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قُت��م �أعناَقنا بها، فكانت  �إنه��ا ل�س��عادٌة غامرٌة �أن نلتقَي بعد م��رور عاٍم على �لثقة �لتي طوَّ
نتيجُته��ا عم��ًا حاولنا �أن يليَق بثقتكم، و�أن يكوَن ��س��تجابًة لرغباتكم في عمٍل ُيعلي �س��اأَْو 
موؤ�ّس�س��تنا �لت��ي نفخُر بها، وناأمُل �أن تكوَن في حجم �آمالك��م وطموحاتكم وتطلعاتكم، �لتي 
ترتق��ي بالإبد�ع و�لثقافة �لقائمة على �لأخاق �لرفيعة �لتي ينبغي لكلِّ مثقٍف وطنيٍّ �أن 
يتخّل��َق به��ا، و�أن يتمّثَلها في وطنن��ا �لحبيب، هذ� �لوطن �لذي عانى، وما يز�ُل، من �أ�س��ر�س 

حرب عرفتها �لب�سريُة ف��ي ع�سرها �لحديث، وهي 
ح��رب ت�ستل��زم ت�ساف��ر �لجه��ود ور���س �ل�سف��وف 
للتخل���س من �آثارها وتبعاتها �لت��ي لم تقت�سر على 

فئة دون �لأخرى من فئات �لمجتمع 
�َس بجهود  و�إذ� كان �تح��اُد �لكت��اب �لعرب ق��د �أُ�سِّ
�لُخّل�س من مثّقفي وطننا ومبدعيه، فاإّن من و�جبنا 
و�لإبد�ع��ّي،  �لثقاف��ّي  �لإرث  ه��ذ�  عل��ى  �لحف��اَظ 
و�أن نعم��َل فريق��ًا و�ح��دً� عل��ى �لنهو���س ب��ه بع��د 
ه��ذه �لح��رب �لت��ي ��ستهدف��ت تاريَخن��ا وثقافَتن��ا 
وح�سارَتن��ا، ولأّن �لطم��وَح كبي��ٌر ف��ي وط��ٍن يكُب��ُر 
باأخاق مثقفيه ومبدعي��ه، كان ِلز�مًا علينا جميعًا 
�أن نعم��َل بكل طاقاتن��ا للحفاظ على دم��اء �سهد�ء 
�أبن��اء ه��ذ� �لوطن، وقد ظهَر هذ� جلي��ًا َعْبَر �لعمل 
�ل��ذي نه���سَ ب��ه �تح��اُد �لكت��اب �لع��رب م��ن خال 
�إط��اق �لجزء �لأول من �لم�س��روع �لوطني لتوثيق 
)حكاي��ات  �ل�س��وري  و�ل�سع��ب  �لجي���س  بط��ولت 
�أثيرة(، وكذلك من خال عمل �لتحاد في فروعه 
ف��ي �لمحافظات �ل�سورية كاف��ة، وَعْبَر ما قامت به 
جمعي��اُت �لتحاد من فعالي��ات ثقافية في مختلف 
�لأجنا���س �لأدبي��ة، كم��ا تجل��ى ه��ذ� �لعم��ل ف��ي 
�لج��ولت و�لزي��ار�ت و�لفعالي��ات و�للق��اء�ت �لتي 
ق��ام بها �أع�ساُء �لمكت��ب �لتنفيذّي و�أع�ساُء مجل�س 

�لتحاد و�لمكاتب �لفرعية في �أنحاء �لجغر�فية �ل�سورية  جميِعها. 
ولأنن��ا كنا نعمل، �سنبقى حاملي �سعلِة �لعمل من �أجل �لنهو�س بالفعل �لثقافي، وتح�سين 
ه��ذه �لموؤ�س�س��ة بق��وة �لكلم��ة و�لإيمان بها وتعزي��ز مكانة �لقيمي��ن عليها، وذل��ك باإعادة 

�لنظ��ر ف��ي ع�سوية �ل�سرف وو�سِع �سو�ب��َط جديدة لها، وكذلك �لت�سّدد ف��ي قبول �لأع�ساء 
�لُج��دد ف��ي موؤ�س�ستنا، �أو من يج��ُب تاأ�سيُل ع�سويتهم، ولهذ� �أُلِغَي��ْت ع�سويُة بع�سهم، �أمًا في 
�أن نحاف��َظ على �ُسمعِة �تحادنا وعل��ى �لإبد�ع �لحقيقّي في وطن ُير�ُد له �أن يكوَن با ثقافٍة 

وبا �إبد�ع حقيقّيين.
ولّم��ا كنا عل��ى قناعة تامة باأن �لمثقَف �لكاتَب هو �سميُر �لأم��ة، كان ل بد من �لعمل على 
�أن ُنتي��َح ل��ُه م��ردودً� مادي��ًا �أف�سل، ف��كاَن قر�ُرنا بزيادة معظ��م �لتعوي�س��ات �لمادية بن�سبة 
مئ��ة بالمئ��ة َبْع��َد �إقر�ِرها م��ن موؤتمركم هذ�، �آملي��َن �أن يتح�ّس��َن هذ� �لمردوُد ف��ي �لأعو�م 
ٌن مرتبٌط بالعمل على تحقيق مزيد من �ل�ستثمار�ت �لتي تعوُد بالمنفعة  �لمقبلة، وهو تح�سُّ
�لمادي��ة و�لمعنوية عل��ى �أع�ساء �تحادنا، ول �سيما في ظل �لظ��روف �لقت�سادية �لخانقة 
�لت��ي يعي�ُسها �سعُبنا نتيجَة �لح��رب �لإرهابية �لتي �ُسّنْت عليه، ونتيجَة �لح�سار �لقت�سادّي 
�لخان��ق �ل��ذي ُيعاني منه، وهو ح�ساٌر ناأمُل من حكومتنا �أن تق��َف فيه �إلى جانب �ل�سعب عبَر 
دعِم��ه بتاأمي��ن �لح��د �لأدنى م��ن مقّوم��ات �لحياة �لكريم��ة، ومكافح��ِة �لف�س��اد، وو�سِع حدٍّ 
ل�سيط��رة �أمر�ء �لحرب على �لأ�سو�ق، وعلى تحّكِمه��م بم�ستقبل �أبناء هذ� �ل�سعب �لذي �أبى 

�إل �أن يكوَن مخل�سًا لوطنه ومد�فعًا عنه.
�إن �تح��اَد �لكت��اب �لع��رب، كان، و�سيبق��ى، �لأ�س��دَّ حر�س��ًا على ق�ساي��ا �لوط��ن �لم�سيرية 
و�لأكث��رَ دفاع��اً عنها، و�إذ� كنا ق��د �َسِهْدنا في �أثناء هذه �لع�سرية �ل�س��ود�ء من تاريخ وطننا 
هرولَة كثيٍر من �لأنظمة �لعربية تجاه �لتطبيع مع �لمحتل �ل�سهيونّي، فاإننا �سنبقى ر�ف�سيَن 

�لتطبيَع بجميع �أ�سكاله... حري�سيَن على �لتم�ّسك بثو�بتنا وق�سايانا �لم�سيرية.
�لخلود ل�سهد�ء �أمتنا، و�لن�سر لق�سايانا �لعادلة.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني
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مسؤولية 

وأخالق
وإذا كان اتحاُد الكتاب 

َس  العرب قد ُأسِّ
بجهود الُخّلص من 
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واجبنا الحفاَظ على 
هذا اإلرث الثقافّي 
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  كتب: سامر أنور الشمالي 
الرواي���ة م���ن اأح���دث الفن���ون الأدبي���ة ف���ي الإم���ارات العربي���ة المتحدة، 
ولكنه���ا ب���داأت ت�س���ّق طريقها الخا����ص في ال�س���نوات الأخيرة، وت�س���عى اإلى 
اإثب���ات ح�سوره���ا عل���ى م�ساحة ال�س���رد العربي ال���ذي حّقق اإنج���ازات بارزة 
جعل���ت الرواي���ة تت�س���ّدر الم�سه���د الأدب���ي العرب���ي من���ذ عق���ود. ولكن هذا 
الطموح الم�سروع تعتر�سه المعوقات لقلة الأدباء الذين كتبوا وا�ستمروا 
ف���ي كتاب���ة الرواي���ة في الإم���ارات، فظلت اأعم���ال الكثيرين م���ن ُكّتابها في 
مجال التجارب ال�سخ�سية ل غير، وذلك عك�ص الكتابات في مجال الق�سة 
الق�سي���رة اأو ال�سع���ر التي حققت اإنجازات لفت���ة ومهمة، لي�ص على �سعيد 
الم�سهد الأدبي في الإمارات، بل على �سعيد الم�سهد الأدبي العربي اأي�ساً.

***
�س���در للأدي���ب الإماراتي )محم���د بن جر�ص( مجموعة م���ن الكتب في 
اأجنا����ص مختلف���ة قب���ل دخول���ه عال���م الرواي���ة مع روايت���ه الأول���ى )ال�سيد 
والح�س���رة( الت���ي اأث���ارت انتباهي بالفعل، وه���ذا ما دفعني اإل���ى كتابة هذه 
الدرا�س���ة الت���ي تح���اول اإلق���اء ال�س���وء عل���ى تجربة ه���ذا الأدي���ب الطموح، 
وبالنتيج���ة ت�سه���م ف���ي ت�سلي���ط ال�س���وء عل���ى اأح���د جوان���ب واق���ع الرواية 

المعا�سرة في الإمارات.

)�لرو�ية تحت �لمجهر(
ق���ام ببطول���ة الرواية بطل مثالي، وه���و ال�ساب )اأحم���د( �ساحب القلب 
الطيب، والمهذب الهادئ الذي يميل اإلى العزلة، وهذا يتنا�سب مع عمله 
ال���ذي يلزم���ه البق���اء �ساع���اٍت طويل���ًة ينظر م���ن عد�سة المجه���ر لمراقبة 
الكائن���ات الدقيق���ة. اأم���ا هوايته فهي �سيد ال�سمك م���ن النهر في �ساحية 
المدينة حيث يعي�ص مع اأمه المري�سة التي يكّن لها كل المحبة والتقدير 
حت���ى اإن���ه: )اإذا ما قّرر الزواج ف�سيكون من اأجل اأن تعتني زوجته باأمه في 
اأيامه���ا الأخي���رة( ����ص37. فل���م ُيغرم ه���ذا الرجل بام���راأة من قب���ل. ولكنه 
وق���ع ف���ي الحب ذات ي���وم عندم���ا راأى )ح�سناء( مع رفيقاته���ا: )مجموعة 
م���ن الفتي���ات يقترب���ن منه عل���ى �سهوات جي���اد عربية قوية، ينظ���رن اإليه 
با�سماٍت وكاأّنهّن من الحور العين قد ان�سللن من الفردو�ص خل�سة. ترّجل 
بع�سه���ّن بر�ساق���ة، واّتجه���ن اإلي���ه، تتقّدمه���ّن فاتن���ة ذات جم���ال اإغريق���ي 
ترت���دي مثله���ّن ملب�ص الفرو�سي���ة، وتم�سك ع�سا رقيق���ة بيدها و�سعتها 
تح���ت اإبطه���ا، وكلمته ب�سوٍت �ساح���ر( �ص17. ويجهل )اأحم���د( اأنها البنة 
الوحي���دة ل�)ال�سيد( الذي ي���كاد يمتلك كل �سيء في المدينة، وبرغم ذلك 
ل يتوّرع عن العمل في تجارة الأ�سلحة وتهريب المخدرات، فهو ل يخ�سى 

