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عندم��ا يب��داأ الكاتب �صياغة عم��ل اإبداعي ما , ال بد له من ارتداء ثياب تنكري��ة تليق بالراوي الجليل الذي 
�صيحدثن��ا م��ن خل��ف الحجب عن بط��ل ال يعرفه وال عالق��ة له بكل التفا�صي��ل التي �صيتناوله��ا  �صمن م�صيرته 
المدججة باالألغاز واالأ�صئلة  مدعيًا النزاهة وال�صدق ..وهو-  اأي  الراوي- لي�س اأكثر من ناقل  جليل للحدث .
وما اإن تدب الحياة في اللغة حتى ت�ص��ري الروح في اأو�ص��ال الكلمات واالأمكنة واالأ�صخا�س ..هذا �صعره اأ�صقر 
عاط��ل ع��ن اللح��اق بالزم��ن .. وتلك فتاة �ص��مراء ال تتقن فن الع�ص��ق مع اأنها ق��راأت )فن الح��ب اّلأوفيد( مرات 
عدي��دة. غي��ر اأن الراوي ي�ص��ير مع الكاتب دون اعترا�س, منفذًا تعليماته ال�ص��ارمة, بحيث ياأخذ ال�صخ�ص��يات 

اإلى منعطفات ال يريدونها, �ص��واء اأكانت �صيا�صية اأو اجتماعية 
اأو اأخالقي��ة.. م��ع ذلك ي�ص��ّر الكاتب على ال��راوي الذي يعمل 
كموظ��ف لدي��ه, يحم��ل عباءت��ه  ويحق��ق اأوام��ره, اأن يغي��ر 
الطري��ق م��رات وم��رات , وينحرف نح��و منعرج��ات خطيرة ال 
تتنا�ص��ب ورغب��ة  االأبطال الذي��ن يحملون عل��ى كاهلهم الن�س 
بكل ثقله را�ص��خين للمتغيرات التي �ص��لبتهم حريتهم وقادتهم 
اإل��ى مغامرة التجوال في ورق اأبي�س وحبر اأ�ص��ود ي�ص��به �ص��واد 
الق��رارات التي ياأخذها عنهم ال��راوي والكاتب معًا عبر تواطوؤ 
غي��ر مرئي. ليتحول الكاتب اإلى دكتاتور فعلي يتحكم بالراوي 
فيطي��ع ال��راوي واالأبط��ال.. وم��ن ث��م يه��ز ع�ص��ا الطاعة في 
وج��ه االأ�ص��خا�س الذين يحركهم  �ص��من ف�ص��اءات الروؤيا التي 
يمتلكه��ا.. وكم من المرات يتعهد الكاتب لل�ص��خو�س باأن يجعل 
م�صيرتهم �صفافة وحياتهم اآمنة.. ويعدهم بالنهايات الجميلة 
التي يخطط الأجلها وي�صهر الليالي لتنفيذها كما وعد وتعهد. 

غي��ر اأن - ح�ص��اب الحق��ل ال يتطابق مع ح�ص��اب البي��در -اإذ 
بمجرد خروج  اإحدى ال�صخ�ص��يات على الن�صق المقرر للم�صيرة  
تتم��رد باق��ي ال�صخ�ص��يات وتغي��ر م��ن  اتجاهه��ا و�ص��لوكها وما  
تحمله  من نثريات التفا�ص��يل ال�ص��غيرة التي تتكفل بتحوالت 
ق��د ال ي�ص��تطيع لجمها ال��راوي اأو اإيقافها .وهن��ا ال بد للكاتب 
م��ن اأن يتدخ��ل ويفر���س م��ا يراه منا�ص��بًا م��ن التط��ورات على 
االأح��داث واالأ�ص��خا�س.ولكن ق��د ي�ص��يب ج�ص��م العم��ل كل��ه 
بالخلل -والف�ص��ام ال�ص��يري - وبالتالي ال بد من تغيير مفا�صل 
كثيرة و�صخ�ص��يات عديدة قد ت�ص��ل اإلى حّد التخل�س من هذه 

ال�صخ�ص��يات وو�ص��ع النهاي��ات الموؤلمة لها.. ما ي�ص��بب الح��زن للكاتب ال��ذي يفقد اأجزاء من ذات��ه مع كل فقد 
وغياب الأي �صخ�ص��ية يقتلها اأو يغيبها.اإذ اإن الخالق )بالمعنى االأدبي والجمالي( هو من �ص��من المخلوقات التي 

�ص��نعها وبث فيها جزءًا من روحه وحياته ..حتى ولو كانت هذه المخلوقات على نقي�ص��ه ..فلوال اأنها ت�صغل حيزًا 
ف��ي وجدانه لما انتزعها وو�ص��عها على الورق اأمامه ..فمرة يتعارك معها وم��رة يحبها ويبكي عليها. ومرات يمزق 

الورق وينتقم منها الأنها ال ت�صبهه.
وهنا �صتقع المعركة بين الراوي والمبدع .وقد ي�صل االأمر اإلى اأن يخرج الراوي من اللعبة ليبقى الكاتب وحده 
مت�صديًا ل�صخو�صه واأبطاله الذين  يخرجون عن طوره ويعطلون قطار العمل الذي كان يتجه اإلى نهايات محتومة.
غي��ر اأن الم�ص��كلة ل��ن تتوقف عن��د النهايات الت��ي يقررها الكات��ب ,  والتي علي��ه تغييرها والبح��ث عن نهايات 
�ص��ادمة.. بل الم�ص��كلة في قبول ال�صخ�صيات بهذه النهايات , اأو ان�صجامها مع تطورات االأحداث �صمن �صياق زمني 
وتاريخ��ي يفر���س خط ال��راوي والكاتب, ويعي��ق برمجة عقول ال�صخ�ص��يات التي �ص��تنتف�س وترف�س االن�ص��ياع 
لحركي��ة  مفرو�ص��ة, ظاهره��ا التح��ول وباطنه��ا الثبات المم��ل, المره��ق. عند ذلك �ص��يزهق الكاتب.. و�ص��يبداأ 
بالرك�س حول مخلوقاته لي�ص��يطر عليها وي�ص��عها في �صجن االأفكار الم�صيد م�صبقًا. وربما قبل  بداية العمل. لكن 
يبدو اأن على المبدعين دائمًا اأن يتاأهبوا ويتهيوؤوا لك�ص��ر ال�صال�ص��ل العنيدة.  وفتح اأبواب الخيال  على �صخو�صهم 
التي خلقوها ليتيحوا لها بع�س الحرية. ولعل اأ�ص��عب ما يواجه المبدع هو الو�ص��ول اإلى النهاية, الأن النهاية هي 
)الح�ص��وة( التي ت�ص��ند العمل كله وهي التي تفك خيوطه اأو ت�ص��د عقدته  في رزمة  مت�ص��ابكة, ال يمكن حلها اإال 
مع قراءات متعددة  للن�س. وكم من الكّتاب ي�ص��عون النهايات وير�ص��مون الأبطالهم الطريق الوا�ص��ل بين البداية 
والنهاية.. لكنهم ي�صّلون طريق الو�صول, فيغيرون المنعطفات واالأهداف, ما يوقعهم في ماأزق الخيانة الأبطالهم 
وماأزق الع�ص��يان لرواتهم الثرثارين.. فيبداأ خلق ن�س جديد  ال يمت لالأول ب�ص��لة , كما ال  �ص��لطة للكاتب عليه.. 
��رح اأن الن���س خرج من يده.. وم��ا هكذا كانت النهاية.. لكن �صخو�ص��ه ق��ادوه اإلى حتمية  لدرج��ة اأن المب��دع ي�صّ
-الي��اء - كم��ا حتمية االأل��ف..ة كما حتمي��ة الحياة.ليتبلور عم��ل اآخر وكاأن كاتب��ًا اآخر كتبه.اأو ربما تتنا�ص��ب 
مقول��ة االإله��ام.. اأو مقول��ة النب��وءة اأحيانًا..لنج��د اأن اأه��م تف�ص��ير لالإب��داع هو االإب��داع حقًا م��ع كل الخيانات 

لالأبطال والراوي والمبدع معًا.. عمومًا ال رواة بال خيانة.. وال ن�س بال تمرد وع�صيان.
هكذا يولد المختلف وهكذا تكون الخيانة  في االأدب �صرورة.

كلمة أولى
 كتبتها: أنيسة عبود 

الراوي 
وخيانة 
أبطاله

وكم من الكّتاب 
يضعون النهايات 

ويرسمون ألبطالهم 
الطريق الواصل بين 
البداية والنهاية.. 

لكنهم يضّلون طريق 
الوصول , فيغيرون 

المنعطفات واألهداف



.. ومع ذلك ال يستطيع أن يعبر عنه، ولكن كلمة عن الحب من المرأة تكفي لذلك 
ً
قد يكتب الرجل عن الحب كتابا

كله.
فكتور هوجو

قضايا وآراءشعر

األحد2022/1/30م- 2  »1760« العدد: 

27جمادى اآلخرة 1443هـ

  كتب: حسن إبراهيم أحمد

ل����م يع����د راأ�����س الم����ال نق����وداً وممتل����كات مادي����ة 
دالالت  ل����ه  م�صطل����ح  اإل����ى  تح����ول  لق����د  فق����ط. 
�صيا�صي����ة واجتماعية وثقافي����ة اأي�صاً، ولم يتوقف 
الب�ص����ر في هذا الع�ص����ر عند التحليل المارك�ص����ي 
لراأ�س المال وما له من اأدوار فقط، واإن كان هذا 

التحليل لم يفقد راهنيته الفكرية.
    راأ�س المال اأ�ص����بحت له حقوله خارج المادة، 
مث����ل راأ�����س الم����ال االأخالق����ي، وهن����ا يتح����ول اإلى 
حاك����م على القي����م وحقولها، اأي خ����رج من البنية 
التحتي����ة اإل����ى البني����ة الفوقي����ة، وله����ذا التوج����ه 
وجاهته التي ال تتوقف عند االأخالق، بل تتجاوز 
ذل����ك اإلى ))راأ�س المال الثقاف����ي((. وهذا ملكية 
متاح����ة بمقدار ما تتيحه ظ����روف االنتماء، فمن 
مثقف تقليدي اإلى مثقف ع�صوي ح�صب تحديد 
غرام�ص����ي، ذي العالق����ة بالمجتم����ع اأو الطبقة اأو 

الفئة التي يعبر عنها وعن دورها وقيمها.
     الثقاف����ة عند اإليوت ))نمط كامل للحياة((، 
وفي ظل هذا الفهم ي�ص����عب الفرز بين ال�صيا�صي 
االجتماع����ي  وحت����ى  والثقاف����ي،  واالقت�ص����ادي 
التحتي����ة  البني����ة  اإغف����ال  دون  وال�صخ�ص����ي، 
وتاأثيرها، خا�ص����ة في ظل م����ا بعد الحداثة حيث 
اأ�صبحت الثقافة هي االأكثر اإدراراً للربح وت�صكيل 
المجتمع وتوجهه في ع�ص����ر المعلومات، واأ�صبح 
م�ص����تحياًل الف�ص����ل بي����ن بني����ة تحتي����ة وفوقي����ة، 
فراأ�����س الم����ال كم����ا يكون نق����وداً، قد يك����ون ثقافة 
مادي����ة  بق����در  مادي����ة  ))الكلم����ة  ف�����  ومعلوم����ات. 
العالم(( كما يقول �ص����تيوارت هول، اأحد موؤ�ص�صي 
بي����ن  فالعالق����ة  بالتال����ي  الثقافي����ة.  الدرا�ص����ات 

الطرفين جدلية تكاملية وغير تفارقية.
  يتعق����د مفه����وم الهيمنة، ويتو�ص����ح ربما بتغّير 
الم�ص����در والموا�ص����فات، وبت�ص����كل الكت����ل العابرة 
للطبق����ات، والت����ي ق����د تبن����ي جبه����ات ثقافي����ة، ال 
ي�ص����ح الف�ص����ل فيه����ا بي����ن الم����ادي والثقاف����ي في 
زمن العولم����ة واالأجنحة الجدي����دة لراأ�س المال 
التي ترفعه اإلى الف�ص����اء ال�ص����براني متجاوزاً كل 
ح����دود، م����ا اأت����اح لماكلوه����ان الق����ول : ))العال����م 
قري����ة واحدة(( بكل ما تحمل����ه هذه المقولة من 
زيف وخداع، خارج و�ص����ائل التوا�ص����ل اأو و�صائطه 
الحديثة، خادم����ة الثروات الخرافية وممتلكيها، 
يترجمه����ا امتالك ثالثة اأثري����اء ما يفوق ملكية 
�ص����تمئة ملي����ون اإن�ص����ان، وال تجل����ب �ص����وى الفق����ر 

والجوع للمزيد من الب�صر.
     ل����م تع����د الهيمن����ة للمعتق����دات واإدارتها، لقد 
ا�ص����تتبعتها القوى المتجددة اأكثر واأكثر ل�ص����الح 
قوى اال�ص����تبداد واال�ص����تغالل، في ظل المجتمع 
التداولي القادم على اأعقاب المجتمع االأهلي ثم 
المدن����ي، وعلى و�ص����ائط التوا�ص����ل دون قدرة اأية 
جه����ة عل����ى المن����ع واالعترا�����س كم����ا كان يجري، 
فلم يعد الدور لقبائل وع�ص����ائر واأقوام الما�ص����ي، 
وال لطوائف����ه ومذاهبه، اإال بقدر خدمتها للواقع 
الجدي����د، م����ع اأنها تب����دو في الواجهة وكاأن �ص����يئاً 

لم يتبدل. 
    اأية ثقافة يتداول بها النا�س وتوؤكد �صيادتها؟ 
الحديث����ة  الو�ص����ائط  تفر�ص����ها  الت����ي  تل����ك  اإنه����ا 
ومالكوه����ا المهيمنون دون حاجة للجيو�س بقدر 
م����ا كان يحدث �ص����ابقاً، مع �ص����مان تدفق االأموال 

اإلى محافظهم تحت ال�ص����مع والب�صر و�صلل اإرادة 
االعترا�س.

    ي����رث االأف����راد م����ن الطبق����ات قدرته����ا عل����ى 
الهيمن����ة  وتت����م  ثقافي����اً،  م����اٍل  راأ�����َس  الهيمن����ة 
عليه����م كم����ا ي�ص����ير بيير بوردي����و: اإنه����م يتعلمون 
ويكت�ص����بون المهارات، ويمكن تحويل راأ�س المال 
الثقاف����ي ه����ذا اإل����ى راأ�����س م����ال اقت�ص����ادي ب�ص����بل 
مختلف����ة، وبالعك�����س. وهن����ا يفتر�س اأن ي�ص����تفيق 
من تّمت الهيمنة عليهم، ومن عو�صوا افتقارهم 
الن�ص����بي اإل����ى الم����ال والمنزلة باكت�ص����ابهم مزيداً 
من الراأ�ص����مال الثقافي، اإلى ال����دور المناط بهم، 

وهو اعادة انتاج الهيمنة اأو تدويرها.
   هوؤالء اأ�ص����بحت اأعدادهم كثيرة، وبدل مراكز 
بحوث الراأ�ص����مالية اأ�ص����بحوا ف����ي كل مكان، لكن 
جهودهم تعي����د تكدي�س االأرباح لدى الجهة التي 
اأف�ص����حت له����م المج����ال ف����ي الح�ص����ول عل����ى ل����ذة 
التوا�ص����ل. اأ�ص����بح المواطن، مثقف����اً رفيعاً اأو من 
العام����ة، يتح����دد دوره وم����ا يق����وم ب����ه، وكاأنه وجد 
المعادل ل�صخ�ص����ية جدي����دة ومكانة جديدة بهذا 

الدور الجديد، مع اأن اأطواقاً جديدة تكبله.
اإخ����الء  باتج����اه  الخي����ال  بن����ا  اأال يجن����ح  يج����ب 
اأدواره����م  النا�����س بممار�ص����ة  ال�ص����احة، فاغتب����اط 
عل����ى  الت����داول  خ����الل  م����ن  باآرائه����م  واالإدالء 
الو�ص����ائط كم����ا تح����دث اأنطون����ي جيدنز، ي�ص����نع 
لهم �صخ�ص����يات جدي����دة ويمكنهم من اأحا�ص����ي�س 
يفتر�����س  جدي����داً  خلق����اً  ويخلقه����م  جدي����دة، 
وعي����اً جدي����داً، فالو�ص����ائط له����ا قدرة كبي����رة على 
))التالع����ب بالعق����ول(( ح�ص����ب م����ا اأورد بوردي����و 
في كتاب بهذا العنوان ي�صير اإلى دور التلفزيون. 
وربما هذا ما ق�صده ماكلوهان بكلمته الجديدة: 

))اإننا نخلق و�صائطنا لتعود فتخلقنا((.
   ديمقراطي����ة الو�ص����ائط الت����ي نمار�ص����ها، يجب 
وال  العال����م،  تغيي����ر  عل����ى  بالق����درة  توهمن����ا  اأال 
حت����ى مجتمعاتن����ا اأو ذواتن����ا الغارق����ة ف����ي بلهنية 
الو�ص����ائجية والع�ص����بية الحميمي����ة. اإنه����ا تلهينا، 

وربم����ا تختب����ر جدارتن����ا، اأو تعي����د 
تمكي����ن اال�ص����تبداد، اإنم����ا بالتاأكيد 
ي����د  ف����ي  الث����روات  تكدي�����س  تعي����د 
االأقوياء مديري اللعبة الحداثية.
اإنت����اج  تعي����د  ق����د  م�ص����اركاتنا 
االإعاقة، وتبرز ع�صائرنا وطوائفنا 
ف����ي العقائ����د وال�صيا�ص����ة مثلما في 
والثقاف����ة،  واالقت�ص����اد  المجتم����ع 
م�ص����افة اإل����ى الت�ص����لية الرخي�ص����ة 
النا�����س  بع�����س  به����ا  اأثب����ت  الت����ي 

محاول����ة �ص����ياغة ن����وع جدي����د م����ن الوجاه����ة في 
واق����ع ال يحتم����ل الوجاه����ات، فتنتفخ ال�صخ�ص����ية 
الب�ص����يطة �ص����حلة التكوي����ن الفك����ري. ف����اأي فك����ر 
تحديث����ي وتغيي����ري نخو�����س، ونحن نتوه����م اأننا 

نعيد بناء العالم واإنتاجه على اأ�ص�س جديدة؟!
     في االإ�صالم هناك اآلية الحجر على ال�صفيه، 
وعواط����ف  انتم����اءات  م����ن  يطل����ق  مم����ا  والكثي����ر 
و�صهوات على الو�صائط، يجب اأن يحجر عليه، ال 
بمعنى الم�ص����ادرة والرقابة الت����ي تكافح للخروج 
منه����ا، لك����ن بمعن����ى يناق�����س الث����اأر م����ن الواق����ع 
والما�ص����ي ويذه����ب بن����ا اإل����ى انحط����اط اأ�ص����د من 
الما�ص����ي، فننف����ق راأ�ص����مالنا الثقاف����ي ف����ي اإع����ادة 
انت����اج ما يتوج����ب علين����ا الهروب منه ف����ي الدين 
وتمجي����ده،  ا�صتح�ص����اره  اإع����ادة  ال  وال�صيا�ص����ة، 
في�ص����تبد بالنا�����س تح����ت �ص����عار خدمته����م. فراأ�س 
الم����ال الثقافي يفتر�س اأن يتح����ول اإلى اآلية نقد 
م�ص����وؤول، فالمثق����ف اإم����ا اأن يك����ون نقدي����اً واإما ال 
يكون مثقفاً، ح�ص����ب راأي عبد اهلل العروي. وبين 
الم����ردد الببغاوي حام����ل بوق الدعاية للو�ص����اية 
عل����ى العق����ل، وبي����ن المثق����ف النق����دي يج����ب اأال 
تك����ون الحري����ة والحقيق����ة ه����ي ال�ص����حية، فما ال 
يخ����رج بن����ا من الق����رون الو�ص����طى من ن�ص����اطاتنا 
الفكرية والثقافية وال�صيا�ص����ية، يجب اأال ينت�صر 
في �ص����احة التخيير والمفا�ص����لة والحوار، فما ال 
يتوج����ه وال ينتم����ي للم�ص����تقبل ال ق����درة ل����ه عل����ى 

تغيير حقيقي.
    الو�ص����ائط الحديث����ة ال ت�ص����نع وال تبحث عن 
مثقف، بل عن م�ص����تخدم ينجذب للحديث، ومن 
االأحادي����ث ما ي�ص����توجب ر�ص����يداً ثقافي����اً ونقدياً، 
لك����ن الم�ص����تخدم ال يت����ردد ف����ي االنخ����راط بم����ا 
يح�ص����ن وم����ا ال يح�ص����ن بحث����اً ع����ن اإثب����ات اأهليته 
غي����ر المتح�ص����لة، فهو ق����د ينتج ربح����اً للمالكين 
ال ثقاف����ة، وين�ص����غل بالم�ص����اركة اأو اال�ص����طفافات 

االأيديولوجية.
ف����ي الما�ص����ي  الثقاف����ي  الم����ال  راأ�����س  اأ�ص����حاب 
براأ�ص����مالهم  الت�ص����حية  تم����ت  والحا�ص����ر، 
وقناعاته����م، ولم ي�ص����نع اأحد منهم مكانة �ص����وى 
اإل����ى  اأح�ص����نوا الت����رادف كم�ص����لك للو�ص����ول  م����ن 
الفت����ات  ع����ن  المتح�ص����ل  والج����اه  الث����روة  نعي����م 
ال����ذي ترميه له �ص����لطة، ولالبتعاد ع����ن المنافي 
اأوال�ص����جون. لقد كان وا�صحاً �ص����بيل �صرف راأ�س 
الم����ال هذا واإنفاقه عن دراية بمردوده، فو�ص����ائل 
�ص����رطيه  اأح�ص����ن  م����ن  بتلمي����ع  تتكف����ل  االإع����الم 
الداخل����ي اأن يجنب����ه االن����زالق اإل����ى نق����د الواق����ع 
محاذرة لبط�س ال�ص����لطان ال�صيا�ص����ي وال�ص����لطان 

العقدي، وتح�صياًل للنجومية.

