثره���ا ف���ي ال�شع���ر، مجل���ة جامع���ة البع���ث الع���دد )14( 

.1994
6: عم���رو ب���ن قميئ���ة �شاع���ر الغرب���ة ب���ال اأرب، مجل���ة 

البا�شل، وزارة التعليم العالي ال�شورية )2(، 1998
7: في �شعرية اأبي تمام ولغته ال�شعرية، مجلة الموقف 

االأدبي اآذار 2002 اتحاد الكتاب العرب دم�شق.
8: موق���ف المعري من مجتم���ع ع�شره، جامعة البعث 

حم�س، 1/20/ 2002.
اأب���و الهن���دي �شاع���ر الغرب���ة والوجودي���ة، جامع���ة   :9

البعث حم�س، 2002.
10: اب���ن خل���دون ومنهج���ه ف���ي التربي���ة والتعلي���م _ 

)جامعة دم�شق(.
11: واق���ع اللغ���ة العربي���ة ف���ي الموؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة 
ودوره���ا ف���ي م�ش���روع النه�ش���ة العربي���ة للق���رن الح���ادي 

والع�شرين وزارة التعليم العالي 2002.
12: التفاع���ل بي���ن الحي���اة والف���ن وتاأثيره ف���ي ال�شعر 
العبا�ش���ي )روؤي���ة نقدية(، مجل���ة التراث العرب���ي دم�شق، 

ت�شرين االأول. 2002.
13: النم���وذج االإ�شالم���ي للبط���ل ف���ي �شع���ر عبي���د اهلل 

الجعفي بحث اأنجز في جامعة البعث.
14: عب���د الوه���اب البيات���ي ال�شاع���ر المب���دع والناق���د، 

�شحيفة االأ�شبوع االأدبي العدد )1424(_ 2003/6/7.
علي���ه  الح�شي���ن  لالإم���ام  الح���ر  اهلل  عبي���د  رث���اء   :15
ال�ش���الم موؤتم���ر االإمام الح�شين عط���اء م�شتمر في حياة 
االأمة العربية وعزتها_ الم�شت�شارية االإيرانية بدم�شق، 

.2003
العرب���ي  الت���راث  مجل���ة  هرم���ة_  ب���ن  ابراهي���م   :16

)العدد 94( 2004.
17: اللغ���ة العربي���ة _ حي���اة م�شتم���رة بي���ن الما�ش���ي 

والحا�شر_ مجلة التراث العربي 2006.
 كم���ا �ش���ارك الدكتور اأحم���د دهمان في ع���دد كبير من 
الموؤتم���رات ف���ي التعريب وتعلي���م اللغة العربي���ة واالأدب 
المق���ارن وقي���م الحري���ة والت�شام���ح من خ���الل ال�شيا�شة 
التعليمي���ة وتاريخ العل���وم عند العرب وم�ش���روع النه�شة 
العربي���ة والنظري���ة الجمالية في النق���د االأدبي وفح�س 
ة للن�ش���ر ف���ي  االإنت���اج العلم���ي وتقوي���م البح���وث الُمَع���دَّ
المج���الت المحكم���ة ف���ي الجامع���ات ال�شوري���ة والعربية 
ُكلُّ ه���ذه الم�ش���اركات جرت ف���ي �شوري���ة والجزائر وليبيا 

واالأردن ولبنان واإيران وغيرها من البلدان.
وف���ي خت���ام ه���ذه الزاوي���ة اأق���ول اإّن مم���ا ُيحم���ُد ل���ُه اأنَّ 
اأجيااًل متعاقبًة قد تتلمذت عليه ناهلًة من علمه الغزير 
وتعامله االأخوي الخا�س الم�شهود لُه به مع تالمذتِه...
وف���ي  العلي���ا  الدرا�ش���ات  ف���ي  اأ�شت���اذاً  يعم���ل  زال  وم���ا 
بمدين���ة  البع���ث  بجامع���ة  االأول���ى  الجامعي���ة  المرحل���ة 
حم����س اإذ ينه����س باأعب���اء تدري����س مق���رر النق���د االأدب���ي 
والبالغ���ة ف�ش���اًل ع���ن االأدب العرب���ي القدي���م ونق���ده... 
ويحم���ل روحاً وّثابة موؤمنًة بتقديم كّل ما يمِلكُه االأ�شتاذ 
م���ن علوٍم ومعارف ليقدمها لمن ُي�شه���م في بناء الحالة 
العلمية والوطنية واعداد االأُطر المتخ�ش�شة التي ترفد 

الوطن باالإمكانات الهامة.
للدكت���ور دهم���ان م���ن اأ�ش���رة �شحيف���ة االأ�شب���وع االأدبي 
وم���ن اتح���اد الكت���اب كلُّ االحت���رام والتقدي���ر واالأمني���ات 

بال�شالمة والعافية.

األستاذ الدكتور أحمد علي دهمان
أستاذ البالغة والنقد األدبي في الجامعات 

السورية والعربية
مسيرُة علٍم وعطاء
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�سوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�سدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�سق
 اأ�س�ست و�سدرت ابتداًء من عام ١98٦
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جناح اإبراهيم،  داود اأبو�شقرة

هيئ�ة التحري�ر:
حممد ح�شن العلي،  عيد الدروي�ش، 

فايزة داوؤد، �شليمان ال�شلمان،  
د. اإبراهيم �شـــــعيد، حممد احلفري، 

معاوية كوجان، اأو�ش اأحمد اأ�شعد

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

رئي�ض الق�سم الفني:
 مهـــا ح�شـــن
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