القانون لأنه ُيقّدم الر�سا ب�سخاء اإلى ال�سرطة.
كان )اأحم���د( مج���رد موظ���ف مح���دود الدخ���ل ف���ي مختب���ر الأبح���اث 
البيولوجي���ة اإل���ى اأن اكت�سف مبيداً للنمل الأ�سفر الذي ظهر في المدينة 
واأخ���ذ يلح���ق الأ�س���رار بم���زارع )ال�سي���د( ويثن���ي علي���ه رئي�سه ف���ي العمل، 
وي�سارح���ه ب���اأن الكت�س���اف �سين�س���ب اإل���ى )ال�سي���د( �ساح���ب المخبر. ول 
تج���دي اعترا�س���ات )اأحم���د( الذي يج���د اأن ذلك الرجل �ساح���ب ال�سطوة 

�سرق جهده، كما �سرق كل ثروات المدينة من قبل.
ي���زّج ب�)اأحم���د( في ال�سجن حي���ث يتلقى الإهانات، في�سع���ر بالذل للمرة 
الأول���ى ف���ي حيات���ه. ثم يخ���رج م���ن ال�سج���ن. والمفارقة اأن���ه يدخل ق�سر 
)ح�سن���اء( حيث يلتق���ي ب�)ال�سيد( عندم���ا ظهر دون توق���ع ليقول لبنته: 
اإن���ه ع���اد اإلى الق�سر لعلمه بدعوتها ل�)اأحم���د( وي�سخر من ال�ساب الفقير 

الذي اأحب البنة الوحيدة للملياردير.
ويع���رف )اأحم���د( اأن )ال�سيد( اأم���ر باإطلق �سراحه م���ن ال�سجن مقابل 
قب���ول ابنت���ه قطع علقتها معه. وتوؤك���د )ح�سناء( لوالده���ا اأنها لم تنكث 

بوعدها، واأن هذا اللقاء مجرد لقاء اأخير.
ويمتل���ئ قل���ب )اأحم���د( بالحق���د بعدم���ا خ�س���ر الم���راأة الوحي���دة الت���ي 
اأحبه���ا، كما خ�سر كرامته ف���ي ال�سجن، وبات ي�سعر اأنه ح�سرة! كما و�سفه 
ال�ساب���ط و)ال�سي���د( فاأخذ يخط���ط للنتقام. وبداأ بالتنفي���ذ عندما قدم 
اإج���ازة من المختب���ر لمدة �سهر، وا�ستدان ماًل م���ن �سديقه الوحيد العم 
)ح�س���ن( �ساحب المقه���ى الذي يرتاده اأحياناً، وا�ست���رى اأجهزة للمختبر 
ال���ذي اأن�س���اأه ف���ي منزله بق�س���د تعديل جين���ات النمل الأ�سف���ر وتحويلها 
اإل���ى �سلل���ة تقاوم ال�سموم التي اخترعها �سابقاً، وذات اأج�سام �سلبة تقاوم 
العوامل الخارجية، اإ�سافة اإلى خا�سية التكاثر ال�سريعة. وكانت النتيجة 

خروج نمل متوح�ص �سرٍه للتهام اللحوم!
اأر�س���ل )اأحم���د( �سندوق���اً مغلف���اً كهدية اإل���ى ال�سابط ال���ذي حّقق معه 
وعذب���ه ف���ي ال�سج���ن، وكان ف���ي داخله النم���ل المفتر�ص. وم���ات ال�سابط، 
وت�سب���ب في موت ثلثة اأ�سخا�ص اأبري���اء. وعندها اأدرك )اأحمد( هول ما 
جنته يداه. ولكن ندمه على الت�سبب في قتل الأبرياء اقت�سر على وقوعه 

في الحمى لب�سعة اأيام، فلم يعد يوجد ما يرده ويردعه عن النتقام.
ث���م اأر�س���ل )اأحم���د( �سندوق���اً من النم���ل اإلى ق�س���ر )ال�سي���د( فافتر�سه 
ورجال���ه. وكذل���ك )ح�سن���اء( الت���ي رف�ست مغ���ادرة المدين���ة عندما ات�سل 
به���ا )اأحم���د( كما رف�ص التحذي���ر نف�سه العم )ح�سن( ول���م نجد ردة فعل 
)اأحم���د( متنا�سب���ة م���ع ت�سبب���ه ف���ي مقت���ل حبيبت���ه، و�سديقه الوحي���د، اأو 
الأبرياء الذين كان يتحدث عن النتقام لهم: )لن تخمد نيران الكراهية 
ف���ي قلب���ي قب���ل اأن اأنتقم م���ن ال�سّي���د. لي�ص لي فق���ط، واإنم���ا للمظلومين 

كلهم(. �ص109.
وتنتهي الرواية بمغادرة )اأحمد( واأمه المدينة دون اأن يخطر له العمل 
عل���ى اإنق���اذ �س���كان المدينة الذي���ن عانوا مثله م���ن ظلم )ال�سي���د( �سنواٍت 

طويلة، ول �سيما اأن �ساحب الم�سكلة ورجاله قد ماتوا.

)خو�طر هو�م�س على �لرو�ية(
نج���ح الروائ���ي )محم���د ب���ن جر����ص( ف���ي الهيمن���ة عل���ى عنا�س���ر ال�سرد 
و�سبط���ه بح�سب روؤيته الفنية الخا�سة، وق���د اختار �سمير الغائب العالم 
ب���كل �س���يء، اإ�ساف���ة اإلى تدخل���ه المبا�س���ر بالتعليق من حي���ن لآخر. وعلى 
الرغم من ذلك اكتفى بر�سد الأحداث من الخارج دون الغو�ص في اأعماق 
ال�سخ�سيات: )ما يزال اأحمد محتفظاً بالأفكار الغيبية، ما جعله بالن�سبة 
لجيران���ه وزملئ���ه �سخ�س���اً غري���ب الأط���وار. فه���ل الغراب���ة اأن تحتف���ظ 
بالم�ساعر الإن�سانية؟ ل عجب اأن ي�سعر بالحب، ولكن كيف له اأن يقع في 
الحب هكذا ب�سرعة؟ حب فتاة مجهولة ل يعرف عنها اأي �سيء؟( �ص43. 
على الرغم من �سغر حجم الرواية فاإنها ل تخلو- في بع�ص المواطن- 
م���ن و�سف �ساكن غي���ر مبرر، ول ي�ستثمر تقنيات ال�سرد المتحركة. وكان 
الأج���در التخل����ص من تل���ك الزوائد ل�سال���ح ابتكار اأح���داث جديدة تثري 
الن����ص: )رف���ع عيني���ه عن المجه���ر، واأخذ نف�س���اً عميقاً، ثّم تن���اول الملّف 
ال���ذي يح���وي المعلومات، وو�سع���ه تحت اإبطه، وم�سى نح���و مكتب مدير 
ق�س���م الح�س���رات، ودل���ف اإل���ى المكتب مبا�س���رة، وو�سع المل���ّف على مكتب 

مديره( �ص48.
الأح���داث ف���ي بداي���ة الرواي���ة كان���ت ذات �سيغ���ة معروف���ة ف���ي الدرام���ا 
الرائجة على �سا�سات التلفاز، اأي وقوع �ساب فقير في حب البنة الوحيدة 
لمليوني���ر �سري���ر ي�سع���ى للتفري���ق بينهم���ا. والموؤل���ف اأدرك ه���ذا الت�سابه 
واأج���راه على ل�س���ان اإحدى �سخ�سياته: )ل���م اأ�ساهد فيلم���اً رومان�سّياً منذ 
زم���ن طوي���ل( 85. ولك���ن �سرع���ان ما اأنق���ذ الموؤل���ف عمله عندم���ا تطورت 

اأحداث روايته، و�سخ�سياته اأي�ساً، مبتعداً عن الأنماط ال�سائعة.
وربم���ا كان م���ن الأف�سل لو تو�س���ع الموؤلف في معالج���ة مو�سوع العالم 
الذي طور �سللة من النمل الذي غزا المدينة مت�سبباً في كارثة عالمية. 
وبذل���ك كان���ت الرواي���ة �ست�سبح م���ن الخي���ال العلمي، وكان ه���ذا �سي�سجل 
للكات���ب ف���ي مدون���ة الرواية الإماراتي���ة لأن هذا النوع م���ن الروايات غير 
�سائ���ع ف���ي تاري���خ الرواية العربي���ة. ولعله يفعله���ا في رواي���ة قادمة، وهذا 
متوق���ع براأي���ي من اأفكار الكاتب التي تمزج بين الثقافة العلمية، وال�سغف 

بالأدب.

المرجع:
العنوان: ال�شيد والح�شرة
الموؤلف: محمد بن جر�ش

النا�شر: دار كتاب للن�شر والتوزيع- الطبعة الأولى- الإمارات 2021.

الروائّي اإلماراتي )محمد بن جرش(   
قراءة في رواية )السيد والحشرة(

زيارة الدكتور بشار الجعفري إلى مبنى اتحاد الكتاب العرب

كان من األفضل لو توسع المؤلف في معالجة 
موضوع العالم الذي طور ساللة من النمل الذي 

غزا المدينة متسببًا في كارثة عالمية. وبذلك 
كانت الرواية ستصبح من الخيال العلمي

التق���ى الدكتور ب�سار الجعفري خلل زيارة ودية قام بها لمبنى اتحاد 
الكتاب العرب ظهر الخمي�ص 2022/2/17 رئي�ص اتحاد الكتاب العرب د. 
محمد الحوران���ي وال�سادة اأع�ساء المكتب التنفيذي وعدد من الزملء 

اأع�ساء التحاد.
وخ���لل الزيارة اأكد الدكت���ور الجعفري على �س���رورة الهتمام بكتابة 
تاريخن���ا باأيدين���ا وب�س���كل �سحي���ح، ب���روح وطني���ة، وقل���م وطن���ي، بعي���داً 
ع���ن المدار����ص ال�ست�سراقية التي قدم���ت المعلوم���ات التاريخية ب�سكل 
مغلوط، موؤكداً اأن المراجع التاريخية المد�سو�سة خطيرة للغاية، ومن 

واجبنا اإيجاد مدر�سة وطنية لت�سجيل التاريخ.
ال�س���وري  الت���راث  عل���ى  الحف���اظ  �س���رورة  عل���ى  ال�س���وء  �سّل���ط  كم���ا 
والخ�سو�سي���ة ال�سوري���ة، للخروج م���ن حالة التق�سي���ر الثقافي، و�سوًل 
اإلى تثقيف النا�ص و�سرح تفا�سيل قد ل يعرفونها عن تراثهم وما�سيهم 
الح�س���اري. وبالنتيجة علينا اأن نتم�سك بالمفا�سل التاريخية الوطنية 

التي يريد الغرب اأن يطوي �سفحتها ويجعلها من من�سياتنا.
كل  يملكه���ا  اأن  يج���ب  الت���ي  الثقافي���ة  الأ�سلح���ة  اإل���ى  تط���رق  كم���ا 
دبلوما�س���ي، و�س���رورة ا�ستخدام هذه الأ�سلحة لخدمة بلده، م�سدداً على 
�س���رورة تعزي���ز دور التح���اد ف���ي الدبلوما�سية ال�سعبية الت���ي تعد رديفاً 

للدبلوما�سية ال�سيا�سية.