    هك����ذا ما�ص����ينا وحا�ص����رنا، اإنم����ا �ص����ياع راأ�����س 
الم����ال الثقاف����ي حديث����اً، فيحكم����ه منط����ق اآخ����ر 
م�ص����اف، فالو�ص����ائط ق����د ال تمي����ز، خا�ص����ة حي����ن 
ال تك����ون تح����ت �ص����لطة المنق����ود، لكن �ص����ياعه له 
متاهة غير المنافي وال�ص����جون، اإنها ال�ص����ياع في 
زحم����ة الغ����ث والتاف����ه حي����ث ال تميي����ز، فالجميع 
المتدف����ق،  اأو  المت�ص����ابك  زحم����ة  ف����ي  يب����رزون 
ديمقراطي����ة االآراء هن����ا ال تت����رك مج����ااًل الإثب����ات 

ملكيتها، وقد يكون الحوار براأ�صمال االآخرين.
 لراأ�س الم����ال الثقافي القدرة على التعبير عن 
الجمي����ل والمده�س والعقالني، مثلما له القدرة 
عل����ى الكا�ص����ف والمفي����د عن����د امتالك الو�ص����ائط 
والمن����اخ، ومثلم����ا ل����ه الق����درة عل����ى اإع����ادة تمكين 
الما�ص����ي بحمولت����ه المريبة. وبمق����دار ما ندين 
االإن�ص����ان،  فالمته����م  تبرئته����ا،  يج����ب  الو�ص����ائط 
ولي�س كل من يتوكاأ على قو�ص����ه اأو ع�صاه خطيباً 
الجمي����ل  ع����ن  بعي����داً  االأر�����س،  م����ن  رب����اوة  عل����ى 
والمده�����س، وال كل م����ن يظهر بكامل اأناقته على 
ال�صا�صات المتالمعة يوجهها اللم�س اأو الريموت 

كونترول، يمكن تبرئته مما يخرب مجتمعه.
   راأ�س المال الثقافي لكي يكون اإيجابي الدور، 
يجب اأال ينحو نحواً دائرياً، فهذه �ص����مة العقائد، 
تع����ود اإل����ى حي����ث ب����داأت. ونح����ن ف����ي رهانن����ا على 
الخ����روج من ما�ص����ينا، يج����ب اأال يعيدن����ا الرهان 
اإل����ى الما�ص����ي، اإنم����ا يج����ب اأن ياأخذن����ا ا�ص����تثماره 
نح����واً خطي����اً يمتل����ك المرون����ة ويع����رف اله����دف، 
وف����ي حال ا�ص����تحالة الم�ص����ار الخط����ي، ال باأ�س اأن 
يك����ون لولبي����اً يمتلك الكثير م����ن مرونة الخروج 

من االإعاقة دون انغالق.
   ي����رى �ص����ايمون ديورنغ )الدرا�ص����ات الثقافية، 
عال����م المعرف����ة /425/ يوني����و 2015( اأن الغ����رب 
يخو�����س حروب����اً ثقافي����ة: االأول����ى، ترتك����ز عل����ى 
م�ص����ائل االأخالق والرقابة حيث اأن�صار الت�صاهل 
اأو الليبرالي����ة مع حرا�س الح�ص����مة وقيم العائلة. 
والثاني����ة، ترتك����ز عل����ى المخاط����ر الت����ي ت�ص����كلها 
الثقافة التجارية عل����ى االإرث التقليدي والقيمة 
الثقافي����ة. والثالث����ة، ترتك����ز عل����ى التهديد الذي 
عل����ى  والهج����رة  الثقافي����ة  التعددي����ة  تت�ص����منه 
االإجم����اع واالإرث المتح����د. واأخي����راً، الحرب التي 
يج����ري خو�ص����ها ف����ي كل م����كان خ����ارج الوالي����ات 
االأمرك����ة  بي����ن  وه����ي  االأمريكي����ة،  المتح����دة 

ومناه�صيها.
    نح����ن بحاج����ة ف����ي خو�س هذه الح����روب اإلى 
اال�ص����تثمار الح�ص����يف براأ�ص����مال ثقاف����ي، فنعرف 
كي����ف نرب����ح وم����اذا نرب����ح، وم����ا يج����ب اأن نخ�ص����ر 
وم����ا نحافظ علي����ه. فهناك الكثير مم����ا يجب اأن 
نربح����ه، مثلما هناك الكثير مم����ا يجب الحر�س 
علي����ه على ع����دم ربحه، واإن خ�ص����رناه فلم نخ�ص����ر 

غير ما ال يوؤ�صف عليه، اأي قيودنا.

رأس المال الثقافي والعصر

يرث األفراد من الطبقات قدرتها على 
الهيمنة رأَس ماٍل ثقافيًا، وتتم الهيمنة 

عليهم كما يشير بيير بورديو



تتجلى اأزمة الخطاب الثقافي المعا�صر في اعتقاد البع�س 
م��ن حامل��ي منظومة ه��ذا الخط��اب اأن منطوقه��ا ومفهومها 
وكل م��ا ي�ص��در عنه��ا هو م��ن المحرم��ات, ويعتق��د الفاعلون 
المنتج��ون له��ذا الخطاب اأنه��م الورثة ال�ص��رعيون للثقافة 

الق��راءة  ت�ص��بح  وعنده��ا 
الجديدة م�ص��وبة بالمخالفة, 
فه��م  الجدي��د,  ذك��ر  وعل��ى 
يتحا�ص��ون االعتراف ب�صرورة 
�ص��يء  كل  ليبق��ى  التجدي��د 
كما كان, اإيث��ارًا لما هو ماألوف 
كل  م��ن  وارتياب��ًا  وتوج�ص��ًا 
حديث وجديد, فهم يف�ص��لون 
الثقاف��ي  الخط��اب  يبق��ى  اأن 
فك��رًا وخطابة ولغة وطريقة 
متره��اًل,  متكل�ص��ًا,  وعلم��ًا, 
مهترئًا األف مرة على اأن تناله 

يد التجديد.
اإن ذل��ك مظه��ر م��ن مظاه��ر 
ال�ص��عف والهزيم��ة النف�ص��ية 
�ص��رورة  التجدي��د  الأن  ذل��ك 

فطري��ة وب�ص��رية فالعال��م ي�ص��هد تط��ورات هائل��ة ف��ي كل 
المج��االت فال بد من خطاب ثقافي واع ومعا�ص��ر ومن�ص��بط 
يخ��رج ه��ذه االأزم��ة من ه��ذا التي��ه ال��ذي تدور في��ه حول 

نف�صها.
والم�صكلة الكبرى اأن الكل يتكلم عن التجديد والكل يو�صي 
بتجدي��د الخط��اب الثقافي ابتداء مم��ن ال عالقة لهم بهذا 
الخط��اب وانته��اًء بالمرجعيات الم�ص��وؤولة عن الموؤ�ص�ص��ات 

الثقافية الكبرى.
ال��كل يدعو ويو�ص��ي ولكن لالأ�ص��ف لم يقدم اأح��د نموذجًا 
لكيفي��ة تجدي��د الخط��اب الثقافي, وم��ا هي المناه��ج التي 
ينبغ��ي اتباعه��ا والمو�ص��وعات الت��ي يت��م البدء بدرا�ص��تها 
واإعادة النظر فيها, وجل ما قمنا يه اأننا لم نزل جميعًا نقف 

عند حدود التو�صية بالتجديد اأو الدعوة اإلى التجديد.
اإنه��ا حالة من الفكر االإي�ص��ائي الذي ي�ص��تبطن الو�ص��اية 

فيدعو للقيام بما لم يقم هو به.. 
الفكر االإي�ص��ائي الو�صائي ال يجدد خطابًا وال ي�صلح فكرًا 

وال يحدث تغيرًا في الواقع.
اإن تجديد االأفكار والثقافات وتغييرها عملية معقدة جدًا 
له��ا و�ص��ائلها واأدواتها اإنه عملي��ة تاريخي��ة ال تتم بخطبة 
جمعة اأو قرار وزاري ولكن ال بد من عملية فكرية م�صتدامة 

وم�صتمرة تعالج مختلف جوانب الثقافة.
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غزو البلهاء 

تكريم في القاعة العربية!

نع����م .. اإن����ه غ����زو البله����اء ، كم����ا يقول 
اأمبرت����و  االإيطال����ي  والمفك����ر  الكات����ب 
اإيك����و ، وه����و يق�ص����د بهذا الغ����زو مواقع 
الت����ي  التوا�ص����ل االجتماع����ي  و�ص����بكات 
�ص����عته  عل����ى  الف�ص����اء،  ه����ذا  اأباح����ت 

الالمحدود ،
اأم����ام كل الذي����ن ُيزّين لهم ال�ص����يطان 
، ويوهمه����م  واأقواله����م  اأفعاله����م  �ص����وء 
باأنه����م اأدب����اء و�ص����عراء و .. و.. مفكرون 

اأي�صاً!
ه����ذا  م����ن  الغ����زو  ه����ذا  عل����ى  اأدّل  وال 
ال����ركام الهائ����ل م����ن ال����كالم المجان����ي، 
الرخي�س والمبت����ذل اأحياناً، الذي بات 
يغ����زو هذه الف�ص����اءات، كاأن ت����رى كاتباً 
يه����رف بم����ا اليع����رف، اأو �ص����اعراً يطل����ع 
علين����ا م����ن ع�ص����ور االنحط����اط ويلوك 

الهواء على اأنه �صعر!!
وم����ع ذلك اليخلو كل هذا الهراء من 
اإعجاب����ات وتعليق����ات بلهاء تب����ارك هذه 
االأف����كار النّي����رة واالإبداع����ات الخالق����ة 

وتتمن����ى له����ا المزي����د م����ن النجاح����ات 
والعط����اءات الباه����رة ! مم����ا يدلنا على 

اأن »الطيور على اأ�صكالها تقع«.
عل����ى المقلب االآخر نلح����ظ اأن بع�س 
االأدباء وال�صعراء من ذوي االحتياجات 
الخا�صة ما اإن تقع اأعينهم على من�صور 
ن�صوي ما حتى تطير عقولهم وتتفجر 
مواهبه����م الخارق����ة والمتوثب����ة  دوماً ، 
�ص����عراً ونث����راً ، بفي�����س م����ن االإعجابات  
بالن�����س   العالق����ة  الت����ي  والتعليق����ات 
ف����ي معظ����م االأحي����ان واإنم����ا  المن�ص����ور 
ال�ص����يدة  عي����ون  ف����ي  ال����ذي  بالُكح����ل 
الكاتب����ة اأو ال�ص����اعرة ، والت����ي التخف����ي 
ب����كل  �ص����عادتها  وال  اإعجابه����ا  بدوره����ا 
ذل����ك ال����كالم الرخو والمائ����ع ، ولو من 
قبي����ل المجامل����ة اأحيان����اً اأو ع����دم ك�ص����ر 
وبق����وة،  اأي�ص����اً،  يدلن����ا  مم����ا  الخاط����ر، 
على زيف وه�صا�ص����ة ه����ذا العالم وكيانه 

الم�صطنع.
وتج����در االإ�ص����ارة هن����ا اإل����ى اأن بع�����س 

ال�ص����يدات �ص����اهمن بدورهن ، واإلى حد 
بعي����د، في انت�ص����ار اأمواج ال����رداءة هذه، 
م����ن خ����الل اعجاب����ات وتعليق����ات عل����ى 
وجوف����اء،  تافه����ة  ذكوري����ة  من�ص����ورات 
والغاي����ة من ورائها �ص����وى التقرب من 
ه����ذا ال�ص����اعر اأو ا�ص����تمالة ذل����ك الكاتب 
ب����اأن  االأم����ر  يهم����ه  م����ن  كل  وتذكي����ر 

»يا�صادة .. نحن هنا!«.
الموب����وء  ال����كالم  ه����ذا  كل  اأن  عل����ى 
والتل����وث الب�ص����ري اليمنع م����ن القول 
اإن هن����اك اأقالماً جادة ور�ص����ينة، وعلى 
وال�ص����فافية،  الجمالي����ة  عالي����ة  درج����ة 
ومن ال�صعور بالم�صوؤولية اأي�صاً، الأدباء 
واأديبات يمنحون ف�صاءاتنا ثقاًل بادياً، 
وهم – على قلتهم – من ين�ص����رون في 

عتمتها النور واالألق.
وبالمنا�صبة .. نحن ال نحتاج في هذه 
الف�صاءات اإلى كثيرمن النور ال�صاطع، 
كم����ا يقول �ص����موئيل بيكيت، بل �ص����معة 

واحدة تكفي اإذا احترقت باإخال�س.

القاع����ة »العربي����ة« تغ�����سُّ بالمثقفي����ن 
ورج����ال الفكر واالإعالم، بينما مرا�ص����لو 
ال�ص����حف والمجالت ومندوب����و وكاالت 
االأنب����اء ومندوبو المحطات الف�ص����ائية 
العربية، يحتلون ن�ص����ف مقاعد القاعة 

الكبيرة!
بتله����ف وترق����ب  جميعه����م ينتظ����رون 
البل����د  اب����ن  العالم����ي  المب����دع  و�ص����ول 
»العربي« الذي خرج ذات يوٍم يبحث عن 
لقم����ة العي�س بعد اأن �ص����اقت به ال�ص����بل 
ف����ي بل����ده »العرب����ي«، والأن����ه ينتم����ي اإلى 
اأر�����سٍ طيب����ة معط����اءة ويوؤم����ن اأن خب����ز 
اأم����ّده بالبق����اء ف����ي  ال����ذي  الوط����ن ه����و 
بالد الغرب����ة التي تقتل الحنين وتمحو 
الذكريات.. الأن����ه موؤمن بكل ذلك، فقد 
عاد اإلى بل����ده »العربي« ليلتقي مثقفيه 
ويحكي لهم عن تجربته وق�ص����ة كفاحه 
الطويل����ة ف����ي الغرب����ة، وكي����ف ا�ص����تطاع، 
وه����و اب����ن القري����ة العربي����ة النائي����ة، اأن 
ي�ص����ل باإبداعه اإلى العالمية ويرفع ا�صم 
بل����ده »العربي« ف����ي المحاف����ل الثقافية 

الدولية.
ع����اد ه����ذا المب����دع لي����زور اأّم����ه التي ال 
تع����رف القراءة والكتاب����ة، وليزور قريته 

»العربي����ة« النائي����ة وليثب����ت لم�ص����وؤولي 
ال�ص����فير الثقاف����ي  اأن����ه  بل����ده »العرب����ي« 
له����ذا البل����د ف����ي العال����م، عل����ى الرغ����م 
م����ن قناعت����ه المطلق����ة اأنه عندم����ا غادر 
بل����ده »العربي« كان ي����درك معنى القول 
الماأث����ور: »ال كرام����ة لنب����ي ف����ي قومه«، 
وم����ع هذا عاد ليمنح االأم����ل للمبدعين، 
وليقول لهم: لقد كانت تجربتي مريرة 
وقا�صية، و�صهرتي لم تاأِت على طبٍق من 
ذه����ب، ب����ل ج����اءت نتيج����ة رحل����ة �ص����اقة 
والت�ص����رد  والك����د  والجه����د  التع����ب  م����ن 
محّبت����ي  وعززته����ا  موهبت����ي  ����َقلتها  �صَ
لوطن����ي، فكون����وا متم�ص����كين بجذوركم 
وتاريخك����م واإرثكم وانطلق����وا من هنا.. 
م����ن قواعدك����م، الأن الو�ص����ائل المتاح����ة 
الت����ي  الو�ص����ائل  غي����ر  الي����وم  اأمامك����م 

اأجبرتني على الرحيل.
لك����ن.. م����ع ب����دء االحتف����ال، وانتظ����ار 
التقدي����م ال����ذي �ص����يبداأ بع����ده »المب����دع 
ل����م  المبدعي����ن  اإل����ى  ال����كالم  العرب����ي« 
الأن  القبي����ل،  ه����ذا  م����ن  �ص����يء  يح����دث 
عري����ف الحف����ل ق����ّدم م�ص����وؤول الثقاف����ة 
»العربي����ة« ليرح����ب بالمب����دع، ث����م ق����ّدم 
م�ص����وؤول الثقاف����ة المحلي����ة، بعدها جاء 

دور م�ص����وؤول االأدب »العرب����ي« فم�ص����وؤول 
االإع����الم  وم�ص����وؤول  »العرب����ي«،  الف����ن 
الم�ص����وؤولين  تقدي����م  وتوال����ى  العرب����ي، 
االإبداعيي����ن  والموفدي����ن والمبعوثي����ن 
ه����ذا  تج����ارب  ع����ن  للحدي����ث  »الع����رب« 
المب����دع وحكايته مع العالمية وانتزاعه 
اإعجاب المجتمع الغربي، وتطرقوا اإلى 
ف�ص����اءات الحري����ة الت����ي ُمِنح����ت ل����ه في 
الغرب����ة وتحدث����وا ع����ن تج����دده وذكائ����ه 
ل  تح����وَّ اأن����ه  بالت����راث، وكي����ف  ����كه  وتم�صُّ
اإل����ى من����ارة يهتدي بها الع����رب في عالم 

االإبداع خارج الوطن!
بع����د ذلك كله.. �ص����عد عري����ف الحفل 
الم�ص����وؤولين  و�ص����كر  المن�ص����ة  اإل����ى 
االإبداعيين »العرب« الذين تحدثوا عن 
هذا المبدع »العربي«، واختتم احتفالية 
التكري����م قائ����اًل: )اإلى اللق����اء مع مبدٍع 

»عربي« اآخر.. وال�صالم عليكم(!
نظ����ر المب����دع »العرب����ي« اإل����ى ثلَّ����ِة من 
المنزوي����ن  الحقيقيي����ن  المبدعي����ن 
ف����ي رك����ٍن م����ن اأركان القاع����ة وخاطبهم 
قائاًل: �ص����كراً لح�ص����وركم.. فح�صوركم 
ه����و عزائ����ي ف����ي ه����ذه الب����الد »العربية« 

الغريبة!

الروائية الفلسطينّية رجاء بكرية لـ »األسبوع األدبي«:
»عين خفشة« هي أكثر أعمالي الّروائّية تعبًا ومتعة

أنا والمتنبي وسيف الدولة
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قراءات

  كتب: د. خلف المفتاح
االإعالم���ي  والف�ص���اء  الكوني���ة  القري���ة  ع�ص���ر  ف���ي 
المفت���وح تق���وم و�ص���ائل االإع���الم الوازنة ب���دوٍر كبيٍر في 
ت�ص���كيل الراأي العام والوعي العام عند قطاعات وا�ص���عة 
م���ن الجماهير والتاأثير في �صيا�ص���ات ال���دول ومواقفها 
من الق�ص���ايا ال�ص���اخنة وت�ص���بح الم�ص���األة اأكثر خطورة 
اإذا كان���ت و�ص���ائل االإع���الم بم�ص���توى قوة وتقان���ة وتوزع 
الماكين���ة االإعالمي���ة االأميركي���ة م���ن حي���ث اإنه���ا توؤثر 
في �صيا�ص���ات اأكبر واأعظم قوة ع�ص���كرية واقت�صادية في 
العال���م توج���د وتوؤث���ر في الم�ص���هد الدولي ولو �ص���لطنا 
ال���ى  لتو�ص���لنا  االأمريك���ي  االإع���الم  دور  عل���ى  ال�ص���وء 
مجموعة ا�ص���تنتاجات تدل على قوته واإمكاناته الهائلة 
وم���دى تاأثي���ره ف���ي الداخ���ل االأميرك���ي وعلى م�ص���توى 
ال���راأي الع���ام العالم���ي فالوالي���ات المتح���دة االأميركية 
تمتل���ك اأكب���ر تر�ص���انة اإعالمي���ة ف���ي العال���م حي���ث تبث 
وكاالت اأنبائها وتتحكم ب� 80 بالمئة من ال�صور المبثوثة 
وتنتج اأو تن�صر 75 بالمئة من االأفالم ال�صينمائية وتزود 
وكالة االأ�صو�ص���يتد بر�س 1600 �صحيفة كبرى باأخبارها 
اإ�ص���افة ل���� 5900 محط���ة اإذاعي���ة وتلفزيوني���ة وي�ص���ارك 
االأميركيون باأكثر من 75 بالمئة من خطوط االإنترنيت 
وت�صيطر �صركات غوغل وفي�صبوك وتويتر على الف�صاء 
االفترا�صي و�صبكات التوا�صل االجتماعي بحيث ن�صبح 
اأمام اإمبراطورية م�صيطرة في الف�صاء الرمزي اإ�صافة 
الرئي����س  الم�ص���در  اإن تعتب���ر  اإن  �ص���ي  اأن محط���ة  ال���ى 
لالأخب���ار الم�ص���ورة ف���ي العال���م ولعل اأحدث الدرا�ص���ات 
ت�ص���ير اإلى اأن المواطن االأميركي ي�صاهد ويتابع ق�صايا 
فكري���ة وثقافي���ة وفنية م���ن التلفاز واالإذاعة والم�ص���رح 
وال�ص���ينما والمطالعة نحو 3400 �ص���اعة في ال�صنة ومن 

ثم يت�ص���كل لديه وعي وموقف من خالل تلك العنا�ص���ر 
والمناب���ر عل���ى تنوعه���ا وتكم���ن الم�ص���كلة هن���ا ف���ي نوع 
تل���ك  تحمل���ه  ال���ذي  والمحت���وى  والخط���اب  الر�ص���الة 
المنابر وتعامله بمو�ص���وعية مع االأحداث �ص���واء اأكانت 
داخلية اأو خارجية حيث نجد ولالأ�ص���ف اأن اأغلب و�صائل 
االإع���الم االأميركي���ة ال تتعام���ل بهذه ال�ص���ورة اذا علمنا 
حج���م ال�ص���طوة وال�ص���يطرة والنف���وذ ال�ص���هيوني عل���ى 
و�ص���ائل االإع���الم تلك وت�ص���ويق بع����س الق�ص���ايا الكاذبة 
والم�ص���للة لل���راأي الع���ام ف���ي ظ���ل غي���اب وجه���ة النظر 
االأخ���رى او تغييبها وبقاء الجمهور ا�ص���ير رواية واحدة 
حيث �صورت و�ص���ائل االإعالم االأميركية ق�صية ال�صراع 
العربي ال�ص���هيوني على ان االإ�ص���رائيليين هم ال�صحايا 
ب���ل ومحب���ون لل�ص���الم واأن الكراهية تم���الأ قلوب العرب 
والفل�صطينيين تجاه اإ�صرائيل واليهود ولم ين�صج حتى 
االآن جي���ل �صيا�ص���ي خ���ارج اإطار ه���ذه ال�ص���ورة النمطية 

المعكو�صة.
اإن اأي تحلي���ل لل�صيا�ص���ة االأميركي���ة ف���ي المنطقة هو 
نت���اج عنا�ص���ر داخلية تتفاعل �ص���من موؤ�ص�ص���ات ومراكز 
�ص���غط  وجماع���ات  اقت�ص���ادية  وق���وى  ودرا�ص���ات  بح���ث 
منظم���ة )لوبي���ات( تفعل فعله���ا في الم�ص���رح االأميركي 
المك�ص���وف والمتعدد ي�ص���اف اليه���ا الكونغر�س ومراكز 
الدرا�ص���ات اال�ص���تراتيجية الت���ي يزي���د عدده���ا على 200 
مركز متخ�ص�س عملت ب�صكل ممنهج ومركز على تعبئة 
الذاكرة الجمعية االأميركية ب�ص���ورة �صلبية نمطية عن 
العرب والم�ص���لمين على وجه العموم على انهم م�ص���در 
االره���اب وبوؤرته ولتحديد دور تلك الو�ص���ائل وتاأثيرها 
اإن  هيرم���ان:  اإدوار  يق���ول  االأميركي���ة.  ال�صيا�ص���ة  ف���ي 

وظيف���ة االإع���الم االأ�صا�ص���ية ه���ي كون���ه ال�ص���اعد الموؤيد 
للنخ���ب الحاكم���ة بحيث يعر����س المجريات ويناق�ص���ها 
�ص���من االأط���ر المقبول���ة ل���دى المراج���ع العلي���ا ، وهذا 
ي�ص���ير الى عدم م�صداقية ماي�ص���مى الحرية االإعالمية 
الت���ي يدعي اأنها قائمة في اأمي���ركا ويوؤكد ذلك الباحث 
واالإعالمي �ص���يغال بقوله: اإن جريدتي نيويورك تايمز 
ووا�ص���نطن بو�صت ت�صعان عناوينهما الرئي�صية وكاأنهما 
اأ�ص���به ما تكونان ل�ص���ان حال النخبة ال�صيا�ص���ية وي�ص���ير 
الباح���ث والمفكر العربي فواز جرح�س اإلى دور و�ص���ائل 
االإعالم االأميركية في ت�صويه �صورة العرب والم�صلمين 
بقوله : تحول االإ�ص���الم والم�ص���لمون ومن بينهم العرب 
ال���ى اأنب���اء يومية ف���ي العق���ل االأميركي بع���د اأحداث 11 
اأيلول 2001 ، ومن خالل مراجعة لمثل هذه االآراء نرى 
اأن و�صائل االإعالم االأميركية لم تقدم �صورة مو�صوعية 
عن الق�ص���ايا العربية وال �ص���يما الق�ص���ية الفل�ص���طينية 
وم���ا جرى ويج���ري على ال�ص���احة ال�ص���ورية م���ن اإرهاب 
وقتل وتجويع واإرهاب اقت�صادي بل كانت منحازة تماماً 
لوجه���ة النظ���ر االأخ���رى وروايتها لالأح���داث وهنا يرى 
المفك���ر والمحلل اال�ص���تراتيجي اأدمون غري���ب اأن مرد 
ذل���ك يع���ود العتم���اد االأميركيين على و�ص���ائل اإعالمهم 
المنح���ازة واأ�ص���يرة الرواية ال�صيا�ص���ية والجهل والتحيز 
الذي مرده اأ�صباب تاريخية وثقافية ودينية وت�صابه نمط 
التفكي���ر لدى ال�ص���حفيين االأميركيين ح���ول االأحداث 
ف���ي المنطقة والتعاط���ف مع اليهود االإ�ص���رائيليين من 
اأغلبية ال�ص���عب االميركي وال �ص���ك اأن اأحد اأ�ص���باب ذلك 
من وجهة نظرنا هو �صعف الن�صاط العربي واالإ�صالمي 
ف���ي ال�ص���احة االأميركية وع���دم اال�ص���تثمار فيه���ا ثقافياً 

و�صيا�ص���ياً واقت�ص���ادياً واعالمي���اً وع���دم معرفة اأ�ص���اليب 
التعاطي مع و�ص���ائل االإعالم االأميركية التي تركز على 
الحد المثير دون و�ص���عه في �ص���ياقه ال�صحيح وخلفيته 
التاريخية مع اإخفاقنا في طرح وجهات نظرنا وتعريف 
االأميركيي���ن بحقيق���ة م���ا يج���ري ف���ي المنطق���ة واأم���ام 
تل���ك ال�ص���ورة ال ب���د م���ن ا�ص���تراتيجية عربي���ة �ص���املة 
لمواجه���ة ما يج���ري في الم�ص���رح االإعالم���ي والثقافي 
االأميرك���ي وه���و م�ص���رح مفتوح وقاب���ل لال�ص���تثمار عبر 
عمل منظم ت�ص���اهم فيه موؤ�ص�ص���ات عربي���ة وفاعلين في 
المغترب اإ�ص���افة لل�ص���فارات العربية والمراكز الثقافية 
المتواج���دة  المغتربي���ن  ورواب���ط  الموج���ودة  العربي���ة 
ب�ص���كل وا�ص���ع ف���ي الغ���رب واالأميركيتي���ن اإ�ص���افة لقوى 
المجتم���ع المدن���ي وق���وى �ص���ديقة للعرب لها �ص���وتها 
ونفوذه���ا تحتاج للدعم والتوا�ص���ل معه���ا لجهة نفوذها 
ف���ي اأو�ص���اطها ال�ص���عبية والمجتمعي���ة ومراك���ز الق���رار 
و�ص���ناعة الراأي العام وهنا تبرز الحاجة لال�صتفادة من 
طاق���ة االإعالميي���ن واالأكاديميين عب���ر تنظيم حمالت 
عالق���ات عام���ة عربي���ة اأميركي���ة وتب���ادل وف���ود ر�ص���مي 
و�ص���عبي وتزوي���د تل���ك الوف���ود بكل م���ا يفيد ف���ي تغيير 
ال�ص���ورة النمطية ال�صلبية المتجذرة في العقل الغربي 
الجمعي عن العرب والم�صلمين بحكم ما جرت االإ�صارة 

اإليه اإ�صافة اإلى خطاب الفكر اال�صت�صراقي.
اإن تع���دد و�ص���ائل االإع���الم وتنوعها وانت�ص���اره الوا�ص���ع 
وانفتاحه���ا ي�ص���اهم ال���ى ح���د كبي���ر ف���ي نج���اح  مهم���ة 
ا�صتراتيجية و�صرورية كهذه ال �صيما  اأننا نمر بظروف 
تاريخية ومف�ص���لية �ص���عبة ربما حددت م�ص���تقبل اأمتنا 

ووجودنا ودورنا الح�صاري.

اإلعالم األمريكي ودوره في السياسات المناهضة للعرب

ولد الراحل عام 1938م في قرية)بعمره( التابعة ل�ص���افيتا وهي ت�صرف 
على نهر االأبر�س باإطاللة جميلة وافرة ال�صجر، امتازت بكثرة المتنورين 

واأ�صحاب الفكر والراأي.
تلقى تعليمه في المراحل االأولى في �صافيتا وتخرج من جامعة دم�صق 

عام 1963م حاماًل اإجازة في اللغة العربية واآدابها.
عمل في التدري�س بين �ص���ورية والكويت حتى العام 1999م �ص���نة اإحالته 

اإلى التقاعد.
كان يمتاز ب�صخ�ص���ية جذابة محببة قريبة اإلى القلب تترك اأثراً في كل 

من يلتقيهم.
امت���از بعالقات و�ص���داقات وا�ص���عة مع كل �ص���رائح المجتمع، ون�ص���تطيع 

القول باأنه تكامل َخْلَقاً وُخُلَقاً، فكان دائم االبت�صام وب�صره في وجهه.
نال الجائزة الثانية في جامعة دم�صق عام 1981 وجائزة نقابة المعلمين 

االأولى عام 1983 والجائزة االأولى من النقابة 1984م.
كان محا�ص���راً ن�ص���طاً في المراكز الثقافية كافة و�ص���ارك في الكثير من 

المنا�صبات العامة. 
موؤلفاته:

ديوان �صعر بعنوان )االآتي من الزمن االآخر(.
�صل�صلة تعليم النحو الم�صورة.

�صارك في تاأليف مناهج اللغة العربية المدر�صية.
كما عمل في لجنة تمكين اللغة العربية الفرعية.

وع�ص���واً ف���ي لجنة اللغ���ة العربية ف���ي المجل����س االأعلى لرعاي���ة االآداب 
والفنون والعلوم في دم�صق. حتى وفاته.

والبد من وقفة ولو �صريعة مع ديوانه )االآتي من الزمن االآخر(:
�ص���در ه���ذا الدي���وان ع���ام 1996م، يحوي خم�س ع�ص���رة ق�ص���يدة في مئة 

واثنتي ع�صرة �صفحة.

وتمتد زمنياً طوال اأربعة وثالثين عاماً من 1962 وحتى عام 1996م.
في �ص���عره لغة اأنيقة جزلة �ص���فافة تنم عن ذوق فني م�صربل بالف�صاحة 

ال�صل�صة وهو الممتلك لنا�صية اللغة.
يكتب في بدايته كالمقدمة يقول:

» قارئي..! اأنا االآخر!
ال�صعر ال يحتاج اإلى مقدمة اإال اأن تكون قب�صاً من �صوء اأو مثل مفتاح.

هل ال�صعر من فنون القول؟ اأم القول من اأبعاد ال�صعر ؟!«
ويعترف باأنه يقف في برزخ بين القديم والحديث وهّمه القارئ.

كما يرى اأن ال�صعر ايقاع الحياة في �صرفة الم�صتقبل. 
يظهر في ق�ص���ائده �صاعراً رومان�صياً تاآلف مع الطبيعة فاأك�صبته رهافة 

اح�صا�س وم�صاعر.
تناولت مو�صوعات الديوان:

1- الرف�س والغربة. 
2- الحرف وال�صاعر.

يقول:
َرَكعْت-يا �صم�س- األف فانه�صي

تعبْت في لون خديِك يدي.
3- دي���ن ال�ص���اعر الذي يوؤك���د انتماءه اإليه وهو االآت���ي من الزمن االآخر، 

هو دين ال�صفاء بجوهره ال�صفاف.
يقول: 

انا ديني ال�صفاء اآن�صت فيه
رحلتي في معارِج الروح حجي

و�صيامي براءتي من دم االإن�صان
وزكاتي العطاء من نبعة االإيمان.

ال�ص���اعر عي�ص���ى حبي���ب يمتلك نا�ص���ية اللغ���ة العربية الف�ص���يحة بح�س  

�صعري.
ولدي���ه ق���درة على ت�ص���نيع 
المفردات في قوالب �صرفية 
طاق���ات  تفتي���ق  عل���ى  تق���وم 
ت���رد  مث���اًل  الكامن���ة،  اللغ���ة 

كلمة )ترتفئان( من مرفاأ 
وكلم���ة )انج���ذر( من جذر 

وغيرها الكثير..
وظف في �صعره ثقافته الدينية والتاريخية واالإ�صالمية والعالمية.

كما اأن ل�صعره عمقاً فل�صفياً يقول في رثاء �صديقه ال�صيخ يحيى عي�صى:
الكون دائرة بال جهة تدور

وال�صم�س حبة خردل فيها تطيُر
يبقى خيال الفكر في اأفالكها

ويعود طرف الظن وهو ح�صيُر
واالأر�س مثل َهبابة يم�صي بها

�صيل الغبار الناظُم المنثوُر
يحيى وللقلم الجريء ل�صانُه

اأيقاُل �صعٌر اأم ي�صّب �صعوُر.
في الختام اأقول: الراحل )عي�ص���ى حبيب( كان �ص���اعراً وباحثاً في اللغة 
العربي���ة، و�ص���يبقى خال���داً في ذاك���رة اأ�ص���دقائه ومحبيه وح�ص���به اأنه كان 

اإن�صانا. 
لروحه الرحمة والمغفرة.

في رحيل األديب الكبير عيسى حبيب
  كتب: منذر يحيى عيسى 

قام ال�ص���يدان د. محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب العرب واالأ�صتاذ 
ال�ص���اعر توفيق اأحمد نائب رئي�س االتحاد في �ص���ورية،ظهر يوم ال�ص���بت 
2022/1/29 بزي���ارة االأديبة واالإعالمية الكبيرة ال�ص���يدة نهلة ال�صو�ص���و 
اطمئنان���اً عل���ى �ص���حتها واأحوالها والوق���وف على اآخ���ر نتاجاتها االأدبية 
واالإبداعي���ة، ت���م الحدي���ث خ���الل الزيارة ح���ول عمل ون�ص���اطات االتحاد 
ه���ذه االأيام وم�ص���اريعه المتنوع���ة التي تهدف اإلى خدمة جميع اأع�ص���اء 

االتحاد.



اكت�ص���فت خالل البحوث والدرا�ص���ات الم�ص���رحية االأكاديمية التي اأعدها لالأدب الم�ص���رحي في العالم 
عبر التاريخ، نق�صاً فادحاً في درا�صة الم�صرح ال�صوري القديم. 

اأقول »نق�ص���اً« لكي ال اأقول )انعدماً( الأن االإ�ص���ارات النادرة التي اأ�ص���ارت اإلى ذلك ال تعطي اأدنى فكرة 
عن وجود هذا الم�ص���رح اأ�ص���اًل، ولوال تلك الم�ص���ارح الموجودة على االأرا�صي ال�صورية منذ اأقدم الع�صور 

حتى اليوم، لكان يمكن نفي وجود هذا الم�صرح اأ�صاًل.
���ه اأم���ر محزن ٌ وموؤثر اأن تغيب هذه الدرا�ص���ات، كم���ا يدلُّ على جحود  اإنَّ
كبير من الدار�صين في العالم تجاه الم�صرح في �صورية القديمة )واأق�صد 

طبعاً �صورية الطبيعية، اأو بالد ال�صام بعامة(. 
اأقول جحوداً اإذا �ص���لمنا بمقولة: »لكل اإن�ص���ان متح�ص���ر ف���ي هذا العالم 
وطن���ان، وطن���ه االأم و�ص���ورية«، و�ص���واء ن�ص���بت ه���ذه المقول���ة لعال���م االآثار 
الفرن�ص���ي اأندري���ه ب���ارو André Parrot اأو ل���� )�ص���ارل فيرل���و( الذي 
حلل الن�ص���و�س الم�ص���مارية ف���ي اأوغاريت، فاإنه���ا مقولة توؤكده���ا الوقائع 
والمكت�ص���فات االأثرية، وكذلك االآداب العالمية واالأ�ص���اطير والميثولوجيا 
العالمي���ة؛ اإذن �ص���ورية هي )وطن العال���م( ومنها انبعثت الح�ص���ارة، وهي 
رت لالإن�ص���انية جمع���اء االأبجدي���ة، واأ�ص���طورة الخل���ق االأول���ى  الت���ي �ص���دَّ
»البي�ص���ة الخالق���ة«، وفيه���ا عا����س اآدم واأوالده بعد خروجه م���ن جنة عدن 
المفتر�ص���ة، اإل���ى الجن���ة االأر�ص���ية ف���ي غوط���ة »ال���دار الم�ص���قية« ومن ثم 
اإل���ى »حرم���ون« ويعن���ي )جب���ل الحرم���ان( بع���د جريم���ة قابيل بح���ق اأخيه 
هابيل. وفيها عا�س نوح وعا�ص���ر الطوفان ال�ص���هير،  وفيها اأحداث ملحمة 
»قلقامي����س«، وهي التي منحت العالم النوتة المو�ص���يقية، وبحور ال�ص���عر، 
والتراني���م الكن�ص���ية الثماني، وه���ي التي منحت اللغة »اليوني���ة« اليونانية 
حروفه���ا واأ�ص���ولها اللغوية، ومعظم مفرداتها. والمهند�ص���ون ال�ص���وريون 
هم الذين عمروا روما نف�ص���ها، واأ�ص���همت �ص���ورية في االإ�ص���عاع الح�ص���اري 
الرئي����س ف���ي العالم، ومع ذلك لم يكتب اأحد تلك الطقو�س التعبدية التي 
انطلق منها الم�صرح العالمي، منها تحديداً ومن م�صر التي اأ�ص�س فيها ال� 

»هيك �صو�س« )الملوك الرعاة ال�صوريون( �صالالت حاكمة...
وح���ده  ينف���رد )هي���رودوت( في كتاب���ه )التاريخ( باإي���راد اإ�ص���ارت اإلى اأن 
الم�ص���رح في �صورية وم�صر �ص���بق اليونان بقرون عدة، ويوؤكد اأن م�صرحية 
)اأوزري����س و�ص���يت( هي الت���ي مهدت لقيام الم�ص���رح في اليون���ان، فكيف اإن 
علمنا اأن اأ�صطورة )اأوزري�س و�صيت واإيزي�س( هي اأ�صطورة م�صرية-�صورية 

م�صتركة!
ولقد اأ�ص���ار الموؤرخ ال�ص���وري )فيلو الجبيلي( اأو »فيلو البيبلو�ص���ي«  اإلى اأ�ص���بقية االأ�ص���طورة والم�صرح 
ال�ص���وريين على الم�ص���رح اليوناني بقرون عدة، ويوؤكد فيلو –الذي عا�س في القرن االأول الميالدي- اأن 
تل���ك الطقو����س جميعاً اأخذت بمجملها من االأ�ص���اطير ال�ص���ورية. في حين اأكد الكاتب والموؤرخ ال�ص���وري 
)�ص���نكن يتن( – الذي عا�س قبل فيلو الجبيلي باأربعة قرون – اأن االأ�ص���طورة ال�ص���ورية �ص���بقت اليونان 

باأكثر من ع�صرين قرناً. 
وم���ع ذل���ك كله ل���م يكتب اأحد عن تلك الم�ص���ارح التي كانت قائمة في �ص���ورية عندم���ا زار )هيرودوت( 

�صورية وم�صر في القرن الخام�س قبل الميالد، ولم تلفت تلك الم�صارح نظر اأحد!؟
فلماذا كانت موجودة اإذن؟ وماذا كان ُيقدم على تلك الم�صارح؟

اأ�ص���ئلة م�ص���رعة، لتوقف اأحد عندها، لكني اآليت على نف�ص���ي اال�ص���تمرار في البحث اإلى اأن و�ص���لت اإلى 
نتائ���ج -اأعتق���د اأنها غير م�ص���بوقة- الأنها و�ص���لت اإلى مطارح بكر، متزوداً بمعرفت���ي للغات القديمة التي 
عملت اأوال على ت�ص���حيح الترجمات، والت�ص���حيفات التي جانبت ال�ص���واب، واأعمل على جمعها في كتاب 

عن االأدب الم�صرحي في العالم، بدءاً من �صورية القديمة ومن م�صر القديمة.
لكن الالفت اأن �صورية الحالية، اأو ما تبقى من �صورية هي اأحد  االأوطان القليلة التي مازالت مق�صمة 
ف���ي ه���ذا الكوك���ب، و، وقليل���ون من يطالب���ون بتوحيده���ا وتحريره���ا، فلماذا ه���ذا الجحود تج���اه »وطن 

الح�صارة« االأول!؟!
اإن االآداب جميع���اً خرج���ت م���ن الثقاف���ة ال�ص���ورية القديمة، خا�ص���ة بع���د اأن توحد القطران الم�ص���ري 
وال�ص���وري ف���ي عهد »الهيك �ص���و�س« واجتمعت العلوم جله���ا في اأيدي العلماء برعاي���ة الملوك-الفراعنة 
اآنذاك... فالثقافة  ال�صورية على تنوعها وتنوع اأقوامها تحت م�صمياتهم التاريخية كانت بمجملها ثقافة 
واحدة ل�ص���عوب هي في االأ�ص���ل اأبناء عمومة ا�ص���توطنوا تلك المناطق الغنية بالمياه منذ فجر التاريخ، 
فالكنعانيون الذين ا�ص���توطنوا ال�ص���احل ال�ص���وري قدموا للعالم لي�س اللغة فح�ص���ب، ولي�س »الفينيق�س« 
فقط، بل زودوا الب�صرية بالميثولوجيا التي قراأناها في الفل�صفات القديمة انطالقا من )جبل �صفون( 

»االأقرع«، و�صاهدناها في الديانات ال�صماوية فيما بعد.
والعموريون »االأموريون« واالآراميون واالآ�صوريون –�صكان الداخل ال�صوري، ما يلي حرمون الغربي- 
قدم���وا للح�ص���ارت لي����س االأ�ص���اطير فح�ص���ب، بل الهند�ص���ة المائي���ة،  والهند�ص���ة االأر�ص���ية المتبدية في 
طرق القوافل، والهند�ص���ة المعمارية والعلوم واالآداب وكذلك العقائد واالأ�صاطير والمثيولوجيا وجميع 
�صنوف العلم والمعرفة، ومع ذلك ي�صتمر الجحود تجاه �صورية –طبعاً- اإن لم يرفع اأهل البالد الحيف 

عن كاهلها.

قضايا وآراء
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 كتب: داود أبو شقرة 

سورية 
القديمة

أحد مهدي 
المسرح 
اليوناني

وحده  ينفرد 
)هيرودوت( في 
كتابه )التاريخ( 

بإيراد إشارت إلى 
أن المسرح في 
سورية ومصر 
سبق اليونان 

بقرون عدة

  كتب: أيمن رزوق

ممدوح عدوان »في ذكراه
بال ضفاف ..وال جهات«

تلمح راية االإنك�صار.. دائماً.. قريبة، اإن لم نقل، 
مال�صقة لعينيه..