لي���س ل��دي تحفظ على �لح��ب، فالحب حال��ة �سامية تدل 

عل��ى �لنق��اء و�لرتقاء لك��ن �أن يكون للحب عي��د فهذ� يعني 

�أننا �أدرجن��ا �لحب تحت م�سمى �لمنا�سب��ة، و�لمنا�سبات هي 

�أعي��اد �سنوي��ة يحتفل بها وتنتهي بها �إل��ى �أن ياأتي عام �آخر 

لنعيد هذ� �لحتفال.

�أنن��ا  �لحقيق��ة  وف��ي 

�لح��ب،  ي�سي��ع  �أن  نري��د 

وم��ن ه��ذ� �لمنطل��ق ج��اء 

تحفظ��ي عل��ى عي��د �لحب 

�لحي��اة  نب���س  فالح��ب 

�إيقاع��ه  وعل��ى  نكب��ر  ب��ه 

نعي���س ومن خال��ه نرتقي 

وعو�طفن��ا  بعاقاتن��ا 

لذل��ك نريد �لحب �أن يكون 

�لت��ي  �لعاطف��ة  م�ست��وى 

و�لم��ودة  �لتاح��م  تع��زز 

و�لإخ��اء.. في �لحب تكبر 

ح��د  �إل��ى  لت�س��ل  �ل��ذو�ت 

�لعطاء.. وبالحب تتاأرجح �لعو�طف لت�سل �إلى حد �لتماهي 

وبالحب يرتقي �لع�س��اق �إلى حالة �لوجد.. وبالحب تنتفي 

�لكر�هي��ة ويندحر �لحقد وي�س��ود �لت�سامح وتزدهر �لحياة 

وبالحب ترتقي �لإن�ساني��ة وبالحب ينمو �لعطاء �لكون كله 

مبن��ي على �لح��ب وبدونه تنته��ي �لأكو�ن لذل��ك ل �أريد �أن 

يك��ون �لح��ب منا�سبة عابرة �أريد �أن يك��ون حياتنا و�سماتنا 

و�أخاقنا وعندها يك��ون �لحب �سيد �لموقف وتكون �لحياة 

�أجمل و�أزهى.

ل ِ�أ�سادر على �لع�ساق في�س عو�طفهم لكنني �أحب �أن تكون 

ه��ذه �لعو�طف لي�ست موقوفة على منا�سبة �أريدها �أن تكون 

كالنهر د�ئم��ة �لجريان �أينما حلت �أينع��ت و�أثمرت ون�سرت 

ظاله��ا في �لم��كان وهنا يك��ون �لحب لي�س حال��ة وجد�نية 

�إنم��ا هو �لوجد�ن �لفيا�س �لذي يك��ون �أك�سير �لحياة.. لكل 

�لمحبي��ن كل �لح��ب �لذي يحق��ق �ل�سعادة لقلوبه��م وير�سم 

�لب�سم��ة على �سفاههم فالبح��ب نرتقي وبالحب نحيا وبدون 

�لحب تنتفي �لحياة.. دمتم بحب.

حوار
األحد2022/2/20م-   »1763« العدد: 

13رجب 1443هـ

 كتبها: د. عبد الله الشاهر
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في عيد 
الحب

تعزية
رئي����ص واأع�س���اء المكت���ب التنفي���ذي واأع�س���اء المجل�ص واأع�س���اء اتحاد الكتاب الع���رب، وجميع المثقفي���ن والأدباء ف���ي �سورية ينعون 
الأدي���ب والكات���ب والروائ���ي الكبير الأ�ستاذ وليد اإخل�سي، اأحد اأهم كتاب الق�سة الق�سي���رة والرواية والم�سرح في �سورية، الذي انتقل 
اإل���ى عال���م البق���اء والخلود يوم ال�سب���ت 2022/2/19، وقد كان الأديب الراحل واحداً من اأهم الكت���اب والمثقفين الذين عرفتهم �سورية 

في ع�سرها الحديث، كما تميز باأ�سالته ووطنيته وع�سقه لبلده الذي اآثر اأن يعي�ص ويموت فيه.
اإن وف���اة الأدي���ب الكبي���ر ولي���د اإخل�س���ي تمثل خ�سارة كبيرة لي����ص للأدب ال�سوري فح�س���ب، واإنما للأدب العرب���ي والعالمي، فقد كان 

اإن�سانياً في اأدبه ووطنياً في مواقفه وكتاباته الإبداعية. للفقيد الرحمة ولأهله وذويه ال�سبر وال�سلون.

إنا لله وإنا إليه راجعون 

بالحب تتأرجح 
والعواطف لتصل 
إلى حد التماهي 

وبالحب يرتقي 
العشاق إلى حالة 

الوجد.. 

 حوار: محمد نذير جبر

األدب الوجيز...
 أفكار مختصرة، كبيرة المعنى

حوار مع خضر الماغوط

خ�سر �لماغوط ��� كاتب ق�س�سي �ساخر، 
مهت��م بالق�س��ة �لق�سيرة ج��دً�، �بتعد عن 
�لغمو���س و�لإلغاز في ن�سو�سه �لق�س�سية، 
�لت��ي تعتم��د �أن يك��ون ف��ي متنه��ا حكاية 
و��سح��ة، مقتديًا باأ�سلوب �لأدب �لق�س�سي 
�لغرب��ي و�لرو�س��ي، �لذي لم يج��د فيه �أي 
غمو���س، على عك���س �لأ�سل��وب �لد�رج في 
�لن�سو���س �لعربي��ة �لق�س�سي��ة �لوجيزة، 
�لت��ي تعان��ي م��ن �لغمو���س ف��ي غالبيتها، 
بحج��ة ت��رك �لتفكي��ر للق��ارئ بح��ل لغز 

�لق�سة و�لغاية منها.
* * *

1 -عندم���ا تقراأ؛ م���ا هو الجن����ش الأدبي الذي 
ي�ش���تهويك قارئًا اأكثر ومن هم الأدباء والمفكرون 
م���ن الع���رب والأجانب الذين �ش���اهموا ف���ي بناء 

�شخ�شيتَك اإن�شانًا واأديبًا؟؟
ج1 ���

ب����داأت الق����راءة والط����لع عل����ى كل الأجنا�����ص الأدبي����ة مبك����راً ب����دءاً م����ن 
القدي����م  وال�سع����ر  والم�س����رح  والق�س�����ص  والعربي����ة،  العالمي����ة  الرواي����ات 
درا�سات����ي  اإل����ى  بالإ�ساف����ة  ذل����ك،  كل  اإل����ى  بحاج����ة  والق����ارئ  والحدي����ث، 
العلمي����ة الجامعية مهند�����َص كهرباء، ودرا�ساتي للفك����ر ال�سيا�سي العالمي، 
ث����م اهتمام����ي ب����الأدب العالم����ي والعربي ال�ساخ����ر، كل ذلك �ساه����م في بناء 
�سخ�سيت����ي، والأ�سم����اء الأدبي����ة الت����ي �ساهم����ت في ذل����ك هي اأ�سم����اء كثيرة، 
ولك����ن اأخت�سره����ا بذك����ر رواد الأدب ال�ساخر مثل محم����د الماغوط وزكريا 
تام����ر وعزي����ز ني�سي����ن القا�����ص الترك����ي ال�ساخ����ر وح�سي����ب كيال����ي القا�����ص 

ال�سوري ال�ساخر.
2-  لم���اذا تف�شل الأدب الوجيز وه���ل لك تجارب في كتابة ق�شة من عدة 
�شفح���ات وهل ه���ذا امتثال لروح الع�ش���ر )ع�شر ال�شرع���ة( ولأن من�شتك 

الرئي�شة للن�شر هي مواقع التوا�شل الجتماعي، اأم هي ميولك الخا�شة؟
ج2:

الأدب الوجي����ز ب�س����كل ع����ام اأ�س����رع في الو�س����ول اإلى الق����ارئ اأو الم�ستمع، 
ويمكن ت�سمينه اأفكاراً مخت�سرة في حجمها، وكبيرة في معناها وغايتها، 
عل����ى مبداأ خير ال����كلم ما قل ودل، وهذا الأ�سلوب في كتابة الأدب الوجيز 
�س����ار م����ن اهتمام����ي وميول����ي وغايت����ي ف����ي الكتاب����ة، واأراه����ا مف�سلة لدى 
المتابعي����ن لي�����ص ف����ي من�س����ات التوا�س����ل الجتماع����ي فق����ط، ب����ل حتى في 
المج����لت والجرائد والكت����ب والأم�سيات الأدبية، واأكب����ر ق�س�سي ل يعدو 
ال�سفحتي����ن، واأتعم����د ع����دم ح�س����و التعابي����ر اللغوي����ة غي����ر ال�سروري����ة في 
ق�س�س����ي، فاأخت����ار كل كلم����ة وكل تعبي����ر بعناي����ة، بما يل����زم ل�سياغة الن�ص، 

باأقل تعابير ممكنة.
3- اإن كان الإيج���از والخت���زال يتماهي���ان مع روح ه���ذا الع�شر فلماذا ل 
نجُد قا�شين مثلك اإل قلياًل... هل هذا ب�شبب تخلف لدينا وعدم فهمنا لروح 

الع�شر مما يجعلنا ن�شتمر في الإطناب والإ�شهاب؟ 
ج3:

ه����ي موهب����ة وتدري����ب م�ستم����ر، اأن األتق����ط الفك����رة واأعب����ر عنه����ا بتعابير 
قليلة، وقد يكون هذا �سعباً لدى الآخرين فيميلون اإلى ال�سرح والإ�سهاب 
لطرح فكرتهم، وهذه ال�سعوبة في الإيجاز هي التي تقلل من عدد الكتاب 
ف����ي ه����ذا المجال، حتى ف����ي مجال الحديث العادي م����ع �سديق مثًل، فقد 
تج����د �سديق����اً يو�سل اإليك فكرته بكلمتين اأو ث����لث، و�سديقاً اآخر يحتاج 

للحديث الطويل ليو�سل اإليك الفكرة نف�سها.

الوجي���ز  الأدب  ���اب  كتَّ ينح���از  لم���اذا   -4
اإل���ى التج���ارب ال�شرقي���ة، هل ي�شبقن���ا الكتاب 
ال�شرقي���ون م���ن كت���اب الهايك���و وم���ا �شابه في 

م�شمار الأدب الوجيز؟
ج4:

كل  ف����ي  وال�س����رق  للغ����رب  مقل����دون  نح����ن 
ول�سن����ا  فق����ط،  الأدب  ف����ي  لي�����ص  المج����الت، 
مبدعين، فننتظر م����ا يقدمونه لنا لنقلدهم، 
وغالب����اً م����ا يك����ون التقلي����د اأع����رَج م�سوه����اً كما 
يحدث في كتابة الهايكو مثًل، فل نجد ن�ساً 
يرتقي اإلى الج����ودة، وبخا�سة تلك الن�سو�ص 

المنت�سرة في و�سائل التوا�سل الجتماعي.