وكاآخ���ر  الكثي���رة..  بانت�ص���اراته  مهزوم���اً 
»الريفيي���ن« المطرودي���ن من قراه���م الى جحيم 
»ريف المدن الكبيرة« يتلعثم بف�صاحته المنقولة 

حرفياً من كتاب »الحريم والحرمان«.
ك���م م���ن االأقمار ،تغت�ص���ل ب�َص���عره.. وت���ود لو اأن 
حنط���ة الوق���ِت تر�س �ص���نابل موتها، عل���ى اأطراِف 
عم���ٍر تهال���ك ف���ي اأقبي���ة ال���كالم.. وعل���ى اأر�ص���فة 
الحكاي���ات الت���ي ماَزّي���َن عنقه���ا اإال حبل م�ص���نقة، 
اأو م���ا ي�ص���به كرم���اً، تحا�ص���ره ع�ص���افير الدوري، 

الهاجرة.. و�صائد اأنثاها..
مرهوناً لما ي�ص���به »ن�صرة االأخبار« حيث »نك�صة 

جيل« قد زنرت جياًل من ال�صعراء.
كم كان غيمهم ماطراً..

وكم األوان حزنهم ترنحت على اأكتاف قما�صها.. 
اأو احترقت ..

وه���ذا ال���ذي توجع���ت اأ�ص���ابعه.. م���ن تلويح���ة 
االأيدي المتعبة.. اأ�صاًل.. يقف مكتوفاً على »باب 

خيبر«.. حيث اآخر االأبواب المغلقة.. ب�صعره...
مم���دوح عدوان: حي���ن لفحته �ص���م�س الكتابة.. 
اأي�ص���اً،  وال�ص���نديان  االأ�ص���يل..  الت���راب  م���ن  ك���م 
احت���اَج، ك���ي يخيط ح���روف قلب���ه.. نبعاً واأع�ص���اباً 

وبع�س المطر..
  م���اذا يحدث،حي���ن يكت���ب �ص���اعر »ال ب���د م���ن 
ق���د  »التعمي���م«  خيان���ة  تك���ون  ه���ل  التفا�ص���يل« 
ا�ص���تعمرت كي���ان المنابر، واأوراق »المنا�ص���لين«.. 

اأم اأن بي���ادر قلوبن���ا تكون قد فا�ص���ت على اأطراف 
عمٍر مذاب بتنهداته..

  ي�صكنه ليل، منذور للخوف
حيث الدماء تدق النوافذ والمنافي،

اأبداً اليها تم�صي ينابيع التعب
وهذا اأي�صاً.. واأي�صاً، قبل اأن ياأتي زمن »الحب«  
الم�ص���تحيل.. على عكاٍز اأو بدونه.. اأو على �صهوة 
ري���ح .. حي���ث ذاكرت���ه، وجه���اً لوج���ه، م���ع ذاك���رة 
االأي���دي المتعب���ة ..وتلويحته���ا االأخي���رة.. لمكان 

تتكئ الحياة  »فيه« على �صجادِة الموت..
ربما

ه���ي حال���ة انتظار ..كاأن حقيبة الم�ص���افر اأبداً.. 
بين يديه، و»تم�ص���ي القطارات«، ال تكترث لعناق 

اأو اأر�صفة.. اأو اأغاني..
..ال دروب اإلى روما..وال اإلى غيرها

كل م���ا علي���ك.. اأن ت�ص���ند مدخن���ة، اآخ���ر العمر، 
بعكاٍز من ورق اأو من حريق.

..االأماك���ن ال تت�ص���ع.. لي�س الأنها �ص���يقة فقط، 
ولي�س الأنها قبٌر فقط..

فقط الأنك »نافر«.. تهرب ممن ياألفونك..
حتى �صوارع »م�صياف« 
حيث كل �صيء مرتفع 

نب�ُس القلب
والكالم الرجيم..

بال �صفاف وال جهات..
ممدوح.. خاط �صيئاً ي�صبه رداء الروح.

تعزية
رئي�����س اتح����اد الكتاب العرب واأع�ص����اء المكتب التنفي����ذي ومجل�س اتحاد الكتاب 

واأع�صاء االتحاد  يتقدمون باأ�صدق التعازي  من  ذوي  ال�صاعر رجب كامل عثمان  

ع�صو اتحاد الكتاب، للفقيد الرحمة ولذويه ال�صبر وال�صلوان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

ف���ي مدين���ة ت���ل منين التابع���ة لمحافظة ريف دم�ص���ق رح���ل اإلى رحمة 
اهلل االأدي���ب ال�ص���اعر رج���ب كام���ل عثم���ان ع�ص���و اتح���اد الكت���اب العرب، 
ونياب���ة ع���ن المكت���ب التنفي���ذي ومجل����س اتح���اد الكت���اب الع���رب ق���ام د. 
محم���د الحوران���ي رئي����س اتح���اد الكت���اب الع���رب ف���ي �ص���ورية و االأ�ص���تاذ 
ال�ص���اعر توفي���ق اأحمد نائب رئي����س االتحاد بتقديم واج���ب العزاء الأهل 
 وذوي الفقي���د ف���ي مدين���ة التل، ورافقه���م بع�س العاملين ف���ي االتحاد.

 للفقيد الرحمة والأهله ال�صبر وطول العمر.



ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القلب.

جبران خليل جبران

قراءاتشعر
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  كتب: أ . د. سام عمار

ترك����ت االأزم����ة الت����ي مرت بها �ص����ورية، التي ل����م تنتِه بع����ُد، ندوباً 
عميق����ة ج����ّداً ف����ي مختل����ف جوان����ب حي����اة المجتم����ع ال�ص����وري. اإنها 
َف من اأجلها مئات مليارات  نتيجُة حرٍب كونّيٍة اأُِعدَّ لها بعناية، وُوظِّ
الدوالرات، بهدف تهديم ركائز الدولة ال�صورية وتمزيقها، تمهيداً 
����ن ال�ص����هيونية  لتمزي����ق المنطق����ة باأ�ص����رها، وتحقيق����اً لُحُل����ٍم ُيمكِّ
من ال�ص����يطرة على المنطقة باأ�ص����رها وتقا�ص����م ثرواتها مع ال�ص����يد 
االأميرك����ي. وهذا يعني ل����و اأن الهدف تحقق، نهايًة اأبدية للق�ص����ية 

الفل�صطينية. 
غير اأن ال�ص����مود االأ�ص����طوري للدولة ال�ص����ورية اأحال ذلك الُحُلم 
اإل����ى �ص����راب، فال مئات الملي����ارات نفعت، وال مئ����ات اآالف المرتزقة 
اأْحَن����ُك  وال  اأْج����َدْت،  االأ�ص����لحة  اأطن����ان  اآالف  ع�ص����رات  وال  اأفلح����وا، 
المخططاِت التي َحَبَكْتها اأقوى اأجهزة مخابرات العالم ا�صتطاعت 
اأن ُتف����كِّك الدول����ة ال�ص����ورية، وته����زم ال�ص����عب ال�ص����وري، والجي�����س 
ال�ص����وري. و�ص����ّر ه����ذا التما�ص����ك المذه����ل للدولة ال�ص����ورية ب�ص����يط 
بقْدر ما هو معقد، و�ص����هل الفهم بمقدار ما هو �ص����عب: اإنه االإيمان 
الرا�ص����خ بالوط����ن، والتم�ص����ك به اإلى درجة االن�ص����هار، والت�ص����حية 
م����ن اأجل����ه ب����ال ح�ص����اب. اأم����ا ركائ����زه فثالث����ة تعم����ل متالحم����ًة في 
تناغم وتما�صك لي�س لهما نظير، وهي: �صعٌب عظيم موؤمن بوطنه 
وبالعي�����س عل����ى ترابه بكرامة، تدير �ص����وؤونه موؤ�ص�ص����ات تمّتعت على 
مدى االأزمة بكثير من الوعي والتما�ص����ك؛ وجي�ٌس عقائدي با�ص����ل 
يعمل ب�ص����مود ووعي مده�َصْين، وي�صحي بال ح�صاب؛ وقائٌد �صجاٌع 
����ك بوطنه في اأحلك الظروف ول����م يغادْره كما اأُريَد له،  حكيٌم، تم�صَّ
وكما فعل اآخرون، بل ظل يدير المعركة بِحنكة و�صالبة مذهلَتْين، 

را�صَخ االإيمان بالن�صر في النهاية. 
عل����ى اأن االإن�ص����اف والمو�ص����وعية يقت�ص����يان اأن ُن�ص����يف عام����اًل 
رابع����اً خارجّي����اً كان له دور كبير جّداً ف����ي دعم هذا الثالثي المبدع، 
وم�ص����اعدته عل����ى تحقي����ق الن�ص����ر، وه����و دع����م الحلفاء واالأ�ص����دقاء 
)اإي����ران، وحزب اهلل، ورو�ص����يا، وال�ص����ين( غي����ر المحدود اقت�ص����ادّياً 

وع�صكرّياً و�صيا�صّياً. 
ُة ناق�ص����ًة �صاأُ�ص����ير فقط اإ�صارة عابرة  ولكيال تبقى ال�ص����ورُة الكلَِّيّ
����لَّلين من فئات ال�ص����عب، الذين ا�ص����تخدمهم  ����اّلين والم�صَ اإل����ى ال�صّ
رعاة االإرهاب الإ�ص����عال االأزمة في بدايته����ا، وزيادة اأُوارها فيما بعد، 
ْوهم بالمعار�ص����ة الم�ص����ّلحة المعتدل����ة! وه����ذا م�ص����طلٌح  حت����ى �ص����مَّ
ِبْدَع����ٌة مخَتلَ����ٌق غري����ٌب عل����ى الن�ص����ال ال�صيا�ص����ي الديموقراطي، لم 
ُي�صتعمْل، ولن ُي�صتعَمَل في اعتقادي، خارَج نطاق الحال ال�صورية. 

�ص����وريُة: الوط����ُن وال�ّص����عُب والدول����ُة والقائ����ُد عل����ى  وانت�ص����رت 
االإره����اب و�ص����انعيه وداعمي����ه بعد ع�ص����رة اأع����وام من الكف����اح العنيد 
����ِني. لق����د اأقرَّ بذلك َم����ْن خلقوا الم�ص����كلة واأداروها وطوروها  الُم�صْ
واأنفق����وا عليه����ا ب����ال ح����دود. نع����م! انت�ص����رت �ص����ورية عل����ى االإرهاب 

وداعميه، ولكّن المعركة لم تنتِه بعُد.
انت�ص����رت �ص����وريُة مثخنًة بالجراح، مليئة بالندوب! ع�صُر �صنوات 
م����ن االأزم����ة كان����ت كفيلة ب����اأن َتُهزَّ بعن����ٍف منظومَة القي����م التربوية 
واالجتماعي����ة واالأخالقي����ة والثقافي����ة وال�صيا�ص����ية واالقت�ص����ادية، 
فانت�ص����ر الّنف����اُق والف�ص����اُد، وع�ّص�ص����ا ف����ي النفو�����س المري�ص����ة، وَكُثر 
تّج����ار االأزم����ة، و�ص����عاف النفو�����س ف����ي المجتم����ع، وف����ي موؤ�ص�ص����ات 
الدول����ة. وكان ذل����ك اأ�ص����دَّ و�ص����وحاً ف����ي المناطق الت����ي خرجت عن 
�ص����لطة الدولة، وتوّلت فيها التنظيم����ات االإرهابية المتطّرفة اإدارَة 
المجتمِع باأ�ص����لوبها ومنطقها المتخلَِّفْين لتعيده بذلك اإلى عقلية 

القرون الو�صطى.
وللحديث عن تاأثير االأزمة في اأطفالنا يجدر بنا تق�صيمهم اإلى 
اأرب����ع فئات َتَبعاً للمنطقة الت����ي يوجدون فيها. اأوالها فئة االأطفال 
الذين يعي�ص����ون ف����ي مخيمات اللجوء خ����ارج الوطن؛ فه����وؤالء اأُِريَد 
له����م اأن يخرج����وا م����ن وطنه����م لتفريغه من �ص����كانه، وُي����َراُد لهم اأن 
ي�ص����توِطنوا حيث هم. اإنهم يتعر�ص����ون لعملية غ�ص����يل دماغ مكثَّفة، 

، ويتحّول����وا اإلى اأدوات  ُي����راُد له����م منها اأن ين�َص����ْوا انتماَءهم الوطنيَّ
لي تهجيرهم الم�صَطَنع. وهوؤالء الم�صاكين يحتاجون،  تخدم مموِّ
اإذا م����ا ُقيِّ�����سَ لهم اأن يع����ودوا اإلى الوطن، وهذا اأملن����ا ورجاوؤنا، اإلى 

اإعادة تاأهيل على المواَطَنة في مختلف جوانبها.
وثان����ي الفئ����ات ت�ص����م اأولئ����ك الذين ما زال����وا ف����ي المناطق التي 
ت�ص����يطر عليه����ا التنظيم����ات االإرهابية. وه����وؤالء يخ�ص����عون لعملية 
غ�ص����يل دم����اغ اأق�ص����ى، الأنه����م ُيعلَّمون، ف�ص����اًل عن قت����ل روح االنتماء 
والقت����ل  والحق����د  والتع�ص����ب  التخل����ف  ثقاف����َة  عنَده����م،  الوطن����ّي 
والتدمي����ر. وه����وؤالء الم�ص����اكين �ص����يعودون اأي�ص����اً اإلى َكَن����ف الدولة 
بع����د الق�ص����اء عل����ى التنظيم����ات االإرهابي����ة وتحرير المناط����ق التي 
ت�ص����يطر عليه����ا. وه����م بالتاأكيد �ص����يكونون بحاجة اإلى اإع����ادة تاأهيل 
اأكث����ر تعقي����داً؛ الأنها تتطلب تحريَرهم من روا�ص����ب عقلية االإرهاب 
والتخل����ف والحق����د والقت����ل م����ن جه����ة، وتربيته����م من جدي����د على 

المواَطَنة في جوانبها كلِّها من جهة ثانية.
وثالثة الفئات ت�ص����م االأطفال الذين يعي�ص����ون في المناطق التي 
ت�ص����يطر عليه����ا ق�ص����د ومجموعاته����ا التي ت�ص����كنها نزعٌة انف�ص����اليٌة 
م�ص����بوهٌة يوجهه����ا ُحُلم دويلة كردية. وه����وؤالء يحتاجون اإلى اإعادة 
تاأهي����ل عمي����ق على المواطن����ة الحقيقية ف����ي �ص����وريَة الوطِن الذي 
يحت�ص����ن اأبناءه جميعاً، ويحترم ثقافتهم وخ�صو�صيتهم، وال يمّيز 

بينهم في الحقوق والواجبات. 
ورابعة الفئات ت�صم االأطفاَل الذين َبُقوا في الوطن في المناطق 
التي ت�ص����ود فيها �صلطُة الدولة، وهم ق�صمان: ق�صٌم ي�صمل االأطفاَل 
الذي����ن نزح����وا م����ع اأهله����م تح����ت �ص����غط المجموع����ات االإرهابي����ة 
الم�ص����لحة اإلى اأماكن اأخرى �صمن �ص����لطة الدولة؛ وقد عانى كثير 
من هوؤالء �ص����غوطاً اقت�صادّية واجتماعّية وانفعالّية؛ وق�صٌم ي�صمل 
االأطف����ال الذي����ن بق����وا م����ع اأهاليهم ف����ي اأماك����ن اإقامتهم االأ�ص����لية، 
ًرا  ولكنهم تعّر�صوا هم اأي�صاً ل�صغوطات مختلفة، ولكنهم االأقل تاأثُّ
بتبع����ات االأزمة مقارنة باالأطفال ال�ص����ابقين. وه����ذه الفئة االأخيرة 
تحت����اج اإلى َقْدر م����ن التاأهيل اأقلَّ من �ص����ابقاتها، الأنها ظلت تدر�س 
�ص����تها في مدار�ص����ها، فال  المناهَج التي اأعّدتها الدولُة الأبنائها، ودرَّ

ت�صويَه اإذن يعتري الِبْنَية الوطنّية االأ�صيلة لهذه المناهج.
نع����ود االآن اإلى ال�ص����ق الثاني من الم�ص����األة، المتعّل����ِق بكيفية دعم 
ه����وؤالء االأطف����ال الذي����ن ي�ص����ّكلون جي����َل االأزم����ة، لتخفي����ف اآثاره����ا 
المدمرة عليهم، وتح�صينهم من الخطر. وب�صفتي مربياً �صاأتناول 
الجانب التربوي من الم�ص����األة، وهو االأه����م على اأّي حال، فالتربية 
هي الم�ص����وؤولة عن تن�ص����ئة االأجيال على المواطنة ال�ص����الحة التي 
����ق تقدَم����ه. وهن����ا ال بد من  ره وتحمي����ه وتحقِّ تبن����ي الوط����َن وتط����وِّ
االإ�صارة اإلى �صرورة ت�صافر جهود موؤ�ّص�صتين مهّمتين جّداً ُتعنيان 

باالأطف����ال، هما: االأ�ص����رُة والمدر�ص����ُة؛ فالطفل هو نات����ج تربيتهما، 
الف�ص����لى،  التربي����ة  يوف����ر للطف����ل  بينهم����ا  المتوا�ص����ل  والتن�ص����يُق 
ويحميه من ال�صغوط النف�صية، ويجنُِّبه االن�صطار بين موؤ�ص�صتين 
متنازعتي����ن اإن ل����م يح�ص����ل ه����ذا التن�ص����يق. فالطف����ل ُيم�ص����ي ف����ي 
المدر�ص����ة جزءاً من يومه الدرا�ص����ي، ثم ُيم�ص����ي مع اأ�ص����رته الوقَت 
الباقَي. ولهذا ندعو االأ�ص����رة اإلى تحّمل م�صوؤوليتها، واإلى التن�صيق 

الم�صتمر مع المدر�صة ل�صمان �صيرورة ح�صنة لتربية اأبنائها.
و�ص����اأقدم فيم����ا يل����ي جمل����ة من ال����روؤى الت����ي اأعتق����د اأنها ت�ص����هم 
كثي����راً ف����ي دعِم اأطفالنا ف����ي مواجه����ة االأزمة الراهنة، وف����ي تنميِة 
وتح�ص����يِن  والقوم����ّي،  الوطن����ّي  انتمائه����م  وتعزي����ِز  �صخ�ص����ياتهم، 
تح�ص����يلهم الدرا�ص����ي. هي روؤى ت�ص����كِّل في تقديري قا�ِصماً م�صتركاً 
����ْفُتها، وي�ص����ع بي����ن ي����دي  يغط����ي الفئ����ات االأرب����ع الت����ي �ص����بق اأن و�صَّ
االأ�ص����رة والمدر�ص����ة توّجه����اٍت وا�ص����حًة يمك����ن اعتماُده����ا ف����ي رعاية 
اأطفالنا وتح�صينهم وطنّياً وفكرّياً وانفعالّياً. و�صاأوجز هذه الروؤى 

باالآتي:
العزيم����ة  ق����وُة  تنمي����ة  اأبنائن����ا عل����ى  ف����ي تربي����ة  اأن نحِر�����س   .1
وال�ص����مود، ووع����ي ال����ذات، ومحب����ة الوط����ن، والحر�س عل����ى بنائه، 

والت�صحية من اأجله. 
2. اأن نعّزز لديهم ِقَيم المحبِة والت�صامح، واالإخال�س والتفاني، 

وال�صدق واالإباء، والوعي واالإيمان.
3. اأن نعطيهم، في ت�صكيل هذه القيم، القدوَة والَمَثَل من خالل 
تحويله����ا اإل����ى �ص����لوك عملي ف����ي تعاملنا معه����م اأواًل، ومع االآخرين 

ثانياً.
ر ف����ي اأبنائن����ا �صخ�ص����يَة المواط����ن ال�ص����جاع، الح����ّر،  4. اأن نط����وِّ
الج����ريء، الواثق من نف�ص����ه، الذي ُيْح�ِص����ن التعبير ع����ن راأيه، وعما 
ي�ص����معه ويراه ويح�س به. ولتحقيق ذلك، يجب اأن ُنعطَيه الفر�صة 
َي  ليتكلم، واأن ن�ص����تمَع اإليه، ونحترَم ذاته وتفّرده وا�ص����تقالله، وننمِّ

قدراته العقلية، ونهيَِّئ فر�س الخلق واالإبداع لديه.
����ي اأطفاَلن����ا على ثقافة الحوار المنفت����ح المنتج البّناء،  5. اأن نربِّ
وننّمِي لديهم عاداِته واآداَبه االأ�ص����يلة التي تعترف باالآخر، وتحترم 

ه في الوجود واالختالف، وفي التعبير عن راأيه وفكره.  حقَّ
َق لديهم روَح المواَطنة والعي�س الم�ص����َتَرك، والحفاَظ  6. اأن نعمِّ
عل����ى الممتل����كات العام����ة والخا�ص����ة، واالتجاه����اِت االإيجابي����َة نحو 
وتحّم����َل  المب����ادرة،  روح  وامت����الَك  والجماع����ي،  المنت����ج  العم����ل 
بالعروب����ة  واالإيم����اَن  ال�ص����رعّية،  ال�ص����لطة  واحت����راَم  والم�ص����وؤولية، 

والتم�صك بها، على الرغم من خيبات الواقع.
الق����راءة  ف����ي  والرغب����ة  الثقاف����ة،  محب����َة  لديه����م  ننّم����َي  اأن   .7
م����ا يج����ري  با�ص����تمرار، ويتابع����وا  اأنف�ص����هم  والمطالع����ة، ليط����وروا 
����ُعد، ويْح�ِص����نوا اال�ص����تفادة م����ن تج����ارب  حوله����م عل����ى مختل����ف ال�صُّ

االآخرين وتوظيفها في خدمة مجتمعهم. 
اإن اإك�ص����اب اأبنائن����ا هذه الخ�ص����ائ�َس �ص����يكون قاع����دة متينة لبناء 
ر؛ ومدركٍة  اأجيال نا�صجٍة، منفتحٍة على الجديد بوعي ناقد متب�صِّ
للغنى الذي يمكن اأن ت�صيفه اإلى التراث الفكرّي والثقافّي تعدديُة 
االآراء وتنوعه����ا؛ وم�ص����تعدٍة لتقبل وجهة نظر االآخ����ر واحترام راأيه 

وحقه في التفكير والتعبير. 
اإذا م����ا رافق����ه  وه����ذا النم����وذج الترب����وّي ال����ذي قدمن����اه كفي����ٌل، 
م ما  االإيم����ان ال�ص����ادق بالوط����ن، وبحريته، ووح����دة اأر�ص����ه، اأن يرمِّ
تهّدم، وي�ص����هم بفاعلية في اإعادة تاأهيل اأطفالنا للعي�س الم�ص����تَرك 
في وطٍن عظيم �ص����امخ يت�ص����ع الأبنائه جميع����اً: وطٍن كان منذ فجر 
التاري����خ وم����ا زال مه����داً للح�ص����ارات، واأفق����اً رحب����اً لكل ما ه����و خّير 

واإن�صانّي. 
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277جمادى اآلخرة 1443هـ

 أجرى اللقاء: وحيد تاجا

رجاء بكرية كاتبة وفّنانة ت�ص����كيلّية فل�صطينّية 
من عرب ال� 48. ت�ص����كن في مدينة حيفا. حا�صلة 
واآدابه����ا  العربي����ة  اللغ����ة  ف����ي  الماج�ص����تير  عل����ى 
م����ن جامع����ة حيف����ا، وتعم����ل ف����ي حق����ل التعلي����م. 
اأث����ارت روايتها »امراأُة الر�ص����الة« �ص����ّجة اأدبّية في 
����تها )ال�ص����ندوقة(  الداخ����ل وال�ص����تات، ونالت ق�صّ
جائ����زة الق�ص����ة الن�ص����ائّية ف����ي حو�س المتو�ص����ط 

فرن�صا. –«مر�صيليا«، 
ف����ي هذا اللق����اء نتحدث ع����ن روايته����ا االأخيرة 

»عين خف�صة«

* كي���ف ُول���دت فك���رة روايت���ك الأخي���رة »َعْين 
َخف�شة«، وماذا يعني العنوان؟

»عين خف�ص����ة« هي اأكثر اأعمال����ي الّروائّية تعباً 
ومتع����ة، ا�ص����تغرقت مّن����ي حوال����ي 16 �ص����نة حّت����ى 
اأُنجزت، والغريب اأّنني اأعدت �صياغتها ثالث اإلى 
اأربع مّراٍت تقريباً، وفي كّل �ص����ياغة؛ تبّدل م�صار 
ال�ّص����خو�س اأو اأُ�ص����يفت اإليه����ا اأح����داٌث ل����م ترْد في 
المبنى الدرامي االأّولّي. كنت اأبحث عن �ص����ياغة 
جدي����دة للمبنى الّروائّي لم ُيثْرُه اأحد قبلي. كنت 
بحاج����ة لم����ا ُي�ص����به ُمعجزة ال�ّص����حر اّلت����ي تحدث 
ع����ادة ف����ي الكتابة الّناعمة. �ص����حر ُي����وؤّدي بالبطلة 
اإلى ُم�ص����ابهة �ص����خو�س الكرتون اّلت����ي تكبر فجاأة 
بقبلة طائرة في الف�ص����اء، وبتلقائّيت����ي الُمعتادة. 
كنت اأتجاوز ذاتي ومفهوم الكتابة حين فهمت اأّن 
االأرقام ال تعني �ص����يئاً اأم����ام فداحة الحدث. حين 
نحكي عن مكان خف�س فيِه اأنا�صُه على غير هدى 
وتاه����وا في ب����راري الوع����ور، وخانتهم البو�ص����لة. 
الَخف�����س ه����و اأن ت�ص����ير اأعم����ى الب�ص����يرة والّروؤية، 
الّرواي����ة  �ص����خو�س  تعي�ص����ه  الُموؤل����م  الّتي����ِه  ه����ذا 
واأحداثه����ا بامتي����از ل����م تمنحه لهما غي����ر الّظلمة 

الّدام�صة اّلتي ذهبتا اإليها.  
* ع���دت مرة اأخ���رى في رواية عين خف�ش���ة الى 
حكاَي���َة النكبِة. وقد نت�ش���اَءُل، هل م���ا زلنا بحاجٍة 

للكتابِة عن النكبِة؟ 
»ال�ص����هاينة«  الُكّت����اب  ي����زال  م����ا  حاج����ة!  واأّي 
الهولوكو�ص����ت،  المحرق����ة،  اأح����داث  يحف����رون 
ف����ي روايته����م بال كل����ل، كاأّن �ص����عوب العالم �ص����بٌب 
فيه����ا، وكاأن ال محرق����ة اأخ����رى بعده����م. ُيدخلون 
اأحداثه����ا حّت����ى ف����ي ثقب اإب����رة، فهل نت�ص����اءل بعد 
ذل����ك اإذا كان����ت الّنكب����ة ت�ص����تحّق اأن ُيكت����ب عنه����ا؟ 
فيه����ا،  �ص����عراً  اأن ن�ص����ول ونج����ول  ه����ي ال تحت����اج 
ولكن ت�صتحّق اإعادة كتابة حقائقها، وبالمنا�صبة؛ 
االن�ص����غال بها ال يعني اأن نخا�ص����م هموم الع�صر، 
الكتابة الّروائّية اأ�صا�صاً عالٌم ُمنفتٌح داخل الجائز 
ب����كّل تداخالته����ا.  الواح����د عل����ى كينون����ة كامل����ة 
وبع����د كّل م����ا ُكتب ما زل����ت على اعتق����اد اأّن الّنكبة 
ل����م ُتكت����ْب بع����د، وبع����د اأن �ص����ّجلت روؤيت����ي له����ذه 
الفجيعة االإن�ص����انّية اّلتي ل����م ينجح العرب في لّم 
جراحه����ا وال ردم اله����ّوة اّلتي اأحدثته����ا في الفكر 

العربي وطروحاته المليونّية الفا�صلة في تف�صير 
م����ا ح����دث، اأعتق����د اأّننا ل�ص����نا بخي����ر. الّنكب����ة اّلتي 
ت�ص����األ عنه����ا كارث����ة اإن�ص����انّية ب����كّل م����ا ترم����ي اإليه 
حروف المفردة، وكارثة من هذا الّنوع ولو ُلّونَت 
ف�ص����اءات العال����م، ل����ن تمنح����ك فر�ص����ة للتع����ّرف 
اإل����ى لونها االأ�ص����لي. ما حاولت فعل����ه ككاتبة من 
رعي����ل الّنكب����ة الُمتاأّخ����ر اأّنني جّربت اأن اأ�ص����ل هذا 
الّل����ون بالحكايات اّلتي �ص����معتها ولملمتها وقراأت 
عنها، ونب�ص����ت في ال�ص����ّجل ال�ّصيا�ص����ي ال�صهيونّي، 
و�ص����معت طروحات جنراالت �صهدوا على ب�صاعات 
دفن �ص����عب، ون�ص����فِه بالّطريق����ة ذاتها اّلتي ُن�ص����ف 
به����ا »اليه����ود« ف����ي »البوغرومي����م«. لق����د اعترفت 
االأول����ى  بالّرواي����ة  ب����ارزة  »يهودّي����ة«  �صخ�ص����ّيات 
لم�ص����ح فل�ص����طين و�ص����عبها، وبع�ص����ها اعت����ذر. م����ا 
ُيق����ال عّم����ا ح����دث لي�س خي����ااًل، وال مج����ّرد ثرثرة 
لتطهي����ر الجرح، ولكن حقائق كانت خّطتها ق�ّس 
الخارط����ة وتمزيقها، لكّنها ف�ص����لت الأّن اأ�ص����حابها 
م����ا يعرف����ون  بق����در  الجغرافي����ا  ف����ي  ال يعرف����ون 
ف����ي �ص����فك ال����ّدم. عن ال����ّدم كتبت ف����ي روايتي عن 
اله����ّم ع����ن الّذبح ع����ن الّنفي، ع����ن الّلج����وء وعّمن 
بق����وا يجت����ّرون الم�ص����اهد الّنازف����ة. مات����ت جّدتي 
وه����ي ت����رّدد: »اأ�ص����كوهم للواحد االأح����د...«، ماتت 
عّمتي و«البارودة« والمدفع ظالل ل�ص����وء عينيها 
الخاب����ي. اأَو بعد ذلك ت�ص����األني عن حاجتنا الإعادة 
كتابة ما اأ�ص����قط اأنظمة عربّية بجيو�صها وعتادها 

وحّكامها؟ 
* بقْدر م���ا تمتاُز الروايِة بلغِتها ال�ش���عرّيِة بقدر 
ما »ت�شدم« القارئ بع�ض ال�شتخدامات الغرائبية 

والتجريبية لّلغة؟
طرح����ك ه����ذا يعيدن����ا اإل����ى �ص����وؤال الكتاب����ة، هل 
ل من عمق ُمتعتها؟ ما قيمة  جاءت لُتمّتع اأم لتَفِعّ
ن�ّس واقعّي مثاًل، ما قيمة الو�صوح والّرتابة، واأّي 
قيم����ة لن�����سّ مع����زواًل عن م�ص����تويات ده�ص����ته؟ اأنا 
من اّلذين ُيوؤمنون بالّتداخل الّنوعّي في م�صادر 

����ّي، واأعني تفعيل م�ص����تويات الّن�س  االإب����داع الن�صّ
م����ن م�ص����ادره المرئّي����ة والم�ص����موعة والمكتوبة. 
مرجعّياتي في الكتابة: ال�ّص����عر والّت�صكيل الفّني، 
والّتوا�ص����ل بينهما �ص����رط للتحّق����ق براأيي، وقرار 
الّدمج لي�س خّطة بقدر ما هو ا�صتراتيجّية فنّية. 
ف����ي خ�ص����ّم الكتاب����ة �ص����تتداخل عوال����م ال تخّطط 
لح�ص����ورها غالب����اً، والمطل����وب اأن ت�ص����دم روحك 
اأن����ت ككات����ب قب����ل اأن ت�ص����دم قارئ����ك، وتحّر�����س 
رغبت����ك قب����ل اأن ت�ص����حب متابع����ك. نح����ن نكت����ب 
لنجّي�����س اأو�ص����ع م�ص����احة فتنة ُممكنة ف����ي العالم. 
م�ص����احة �صتت�ص����ادم فيه����ا الُم�ص����ّميات لتنتج حالة 
اخت����الف ت�ص����تفّز الع����ادي وغير المط����روق، حّتى 
بالّن�����س  الكون����ّي  االنغم����ار  ف����ي حال����ة  »االإبه����ام« 
ال م����كان ل����ه، فم����ن المفرو�����س لم����ن يتناول����ه اأن 
لك����ن  ويفهم����ه.  يحّلل����ه  اأن  ال  اأبع����اده  ي�صت�ص����ّف 
����رورّي اأن اأن����ّوه الإيمان����ي بالّن�����س الح����ّر  م����ن ال�صّ
����نعة، وكل  الّتلقائي اّلذي ال يلجاأ للّزرك�ص����ة وال�صّ
ما يحدث في ن�صو�صي مح�س تلقائّية بالغة في 
عنف����وان ان�ص����يابها. �ص����كراً للّن�س الأّن����ه اأقوى من 

تف�صيراتنا.
*  انتق���د بع�شهم رتابة ال�ش���رد وبطء الأحداث 
ف���ي الق�ش���م الأول م���ن الرواي���ة مقاب���ل �شرعته���ا 

وات�شامها بالحدث والفاعلّية في الن�شف الثاني!
تكتي����ك فّن����ي مطلوب في عمل م����ن هذا الّنوع. 
ال يمك����ن اإاّل اأن ُيبط����ئ الوج����ع وحكاي����ات الّن����زوح 
اإيقاع الحدث. وبالمنا�ص����بة تقنّية ال�ّصرد وتداخل 
����مائر تفا�ص����يل ال ُيخّط����ط له����ا، ب����ل ُتعا�����س  ال�صّ
وت�صتر�ص����ل كم����ا يليق بطقو�س الح����دث اأن تفعل. 
الّنق����د ال�ّص����لبي ال يزعجن����ي الأّن����ي اأدرك تماماً اأّن 
م����ا ُيكت����ب هو روؤي����ة �صخ�ص����ّية خال�ص����ة ال عالقة 
له����ا بعم����ق الفك����رة واّت�ص����اعها، وال بخباي����ا الغزل 
الحدث����ّي في عالقت����ه بال�ّص����خو�س. وحيث يجب 
اأن تقط����ع الّتفا�ص����يل �ص����وطاً ك����ي تكتم����ل، يج����ب 
اأن ُتمن����ح م����ا يكفيه����ا م����ن وقت، ه����ذا ال يعن����ي اأاّل 

يتدّخ����ل الكاتب حين تزدحم االأحداث وتت�ص����ابك 
م�صافاتها، وت�ص����تدعي و�صع خّطة للخروج منها. 
يجوز اإّذاك قطعها. والقطع يجب اأن يت�صاوق مع 
�ص����رورة الح����دث ال ذريعًة الإر�ص����اء الّنق����د كان ما 
كان. وغالب����اً ال يت�ص����ارع الح����دث، قب����ل اأن تن�ص����ج 
الفك����رة وتج����د ما يزخمه����ا من تداعي����ات لتدوير 
�صخو�ص����ها. الدرام����ا ف����ي الّرواي����ة ف����نٌّ علين����ا اأن 

نجيد قن�س فكرته الموؤّجلة.   
* كم���ا في �شائ���ر رواياتك، كان للم���راأة ح�شور 

طاٍغ فيها! 
ف����ي هذه الّرواي����ة بالّذات لم تكن ال�ّصخ�ص����ّيات 
الّن�ص����ائّية خّط����ة الّرواي����ة ولكن واقعه����ا. كالقّراء 
يغم����رن  الّن�ص����اء  وج����دت  حي����ن  ُفوجئ����ت  تمام����اً 
برج����ال  ازدحامه����ا  وبرغ����م  الّرواي����ة.  م�ص����احات 
����وت الّن�ص����ائي بق����ي اأعلى واأقوى،  ُكثر غير اأّن ال�صّ
وموؤّث����راً. الم����راأة بطل����ة ُمطلقة في ه����ذه الّرواية 
�ص����واء ظه����رت في ثوب الج����ّدة اأم المراأة ال�ّص����اّبة. 
تداخالت الجي����ل، اأجيال الّنكبة كانت هدفاً لي�س 
�ص����هاًل ا�ص����تغلُت علي����ه بمنته����ى الح����ذر والّدق����ة، 
والمتع����ة اأي�ص����اً. ر�ص����التها بمث����ل و�ص����اياها ح����اّدة 

وموؤلمة. 
* كما كان للجن�ض ح�شور طاٍغ اأي�شًا! 

ق�صّية الجن�س اّلتي ُتناق�س كثيراً في كتاباتي، 
ال اأعّده����ا دخيلة وال غريبة وال نا�ص����زة، فالج�ص����د 
اأّواًل، وق�ص����ّية  اأرواحن����ا  ه����و �ص����ورتنا ف����ي مراي����ا 
التع����ّرف اإل����ى ُعَق����ِدِه واأزمات����ِه م�ص����األة ملّح����ة ف����ي 
اأاّل  ويج����ب  نا�ص����زة  وال  هجين����ة  لي�ص����ت  الكتاب����ة، 
ُتثي����ر ذعرن����ا اأو رعبن����ا. اأك�ص����رُه ف����ي كّل م����ّرة وفق 
منط����ق االن�ص����يابّية اّلت����ي ُتف�ص����ي اإليها ف�ص����اءات 
افية االإن�صانّية. وال تن�َس  العالقات الب�ص����رّية ال�صّ
اأّن خلفّيت����ي تعتم����د عل����ى نح����ٍو ُمطلق عل����ى الفّن 
الت�ص����كيلّي اّلذي ا�ص����تغلت في ور�ص����اته كثيراً على 
م�صاألة الج�ص����د، واأعتقد اأّنه كان �صبباً ُمرِغماً في 
تركيبتي الّنف�ص����ّية لفهم لواعج ما ُي�ص����ّمى ج�صد. 
مع درا�صتي الّطويلة له بلغة غير لغتي تغّلبت على 
عقدي الّذاتّية في الكتابة والّتاأمل في مفاهيمِه. 
ه����ذا ال�ّص����وط الّطويل ف����ي معالج����ة لواعجِه فتح 
قن����وات الّتوا�ص����ل الّذهني والح�ّص����ي ل����دّي، وجعل 
لل�ّص����فافّية لغ����ة ذات رائحة وم����ذاق ولون. لم يكن 
�ص����هاًل، ولكن ُمرب����كاً ُمرّكباً وماأزوماً، جّي�ص����ُت في 
�ص����بيلِه ثقاف����ة واّطالع����اً وا�ص����عين، وراقبت اأي�ص����اً 
كي����ف يعي�����س الب�ص����ر الأفهم كيف يمكن اأن ي�ص����بح 
كائن����اً �ص����رعّياً حي����ن نكت����ب عنه، فغالب����اً ما يدخل 
الجن�����س اإلى الّرواي����ة العربّية لقيطاً اأو خ�صي�ص����اً، 
رذياًل اأو ُمبتذاًل، ووفق ممار�ص����ة �صورّية وح�صب، 
اأ�صحابها ال يفهمون عنها �صوى ُفح�َصها ولوؤمها، 
م����ع العل����م اأّن الجن�����س ثقاف����ة ينق�����س العال����م وال 
�ص����يما العرب����ّي اأن يتعّل����م لغتها لت�ص����ير ُممار�ص����ة 

�صرعّية حّتى في ج�صارتها، و�صحّية تماماً.

الروائية الفلسطينّية رجاء بكرية لـ »األسبوع األدبي«:
»عين خفشة« هي أكثر أعمالي الّروائّية تعبًا ومتعة

وبعد كّل ما ُكتب ما زلت على اعتقاٍد أّن رواية الّنكبة لم ُتكتْب بعد.

اأق����ام اتح����اد الكت����اب الع����رب �������� ف����رع حل����ب اأم�ص����ية اأدبي����ة و�ص����ارك فيه����ا 
الح�ص����ري،  �ص����اطع  مدر�ص����ة  بق�ص����ة  خرت�����س  في�ص����ل  االأدب����اء  م����ن  كل 
 �ص����هى ج����ودت بق�ص����ة العائ����د، اإبراهي����م ك�ص����ار بق�ص����يدة ن�ص����ف فرا�ص����ة.
الح�ص����ور  م����ن  ع����دد  و�ص����اهم  حم����ادة،  جمع����ة  محم����د  االأدي����ب  قدمه����ا 

بمداخالتهم وانطباعاتهم واآرائهم.



اللغزشعر
ص11ص 10 شعر
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حكاية من زمن قريب

العلم : 
اأيها ال�صوري ! 

دْع عنك كلَّ هذا ال�صجيج .. 
اأنزْل عن ظهِرك كلَّ هذا العالم .. 

تمت���ْم ما �ص���ئَت من االآي���اِت والحكِم واالأ�ص���عاِر 
واالأغنيات.. 

ثم ام�ِس على هذه االأر�س .. ام�س ، واكت�صفها 
من جديد ، فهذه االأر�س لك .. 
اأق�صم اأنها لك اأيها ال�صوري ..

وحيثم���ا تم�ص���ي �ص���ْع عل���م �ص���ورية كما و�ص���ع 
االإن�صان علم الب�صرية على القمر !

ف�صَد الهواء : 
انتظروني ! 

�صاأنقُر على كلِّ النوافذ المغلقة .
نافذة، نافذة . 

افتحوها ، فالهواُء ف�صَد في غرفكم .. 
�صاأطرُق كلَّ االأبواب المو�صدة .

باباً، باباً. 
فاأنا اأ�صمُع لهاثكم .. 

افتحوها. لعّل الهواء يدخل اإليها .. 
لعّل ال�صم�س ت�صطع فيها !

جداُر االأمل :
اأظافري تخم�ُس  جداَر االأمل 

مثل قّط �صر�ٍس جائع 
دققوا في ال�صورة جيداً :

جدار االأمل !

وهنت يدي :
الطائرات الورقية 

الت���ي �ص���حبُتها خلفي في �ص���وارع الم���دن التي 
اأحبها 

وطارت ، وطارت ..
تلك الطائرات تتهادى االآن، 

وهنت خيوُطها  ووهنت يدي التي ت�صحبها

حكاية :
�صاأحكي لكم حكاية لكي تناموا باكراً مثلي :

كان عم���ري اأربع���ة ع�ص���ر عام���اً،. دخل���ُت اإل���ى 
خم���ارة من خم���ارات )�ص���ارع �ص���يكاغو(1 الأحكي 
م���ع بائع���ة الخمر، واأ�ص���األها ع���ن حياته���ا، كانوا 
�ص���ال.  فت���ًى  اأنن���ي  ظّن���ت  موم�ص���اً،  ي�ص���مونها 

اأتعرفون ماذا قالت لي؟  قالت: 
����� ه���ذا الم���كان لي����س ل���ك ي���ا بن���ي. اذه���ب اإلى 

درو�صك وبيتك!

كم�صة يا�صمين:
اأطرُق بوابة الريح.

اأ�صُع اأمامها كم�صة يا�صمين قطفُتها من حارة 
�صامية..

لعل اأحداً ي�صمعني خلف الباب ..
لعل اأحداً ي�صاأل: من الطارق ؟
لعل الريح تتحول اإلى ن�صمة..

اأنتظر.
اأنتظ���ر ، واأخ���اف اأن ُتفت���ح البوابة على المدى 

واأفقد الزهر الذي اأحّبه!

كيف اأر�صيكم؟
 ، ط���ازج  والب���رُد   ، اأع�صا�ص���ها  ف���ي  الع�ص���افير 

والفقراُء يحلمون بمدفاأة .. 
زوادتي ن�ص���ف رغي���ف، وعلبة �ص���جائر، وقلم ، 
وورقة بي�ص���اء مطوية اأ�ص���عها في جيبي الأكتب 

خواطري .
اأحاول اأن اأر�صيكم بعبارة جميلة، ال اأ�صتطيع . 

كيف اأر�صيكم واأنا عاجز عن اإر�صاء نف�صي!

اأنتظر !
اأنقُر على الباب .

توقعُت اأن الباَب يفتُح على االأمل .
اأنقُر واأنتظْر، والباُب الُيفتح ، 

خلَف الباب �صمٌت .. 
وفي روحي يقيْن !

العيد 
انتهى العيد ! 