٥-اأنت تعتمد على عن�شر المفارقة ونجدها 
في خاتمة ن�شك )القفلة( هل عن�شر المفارقة 
اأجم���ل بنظرك عندما ياأتي في خاتمة الن�ش اأم 
الأجمل اأن ياأتي في اأي مكان من الن�ش، واأيهما اأ�شعب على الكاتب؟ القدرة 
عل���ى جعل المتلق���ي يعي�ش المفارقة اأو المفارقات عل���ى امتداد الن�ش اأم في 

القفلة فقط؟
ج5:

نع����م اإن الق����ارئ اأو الم�ستم����ع ينتظ����ر النهاي����ة والقفل����ة في نهاي����ة الن�ص 
ليع����رف ما ه����ي الغاية اأو الهدف من الن�ص، وه����ذا اأف�سل مثل من ي�ستمع 
اإلى نكتة اأو طرفة فتكون المفاجاأة غير المتوقعة في النهاية، واأنا اأ�سّمن 
الن�����ص بع�����ص التعابير الجذابة التي تجعل المتاب����ع ينتظر القفلة التي ل 

بد اأن تكون مده�سة.
٦-نالحظ ا�شتنادك اإلى الموروث في عديد من ن�شو�شَك فما مدى اأهمية 
هذا الأمر بالن�شبة لك؟ بمعنى هل لن�شو�شك التي تنحو هذا المنحى مكانة 

مميزة عندك؟
ج6:

الم����وروث ه����و في ذاكرة النا�ص، ومن الجميل اإ�سقاط هذا الموروث على 
الو�س����ع الحال����ي ال�سيا�س����ي والجتماع����ي والقت�سادي، فتح����دث المفارقة 
الأدبي����ة المطلوب����ة بي����ن الما�سي والحا�س����ر، ولكن اأحيان����اً اأعاني من عدم 
فه����م الق����ارئ للغاية من هذا الإ�سق����اط، فلو ا�ستخدمت ق�س����ة اأهل الكهف 
مث����ًل، �سيتهمني البع�����ص باأنني اأ�سخر من الم����وروث الديني، مع اأن ق�سة 
اأه����ل الكه����ف ه����ي حكاية واقع����ة قبل انت�س����ار الأدي����ان، وهي ق�س����ة �سيا�سية 

اأ�سًل، ولي�ست دينية.
٧- نالح���ظ تفاع���اًل كبيرًا م���ع ق�ش�شك الق�شي���رة في مواق���ع التوا�شل 
الجتماع���ي م���ا ال�شب���ب الرئي����ش له���ذا الإقب���ال والتفاع���ل؛ هل ه���و ب�شبب 
المو�شوع���ات المتنوعة اأم الجراأة في الط���رح اأم قربها من الأزمات اليومية 

المعي�شة اأم لأنها خليط من كل ما �شبق؟
ج7:

نع����م... لح����ْظ اأن اأغل����ب المتابعي����ن ه����م من ال����دول العربي����ة كافة: من 
المغ����رب اإل����ى الم�سرق، وكثيراً ما اأتفاجاأ ب����اأن ق�ستي التي تحكي عن و�سع 
محل����ي كم�سكل����ة الخبز اأو الموا�سلت مثًل، تن����ال اهتمام المتابعين كافة 
م����ن بقي����ة ال����دول العربي����ة لأن الم�سكل����ة ه����ي نف�سه����ا عندهم، لذل����ك فاإن 
التفاع����ل مع ق�س�س����ي يكون ب�سبب طرح����ي لمو�سوعات ته����م الجميع من 
الناحي����ة ال�سيا�سي����ة والقت�سادي����ة الت����ي تت�سم����ن هموم����اً م�سترك����ة، مهما 

اختلف المكان جغرافياً.

األمة العربيةالغزو الثقافي.. سموم الليبرالية الجديدة
 وخصوصية أسس الحضارات اإلنسانية



  ترجمة: محمد الدنيا 

 كتب: منير خلف

»اآن���ا« عمره���ا ت�س���ع، اأو ع�س���ر �سن���وات تقريب���اً، تعي�ص مع 
اأبيه���ا »لي���ام« في بي���ت �سغير على �ساط���ئ البحر. كان ذاك 
بالن�سب���ة ل���ه المكاَن الأكثر واقعية، اإذ لدي���ه قاِرب. وكثيراً 
م���ا ا�ستخدم���ه قبل ولدة ابنت���ه لنقل ب�سائع م���ن بلد اإلى 

اآخر، عابراً بحار العالم ومحيطاته كلها. 
كان �سف���ره طويًل جداً، لكن���ه اأق�سم لآنا عند ولدتها اأن 
يبق���ى بجانبه���ا، هن���اك كل م�س���اء. منذئذ، كلم���ا كان عليه 
اأن يعم���ل، وجدت���ه ينه����ص ف���ي ال�سباح الباك���ر، يرحل مع 
طل���وع الفج���ر، لكن ليع���ود دائماً مع اآخر �سع���اع من �سم�ص 

المغيب. 
اأم���ا ف���ي ذل���ك الم�ساء، حي���ن اأخ���ذت ال�سماء ت���وّدع �سوء 
النه���ار، تم���ادى القلق في �سدر اآنا، ف���لأول مرة، مذ كانت 
�سغي���رة، لم يرجع والدها ف���ي الوقت المعتاد! ومع الأفق 
الغائ����ص ف���ي العتم���ة، لحظ���ة بعد اأخ���رى، راح���ت تت�ساءل 
كي���ف �سيت�سرف والدها وحيداً في قاربه كي يجد طريقه 
اإل���ى البي���ت، اإن غ���رق ف���ي ظلم���ة محي���ط يحت�سن���ه �سواد 

الليل؟     
ب���داأت  باأح�س���ن م���ا ت�ستطي���ع.  عزم���ت عل���ى م�ساعدت���ه 
تفك���ر، حت���ى التقطت فكرة. بعثرت ما ف���ي خزانة المطبخ 
ح���اًل، اإل���ى اأن عث���رت عل���ى العلب���ة البل�ستيكي���ة الحمراء 
الكبي���رة، المخ�س�س���ة لح���الت الط���وارئ. اأخرج���ت منه���ا 
�سمعتي���ن، وعيدان ثق���اب، و�سارت �س���وب ال�ساطئ. اأ�سعلت 
ال�سمعتي���ن وثبتتهما لت�س���كل دائرة من ال�سوء. راقت لها 
الإقام���ة و�سط الن���ور، وجل�ست ترقب الأفق ب�سبر، �ساهرة 
لتبق���ى �سعل���ة ال�سمعتي���ن م�ستيقظ���ًة. هنا لمحته���ا كبيرُة 

القرية،«جانفييف«، وجاءت تحادثها.    
م�س���اء الخي���ر ي���ا اآن���ا. اأخبرين���ي، األي����ص الوق���ت متاأخراً 

قليًل على بقائك خارج البيت؟ 
اأه���ًل جانفيي���ف. ل اأدري حق���اً كم هو الوق���ت الآن، لكن 

اأنت اأي�ساً خارج البيت! ردت البنت ال�سغيرة. 
�سحي���ح، اأح�سن���ِت الملحظة. ك���م اأنت ذكية! لك���ن، واأنا 
ف���ي ه���ذا العم���ر، ق���د يكون م���ن ال�س���واب اأن اأخ���رج حينما 
يبدو لي الأمر منا�سباً، من دون ا�ستئذان اأحد. اأنت اأي�ساً، 
�ستجدي���ن هذه الحرية رائعة عندما ت�سيرين في عمري. 
لك���ن حتى ذاك الحين، عليك العودة، �سيقلق والدك اإن لم 

يرك في البيت! 
ما من خطر علّي الآن! اعتر�ست اآنا. 

ماذا تق�سدين؟ 
- م���ا يزال بابا في البحر. ل���م يعد بعد. من الموؤكد اإذن 
اأن���ه ل ينتظرن���ي. لك���ن، ل داع���ي للقلق! �سيهت���دي ب�سوء 

�سمعتّي اإلى طريق العودة! 
ل���م تجد الم���راأة الم�سنة ما تقوله بعد هذه الكلمات. اأي 
غ�سة في القلب ما �سمعت! كيف ت�سرح لهذه ال�سغيرة اأن 
اأباها اإذا لم يعد من بعد فلن تكفي ال�سموع حتماً لرجوعه 
اإن جن���ح مركب���ه؟ اإل اأن والده���ا مع���روف ف���ي القرية كلها 
بحاراً ماهراً! فقد ظهر منذ �سباه اأنه قد خلق ليحيا على 
المي���اه! وخب���ره الجميع مّلحاً بارعاً. لك���ن الحياة �ساءت 
ل���ه م�سي���راً اآخ���ر. كان قد �سادف “دان���ا”، اأم اآن���ا، وبعد اأن 
توفي���ت خ���لل الولدة، ترك البحار مكان���ه للأب المتنبه، 

كاأنه بندول اإيقاع، ليعود كل م�ساء ويرعى ابنته.       
قررت جانفييف في النهاية اأن تجل�ص بجوار اآنا، مقتنعة 
ب���اأن ال�سغي���رة ل ب���د اأن تفه���م اأخي���راً من تلق���اء نف�سها اأن 
والدها ومركبه �سارا بين يدي المحيط. ان�سابت لحظات 
اللي���ل هك���ذا بهدوء، لكن اإن ذاب���ت ال�سمعتان على مهل في 

النهاية فل ذنب قطعاً لآنا اأنها �ساءت عودة اأبيها.     
لط���ف من���ك اأن تبقي مع���ي، لكن تبدين متعب���ة. ل باأ�ص 
اأن تع���ودي اإل���ى البيت ك���ي تنامي قلي���ًل، قالت اآن���ا للمراأة 
الكبي���رة عن���د �س���روق ال�سم����ص. اإن اأحبب���ت، اأرافقك بع�ص 
الطري���ق. عل���ّي الذه���اب اإلى القري���ة ل�سراء �سم���وع اأخرى 

لهذه الليلة، اإن لم يعد بابا قبل حلول الظلم.
ا�ستجاب���ت جانفيي���ف، التي لم تراودها الجراأة كي تخبر 
هذه الطفلة الم�سكينة بالحقيقة، وقالت لنف�سها ل بد اأن 
تلتق���ي ف���ي القرية بمن ه���و اأ�سجع منها كي يق���ول لآنا اإن 

والدها لم يعد على قيد الحياة. 
للأ�سف، ما عادت لأحد رغبة في دفن اآمال هذه الطفلة، 
الت���ي توؤمن بوالدها الإيمان كله. عادت في الم�ساء التالي 
لمرافق���ة الُبنّي���ة عل���ى ال�ساط���ئ، و�سهرت معه���ا على �سوء 

ال�سموع ال�سغيرة التي اأحاطت بهما.   
راح���ت الأي���ام، والأ�سابيع، ث���م ال�سهور تم�س���ي على هذا 
المن���وال. كانت اآنا تذهب كل �سباح ل�سيد بع�ص الأ�سماك 
لطعامه���ا وتبقي اأخ���رى لتبيعها في ال�س���وق وت�ستري بما 
تك�سب���ه م���ن مال �سموع���اً ت�سيء بها لياليه���ا. كان بو�سعها 
العتماد دائماً على جانفييف، التي واكبت �سهراتها برغم 

اآلم ظهرها الذي اأ�سحى عجوزاً.   

م�س���ت ال�سن���ون، ولم يعد “ليام”، وبقي���ت اآنا في عامها 
الع�سري���ن بانتظار اأبيها. اأثارت �سه���رات تلك التي اأ�سحت 
�ساب���ة جميل���ة على �سوء ال�سموع اهتم���ام “لويجي”، بحار 
بعمره���ا م���ن القرية كان قد نزل تواً في المرفاأ بعد غياب 
�سه���ور في البحار. اإن ل���م يجروؤ اأحد في البداية اأن يحكي 
ل���ه حقيق���ة الحكاي���ة الحزين���ة، حكاي���ة تل���ك الت���ي �سغ���ف 
بجماله���ا، فق���د �سمعه���ا بل�س���ان جانفيي���ف نف�سه���ا. كان���ت 
العج���وز عارف���ة بم�ساع���ر البحار ال�س���اب تج���اه محميتها، 

فالتقت به، وبداأت قولها: 
- لم اأعد تلك ال�سابة الفتية، و�ساألحق قريباً بوالد هذه 
الفت���اة اإل���ى ال�سماء. لو تدري اأي راحة �ستغمر قلبي الهرم 
اإن عرف���ُت اأنه���ا ل���ن تك���ون وحيدة بع���د اأن األف���ظ اآخر رمق 

من حياتي.     
عم تتكلمين؟ �ساأل “لويجي”

اأتح���دث عم���ا تحكي���ه عين���اك، ل اأكث���ر! اآم���ل اأن تك���ون 
اأف�س���ل حاًل في البحار مما اأنت في اخفاء م�ساعرك! اأنت 

مجنون بحب هذه الفتاة حتماً! 
لم يرد ال�ساب، لكن احمرار خديه اأكد �سكوك جانفييف. 
هذا ما كنت اأفكر فيه! لم يبق لك اإل اأن تلمع اأنت حيث 
فقدت اأنا بريقي ب�سورة محزنة! اأف�سْت اإليه ب�سوت عال.  

ما الذي تودين قوله؟ 
من���ذ ع�س���ر �سنوات، فق���دت اآن���ا اأباها، لكنه���ا بقيت ت�سعل 
وت�سع���ل ال�سموع كل ليلة، اآملة رجوع���ه اإلى المرفاأ. بذلت 
كل م���ا بو�سع���ي ك���ي اأعيده���ا اإلى اعتي���اد حياتها، غي���ر اأنها 
اأبت مغادرة ال�ساطئ واأ�سواء �سموعها! اإن كنت تحبها كما 
يب���دو ل���ي، فل بد اأن تعود معك اإل���ى عالم الأحياء بدل اأن 

تبقى �ساهرة على عودة والدها الذي رحل! 
عرف لويجي اأن جانفييف محقة. واإْن اأراد بناء م�ستقبل 
م���ع اآن���ا فعليه اأن يفلح في اإقناعها ب���اأن طفولتها ال�سغيرة 
ق���د طال اأمدها كامراأة الآن. لكن، يجب اأن يترك م�ساحة 
كافية لمكان ليام في قلب ح�سنائه كي يمكنها التقدم من 

دون اإح�سا�ص باأنها قد تخلت عن والدها.  
لي�س���ت المعادل���ة �سهل���ة، لك���ن اآن���ا ت�ستح���ق الت�سحي���ة. 
اأم�س���ى البح���ار اأ�سابيع مفك���راً، اإلى اأن ح���ط مركبه اأخيراً 
على ال�ساطئ، وبين ذراعيه عدة لِبنات و�سعها حول �سموع 

اآنا، التي اأده�سها هذا التطفل على مرا�سم لياليها. 
ما هذا الذي تفعله؟ لماذا هذه اللَبنات كلها؟ �ساألته. 

�سترين، اأجابها بب�ساطة قبل اأن يختفي مثلما ظهر. 
ع���اد بع���د �ساعة ومع���ه حمولة جدي���دة من اللَِّب���ن رتبها 

فوق ال�سابقة.  
األن تقول لي ما هذا الذي تفعله؟ قالت الفتاة وقد نفد 

�سبرها وخافت اأن تطفئ هذه الجلبة �سموعها. 
�ستري���ن، رد لويج���ي م���ن جدي���د، قب���ل اأن يرح���ل م���رة 

اأخرى. 
دعي���ه يكم���ل، ن�سحته���ا جانفيي���ف، التي خمن���ت على ما 

يبدو ما ي�سعى ال�ساب اإلى بنائه.  
ومع بزوغ �سوء النهار، كان جدار دائري بارتفاع متر قد 
التف حول ال�سموع المحت�سرة. بدت اآنا في حيرة �سديدة 
م���ن اأمره���ا اأم���ام هذا ال�س���رح الذي ظهر كاأنه ل���م يبن اإل 
لم�سايقته���ا. ترك���ت المكان غير مهتم���ة اأن تفهم اأكثر، اإذ 
عليه���ا الذه���اب ل�سيد المال ال���ذي �ست�ستري ب���ه �سموعها 

القادمة.  
م���ا اإن ح���ل الم�س���اء حت���ى ع���ادت اإل���ى ال�ساط���ئ لتع���رف 
اأخيراً ما اأنجزه لويجي. وجدت اأمامها ف�ساء جميًل من 
الرم���ال يتو�سط���ه برج دائري من اللب���ن الخال�ص بارتفاع 
ثلث���ة اأمت���ار، تكلله �سعلٌة من ن���ار عل���ْت األ�سنُتها حتى بدا 
اأنه���ا ُت���رى من الجان���ب الآخر للمحيط. هذا م���ا قالته اآنا 

في نف�سها وهي تنظر اإلى ال�سعلة اأعلى البرج.    
بان لويجي حينذاك وجثا اأمامها: 

ل يمكنن���ي اأن اأع���دك بع���ودة اأبي���ك، لكن���ي اأع���دك ب���اأن 
اأفع���ل كل �س���يء كي ل نفقد بّح���اراً بعد الي���وم. ل�ست غنّياً، 
لكن���ي م���ّلح واأجيد البناء بي���دّي. اإن كان ذل���ك يروق لك، 
ن�ستطيع ال�سياحة عبر العالم في مركبي، لن�سيء �سفافه 

و�سواطئه كلما حل الليل. ماذا تقولين؟  
ل���م تج���ب اآن���ا، مكتفي���ة بابت�سامة. ومن���ذ الي���وم التالي، 
الت���ي  جانفيي���ف  بمبارك���ة  مركب���ه،  ف���ي  لويج���ي  رافق���ت 
وعدتها باأن تبقي �سعلة البرج الذي بناه حبيبها م�سيئة. 
م�س���ت �سن���وات ول���م ي���ر اأحد ف���ي القري���ة اآن���ا ولويجي. 
عرفوا وح�سب اأنهما بخير من خلل حكايات بحارة مروا 
ب�سابي���ن ظريفي���ن يبني���ان من���ارات ت�س���يء �سط���اآن المدن 
ال�سغيرة الخطرَة. وكلما �سمعت جانفييف ذلك، ارت�سمت 
عل���ى محياها ب�سم���ة افتخار باآنا، الت���ي عرفت كيف تحول 

�سعلة �سموعها ال�سغيرة اإلى �سوء ينير العالم.  

قصة من األدب الفرنسي..تضيء البحر  بانتظار عودة أبيها

 لي�����ص للح����ّب توقي����ٌت مح����ّدٌد ف����ي ذاك����رة القل����ب .. ول 
يقا�����ص بي����وم معّي����ن ينتظ����ره النا�����ص ليعلن����وا حبهم لمن 
ي�ستح����ق .. الح����ب ل ينتظ����ر اأح����داً .. الح����ب ح����اء حي����اة 
مزده����رة .. وب����اء بطول����ة ترفع من�س����وب �سجاع����ة ُتقّر اأن 

مالك ذاك الإرث واهب نف�سه اإلى من يحب ويهوى.
اإل����ى العط����اء   الح����ب ث����روة نوراني����ة تدف����ع �ساحبه����ا 
..  فيه����ا طاق����ة زرق����اُء ل تدركه����ا اأطم����اُع اليبا�����ص .. ول 
ي����ة  الحيَّ تربته����ا  تج����رف  اأن  الخري����ف  اأنه����ار  ت�ستطي����ع 
وال�سلب����ة ف����ي اآن معاً .. ول تق����در اأيُّ قوة على الأر�ص اأن 
تقه����ر �سندياناِته����ا الّرا�سخَة الج����ذور.. ول ت�سمح لذئاب 

ريٍح اأن تفتر�َص كروَم قلبها.
ولأن الح����ب مدر�س����ٌة ل تع����داَد لمدارجه����ا، ول توج����د 
�سواطُئ تختم حدود بحرها .. فاإن طلَبها ل يمّلون من 

تلّقي تعاليمها والنهل من م�سارب ت�سنيمها.
والح����ّب غيم����ة خ�س����راء تهفو اإليه����ا قلوٌب ظم����اأى اإلى 
تعالي����م الماء وه����و يزيح �ستار الجفاف ع����ن وجه الأر�ص 
.. وتزيد تربة القلب خ�سوبة بمعرفة الأنا حين تن�سهر 

في ذات )نحن(. 

ف����اإذا كان العال����م يحتف����ي ف����ي الع����ام م����رة واح����دة بعيد 
�����ص للحب، ويق����ّدم كرمى عيونه قرابي����َن متعّددة  مخ�سّ
اأن  ظ����ّن  َم����ن  م�ساع����ر  �س����دق  م����دى  تبره����ن  ومتنّوع����ًة 
ل  الحقيق����ي  العا�س����ق  ف����اإن  ينبغ����ي،  م����ا  ُيري����ه  العاَل����َم 
 يحت����اج اإل����ى روزنام����ة تذّكره وتذّك����ُر قلبه بي����وم للحب .. 
كذلك فاإن ال�ساعر العا�سق يرتدي قلبه الأخ�سر في اليوم 
 �سبع����اً وع�سرين �ساعة كونه عا�سَق الحياة ورمَز نه�ستها. 
الح����بُّ ترجمة الج����وارح منعمة بتحلي����ٍق اأزرَق في ف�ساء 

زمّردي الأنفا�ص ... اأريجّي الروح .. لزوردّي النتماء.
الذي����ن  الع�س����اق  اأرّق  م����ن  يع����ّد  الفار�����ص  اب����ن  ولع����ل 
راأوا م����ا ل����م ي����ره الآخ����رون حي����ن التف����ت قلُب����ُه اإل����ى روؤية 
 اأنفا�����ص الحبي����ب والتقاط جوه����ر النْف�����ص والنَف�ص معاً: 

اإذا تنف�ص قال الم�سك معترفا
لعارفي طيبه: من ن�سره اأرجي 

لحظ����اِت  ويوّث����ق  الإن�س����ان  اإن�ساني����ة  ي����وؤّرخ  الح����ّب 
.. عم����ره  مفّك����رة  ف����ي  خال����دة  �ستبق����ى   م�سرق����ًة 
ُيِح����ّب  ل  )َم����ْن  يق����ول:  ال����ذي  الفار�س����ّي  المث����ل  ولع����ل 
لي�����ص اإن�سان����اً( يوؤّكد م����ا كانت ترم����ي اإليه �سه����ام �ساعرنا 

 اإيلي����ا اأب����ي ما�س����ي ال����ذي يع����ّد اأحد كب����ار حكم����اء ال�سعر: 
اأيقظ �سعورك بالمحبة اإن غف��ا     
لول �سع���ور النا�ص كانوا كالدمى
 اأحبْب فيغدو الكوخ ق�سراً نّيراً 

اأبغ�ْص فيم�سي الكون �سجناً مظلما 
الح����ّب يتكل����م ب�سمٍت ع����اٍل، ينط����ق ب�سفتي����ن مغلقتين 
كم����ا يّدعي ذل����ك الألمان، وقد وردت في الأمثال الكردية 
لطيف����ٌة تبّي����ن اأّن الُمح����ّب ل يريد اأن ي����رى موت حبيبه: 