ب���دم  �ص���هقت  الخ���راف  م���ن  ك���م  اأع���رف  ال 

االأ�ص���حيات . لكني اأع���رف جيداً اأن على كل فرد 
فين���ا اأن يتح�ص����س عنق���ه . اأن يردد مثل ال�ص���اعر 

المختفي نزيه اأبو عف�س : 
�صبحان من خلق الفم للقبلة والعنق للذبح!

�ص���وف يع���رُف ال�ص���وريون جي���داً اأن دمهم كان 
رخي�صاً الأنهم لم يحترموا بع�صهم بع�صاً. 

ل���م  الأنه���م  جي���داً  ال�ص���وريون  ين���دم  �ص���وف 
ومفكريه���م  وثقافاته���م  قاماته���م  يحترم���وا 

و�صيا�صييهم.. 
�ص���وف يندم النواب الأنهم لم يكونوا بم�صتوى 

المقعد الذي جل�صوا عليه.. 
المف�صدون/الفا�ص���دون/  ين���دم  �ص���وف 
الرا�ص���ون والمرت�صون/اأنهم لم ي�صلموا اأنف�صهم 

ل�صميرهم ال�صوري! 
االأطفاُل وحدهم �صوف ال يندمون.. 

�ص���وف ال يندم���ون الأنه���م ل���م ي�ص���يعوا لحظة 
واح���دة م���ن العي���د والف���رح الأن م���ا تبق���ى م���ن 

حياتهم يكفيهم حزناً! 

ال�صام 
و�صلنا اإلى ال�صام قبل �صتين عاماً.. 

وكانت ال�صام �صاحرة زماننا.. 
اأم�صكْت اأمي يدي بقوة ، وحذرتني:

احذر اأن تفلت مني، 
كثي���رون  �ص���اعوا في ال�ص���ام ، وكثي���رون ماتوا 

من اأجلها !

1- �ص���ارع �صيكاغو : ت�ص���مية �صعبية  ل�صارع 

دم�ص���قي يج���اور الن���ادي العرب���ي  ف���ي �ص���ارع 

الفردو�س بدم�صق.

نصوص
 شعر: عماد نداف

 شعر: أنس الحّجار
َوْحدي

ولْم َيُك خاِفقي موجودا
ِمن َفْرِط اأحزاني

َبَدوُت �َصعيدا
*

كاَن انتظاري
ُد واقًفا قربي ُيَردِّ

ُكّلما اقَتَرَب الّلقاُء َق�صيدا
*

قلبي َتاأَبََّط َخوَفُه
والِفْكُر اأبَحَر في الَخياِل ُمغاِمًرا و�َصريدا

*
َوحدي على �َصَفِة الّظنوِن ك�� )�صوَرٍة(

وُظنوُننا ال ُتْتِقُن الّتجويدا
*

واأتْت
َتُه�سُّ االأمنياِت اأَماَمها

ِلَيِقْفَن عنَد الُم�صتحيِل ُوفودا

*
َجلَ�َصْت 

فاأزَهَرِت الّدقائُق اأحُرًفا
مُت ماَت على ال�ّصفاِه �َصهيدا وال�صَّ

*
َوتقوُل ... ُثمَّ اأقوُل

ُثمَّ تقوُل حّتى .... ِخلُت اأطراَف الحديِث َن�صيدا
*

وكاأنَّ قلبي عاَد لي ِمْن اأْم�ِصِه
ِلُيريَق لحًنا في الُعروِق َجديدا

*
ُثني كانْت ُتَحدِّ
وَنغَمُة �صوِتها

َم الّتغريدا كهديِل ناٍي َخا�صَ
*

وكاأنَّ اأنفا�َس الَمالئِك َراَوَدْتُه
َفَبثَّ اأنغاَم الهوى َتنهيدا

*

لّما ا�صتراَحْت في َم�َصاِمِع لهفتي
اأنَكْرُت “َكوَكَب �َصرِقنا” و”فريدا”

*
كاَن الِو�صاُح خليَل وجٍه با�ِصٍم 

والّلحُظ ِمن فرِط الحياِء بليدا
*

طاَل الَحديُث ... كاأنَُّه ناٌر
ُتوؤاِن�ُصنا، ونرمي بالكالِم َوقودا

*
وا�صتيَقَظ الَوقُت الَبخيُل َوَوجُهُه

ُيلقي على َوجِه الَهناِء َوعيدا
*

َرَحلَْت 
متاً قاِتاًل واأحيا الَفقُد �صَ

روِف ُجنودا َوَبَدْت له كلُّ ال�صّ
*

وَرَتها ِبعيِن َق�صيدتي اأُت �صُ َخبَّ
�َصَرَقْت فوؤادي، ُثمَّ ُعدُت َوحيدا

لقاُء روحين

جعلُت من االأّيام خياًل ومركبا 
وُطْفُت جهات االأر�س �صرقاً ومغِربا

وقا�صيت من غدر الزمان واأهله
واإْن مرَّ بي �صعٌب توقعُت اأ�صعبا

واأ�صعب ما القيت، انكار �صاحٍب
وغدَر اأٍخ خان االإخاَء لينهبا

عجبُت لنف�ٍس باع فيها منافٌق
كرامته حتى يعي�َس ويك�صبا

بُت حّباً، كان مثل �صحابٍة وجرَّ
دها ريح ال�صمال لتهربا تهدِّ

اأبّياً، ع�صّياً.. �صرت في الراأي حازماً
حراٌم عليَّ الحبُّ مااًل ومك�َصبا

داً �صيَف دولٍة اأتيُت )1( علّياً.. قا�صِ
يرى ف��������ي قتال الروِم ع����������زاً وماأرب��������ا

وحول عليٍّ مجد حمدان كّله..
وهلل يم�صي للجهاد تقّربا

ق�صدت علّياً بعد األف ونّيٍف
قروٌن عجاٌف، خيُلها �صار اأجربا

ملوٌك اأذالٌء عبيٌد لغيرهم
وكلٌّ يرى في االآخرين م�صبِّبا

ماً طريقي اإلى)2( بغداد �صار محرَّ
وفي خيبر في الدرب �صاهدُت مرَحبا

وفي ال�صام ال م�صر اأراها وجي�صها..
با .. وخرَّ وقد عاَث فيها الداع�صيُّ

واأنكرني اأهل الحجاز الأنني..
اأرى مّكة داري.. واأطلب يثربا..

تغربُت في اأهلي و�صار ِكراُمهْم..
با.. على مفرق التاريخ �صعباً ُمغرَّ

اإلى حلٍب قد جئت اأ�صتاق اأهلها..
وقد حّملَتني ال�صام عطراً ُمطّيبا..

وفي ال�صام جي�ٌس ال تليُن قناتُه
يحارب اأهل الكفِر، وال�صيف ما نبا..

و�صعٌب له في المجد تاريخ اأّمٍة
ُينيُر �صماء ال�صرق �صم�صاً وكوكبا..

ويا �صامداً في ال�صام فكراً وموقفاً..
معاذ الوغى اأن ت�صتكين وتتعبا..

لك الن�صر اآٍت وال�صهيُد يخّطُه
كتاباً بحبِر الدمِّ يختال موكبا..

اأخاف عليك الغدَر، والغدُر �صيمٌة
لمن طمعوا مااًل و�صطواً ومن�صبا..

وما اأنا اإال للن�صيحِة حامٌل
اأميناً معاذ اهلل اأن اأتقّلبا

ًه زهدت بمال االأر�س نباًل وِعفَّ
ولي الحق �صدقاً، اأن اأقول واأعَتبا

فال تترك الباغين في م�صتقّرهْم..
وال يوؤَمن الباغي، وخّليك ُمرِعبا..

تزعزهم والرعب ملء قلوبهم..
فقد حملوا من قبل، عي�صى لُي�صلَبا..

ولي في �صهول الالذقية قريٌة
وما طلبت نف�صي االأبّية مطلبا..

اأ�صمُّ ثراها كلَّ يوٍم وليلٍة
اأداوي به قلباً محّباً.. ُمعّذبا

بها قبُر اأجدادي، ومثوى اأحّبتي..
واأنِعْم بها �ُصكنى.. وقبْرا ُمحبَّبا..

 شعر: د. عيسى درويش

أنا والمتنبي 
وسيف الدولة

1- المق�صود علّي �صيف الدولة الحمداني
2 - اإ�صارة اإلى ح�صار االأمريكان ل�صورية جنوباً و�صرقاً
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دعه�ا ت�ُغ�َّرُد ال تعر�ْس ل�ص�ائِقه�ا
درب�اً هوت�ُه ع��ِذاَب الل�ّحِن اأغرانا

هاّل ت�ركَت ل�ها ما راَق من �صج��ٍن
رجُع القلوِب �صدى روحاً وريحانا

اأتح�ب�ُس الط�يَر والّرح�مُن اأطلَقه��ا
حّراً يجوُب ف�صا ما �ص�اَء ما دانى

يزجي الترانيَم من اأوت���اِر ملهم��ِه
توؤّجج ال�صوَق في االأ�صماِع األحانا

هل ذنُبها غّردْت عذَب الّلحوِن لنا
وكم �صجاها ُيذيُب القلَب تحنانا

غ�دق�اً تغ�ّرُد م�ا ه�اَم ال�جماُل بها
كم عّللْت  وِج���داً ما ع��اَد و�صنانا

كلُّ الّلغاِت �صدْت تهفو القلوُب لها
�ص�وق��اً لما األف���ْت رو�ص�اً وب��ص�تان���ا

فاالأذُن تع�صقها م���ا غ���ّردت اأب��داً
ال ت�رجم�اَن له��ا ت��رج���و واإي��ذان����ا

منها الربيُع اكت�صى من زهرِه ُحلاًل
اأزه�ى مب�اهج���ِه  بال�ح�صِن األ�وان���ا

م��ا ف�ارق�ْت بارق��اً وال�ن�ّا�ُس ت�اأم�ل�ُه
تغدو ل�ما ح�لمْت م�ن وج�ِدها حانا

دعها ت�غّرُد ما ا�صتاقْت لنا �صغف��اً
عط�صى القلوُب لها من �صجِعها اآنا

دعها تبل�صُم اإيذاُن ال�خريِف ق�لى
َّوِر م���ا ج�ا�ص�ْت�ه ُري�ع�ان����ا واأوُل ال�ن�

ط�يُب الّربيِع لها ف�ي �ص�دوه�ا ولٌه
م�ا غ�ادرت�ُه ه��وى ع��صقاً وتحنانا

اأن��ّى ت�غرُد ي�ُ�صتجلى الّطروُب ل�ها
ح�ّتى ل�ها ال�ّدوُح واالأغ��صاُن اإيذانا

رفق��اً ل�ت�ن�ث�َر م�ن اأط�ي�اب�ها درراً
يهفو ال��صهّي ل�ه�ا وال��صوُق الق�انا

ك��ال�ّري�ِح ي�ر�ص�ل�ه�ا اآي��اً م�ن�غ�م�ًة
حل�و ال�ّربي��ِع له�ا م�ا ان�فكَّ ه�يمانا

ي�ا ليَت تن�صُفها ب�اهى الّربيُع ب�ه�ا
ك�لَّ الف�صوِل اإذا م���ا ج��دَّ جذالنا

م�ا غّردْت اإال ط�يُب ال��ّصروِر حال
و�صاجُع الّط�يِر يهدي ال�ّصدَو األحانا

ما اإن ت��غ�ّرْد ي�ف�تّر ال�ّرب�ي���ع ُب�ه�ا
بدٌر اأزاَح دج��ى ُحلك�����اً فاأ�ص�وان�ا

ما �صّلها �صِقٌم ي��صفيِه ما طربْت
تلق�اُه ع�ا�ص�قة ًم�ُذ �ص��اق َول�هان��ا

طارْت بها فرحاً هيمى م��صامُعن�ا
في رق�صها  طرٌب ما م�سَّ اأفن�ان�ا

اإن ن�صكِر اهلَل حذو الّطيِر ما ُلهمْت
جزو الّنعيِم �صفا حمداً و�صكرانا

دعهـا 
تغرْد

وعُر الّطباِع ، لكْن خلوق
كغزاٍل ُمرا�ٍس بق�صيدة...

م�صافٌر اأبدٌي..
ي�صُل على مراتَب

ي�صّورني باأ�صجاٍف من مو�صيقا
يتن�ّصُق �صمتي وي�صرُب عط�َس يديَّ

حّتى ينفَذ اإلَي..
فيرق�َس على اأقد�ِس اأحزاني..

اإّنُه الّليُل
�صلطان ويت�صّوُل

تّواٌب وحقود..
يق���ُف على اأوجاِعنا، حّتى يموَء علينا 

الحجُر، وي�صرُخ:
اإْن لْم تحزنوا لْن تحلموا!..

ل���دى  ث���مَّ يكرُمن���ا ويعّيُنن���ا �ص���بياناً 
ِة!.. طقو�ِصِه الخا�صّ

واهلل..
)لوال �ص���فاعُة ال�ّص���م�ِس، يا �صادة، لما 

بقَي مَن الحالمين حّي!(
كلُّ ما اأراُه االآَن راأيتُه ِمْن قْبُل

لم اأ�صَع اإليِه، هو حفَظني، و�صعى اإليَّ

كاَن يكف���ي اأن اأتب���َع م�ص���يمَة التاأوي���ِل 
الأعرَف اأّنَك )هو(

)هو(: النابُت في اأبهِر الق�صيدة
راأيُتَك كمنطوِق لوحٍة ت�صكيلّيٍة

كحرارِة الم�صاعِر الغام�صة
راأيُتَك..

االأّنَة الُم�صمرَة في قلِب لغتي
�صهاباً جلياً..

والحّجُة على المم�صو�ِس بالروؤى!..
الّتلمي���ِح  بي���ن  الف���ارُق  ا�ص���ُمَك 

والّت�صريِح
الفارُق اّلذي يلعُن الّلوَن الّرمادي

ا�صُمَك..
دع ا�صمَك لي

اأنا اأدرى مْنَك ِبتلّفِظِه
دع لي نعمَة عدِّ بالبِلِه

ا�صمَك..
توارُد اأفكاِر الغدراِن..

 مع رقيِم ُمحافٍظ خطَف طفولتي
هو غر�ُس الّريِح..

حيَن تذهُب مع المدى برحلِة �صيد

ا�ص���مَك الحل���وى الكاذبُة اّلت���ي ُيمّني 
بها التاريَخ دَم المقهورين!

حيَن �صربُت االأزماَن.. راأيُتَك
اأنا المّيتُة في حادِث انبهاٍر

تنقُرني العنقاُء..
فاأفيُق كروؤًى قمرّيًة

لكْن، لْم ُيزايْلني الحنيُن
يا حّب..

اأرني عر�َس منكبيَك يا حُبّ
الأقي�َس كم موتاً بقي في عمري؟
فلْم اأ�صت�صفَّ من نياتَك اإاّل الّزناد

امتحّنا يا حبُّ امتحّنا..
وزّور عالماِتنا لنعيَد!

و�صّورنا ونحن �صرعى العاطفة
لن�صحَك علينا حين يغ�صانا اليقين

ممتّن���اً  تب���ّرَع  كع�ص���فوٍر 
للعا�ص���فة ري�ص���ِه   ب���كلِّ 

وما زاَل يعتقُد اأّنُه �صّيُد الّريح!..
اإْن اختلَف الرواُة يا حّب

فاأنَت قاتلي الحبيب..
نقطٌة اآخُر القلب!.

“مهاًل يموت ../ َمْن ال يغامُر 
في �صبيل ما يحلم /

وزواب���َع  اله���وى  يتحا�ص���ى  َم���ْن 
عواطفه .. “ مارتا ميديرو�س . 

�صوَف يم�صي كظالِل الّذكرياْت
وب�صمٍت كانِت االأبواُب تحكي

َة الَفْقِد .. بَعينيها الغياْب ق�صّ
م���ّروا  وق���د   ، كان���وا  ُت���رى  ه���ل 

�صريعاً ؟
اأم ُتراهم عَبروا كالّريِح

واالأمطاُر مّدْت ثوبها
في الّطرقاْت ؟

يا ُخطاهْم .. اإّنني اأُب�صُرهم 
في كلِّ اأفواِه الجهاْت

كم تتالوا 
اأيُّ خْط���ٍب حي���ن تهت���زُّ الجذوُع 

العالياْت ؟!

يا اأَُخّيه ..
يفرُح ال�ّصاعوَن للّدنيا
بما فيها من االأوهاِم 

اإّن البدَر مهما فاَح ي�صمْت
بعَد اأْن يترَك اأحواَله

كي تبقى نجوماً ُملهماْت
فَدعي الذكرى على الكاأ�ِس

وقولي كاَن حّراً
ُجلُّ اأوهاِمه اأْن تبقى 

حياُة النا�ِس ُحّره 
ولَكم اأخفَق اإْذ �صاَء 
باأْن يجعَل اأّياَمِك 

اأحلى ِمْن َهدايا العيِد
يا َمْن ِع�ْصِت في �صدِره جمره

اأترى َمْن كان يدري
 اأّن اأنواَره ِمْلٌح

في بالٍد ُدِفنْت فيها الم�صّره ؟
فلكم كان يمّني النف�َس 

اأْن يرحَل �صمتاً ، واأمانيه
اأماٌن ن�صُغه قمٌح وزهره

فاعذريه ..
اإّنه يرحُل .. ما في اليِد

اإال �صمعٌة �صاءْت
لكي ُي�صعَد عينيها 

ُة العا�صِق  ولكْن ُغ�صّ
اإْن مرَّ باأر�ِس الُحْلِم

اإْذ �صّودها الوحُل 
يَر ال�صم�َس بها �صوداَء ُمّره 

يا ُمنى الّروِح .. �صالٌم الأغانينا
غَدْت عّنا ُبكاًء ُم�صتطيْر ..

عوِد الُعمِر والأّياٍم بَدْت عند �صُ
عنواَن ال�ّصروْر ..

ِلحكاياٍت ُتغّنيها على الحقِل
ناها الم�صيُر .. قلوٌب حيُث اأ�صْ

حِب اإْذ غابوا للّرفاِق ال�صّ
اّتقاًء لل�ّصروْر ..

فاإذا جازْت ُخطاِك االأر�َس
كي ناأن�َس ما كاَن

ترى االأزهاَر تنهلُّ 
من االأطالِل حّباً وعبيْر ..

نيا فال ُيبقي َجواها  اإّنها الدُّ
غيَر اأ�صداِء حياْة ..

فاذكرينا 
اإّنما الذكرى ، واإْن غاَب �َصداها

هي �ُصقيا للُرفاْت
اأيُّ خْط���ٍب حي���ن تهت���زُّ الجذوُع 

العالياْت ؟!

والشام هيرؤًى قمرّية!..
) سورية(

 شعر: سعاد محمد

 شعر: مريم خيربك

 شعر: أمجد زهر الدين

 شعر: جودي الَعربيد

 شعر: أمل سلمان

 شعر: يونس السيد علي

يقولوَن:اذكرينا
 لي

َزَهْت دم�صُق، واإْن تزهو فال َعَجبا
وال رياَء، وللتاريِخ ما ُكِتبا

ياِجلََّق المجِد، مجَد اليا�صميِن اإذا
اأ�صناِك �ُصمُّ االأفاعي، فاطُلبي الحَبَبا

مْن كلِّ عيٍن  بها ِتهِت، وَلْم َتَزلي
َجَبا عرو�صَة المجِد، مهما ا�صَت�صَهَد النُّ

ْرِتِهْم باأريِج اليا�صميِن وهْم  عطَّ
روِك ِدماًء ترَفُع النَّ�َصبا َقْد عطَّ

و�َصيَّجوا �صاَحِك المطعوَن مْن َوَلٍد
اأتى بكلِّ زنيٍم، والجواُد َكَبا

فعانقوا ُتْرَبِك الغالي، وما َوَهنوا
َر والتَّاريَخ اإْذ َغُرَبا وا�ْصَتقَدموا النَّ�صْ

يا �صاُم، �صامَة دنيانا، ِبِك َوَلٌه
ببا؟! في القلِب منَبُتُه،  هل ُندِرُك ال�صَّ

اأنِت العرو�ُس، وكلُّ الُعْرِب مْن َخَدٍم
خانوِك، واهلُل �صاَء النَّ�صَر فاقَتَربا

مْن َمْجِدِك الغ�سِّ دارى الُعْرُب �َصوَءَتُهْم
ومْن بنيِك يردُّ اهلُل  ما َوَهبا

مَع الذيَن تهوُن الروُح عنَدُهُم
، ما احَتَجبا اإذا َتَداَعوا، َتداعى الحقُّ

وؤا جنََّة الِفرَدو�ِس �صاحَتُهْم َتَبوَّ
روا في ِجناِن الُخلِد ما َعُذَبا و�صطَّ

يا �صاُم..َع�ْصَر �ِصنيٍن  ما َلنا ُهُدٌب 
يغفو على ُحُلٍم، والُحلُم عنَّا َنَبا

جحافُل الِعزِّ ت�صقي اليا�صميَن َدَماً
اأ�َس ُمْرَتِقَبا وَجْحَفُل الذلِّ يحني الرَّ

، وهذا كلُّ قيمِتِه دوالُر ذلٍّ
ال باَرَك اهلُل  َمْن اأعطى، وَمْن ُوِهبا

بعيَن����يَّ ن����وٍر  َلْفَت����َة  ي����َن  َتُمرِّ

اْبِت�ص����امَتِك ال�ص����م� وت�ص����رُق من����ِك 

اأن����ِت؟ اأَِفْيُنو�����ُس  اأن����ِت؟  اأََع�ْص����تاُر 

الفج����ُر يمنُح����ُه  الوع����ِد  ����َة  َرفَّ اأَي����ا 

بلطِف����ِك جئ����ِت  اأي����َن  ِم����ْن  ����ِك  بربِّ

التال�ص����ي ����ى  حتَّ ����ِك  بحبِّ اأذوُب 

َدعي ُحبَِّك اْلَغْمَر ُيْر�ِس ا�ْص����تياقي

ففي ُعْر�����ِس قانا غدا الم����اُء َخْمَراً

وَمْيت����اً ����اً  حيَّ بنا�ِص����ْيِك  ول�ص����ُت 

و فاإْن َغَرَبْت �صم�ُس ُعْمرْي، ففي الرُّ

ببال����ي هن����اٍء  ِم����ْن  لفت����ًة  اأو 

الليال����ي ونج����وُم  م�ص����تاقًة،  ������ُس 

وال����ي؟ الدَّ بفه����م  يح����ار  اأََخْم����ٌر 

للُمح����اِل �ص����اديًة  ي����ِر  ِللطَّ

باْلَجم����اِل؟ ُمْت����َرع  عَب����ٍق  ذا 

اْلَخي����اِل جن����وَن  تحرمين����ي  ف����ال 

النِّ�ص����اِل كلْف����ِح  عنيف����اً  اإلي����ه 

اَلآَل����ي �َص����ْوكي  اأرجع����ِت  كذل����َك 

اله����الِل عط����َر  اللي����ُل  ن�ص����َي  ول����و 

زوال����ي  َبْع����َد  غراُم����ِك  يبق����ى  ِح 

عذبة

يقولون : لي دعي ال�صعر 
وهو مر�صٌوم باأحداقي.