ليت موتي قبَل موتك.
ب����ه  يق����وم  م����ا  كل  ح����ب  اإل����ى  �ساحَب����ُه  يدف����ُع  والح����ّب 
المحبوب من تلّوٍن وتقّلٍب وتغيير مزاٍج، كونه ينظر اإلى 
الدنيا بعيَني قلبه فح�سب ليكون �ساهَد هذه الحالة قوُل 

ال�ساعر العّبا�سي مهيار الديلمّي: 
َنه اأَر�َسى واأ�سخُط اأو اأر�َسى تلوُّ

وكلُّ ما يفعُل المحبوُب محبوُب
ولي�����ص غريب����اً اأن نع�س����َق الأمكن����ة الت����ي ينتم����ي اإليه����ا 
اأحباُبن����ا .. �س����ّكاُن قلوبن����ا المقيمون فيها اأب����َد الجهاِت .. 
اأن نع�سَق كلَّ ما يمّت ب�سلة اإلى الأمكنة التي اإليها تتجه 

بو�سلة الّروح .. وتهّيئ لها اأ�سباب الو�سول. 
اأن تتعّل����َق حب����اُل ال����ّروح ب�سخ����رة م����ا ت�سته����ي النف�����ُص 
الأّم����ارُة باأل����وان الحني����ن واأن نقّب����َل الأماك����َن والأ�سي����اء 
الت����ي لم�َسْته����ا عي����وُن المحبوبين اأو التَق����ت بها رياحيُن 

اأج�سادهم واألطاف اأنفا�سهم: 
اأمّر على الديار ديار ليلى 

اأقّبُل ذا الجداَر وذا الجداَرا    
وما ُحبُّ الديار �سغْفَن قلبي

ولكْن ُحبُّ من �سكَن الديارا  
ُدم����ت  م����ا  يتع�س����ك  �سيًئ����ا  ت����دع  المجرّي����ون: ل  يق����ول 

ت�ستطيع الحّب.
ول�سان قلبي يقول:

 والحّب لول الحّب اأظلَم بيُتنا
والحّب جّمَل عمرنا وفواَتُه  

حي����ن:  كل  ذك����راه  تتج����ّدد  ال����ذي  وال�س����وؤال 
؟ نم����وت  عندم����ا  اإل  بع�س����اً  ن����ا  بع�سُ يِح����ّب  ل   لم����اذا 

األي�ص جديراأ بالحّب اأن نحياه ما دمنا نعي�ص؟

في الحب

التق���ى الرفي���ق د. مه���دي دخ���ل اهلل ع�س���و القي���ادة المركزي���ة لح���زب 
البع���ث العربي ال�ستراكي رئي�ص مكتب الثقاف���ة والإعلم ال�سادة رئي�ص 
واأع�س���اء المكتب التنفي���ذي لتحاد الكتاب العرب، وذل���ك يوم الخمي�ص 

2022/2/17 في مبنى التحاد.
وت���ّم خلل اللقاء ا�ستعرا����ص الخطة التي رفعها التح���اد اإلى القيادة 
المركزي���ة ب���اأن يكون العام الحالي عام الج���ولن، بمنا�سبة مرور اأربعين 
عام���اً على اإقدام الكيان ال�سهيوني على  اتخاذ خطوته الم�سوؤومة ب�سم 

الجولن اإليه.
واأّك���د د. مه���دي دخ���ل اهلل اأّن الج���ولن �سيبق���ى اأر�س���اً عربي���ة �سوري���ة 
�س���اء م���ن �س���اء واأب���ى م���ن اأب���ى، بتم�س���ك اأبنائ���ه بوطنه���م الأم وباإ�س���رار 
ال�سع���ب والقيادة ال�سيا�سية في �سوري���ة على اأن الجولن جزء ل ينف�سل 
ع���ن �سوري���ة. ويدع���م الموق���ف ال�س���وري موق���ف دول���ّي ل يعت���رف ب�سّم 

»اإ�سرائيل« المغت�سبة اأر�ص الجولن اإليها.
واأثن���ى د. دخ���ل اهلل على ه���ذه الخطة واعداً بتقدي���م الّدعم المطلوب 
لتوفي���ر اأ�سب���اب نجاحه���ا، مثني���اً عل���ى الّدور ال���ذي يقوم ب���ه التحاد في 
تن�سي���ط الحي���اة الفكري���ة والثقافية في �سورية، وحّث���ه على بذل المزيد 

من الجهود في هذا الإطار.
كذل���ك تط���ّرق الرفيق ع�س���و القيادة المركزي���ة اإلى الواق���ع المعا�سي 
ف���ي �سوري���ة موؤكداً اأن �سورية التي انت�سرت بقي���ادة ال�سيد الرئي�ص ب�سار 
الأ�س���د ف���ي الح���رب الكوني���ة الت���ي �ُسن���ت عليه���ا �ستنت�سر عل���ى الح�سار 
ومحاول���ة تجوي���ع ال�سعب الذي �سيبقى ملتفاً ح���ول قائده وجي�سه حتى 
تحقي���ق الن�س���ر الناج���ز ع�سكري���اً واقت�سادي���اً وا�ستع���ادة كل �سب���ر �سوري 

طالته يد التدخل الأجنبي الداعم للإرهاب والإرهابيين.

لقاء فكري سياسي للدكتور مهدي دخل اهلل مع أعضاء المكتب التنفيذي



كلُّ من ي�سيُر في طريِق �لإبد�ِع عليه �أل يلتفَت �إلى �لور�ء.
حكمة مْن هذه؟ 

وهل تنطبُق على كلِّ مبدع؟
فعل��ى �لّرغ��م م��ن �أنَّ عملي��ة �لإب��د�ع تمن��ُح �لمب��دع متع��ًة 
و�سع��ورً� كبي��رً� بالّزهو و�لّر�س��ى ، �إ�سافة �إلى م��ا يح�سده من 
تفاع��ٍل لدى متلقيه من تقدي��ٍر ومو�كبٍة، وما يح�سُل عليه من 
مكان��ة و�سه��رة،  �إلَّ �أنها متعبة وموؤلم��ة ، وتعّر�سه �إلى �لكثير 
من �ل�سغوطات  �لد�خلية و�لخارجية ؛ فالأولى ت�سربُل نف�سه 
بالتوت��ِر و�لقلِق �لد�ئمين ، وم��ا ي�سيُبه من �كتئاب و��سطر�ب 
نف�سي ، وخيانات ج�سدية تقيده وتحدُّ من �إبد�عه، وكثيرً� ما 
تدفع��ه �إلى �لعزلة حيث �سيمنح نف�سه �لكثير مَن �لتاأمل، ومن 
ثم �لكتابة، �أو �أي �سكٍل من �أ�سكال �لإبد�ع كالّر�سم، �أو �لتاأليف 

�لمو�سيقي �أو..
و�لثاني��ة ، م��ا يتعر���سُ ل��ه  من �لأذى م��ن قب��ِل حا�سدين، �أو 
مغر�سي��ن، وهم �أنا�س ل همَّ لهم �س��وى مر�قبته و�لوقوف على 
�إبد�ع��ه ، و�إم�ساك �لمق�سِّ ليجت��ّزو� حلمه ، �أو لي�سعو� �لع�سا 
ف��ي عجلت��ه ، دون �للتفات  �إلى معانات��ه �لخا�سة �إن وجدت، 

و�لظروف �لمعي�سية �لتي تقُف في طريقه، وتوؤرقه.
ولكي ي�ستمرَّ في عطائه، �أو لنقل ليخرج من هذ� كله ما عليه 

�س��وى �أن يتخ��َذ من فنه  �أ�سلوبًا م��ن �أ�ساليِب �لعاج كما قال غر�ه��ام غرين ، وليتخطى 
كلَّ موؤرق��ات �لغي��ِر ، وذلك ب��اأن تكون لديه ق��درة كبيرة ليفعل ذل��ك ،و�أن يوهم  نف�سه 
بخل��ق �لأع��ذ�ر لم��ن ي�سنُّ عليه حرب��ًا ، �أو ي�سيع حول��ه �إ�ساع��ات ، ولي�سترخي ويرتاح، 
وليتجاه��ل كلَّ تل��ك �لعو��س��ف �ل�سغي��رة �لمثارة في درب��ه،  وليكمل ر�س��م �سم�سه على 
ج��د�ره، ولي�س��ر �سخ�سًا متحدي��ًا ومرنًا بنف�ِس �لوق��ت ، وكاظمًا غيظ��ه ، فكتابته لي�س 
بال�س��رورة �أن تر�سي �لجميع ، لبدَّ و�أن يخرَج �أ�سخا�ٌس غير متو�فقين معه، �أو حتى ل 

يروقهم �أ�سلوبه و�آر�وؤه، بل وحتى ماب�سه، ولون �سعره!
و�لمبدع بحدِّ ذ�ته تنتابه �سل�سلة من �لأزمات �لمر�سية حتى بعد �لنتهاء من منجزه 
�لإبد�ع��ي ، �إذ تظهُر بعد �أن ينال �ل�سهرة و�لأ�سو�ء ولفت �لأنظار كما ح�سل مع �لعالم 
�لنف�سي » �سكينر« �إذ بعد �نتهائه من موؤلفه »ما بعد �لحرية و�لكر�مة » �أح�سَّ بتعٍب في 

�لقلب، وذلك بعد �أن �أثار موؤلفه �سر�عًا في �لأو�ساط.
وثم��ة مبدعون كانو� مر�سى قبل �أن يكت�سف��و� موهبتهم، فالتم�سو� �لكتابة، �أو �لر�سم 
عاج��ًا و�سبي��ًا لا�ست�سف��اء؛ ومنهم �لكاتب��ة �لأمريكي��ة مارغريت ميت�س��ل ، �ساحبة 
رو�ي��ة » ذهب م��ع �لّريح« حي��ث �أ�سيبت بمر�س �أجبره��ا على �لبقاء ف��ي �لبيت فتر�ٍت 
طويلة ، ولكي تزجي �لوقت �لقا�سي بد�أت بالكتابة ، �لتي �أثمرت عاجًا و�سهرة وغنى.
وكذلك �لفنانة �لت�سكيلية فريد� كاهلو، �لتي بد�أت �لّر�سم بعد �أن وقع لها حادٌث مروع 
�ألزمه��ا �لفر��س فبقيت دون حركة وقت��ًا لي�س بق�سير، فطلبت فر�ساة و�ألو�نًا، فمنحتها 
�أمه��ا �سري��رً� متحركًا ومر�آة �سخمة في �سقِف غرفتها ، ر�حت  ترى وجهها طو�ل �لوقت 

فتر�سمه.
هو �لإبد�ع طريٌق �إلى �لألم..

طريٌق يخّل�ُس من �لألم..
فهل يمكن �لن�سحاب منه؟

يقول �لرو�ئي حنا مينه: » في �لكتابة خا�سي �لنف�سي، ولأجل هذ� �لخا�س �أو��سل 
�أخذ �أ�سابعي من زيتها �لحار ، �لكاوي، مو��سًا �للعب �ل�سعب  مع هذه �لعملية �ل�ساقة.«
ه��و ذ� �لمب��دع ، ل ب��دَّ و�أن يدف��َع �لثم��َن لي�ستمرَّ في �إبد�ع��ه ، فالعم��ل �لإبد�عي كّله 
تحدٍّ ومناف�سة و�حتر�ٍق ، ول يمكن تركه لأنه بمثابة لعنة تتلب�س �لكاتب، قال نجيب 
محفوظ:  لو حدث �أن تخلى عني د�فعي �إلى �لكتابة في �أيِّ يوم ، فاإنني �أتمنى �أن يكون 

هذ� �ليوم �آخر يوم في عمري.« 
 و�ل�سوؤ�ل �لذي يعرفه كلنا: متى كان �لنا�س تلفُت �أنظارهم �لأعمال �لعادية؟ �أو متى 

حاربو� �أ�سحابها؟!
وهل ُترمى غير �ل�سجرة �لمثمرة؟!.