وهو لغتي، وذاكرتي 
وحبي، ومر�صاتي.

وهو نعيمي
اإن حا�صرني جحيُم الحا�صِر.

وارتهنُت ُ بماأ�صاتي
فكَيَف اأتخلى عن ظلي؟

وعن �صم�صي.
وعن ذاتي.

وعن اأحالمي ال�صغرى
تداعب ُ جبين َ لحظاتي.

وكيَف اأترُك الق�صيدَة؟
تحُلق بعيداً

عن �صكني، وغاباتي.
 وكيَف اأتُرٌك ق�صيدتي.

 �صريدًة في خطواِت الغيِر
 موجهًة بعك�ِس الم�صيِر

 محملًة باأجداٍث، وخيباٍت 

لو ُسئلت :ما الذي تتمنى أن تشربه دون أن تفيق؟ لقلت: عصير الكتب، خالصة الفكر، مسحوق الفلسفة

أناييس نين
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هنري ديفد ثورو
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عندم����ا ذب����ح المت�ص����ددون ف����ي باح����ة المدر�ص����ة ُمدّر�ص����اً ُيعّل����م اأوالده����م الق����راءة 
والكتاب����ة. تب����ّدت ُقدرته����م ال�ص����يطانّية عل����ى العبث بُم�ص����تقبل الوطن، وُم�ص����تقبل 
اأبنائ����ه، ومهما قلُت �ص����اأبقى عاجزاً عن ا�ص����تيعاب الخلفية الثقافي����ة لهوؤالء القوم، 
����ة. اإذ كن����ُت اأتهّياأُ لالإ�ص����غاء اإلى اأنقى  وبخ����الف م����ا كنت اأنتظر من الفقراء بخا�صّ
واأنب����ل االأ�ص����وات الت����ي انتظ����رُت �ص����ماعها زمن����اً طوي����اًل. ُفوجئ����ت بقب����ح اأ�ص����وات 
الطائفّيي����ن منه����م، وم����ا عاد باالإم����كان الحديث ع����ن تاريخ الظل����م والمظلومين؛ 
الأّن دمدمات القذائف التي رافقت تلك االأ�ص����وات كانت كافية لجعل االأر�س التي 

نعي�س عليها تختلج من �صّدة ال�صعور بالخجل. 
اآن����ذاك قل����ت لنف�ص����ي: "اإّن ف�ص����اًل جدي����داً م����ن العب����ث قد ب����داأ فع����اًل، ومن غير 

الُمتوّقع اأن يتوّقف قبل اأن نهلك جميعاً". 
والأّني لم اأكْن ُمنتمياً اإال لفكري وثقافتي... اأعلنت الحّب على الحرب و�صافرت. 
قلُت لنف�ص����ي: "ل�ص����ت اأقّل تع����ّوداً من االآخرين على العب����ث"، والأّن االأمر كذلك؛ 
راأي����ت اأّن االت�ص����ال بها خالل الرحلة �ص����يكون اأكث����ر اإمتاعاً، وعندم����ا تجيب اأطلب 
منه����ا اأن توافين����ي اإلى المحط����ة. فالوقت اأمامي طويل، والطريق الذي �ص����اأطويه 
في رحلة البحث عنها طويل اأي�ص����اً. لكّن االت�ص����االت لم تخدمني طوال الرحلة، 

وقد و�صلت اإلى المحطة دون اأن اأتمّكن من االت�صال بها. 
فقط ظّل طيفها الذي رافقني منذ بداية الرحلة اأحاط بي مثل هالة امتزجت 
بهالتي. فت�ص����اءلت: ولم ال؟ األي�ص����ت هي بع�س نف�ص����ي؟ وهذا ال�ص����ّر العجيب الذي 
جمعنا ينبغي اأن اأفهمه كما هو، فقد اأ�صبحنا عا�صقين من دون اأن ن�صعى اإلى ذلك، 
والُم�صادفة وحدها هي من دّبرت كل �صيء، واالآن �صاأ�صت�صلم للُم�صادفة اأي�صاً، فاإذا 

التقينا �صيكون اللقاء، واإذا لم نلتِق اأ�صتطيع التحّدث مع طيفها بما اأ�صاء. 
لي�����س اأمام����ي اأّي ح����ّل اآخر، فالحرب فّكك����ت اأوهامنا اإلى غير رجع����ة، ونحن االآن 
مت�ص����اويان؛ نقطع الم�ص����افات بحثاً عّما فقدناه. لكن لو كنت اأعرف فقط اأّنها لن 
تاأتي لغادرت حااًل. لقد ات�ص����لت بها فلم تجب، واأبرقت لها ر�ص����الة فلم تجب على 
ر�ص����التي اأي�ص����اً. م����ع ذلك، وهذا ما يحّيرني، فاأنا ال اأ�ص����عر بده�ص����ة كبي����رة، كما ال 
اأ�ص����عر بالخيب����ة وال بغي����ر الخيبة، حتى لو ج����اءت في اآخر لحظة، اأو ل����م تاأِت اأبداً. 

�صاأفهم اأّن كالًّ مّنا فعل ما يراه �صواباً. 
عندما لم اأرها لحظة خروجي من الحافلة، �ص����عرت اأّنني اأدخل في زمن �ص����ديد 
االلتبا�����س، ول����م اأبحْث عن ال�ص����بب. وال �ص����يما اأّن ذلك ال�ص����عور مّر بي مثل ن�ص����مة 
عاب����رة. اأح�ص�ص����ت ب����ه لحظ����ة ثم اختف����ى تماماً. ق����د تكون وج����وه الم�ص����افرين هي 
����ة تلك التي ذّكرتني بم�صاهد الوداع في اأوقات الحروب. فلم اأعْد  ال�ص����بب، وبخا�صّ
ق����ادراً على تجاهل تلك ال�ص����مات الُموؤلم����ة التي راأيتها على وجوههم، اإ�ص����افة اإلى 

الحقائب الكثيرة التي راأيتها في محّطتين. 
وحده����ا الحقائ����ب كانت كافية لتذّكرن����ي باأكيا�س البحارة الت����ي يحملها الجنود 
في رحلتهم االأخيرة اإلى الموت. فقلت لنف�صي: "قد اأكون ُمت�صائماً بع�س ال�صيء. 
لكن من غير المعقول اأن اأ�صمح لمثل هذه الخواطر باإف�صاد اأجمل اللحظات التي 
تنتظرن����ي، فهن����اك على بعد اأمت����ار فقط قد تكون المراأة التي اأحل����م بروؤيتها اأكثر 

�صوقاً اإلّي". 
لك����ّن حّب����ات الع����رق �ص����رعان ما ت�ص����اقطت م����ن جبين����ي وعنقي... ف����ي حين كنت 
اأتقّدم في المكان مثل اإلكترون ينقل طاقة ال خيار له في نقلها... اإذ كنت اأ�صطدم 
بهذا واأرتطم بذاك. فاأعود اإلى الخلف اأو اأنحرف جانباً قبل اأن اأتابع التقّدم. فقد 
كن����ت مدفوع����اً اإلى الحركة بفعل الُكمون اأو فرق الكمون في مكاٍن لم اأ�ص����نعه ولم 
اأ�صارك في �صنعه، وحينذاك، في خ�صّم تلك الحرارة التي األهبت خيالي، اأح�ص�صت 
كاأني اأدركت لغزاً عجيباً، فقد �صاهدت الكثيرات ممن ُي�صبهنها، ولم اأدِر هل غّيرت 

الحرب مالمحها؟ وهل ُتغّير الحرب مالمح الب�صر؟ 
-"اآه م����ا اأروع حنين����ي اإلى االألغ����از... اأُفّكر بها... اأقترب منه����ا... اأدور حولها، ثم 
اأم�ص����ي م����ن دون اأن اأفهم �ص����يئاً م����ن كنهها... اآه يا لغ����زي الرائع!؟ لم اأ�ص����تطع اأن 

اأجدك، وبرغم كل هذا الجهد �صاأدعك لمن يجدك". 
ه����ذا م����ا قلته لنف�ص����ي؛ واأنا جال�����س على مقعد جانب����ي اأُدّخن �ص����يجارة كانت هي 
االأولى واالأخيرة في تلك المحطة، التي ما كانت ولن تكون اإال وهماً في ُمخّيلتي: 

اأنا العابر اإلى الال �صيء. 

أحالم مؤجلةاللغز
  قصة: يونس محمود يونس 

  قصة: فاطمة البقاعي

من����ذ فترة لي�ص����ت بطويل����ة كنُت وابنتي نتجول في ال�ص����وق، 
لي�����س بهدف الت�ص����وق بالطبع، فهذا اأ�ص����بح حلم����اً من اأحالم 
كثي����رة تم تاأجيلها، ب�ص����بب الغ����الء الفاح�س الذي انت�ص����ر في 

بلدنا كالطاعون. 
وقف����ت ابنت����ي اأم����ام بائ����ع ال�ص����اورما، واأطال����ت الوق����وف، ثم 
نظ����رت اإل����ى الدج����اج كي����ف يتقلب ف����ي الفرن بطريق����ة اأثارت 
�صفقتها، �صرحت وهي تنظر اإلى �صيخ ال�صاورما بينما الرجل 
يحمل �ص����كيناً كبيرة، ويقطع ما ن�ص����ج م����ن اللحم لياأتي اآخر 
وياأخذ قطع الدجاج ويفر�صها على الخبز الطازج الذي �صوي 

تواً على ال�صاج.
ع�ص����ت ابنتي على �صفتها ال�صفلى وكاد ي�صيل لعابها، اأعرف 
باأنها ت�ص����تهي ال�ص����اورما، ولكن ما باليد حيل����ة، اقتربت منها 
وهم�ص����ت ف����ي اأذنها: �صاأ�ص����تري لك من ه����ذا وذاك. قلت ذلك 
واأنا اأ�ص����ير اإلى الدجاج الذي لحمرت����ه في الفرن يكاد ينطق، 
ثم اأ�ص����فت: لقد اأقر�ص����ُت �ص����ديقتي مبلغاً م����ن المال عندما 

تعيده �صاأ�صتري لك.
�ص����رخ به����ا الرج����ل طالب����اً منه����ا االبتع����اد لتف�ص����ح الطري����ق 
للزبائن الوافدين اإلى المحل، خافت وذعرت، اأم�ص����كت يدها 
وهرول����ُت مبتع����دة ع����ن الم����كان وه����ي ت�ص����ير خلف����ي وعيناه����ا 

تنظران اإلى الخلف. 
هل يعقل اأن �صطيرة من ال�صاورما باتت حلماً؟

ياه! بتنا ن�ص����تاق الأيام م�ص����ت وللخير الذي كان يعم بلدنا، 
ن�ص����تاق الأن ن����رى الفرح����ة عل����ى وج����وه اأبنائنا، ياأكل����ون ما لذ 
وط����اب، من خيرات �ص����خرها اهلل لنا، اأي حيف هذا الذي وقع 

علينا؟ 
 االأيام تم�صي من اأعمارنا دون اأن ندركها وكل يوم نكت�صف 
باأن����ه اأ�ص����واأ م����ن الي����وم ال����ذي ت����اله، ل����م اأك����ن اأع����رف اأن ابنتي 
مازال����ت تحل����م بالت�ص����وق من جدي����د، بل ولم اأ�ص����ع في ذهني 
باأنه����ا مازال����ت تنتظ����ر اأن اأنف����ذ وع����دي له����ا، وق����د ظنن����ت باأن 
وعدي ككل الوعود �ص����يمر مرور الكرام ويطويه الن�صيان، كل 

�صيء اأ�صبح يرحل مع االأيام ويندثر في الهواء.
ا�صتيقظت في منت�صف الليل على �صوت اأنين ابنتي وكاأنها 
ت�ص����هد كابو�ص����اً، هرع����ت اإليه����ا اأح����اول اإيقاظه����ا م����ن حلمه����ا 
المزع����ج غير اأني وجدتها ترتجف من �ص����دة البرد وج�ص����دها 
ي����كاد يحت����رق م����ن �ص����دة الحم����ى، ومغ�����س �ص����ديد كاد يم����زق 

اأح�صائها، ماذا اأفعل بهذا الليل واأنا وحدي؟
 تذك����رت �ص����ديقتي التي ت�ص����كن بالق����رب مني، ات�ص����لت بها 
هاتفي����اً واأخبرته����ا بم����ا جرى، ما هي اإال لحظ����ات حتى راأيتها 
اأمام����ي م����ع ج����ار لن����ا لديه �ص����يارة، ل����م ينتظ����ر اأم����راً مني بل 
حملها وهرول بها اإلى الخارج وو�ص����عها في ال�ص����يارة، وجدت 
نف�ص����ي مجب����رة ومع����ي جارت����ي عل����ى اللح����اق بالرجل، م����ا اإن 
دلفن����ا اإلى داخل ال�ص����يارة حت����ى انطلقت بنا اإلى الم�صت�ص����فى، 
هن����اك تم اإ�ص����عافها اأمام خوف����ي عليها، وعج����زي وقلة حيلتي 
و�ص����ديقتي ترب����ت على كتف����ي تحاول التخفي����ف عني، ال اأحد 
ي�ص����تطيع اأن ي�ص����عر بما كنت اأفكر به واأح�صه، فتلك ال�صديقة 
ال تع����رف باأن����ي ال اأمل����ك ف����ي حقيبت����ي م����ااًل وال حت����ى اأج����رة 

اأدفعها للطبيب المعالج، ماذا �صاأفعل؟ 
ل����م يترك ل����ي الطبيب وقت����اً للتفكير اأكثر، بل �ص����رقني من 
�ص����رودي واقت����رب من����ي وه����و يق����ول: تحت����اج ابنت����ك لعملي����ة 
جراحية فورية فالزائدة الدودية ملتهبة وعلينا ا�صتئ�ص����الها 

فوراً.
وقفت حائرة، كيف، ومن اأين؟، ثم رفعت يدي اإلى ال�ص����ماء 

اأناجي ربي في �صري:
رباه رفقاً بي اأنت العالم بحالي. 

ق����رر الطبي����ب اج����راء العملي����ة بالرغ����م م����ن معرفت����ه باأني 
ال اأمل����ك فل�ص����اً واح����داً، غ����ادرت �ص����ديقتي الم�ص����فى دون اأن 

تخبرني، تركتني وحدي اأتقلب على نار حيرتي وانك�صاري.

حل����م ابنت����ي كان �ص����طيرة، وحلم����ي االآن اأن يم����ن اهلل عل����ّي 
بكرم����ه من حي����ث ال اأدري كي اأغطي م�ص����اريف الم�صت�ص����فى، 

وتنجو ابنتي وتعود اإلّي.
بع����د م����رور ثالث����ة اأي����ام عل����ى وجودن����ا هن����اك، ب����داأت ابنت����ي 
ت�صتعيد �صحتها، وقف الطبيب اأمامي بعد معاينتها وقال: 

لق����د حان موعد خروجها الحمد هلل على �ص����المتها، وهذه 
الو�ص����فة ا�ص����رفيها لها، علين����ا اأن نحافظ عل����ى نظام غذائي 
معين والمواظبة على اإعطائها االأدوية بانتظام حتى يتعافى 

جرحها. 
نظ����رت اإلي����ه ول����م اأ�ص����تطع ال����رد وكاأن الكلم����ات اختنقت في 

حنجرتي، ولكنني قلت بكلمات متلعثمة:
اأ�ص����كرك اأيها الطبي����ب اأعذرني اأنا خجلة من����ك وعاجزة، ال 

اأعرف ماذا اأقول؟
�� ماذا بك؟ ابنتك وهلل الحمد اأ�صبحت ب�صحة جيدة.

الم�ص����كلة اأيه����ا الطبي����ب اأن����ي ال اأمل����ك حت����ى ثم����ن ال����دواء 
المكتوب في الو�صفة، فكيف بتكاليف العمل الجراحي، اأتيت 
به����ا ف����ي حال����ة حرجة ول����م اأكن اأع����رف باأن����ه لي�س م�صت�ص����فًى 

حكومياً.
اقت����رب الطبي����ب من����ي ورب����ت عل����ى كتف����ي وق����ال: ال علي����ِك 
�ص����يدتي ح�ص����اب الم�ص����فى ُدف����ع من����ذ الي����وم االأول لدخوله����ا، 
اأما بالن�ص����بة لهذه الو�ص����فة انزلي اإلى ال�صيدلية وا�صرفيها 

اأي�صاً ثمن الدواء و�صل. 
نظرت اإليه منده�ص����ة، لم اأ�ص����دق ما �صمعته منه، وكل ظني 
باأني اأتوهم، طلبت منه اأن يعيد ما قاله كي اأ�صتوعب االأمر.

ردد: هناك من دفع التكاليف كاملة �صيدتي.
- من دفع المال؟

- فاعل خير هكذا �صمى نف�صه وال تفا�صيل اأخرى لدي.
خرج����ت من الم�ص����فى ومعي ابنتي واأنا اأفك����ر، من يمكن اأن 

يدفع المال وي�صاعدني، رباه ما اأعظم كرمك؟ 
وقفت اأمام باب الم�صت�ص����فى لدقائق وبعدها اأوقفت �ص����يارة 
تقلن����ي اإلى بيتي مع ابنتي واأنا اأ�ص����رب اأخما�ص����اً باأ�ص����دا�س ثم 

قاطعتني ابنتي وهي تهم�س ب�صوتها ال�صعيف:
- اأمي خفت اأن اأموت قبل اأن تنفذي لي وعدك.

زعزع����ت جملته����ا ال�ص����مت ال�ص����اكن ف����ي اأركان����ي، و�ص����عرت 
بانقبا�����س ف����ي قلبي. لم اأك����ن اأنتظر منها ق����ول ذلك، قربتها 
اإلّي اأعانقها بخوف واأنا اأهم�س: ال لن تموتي حبيبتي �ص����اأفي 
بوع����دي، ا�ص����تعيدي �ص����حتك اأواًل ثم اطلبي ما ت�ص����ائين. في 
تل����ك االأثن����اء التفت ال�ص����ائق اإلينا وق����ال: اأردت مفاجاأة ابنتي 
وزوجت����ي بتناول طعام الغ����داء معهما ولكن����ي فوجئت باأنهما 
خرجت����ا لم�ص����اركة اأم زوجت����ي الطع����ام والجمي����ع بانتظ����اري، 
ل����ذا ق����ررت اأن اأقدم هذه الوجب����ة الأول زبون يركب معي، واأنا 

�صاأفاجئهما في يوم اآخر، تعلمان هذا اللحم يوؤكل طازجاً، 
رائح����ة  وق����د فاح����ت من����ه  الكي�����س من����ه وفتحت����ه  تناول����ت 
ال�صاورما الزكية نظرت اإلى ابنتي وقد دمعت عيناي، ورفعت 

راأ�صي اأ�صكر اهلل على عظيم عطائه وكرمه.
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يحكى اأّن جماعة �ص���به من�ص���ّية، ارتاأت اأن تبداأ 
العمل في م�صروعها الثقافّي الخا�ّس؛ بحما�صة 
واندفاع وبمب���ادرة ذاتّية، وتطّوع وعطاء وبذل؛ 
من دون تعوي�س اأو انتظاره، من اأّي اأحد اأو نوع 
كان، والأّي م���ن العاملين الم�ص���همين بوعي في 
االأداء الميدانّي الم�ص���هود. وكان العمل يم�صّي 
بجّد واجتهاد وجّدّية، من دون انتظار م�صاعدة 
اأحد، اأو اإطاللة م�صوؤولة اأو رعاية خارج االإطار، 
الذي تو�ّصع من قرية اإلى قرى، ومن مجموعة 
اإل���ى تجّمعات.. وكان يالح���ظ اأن التجربة، من 
لق���اء اإل���ى اآخر، تزداد ر�ص���وخاً وجاذبّي���ة، ويزداد 
موهوبي���ن  بالتح���اق  ونوع���اً  كّم���اً  الم�ص���اركون 
جدد بالركب ال�ص���ّيار، مع ثقة تتنامى، بالنف�س 
والقدرات وما ُيقّدم، وبالم�صتقبل؛ وهو االأهّم؛ 
على الرغم مّما القت القافلة، لدى انطالقتها، 
م���ن ع���دم اهتم���ام، عل���ى اأق���ّل تقدي���ر، م���ن قبل 
كثيرين قريبين وبعيدين، في الدائرة نف�ص���ها، 
معاي�ص���ة،  �ص���رائح  وم���ن  اأعل���ى!  دوائ���ر  ف���ي  اأو 
واأخ���رى منبّت���ة؛ لم�ص���وؤولّية اأو تع���اٍل، اأو لغياب 
الم�ص���لحة ال�صخ�ص���ّية المبا�ص���رة، اأو الن�ص���غال 
باهتمامات مغايرة.. وعلى الرغم من الظروف 
���ة المحزون���ة؛ لفقٍد  العاّم���ة المكّدرة، والخا�صّ
في االأنف�س واالأعّزة، وخ�ص���ارة في مواقع العمل 
واالإنت���اج، وتخري���ب في الم�ص���اكن والممتلكات، 
وتعّثر في االنتقال وال�ص���فر، و�ص���ّح في الموارد، 
واغب���رار في االآفاق.. يتوّزع هذا كّله اأو بع�ص���ه، 
الحّي���ز نف�ص���ه، واالأحي���از االأخ���رى البعي���دة كما 
القريب���ة.. ف���اإّن الم�ص���روع ا�ص���تمّر، وت�ص���اعدت 
وتي���رة االإنج���از؛ بح�ص���ور كثي���ر م���ن االأهلي���ن، 
وت�صجيعهم، ومباركتهم، وغياٍب م�صوؤول اإاّل في 

الم�صتويات االأقرب!
وكان اأن فّك���ر بع�س الغيورين على هذا الفعل 
العارفي���ن  من���ه،  القريبي���ن  الج���اّد،  الثقاف���ّي 
جوه���ره واإيقاع���ه وتاأثي���ره وم���داه، اأّن م���ن حّق 
هوؤالء ال�ص���غار واليافعين وال�صّبان، ومن هّموا 
في مج���رى االأّيام اأكثر، وما تزال لديهم الهّمة 
والرغب���ة واللهف���ة، اأن ي�ص���اء عل���ى تجربته���م، 
واأن تظه���ر معالم م�ص���روعهم، ل�ص���رائح اأخرى، 
وعلى م�صاحة اأكبر في الوطن العزيز؛ احتراماً 
وتعميم���اً  الإنجازاته���م،  وتقدي���راً  لخياره���م، 
لمواهبه���م واإمكانّياته���م، وتعميق���اً لهاج�ص���هم 
المختل���ف؛  الهتمامه���م  وتدعيم���اً  الروؤي���وّي، 
ع�صى اأن يقتدي بهم اآخرون، واأن يحذو حذوهم 
م���ن لديهم هاج�س وموهبة وت���وق، ويحتاجون 
اإل���ى هاٍد ودليل ومثال، مّمن يعي�ص���ون الظروف 

ذاته���ا، ويعان���ون من اأحوال تق���ارب اأحوالهم، اأو 
اأف�ص���ل منها، ولم ُيقِدموا عل���ى مغامرة كهذه؛ 

الأ�صباب �صّتى..
وت���ّم االّت�ص���ال بم���ن يل���زم، الإج���راء م���ا يلزم، 

وكان الوعد بذلك!
؛ بح�ص���ن نّي���ة، و�ص���فاء طوّية،  وارت���اأى بع����سٌ
اأن تب���دو االأم���ور اأبه���ى، واأن�ص���ع؛ الأّن االإع���الم 
تو�ّص���ع  اأن  باأ����س  ف���ال  الفعالّي���ة،  �ص���يغّطي 
الن�ص���اطات، وتتعّدد الفق���رات، وال بّد، من اأجل 
اأن تكون الجمهرة ممّيزة، والمنا�ص���بة قّيمة، اأن 
يح�صر الم�صوؤولون، وتقام الطقو�س المرافقة 
المعتادة، ومن البدهي، اأن ُيحر�س في االإبالغ 
على تاأكيد اأّن االإعالم موجود! ولهذه االإ�صافة 
فع���ل �ص���حرّي؛ فاللبا����س �ص���يختلف، والمالمح 
�ص���تتزّين، وطالبو الم�ص���اركة اأكثر، والحما�ص���ة 
�صيت�ص���اعف  والع���دد  اأكب���ر!  الجمي���ع  ل���دى 
حتم���اً؛ فكّم الفعالّي���ات الموجودة في المنطقة 
والمرافق���ة لالحتفال، �ص���يزداد، وبع�س الذين 
كانوا قد انقطعوا عن الح�ص���ور؛ اعترا�صاً على 
م�صاحة االهتمام بهم، التي يريدونها اأكبر مّما 
ي�صتحّقون، ومّما يمكن اأن يقّدموا، �صيهرعون، 
وكثي���ر م���ن االأطف���ال، الذي���ن ال عم���ل لهم، وال 
ج���دوى م���ن وجوده���م؛ لك���ّن الأهليه���م رغب���ة 
ف���ي اإظهاره���م عل���ى ال�صا�ص���ة، وتعويده���م على 
الفرجة المغرية، بعد اأوقات ع�ص���يبة وم�صاهد 

قاتمة طالت كثيراً!
وجاء من جاء، وح�صر المعنّيون الطبيعّيون، 

له���م،  له���م عالق���ة وال عالق���ة  م���ن  واحت�ص���د 
الن�ص���اط  عل���ى  القائمي���ن  ان�ص���غال  وت�ص���اعف 
�صل�ص���لة  عق���د  ومعالج���ة  الجلو����س،  بترتي���ب 
الترحي���ب الح�ّصا�ص���ة، واختي���ار الم���واّد االأكث���ر 
تفاع���اًل من الجمه���ور، واالأكث���ر حيوّية، وخرج 
م���ن خرج من الم�ص���وؤولين الم�ص���غولين، وتعّثر 
التقدي���م بين الفق���رات المعهودة، وما ا�ص���تجّد 
من مواّد؛ ل�ص���رورة المنا�ص���بة! و�صاعت جّدّية 
الموهوبين، وتعّذرت م�ص���اركة بع�صهم؛ لكثافة 
ت�ص���حية  وهّم�ص���ت  والراغبي���ن،  الم�ص���اركين 
اأ�ص���حاب المب���ادرة الحقيقّيي���ن، وتع���ّذر اإتم���ام 
االإج���راءات التقويمّية والتوجيهّي���ة المعهودة، 
واأجهزته���م،  بالم�ص���ّورين  الجمي���ع  وان�ص���غل 
وم���ن   - المخت����سّ االإعالم���ّي  الفري���ق  م���ن 
اله���واة والمكّلفي���ن- وهم ي�ص���ولون ويجولون، 
ويخت���ارون الزواي���ا والمواق���ع االأكث���ر منا�ص���بة 
ف���ي الم�ص���هد والخلفّية، وي�ص���ّورون م���ن يلفت 
اأكث���ر  يب���دو  ي���روق له���م، وم���ا  اأنظاره���م، وم���ا 
ب���ذاك،  ويهتّم���ون  له���ذا،  وين���ادون  حيوّي���ة، 

ويهملون اآخرين... 
�ص���ورته  تزّي���ن  اأن  ح�ص���ر،  م���ن  كّل  وانتظ���ر 
ال�صا�ص���ة، وتمّن���ى كّل من �ص���ارك، اأن ي���رى اأداءه 
الجمهوُر الوا�صع؛ �صواء على ال�صا�صة، اإن تتكّرم 
الكهرب���اء، اأو على ال�ص���ابكة )الن���ّت(، في مواقع 

و�صفحات عاّمة و�صخ�صّية.   
ولكن..

اأي���ن ذهب���ت الم�ص���اهد، الت���ي تع���ّددت؟! واأين 

تبّخ���رت االأوقات، التي ا�ص���تهلكت ف���ي تخّيرها، 
واأي���ن الدقائ���ق، التي تح���ّدث فيها الم�ص���اركون 

في مختلف الفعالّيات، والم�صرفون عليها؟!
)تغطي���ًة(  عر����س  ال���ذي  الوق���ت،  كان 
لالحتفالّية كّلها �صحيحاً، والم�صاهد مقت�صبة، 
ومقتطع���ة ب���ال م�ص���ّوغ، والمقاب���الت متي�ص���رة، 
وغّيب كثيرون عن الم�ص���اهد؛ ظهوراً وكالماً.. 
فاإذا كان هذا هو الوقت الم�صموح به، اأو المقّرر 
له���ذه الفعالّي���ة الممّيزة- ومن ال���ذي يقّرر؟!- 
اأال ت�ص���تحّق  لم���اذا التع���ب والوع���د والوه���م؟! 
مب���ادرة ذاتّي���ة بع���رق ولهف���ة وهاج����س و�ص���غف 
وتطّوع، اهتماماً اأكبر، وتحفيزاً اأو�ص���ع، واإ�صاءة 
حقيقّية، وتغطية واقعّية؟! ب�ص���رف النظر عن 
ثقافة االإعالم )الثقافّي( والقائمين به وعليه، 
واأهّمّي���ة االأ�ص���ئلة والح���وارات واالإجاب���ات، ومع 
م���ن ه�صا�ص���ة و�ص���طحّية و�ص���ذاجة  االنقبا����س 
وخي���ارات وع�ص���وائّية؟! وه���ل يقتن���ع اأح���د ب���اأّن 
الوق���ت ثمين، ل���دى االإعالم المرئ���ّي، اإلى هذه 
الدرج���ة؟! واأّن االأوق���ات االأخ���رى م�ص���بعة بم���ا 
يلي���ق؛ م���ن حي���ث الفائ���دة والمتع���ة والجاذبّية 
���لة،  والق���رب واالإقناع؟! اأال ت�ص���ّكل هذه المح�صّ
والحمحم���ة  الهمهم���ة  عنه���ا  تمّخ�ص���ت  الت���ي 
والتمتم���ة، احباط���اً للهمم وا�ص���عافاً للعزائم؟! 
وكي���ف �صي�ص���توعب الموهوب���ون واالأهل���ون م���ا 
جرى، وي�صتاأنفون ا�صتكمال الم�صروع الواعد؟! 
وب���اأّي نف�ص���ّية وقابلّية وهّم���ة؟! وكم من الوقت 
والهده���دة، ومح���اوالت التخفي���ف م���ن االآث���ار 
واالنعكا�صات وردود االأفعال ال�صلبّية ِلما حدث، 
يحتاج���ون اإلي���ه؛ للع���ودة اإل���ى االإق���الع الفّع���ال 
اإيجابّي���ة  نتائ���ج  اإل���ى  والو�ص���ول  والمج���دي، 

مّطردة؟!
نظ���ر  اإع���ادة  اإل���ى  نحت���اج  اأّنن���ا  ف���ي  �ص���ّك  ال 
ف���ي كثي���ر م���ن ال�ص���لوكات واالأعم���ال، اختي���اراً 
وتنفي���ذاً واخراجاً واظهاراً، وال بّد من التقويم 
���ة  وبخا�صّ االإعالم���ّي-  للمنج���ز  المو�ص���وعّي 
وال  وج���دواه؛  و�ص���داه  الثقاف���ّي-  االإع���الم 
�ص���ّيما في ه���ذه المرحل���ة، التي نحن ف���ي اأم�ّس 
الحاج���ة فيه���ا اإل���ى كّل مب���ادرة مب�ّص���رة، وحّب���ة 
ع���رق، وقط���رة دم، ما تزال تت�ص���ّكل، وت�ص���يل في 
مجاريه���ا الطبيعّية، واإل���ى كّل موهبة واإمكانّية 
وطاقة؛ وخ�صو�صاً اإذا ما كانت كّلها منبعثة من 
الذات، وب�ص���عور �صخ�صّي بالم�صوؤولّية، من اأجل 
اع���ادة بن���اء حقيقّية، واالإ�ص���راع ف���ي تعوي�س ما 

فات من وقت وفر�س واحتماالت خاّلقة.

تعزية
رئي�س اتحاد الكتاب العرب واأع�ص���اء المكتب التنفيذي ومجل�س اتحاد الكتاب واأع�ص���اء 
جمعية الترجمة واأع�صاء االتحاد  يتقدمون باأ�صدق التعازي من الزميلة المترجمة هدى 
الكيالني ع�صو اتحاد الكتاب بوفاة والدتها، للفقيدة الرحمة ولذويها ال�صبر وال�صلوان 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

تعزية
رئي�س اتحاد الكتاب العرب واأع�ص���اء المكتب التنفيذي ومجل�س اتحاد الكتاب واأع�ص���اء 
االتحاد  يتقدمون باأ�صدق التعازي من الزميل االأديب معاوية كوجان ع�صو اتحاد الكتاب 

بوفاة والدته، للفقيدة الرحمة ولذويها ال�صبر وال�صلوان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
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ال�شهادة العلمية:
لي�ص���ان�س في الحقوق –جامعة دم�صق – 

1967

اخلربات العملية:
- مدي���ر الم�ص���رف الزراع���ي ف���ي مدين���ة 

جرابل�س.

- مدي���ر ال�ص���وؤون االإداري���ة ف���ي االتح���اد 
العربي الإعادة التاأمين – اأمين �صر مجل�س 

االإدارة )حتى �صن التقاعد(.
- ع�ص���و في مجل���ة الثقافة زمن االأ�ص���تاذ 

مدحت عكا�س رحمه اهلل.
- ع�ص���و ف���ي اتح���اد الكت���اب الع���رب ف���ي 
ع���ام  ال�ص���ورية من���ذ  العربي���ة  الجمهوري���ة 

.1993
  

الإ�شدارات ال�شعرية:
الرياحين لالأطفال 1992

بيادر عطر 1993
�صحى 1996

عبير القوافي 2000
�صوارد النغم 2002
منابع البيان 2006

امل�شاركات الأدبية:
اأوفد للم�ص���اركة االأدبية ف���ي اأغلب الدول 

العربية.

التجرية ال�شعرية:
ب���داأت تجربت���ه ال�ص���عرية من���ذ الطفول���ة 
اإذ َن�َص���ر اأول���ى الق�ص���ائد في جري���دة البالد 
الت���ي كانت ت�ص���در ف���ي محافظ���ة الالذقية 
حي���ث  الما�ص���ي،  الق���رن  اأربعيني���ات  ف���ي 
ف���ي  ال�ص���عرية  موهبت���ه  بواكي���ر  تبل���ورت 
م�ص���امعه  عل���ى  األق���ت  دافئ���ة  ريفي���ة  بيئ���ة 
ط���وال الوق���ت الق�ص���ائد ال�ص���عبية المغن���اة 
االأم  ان�ص���دتها  طالم���ا  الت���ي  تل���ك  �ص���واء 
الت���ي  تل���ك  اأو  ال�ص���رير البنه���ا  ته���ز  وه���ي 
�ص���دح به���ا الراعي ُمغنِّي���اً الأغنام���ه ومثلها 
 �ص���دو الفت���اة الت���ي تم���الأ الماء م���ن العين.
ال�ص���عر  ق���راأ  االبتدائي���ة  المرحل���ة  ف���ي   
وف���ي  النا����س،  اأم���ام  والمقف���ى  الم���وزون 
المرحلة االإعدادية بداأ يحاول كتابة ال�صعر 
ُه لذلك ال�ص���كل االدبي، فهرع الى  ليكبر حبُّ
تعلم ودرا�ص���ة اأ�صول وقواعد اللغة العربية 
والتعمق فيها باالإ�صافة اإلى قراءة نتاج كبار 
ال�صعراء اأمثال المتنبي وغيره من ال�صعراء 
الذين َحِفَظ لهم الكثير من الق�ص���ائد عن 

ظه���ر قل���ب متاأثراً في الوقت نف�ص���ه ب�ص���عر 
وندي���م  ري�ص���ة  اأب���ي  وعم���ر  الجب���ل  ب���دوي 
محم���د الى جانب �ص���عر االإخواني���ات الذي 
ُه كثيراً واحتل حيزاً وا�صعاً من اإنتاجه..  �صدَّ
واأ�ص���در حتى االآن �ص���ت مجموعات �ص���عرية 
كانت جميعها نابعة من اأحا�ص���ي�س وم�صاعر 
عا�ص���ها  الت���ي  التج���ارب  اأَغنته���ا  داخلي���ة 
وتاأثر به���ا وربما كان للبيئ���ة والمكان كبير 
وترع���رع  ن�ص���اأ  حي���ث  ق�ص���ائده  ف���ي  االأث���ر 
ف���ي قري���ة جميل���ة ا�ص���مها )الِحِم���ي( عل���ى 
طري���ق الالذقي���ة القرداحة القدي���م فعا�س 
ف���ي ربوعه���ا وتمت���ع بهوائها ورك����س  تحت 
مطره���ا و�صم�ص���ها ون���ام ف���ي ف���يء اأزهارها 
قمره���ا  �ص���وء  ف���ي  �ص���هر  كم���ا  واأ�ص���جارها 
ونجومها لتت�صرب روحه ونف�صه من جمال 
اأهله���ا، وه���ي  طبيعته���ا و�ص���فائها و�ص���دق 
مظاه���ر تجل���ت جميعها في اأ�ص���عاره جمااًل 
ووف���اًء و�ص���دقاً واإخال�ص���اً للوط���ن واالأهل 

واالأ�صحاب واالأ�صدقاء.
عل���ى  االأدب���ي  اأ�ص���لوبه  ف���ي  اعتم���د 
المو�ص���وعية، ف���اإذا ما تناول فك���رة ما فاإنه 
منه���ا  يتخ���ذ   وال  اإطاره���ا  م���ن  يخ���رُج  ال 
مدخ���اًل لموا�ص���يع متع���ددة واأف���كار اأخرى 
متنوع���ة متبعاً بذلك اأ�ص���لوب اب���ن الرومي 
الذي يتناول مو�صوعاً ما فيبقى في رحابه 
ويل���م ب���ه اإلماماً وا�ص���عاً �ص���اماًل ف���ال يترك 
في���ه ������� كما يق���ول العق���اد ���� زيادة لم�ص���تزيد 
وال ثغ���رة لمتتبع اإنما يتقيد بالفكرة تقيداً 
كاماًل م�صبعاً اإياها بحثاً ودرا�صة وتمحي�صاً 
و�ص���واًل اإلى ال�ص���اعرية المطلق���ة، َفَمْذَهُبه 
في ال�ص���عر هو الو�صوح بعيداً عن الغمو�س 
الذي ال يحبه و ال يجد له مبرراً و ال �صبباً 
م���ن حي���ث اإنَّ اهلل اأعط���ى االإن�ص���ان ال�ص���اعر 
واإقراره���ا  اأف���كاره  �ص���ياغة  عل���ى  الق���درة 

و�صبها بو�صوح ونغم ووزن وح�صن اأداء.
كان���ت المراأة ذات ح�ص���ور ممي���ز في حيز 
وا�ص���ع م���ن اأ�ص���عاره حيث تجلت �ص���ورة االأم 
والزوج���ة والحبيب���ة واالبن���ة، وه���و االأم���ر 
الذي اأكده �ص���دور ديوان كامل يحمل ا�ص���م 
ابنت���ه )�ص���حى( والتي كَتَب له���ا الكثير من 

الق�صائد في منا�صبات عدة.
حم���ل الوط���ن في قلبه وفي فك���ره فكانت 
االأح���داث  لم�ص���اركته  تدفع���ُه  اأحداث���ه 
واإل���ى  ودموع���اً،  و�ص���عراً  كتاب���ة  واالأح���زان 
جان���ب ح���ب الوطن عا����س معه ح���ب االأهل 
واالأوالد ورف���اق ال���درب ف���كان ل���كل ه���وؤالء 
مواقع وا�ص���عة في وجدانه واأعماله، فهو ال 
يكت���ُب ال�ص���عر اإال عندما يقب����سُ على فكرة 
اأثيرة اإلى نف�صه فيدفعه االإح�صا�س وتدعوه 

الق�صيدة اإلى بلورتها �صعرياً.
ال�ص���عراء: ال  م���ن  ال�ص���اب  بالجي���ل  راأي���ُه 
يهتم���ون بال���وزن واالإيق���اع والمو�ص���يقا في 
�ص���عرهم، فال�ص���عر يحتاج اإلى مو�صيقا مثل 
اآل���ة الع���ود الت���ي تحتاج اإل���ى اأوت���ار حقيقية 
مطالب���اً  وجمي���اًل  عذب���اً  �ص���وتاً  لتعط���ي 
والق���راءة  بالمطالع���ة  ال�ص���بان  ال�ص���عراء 
وحف���ظ االأ�ص���عار والدواوي���ن لغيره���م م���ن 
بثقافته���م  واالهتم���ام  الكب���ار  ال�ص���عراء 
ولغتهم ومفرداته���م وقواعد اللغة العربية 

واأ�صولها.
وفي ديوانه )مملكُة ال�صعر( يقوُل:

ْحَت اأو طاَلْعَت ديواني اإذا ت�صفَّ
وجدَتني بين اأبياتي واأوزاني

فالوزُن واللحُن �ُصّماري وخابيتي
حْبي وخالَّني ان من �صَ هما االأعزَّ

ويق���ول ف���ي ق�ص���يدِة ) حدي���ُث المحابر( 
من ديوانِه )عبيُر القوافي(:

َعجبُت لمن ي�صعى ويكُتُب دائماً
 ُلي�صبَح في يوٍم اأ�صيَر المناِبِر
َنَظْمُت من االأبياِت األفاً ونيِّفاً

ولي�س بها بيٌت ُي�صيُد بكابٍر
دُت بال�صعِر من �صقى ولكنني مجَّ

َل اأوطاني بدمع المحاجِر وَغ�صَّ
ُه الثرى هنيئاً لمن يحيا ولو �َصمَّ

ُيَخلُِّد ذكراُه حديُث المحابِر
جاب���ر  المرم���وق  �ص���اعرنا  اإل���ى  تحدث���ُت 
ات عّدة عل���ى الهاتف وكنُت قد  خي���ر بك مرَّ
رْف���ُت اإل���ى �صخ�ص���ه الكري���م من���ذ حوالي  َتعَّ
اأربعي���ن عاماً وهو االآن ي�ص���يُر وئيداً باتجاه 
التا�ص���عة والثمانين من الُعُم���ر بعد اأن اأّدى 
ر�ص���الته االأخالقي���ة واالإن�ص���انية من خالل 
اأعمال���ِه المتنّوع���ة وع���دد م���ن المجموعات 
ال�ص���عرية و�ص���لوكِه االجتماعي الم�صهود له 

وبه بالُخِلق الرفيع وال�صيرِة الكريمة.
التحي���ات  كلُّ  ب���ك  ل�ص���اعرنا جاب���ر خي���ر 
الطيب���ة واالحت���رام والتقدي���ر م���ن اتح���اد 
الكت���اب الع���رب واأ�ص���رة �ص���حيفة االأ�ص���بوع 
االأدب���ي.. ونتمنى ل���ه اأياماً مليئة بال�ص���الم 

والعافية.

جابر مرشد خير بك
صوٌت جميٌل دافٌئ ومصداقيٌة عالية

شاعُر العمود والفكرة والوضوح
إنه شاعٌر من بالدي

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�صوؤون االأدب والفكر والفن
 ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�صق
 اأ�ص�صت و�صدرت ابتداًء من عام 1986

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

هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

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

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

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

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

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي

املدي���ر امل�ص��������وؤول:
د.حممد احلوراين
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي����س التحري��ر: 
اأ. توفيق اأحمد

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

اأمينا  التحرير: 
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

االإ�ص�راف الفني: 
ن�شـــال فهيـم عيـــ�شى

رئي�س الق�صم الفني:
 مهـــا ح�شـــن

27جمادى اآلخرة 1443هـ
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