قضايا وآراء
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، لكن أسوأ شيء في الحياة هو أن 
ً
كنت أظن أن أسوأ شيء في الحياة هو أن تكون وحيدا

ينتهي بك األمر مع أشخاص تشعر معهم بالوحدة.

روبن ويليامز

 كتبت: نجاح إبراهيم

أصابُع 
االحتراق
ثمة مبدعون 
كانوا مرضى 

قبل أن يكتشفوا 
موهبتهم، 
فالتمسوا 
الكتابة، 

أو الرسم 
عالجاً وسبيالً 

لالستشفاء

  كتب: عماد نداف  

بيني وبين محمد عادل 
والشهيد ناجي العلي

ع���ام 1980 تعّرف���ُت عل���ى الكات���ب الفل�سطين���ي محمد ع���ادل )اأبو ع���ادل(، دخلت اإل���ى مكتبه في 
الفاكهاني في بيروت، وقد ُفرزُت للعمل في المجلة التي يراأ�ص تحريرها وي�سعى اإلى تطويرها 

في وقت �سعب من تاريخ الق�سية الفل�سطينية. 
كان ف���ي مكتب���ه �س���اب هادئ ي�سرب ال�ساي، ول يحكي البتة، وعرف���ت فيما بعد اأنه الفنان ناجي 
العل���ي، ا�ستغل���ت مع اأب���ي عادل قرابة عام من الزم���ن، ولم يتدخل في الن�سو����ص التي اأكتبها، ل 
ال�سيا�سية، ول الأدبية، ول التغطيات الإخبارية، بل كان يدفعها للن�سر مبا�سرة، وطلب مني بعد 
فت���رة ق�سي���رة اأن اأكتب العن���وان الرئي�ص للغ���لف والعنوانات الفرعية، ثم ق���رر اأن يخ�س�ص لي 

زاوية اقترحُتها عليه، وكنت اأذيلها بتوقيع حرف واحد من ا�سمي هو )عين(. 
الزاوية لقت رواجاً منذ ن�سرت لأول مرة، لأن اأبا عادل قال لناجي العالي: اإن كل زاوية �ستتم 
مرافقته���ا بلوح���ة كاريكاتير من لوحاته. وقراأ ناجي الزاوية، ولم يحك. حّرك حاجبيه موافقاً، 

وكانت الفكرة تزدهر، وكان القراء ي�ساألون: من هو )عين(.
اأكثر من مرة، جل�سُت مع ناجي العلي، ولم يكن يحكي اإل عندما اأ�ساأله، واأكثر من مرة جل�ست 

مع محمد عادل في جل�سات خا�سة، وكان يحكي الكثير من دون اأن اأ�ساأله. 
كان منتمي���اً اإل���ى فل�سطي���ن تمام���اً كم���ا ه���و الكاه���ن المنتم���ي اإل���ى المعب���د، وكن���ا نتح���اور عن 
فل�سطين واأ�سكال الن�سال الفل�سطيني، وعن ال�سحافة وال�سحافة الفل�سطينية، اإلى اأن اختلفنا، 
وغاب���ت لقاءاتن���ا قراب���ة ربع قرن من الزمن، وفي اللحظة نف�سها الت���ي �ساهدني فيها اأثنى علي، 
وقب���ل �سن���وات ق���ال للدكتور ح�س���ن حميد: اإن )عماد ن���ّداف( �ساحب تجربة نعت���ز بها، وهو وفّي 

لفل�سطين، ونادر في كتاباته. 
اأ�سعدتن���ي �سهادت���ه، وعدن���ا اأ�سدق���اء عل���ى و�سائ���ل التوا�س���ل، وعندم���ا عرف���ت اأن���ه ي�سك���ن ف���ي 
المنطق���ة الت���ي اأ�سكن فيها دعوته اإلى بيتي، فاعتذر، اأخبرته اأنني اأحتفظ بكل اأعداد تلك ال�سنة 

من المجلة التي كانت ت�سدر في بيروت، فكان �سعيداً دمثاً في رده. 
قراأُت له الكثير مما كتبه على �سفحته، فاإذا هو نف�سه ابن الثمانينيات حما�سة، لكنه كان كمن 
يغن���ي ف���ي الطاحون، فل العرب عرب ول الواق���ع الفل�سطيني يب�سر بالخير، وذات مرة، قلت في 

نف�سي: » لو كنت مكانه لنكفاأت وتوقفت عن ال�سراخ!« 
ا�ستعدن���ا ه���دوء ال�سهي���د ناج���ي العلي، اأن���ا ومحمد عادل، اأكث���ر من م���رة، وكان ا�ست�سهاد ناجي 

خ�سارة كبيرة، لي�ص لفل�سطين وحدها بل لكل العرب.
قب���ل اأ�سابي���ع، ات�س���ل بي الناقد الفل�سطين���ي اأحمد هلل، واأخبرني اأن اأبا ع���ادل، في م�ست�سفى 
)اأمي���ة(، فطلب���ت اأن ن���زوره معاً، ف���رّد اأنه في غيبوبة، واأن���ه �سينقل اإل���ى الأردن، فحزنت لأن هذا 
يعن���ي اأن حالت���ه ال�سحية �سعب���ة. وقال اأحمد: اإن اأبا عادل ل يحك���ي، ولكنه يح�ص عندما تلم�ص 

يده، واأن الأطباء يبذلون جهداً كبيراً لإنقاذه! 
تذك���رت اأي���ام بيروت وا�ست�سهاد ناجي العلي، كان يح�ّص ب���كل معاناة العرب والفل�سطينيين، ول 
يحكي، كان ير�سم، فيثير ردود اأفعال �ساخبة، وكاأن هذا هو قدر الفل�سطيني، عليه اأّل يحكي، بل 

عليه اأن يعمل، م�سموح له اأن يعاني، م�سموح له اأن يكبت كل �سيء، وينتظر... 
وعندما توفي الكاتب الكبير خالد اأبو خالد الذي جعلني اأتعلق بكل �سيء عن فل�سطين، قراأت 

لمحمد عادل وهو ينعاه: 
»ال�ساع���ر والكات���ب والإعلم���ي والفدائ���ي الكبير خالد اأب���و خالد، قلم الق�سي���ة وفل�سطين كل 
فل�سطي���ن م���ا حاد عن الدرب ول غير الطريق، وبقي على العه���د والإيمان باأن تحرير فل�سطين 

ممكن واآت بف�سل الت�سحيات«.
وكذل���ك ه���و )محمد عادل(، يقارع المر�ص ب�سعوبة، ويفع���ل الفعل نف�سه الذي قدره اهلل على 
الفل�سطينيي���ن، اأي اأّل ُيفّرط���وا باإح�سا�سه���م، لأن اإح�سا�سه���م هو النتم���اء لق�سيتهم، لعل الزمن 

القادم ياأتي بمفاجاأة ما، بمعجزة ما، تعيد فل�سطين اإلى الواجهة! 
�سلمتك يا محمد عادل! 



من دون الموسيقا يبدو لي العالم فارغا.

جاين أوستن

قراءاتشعر
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  كتب:  د. حامد فرزات

م���ن اأمت���ع لحظ���ات القراءة؛ لحظ���ة يكون فيها بين يدي���ك كتاب ل�سديق تحب���ه، وتحترمه، وترى   كتب: عبد الحميد غانم
�سورت���ه و�س���ور اأ�سدقائكم���ا تت�سل���ل من خلف ال�سط���ور اإليك، وهذا ما ح���دث معي موؤخ���راً واأنا اأقراأ 
»ر�سال���ة اأم«. وه���ي مجموع���ة ق�س����ص رو�سي���ة ق�سيرة ترجمه���ا اإلى العربي���ة واأعّده���ا الدكتور جودت 
ر درجة الدكتوراه في جورجيا. ومن �سدة اإعجابي بالكتاب، جذبتني ق�س�سه  اإبراهيم يوم كان يح�سّ

اللطيفة ذات المو�سوعات المختلفة فلم اأتركه حتى اأتيت عليه.
واأح�س�ست برغبة كبرى في تحليل لكثير من جوانبه ال�سيميائية ال�سردية، فهو نبٌع فّيا�ص لكثير 
م���ن الدرا�س���ات. وتذك���رت ف���ي النهاي���ة اأن مث���ل هذه الق�س����ص الرو�سية الت���ي فجرت عل���م �سيميائية 
ال�سرد الروائي التي بداأها »فلديمير بروب« في ع�سرينيات القرن الما�سي في كتابه: »مورفولوجيا 
الحكايات ال�سعبية الرو�سية«. اإل اأن اأكثر ما�سّدني كانت عنا�سر دللية رافقت الإخراج الن�سي، وكان 
العال���م ال�سيميائ���ي الفرن�سي ال�سهير »جيرار جنيت« قد اأطلق عليها ا�س���م »الباراتك�ست«، وهي ت�سبق 
الن����ص اأو تلي���ه حامل���ة اإ�س���ارات دللية تن�سج م���ع الن�ص علق���ات وظيفية ت�ساهم في بع���ده الدللي. 
واأب���رز ه���ذه العنا�سر في كتاب الدكتور جودت �سفحة الغلف الخارجي الخلفي، و�سفحة في بداية 

الكتاب ُخ�س�ست للإهداء. 
حمل الغلف الخارجي الخلفي �سورة فوتوغرافية من »األبوم« العائلة ت�سم الدكتور جودت واإلى 
جانبه زوجته وهما في عربة اأمام اأبي الهول في م�سر، هكذا من دون اأي تعليق ليثير ف�سول القارئ 
وي�ساأل لماذا ُو�سعت هذه ال�سورة؟ وما الق�سد؟ اأ�سئلة ل بد اأن يطرحها الفكر التحليلي لأي قارئ، 
فف���ي علم ال�س���رد الروائي لكل عن�سر وظيفته الن�سية. وقد تحمل ال�سورة اأجوبة �سمنية لرمزيتها 
كعرب���ون وف���اء لرفيق���ة الدرب في رحلة العم���ر واإ�سهامها في تح�سيل ما يكت�سب���ه المرء خللها من 

المعرفة وتعميقه.
اأم���ا �سفح���ة الإهداء البي�ساء النا�سعة في فاتحة الكت���اب فقد حملت عبارة موجزة: اإلى ال�سديق 
د. راتب �سكر... جودت، هكذا من دون اأي تعليق ومن دون اأي تف�سيل اإن�سائي اأو اإخباري اأو ت�سويغي، 
وم���ن دون اأن يطل���ق �سف���ة لهذا ال�سديق، وت���رك الكلمة تحمل كل دللتها م���ن ال�سفات، فمثل هذه 
الكلم���ات المترامي���ة الأبع���اد ت�ستدعي خيال الق���ارئ، وبخا�سة اإن كان هذا الأخي���ر يعرف �سفات هذا 
ال�سخ����ص المعن���ي، واأعتق���د اأن الكاتب قد ق�س���د ذلك ليترك للقارئ حرّية اكت�س���اف المدى الدللي 
ال���ذي يمك���ن ت�س���ّوره عب���ر معرفت���ه، واأراده الكات���ب اأن يك���ون من دون ح���دود، فرّبم���ا ل يمكن ح�سر 
را مع���اً درجة الدكتوراه في معاهد رو�سي���ا وجامعاتها، وتقا�سما حلو  العلق���ة بينهم���ا. فالثنان ح�سّ
الغرب���ة ومّره���ا، الغرب���ة الت���ي تك�سف مع���دن الرجال، وع���ادا ليعمل ف���ي الجامعة نف�سه���ا، وفي ق�سم 
واحد، وي�سرفا على ر�سائل الماج�ستير والدكتوراه التي يعّدها الطلبة اأنف�سهم اأحياناً، ويتناف�سا في 
خدم���ة الباحثي���ن وطلبة العلم، ل يبخلن عليه���م بالمعرفة، ومن النادر اأن تلتقي بَمْن ل يمدحهما 
وي�سي���د بمناقبهم���ا عن���د ذك���ر اأّي منهما، واإن وج���د من يقول بحقهم���ا �سوءاً ترى نف�س���ك اأنه ي�سعب 
عليك �سماَعه، وتعلم على الفور اأّن ناقل هذا النباأ هو حا�سد فا�سق، وما عليك اإل اأن تتبين وتكت�سف 
زي���ف م���ا قي���ل... وهكذا تدع���ك هذه الكلم���ات »ال�سديق د. رات���ب �سكر« تجول في عال���م الحتمالت، 
فاأنت تدرك اأّن المق�سود ينطبق عليه كل ما ورد على خاطرك واأكثر، ثم تعود وت�ساأل نف�سك وفكرك 

التحليلي:
 اإلى اأي مدى يوجد هذا ال�سديق وتلك الرفيقة في متن الكتاب؟ 

وف���ي الغال���ب اأراد الدكتور جودت اأن ي�ستحدث للقارئ من خللهما العبر المو�سوعية )التيمات( 
والقيم المنبثقة من ال�سرد في حركة ان�سجامّية تود الق�س�ص اإي�سالها للقارئ: كالوفاء، والت�سحية، 
والإيث���ار، والَغْيرّي���ة، والم���وّدة، والحن���ان، والألفة التي حّول���ت الوح�ص الكا�سر اإل���ى مخلوق وديع كما 
���ة » ذاكرة وح�ص« التي نرجو اأن يت�سنى لنا الوق���ت لنكتب عنها وعن هذه القيم  كان���ت الح���ال في ق�سّ

ال�سردية الدللية في مقبلت الأيام.

تمار�س���ه  ال���ذي  الثقاف���ي  الغ���زو  خ�س���م  ف���ي 
»الليبرالي���ة الجديدة« في مجتمعاتنا، يبرز الكثير 
م���ن المفاهي���م المغلوط���ة الت���ي يح���اول اأ�سحابها 
ت�سويقه���ا واإدخاله���ا في عق���ول اأجيالن���ا، كي ي�سهل 

عليهم تحقيق اأهدافهم وتمرير خططهم.
اإل���ى  الجدي���دة«  »الليبرالي���ة  اأ�سح���اب  يدع���و 
القطيع���ة النهائية م���ع التاريخ، وكاأن الما�سي غير 
محم���ود الذي يجب التخل�ص من���ه من دون النظر 
اإل���ى النقاط الم�سيئة به، واأن الحا�سر يدفعنا اإلى 
اإع���ادة النظ���ر ف���ي القي���م والع���ادات وال�سرائ���ع، بما 
فيها الأخلق والقيم الجتماعية التي تربت عليها 
الأجي���ال، ول �سيما القائم���ة على الدين، الذي يعد 
عامًل موؤثراً في مجتمعاتنا، حيث ي�سكل في حياة 
النا�ص جزءاً اأ�سا�سياً من الثقافة ال�سائدة الموروثة 
من الما�سي، وهو اأكثر اأ�سكال الوعي ثباتاً، فالدين 
ُموؤّث���ر جداً في مجتمعاتن���ا، ول يمكن تجاهل دوره 
في توجي���ه وتحريك الوعي وح�س���ه على التم�سك 

بالأخلق والقيم المجتمعية.
اأو  الدين���ي  الإره���اب  وم���ن هن���ا، كان م�سطل���ح 
�سيا�س���ات  �سنيع���ة  »الإ�سلموفوبي���ا«  ي�سم���ى  م���ا 
»الليبرالي���ة الجدي���دة« بع���د اأحداث الح���ادي ع�سر 
م���ن اأيل���ول 2001 لتبري���ر الح���روب الت���ي �ُسّنت في 
اإره���اب تنظي���م »القاع���دة« ف���ي  منطقتن���ا، بحج���ة 
دور  المتح���دة  للولي���ات  كان  ال���ذي  اأفغان�ست���ان 
خبي���ث ف���ي ن�ساأته وتوظيف���ه في خططه���ا، و�سوًل 
اإل���ى تنظي���م »داع�ص« الإرهابي ف���ي منطقتنا، الذي 
كان ذريع���ة الوليات المتحدة ومرّوجي ليبراليتها 
الجديدة للتدخل في �سوؤون �سورية ونهب ثرواتها.
وق���د خلط���ت ال�سيا�س���ات »الليبرالي���ة الجديدة« 
في اإطار ت�سليلها الإعلمي المتعمد وتحت غطاء 
م���ا ي�سمى مكافح���ة الإرهاب، بي���ن الإرهاب الديني 
المدان عالمياً من قبل الجميع، وبين حق ال�سعوب 
ف���ي مقاوم���ة الم�سروعين الأميرك���ي وال�سهيوني، 
وم���ن ث���م التروي���ج تح���ت اأكاذي���ب ل علق���ة له���ا 
الكي���ان  م���ع  للتطبي���ع  ال�س���لم  اأو  بالإن�ساني���ة 
الإ�سرائيل���ي المحت���ل والمغت�س���ب م���ن اأجل دمجه 

في المنطقة قوًة اقت�سادية وتقنية وتكنولوجية.
وق���د ب���ات وا�سحاً هذا الخل���ط المتعمد لت�سويه 
الحقائ���ق بين الإره���اب الذي ياأت���ي باأوجه متعددة 
لإي���ذاء الب�سر وبي���ن الو�سائل الم�سروع���ة لل�سعوب 
م���ن اأجل �سد العدوان والحتلل وتحرير اأر�سها، 

وذلك من اأ�سحاب الليبرالية الجديدة، بحيث بات 
مب���داأ الت�سام���ح والعت���راف بالآخ���ر ينح�سر فقط 
عنده���م بالعت���راف بالكيان ال�سهيون���ي والتطبيع 

معه.
كما بات وا�سحاً �سعي دعاة »الليبرالية الجديدة« 
م���ن اأجل ال�ستغناء ع���ن الما�سي والقيم المعرفية 
للهوي���ة الوطنية التي تربى عليها الجيل الحا�سر، 
واإب���راز قي���م جديدة وربم���ا غريبة ع���ن مجتمعاتنا 
لتربي���ة الجيل الجدي���د عليها بما يتلءم مع اأفكار 

الغرب الليبرالية من دون نقا�ص اأو تفكير علمي.
فم���ن اأفكاره���م الخبيث���ة اأنه ل يج���ب ال�ستعانة 
يج���ب  ب���ل  الم�ستقب���ل،  اإل���ى  للعب���ور  بالتاري���خ 
ال�ستعان���ة بالخ���ارج وبم���ا يقدمه الغرب م���ن اأفكار 
ف���ي ه���ذا التج���اه وقبوله���ا عل���ى علته���ا م���ن دون 
تفكي���ر بخطورته���ا وتاأثيره���ا، حت���ى ول���و كان���ت ل 
تتنا�س���ب م���ع واقع المجتمع���ات الم�ستهدف���ة، وهنا 
مكمن الخط���ر على هويتها وثقافته���ا وح�سارتها، 
فالت�سوي���ق لأفكار تدعو اإلى التخل�ص من الأنظمة 
ال�سائ���دة ثقافي���اً واجتماعي���اً و�سيا�سي���اً واقت�سادي���اً 
فك���ر  م���ن  وم�ستوح���اة  م�ستم���دة  اأنظم���ة  واإقام���ة 
الحري���ة  بذريع���ة  الغربي���ة  الراأ�سمالي���ة  الأنظم���ة 
والديمقراطي���ة وحق���وق الإن�س���ان... اإل���خ، من دون 
مراعاة لخ�سو�سي���ة مجتمعاتنا وطريقة تفكيرها 
وعقائده���ا وقيمها الموروثة هو م���ن �سرع ال�ساحة 
لكل هذه الفو�س���ى والخراب وال�سياع الذي دخلت 
ب���ه منطقتن���ا على مدى اأكثر من ع�س���ر �سنوات من 

عمر ما ي�سمى »الربيع العربي«.
مفاهي���م  الجدي���دة«  »الليبرالي���ة  قدم���ت  لق���د 
مختلف���ة غي���ر ماألوف���ة ومغلوط���ة ل تتنا�س���ب م���ع 
م�س���ار التفكي���ر المنطق���ي العلم���ي ال�سلي���م، ف���كل 
له���ا ينطب���ق  ُي���رّوج  والت���ي  المطروح���ة  �سعاراته���ا 
عليها المثل العربي الم�سهور: »حق يراد به باطل« 
فالغاية منها هو الن�سلخ عن الأ�سرة وعن الوطن 
ورف����ص العقي���دة والت���راث والغ���زو الثقاف���ي �سموم 
للهوي���ة، وتقليد ما يجري في المجتمعات الغربية 
والليبرالي���ة الجديدة على اأنه حداثة وتطور، على 

مبداأ د�ص ال�سم في الد�سم.

الغزو الثقافي..الصديق والرفيقة رسالة أم
 سموم الليبرالية الجديدة

احت�سن���ت قاعة المحا�س���رات بمبنى اتحاد الكتاب الع���رب بالمزة ظهر الأربعاء 
2022/2/16 محا�سرة للكاتب الم�سرحي الأديب وال�ساعر �سمير المطرود.

ق���ّدم المط���رود ورقة بحثية تط���رق من خللها اإلى بداي���ات الم�سرح من خلل 
بوابتين:

الأولى: الم�سرح الإغريقي )حيث اأن كلمة الإغريقي تعني في اللغة ال�سريانية 
ال�س���وري الواف���د اأو الن���ازح من �سم���ال �سورية اإلى ب���لد “الم���ورة” اأو اليونان اإبان 
احت���لل داريو�ص لبابل في القرن الخام�ص قبل الميلد(. وبذلك تكون الح�سارة 
الإغريقية بالمجمل هي امتداد للح�سارة ال�سورية التي نقلها معه ال�سوري الذي 
وف���د مهاج���راً م���ن ويلت الح���روب، حامًل مع���ه المعتق���د وتعدد الآله���ة وال�سعر 

والأبجدية والنوطة المو�سيقية والمحراث و�سجرة الزيتون.
اأم���ا البواب���ة الثاني���ة وهي المتعارف عليه���ا وال�سائعة من خ���لل الريادة الأولى 

لأبي خليل القباني ومارون النقا�ص وما تبعهما.
اأدار فعاليات الندوة الأديب محمد  الحفري الذي اأكد اأن الم�سرح هو ما يحدث 
الآن ودائم���اً، وه���و “اأب���و الفنون”، وال�سخ�سية فيه تمثل ع���دة �سخ�سيات،  وكذلك 
الح���دث ال���ذي يعبر ع���ن اأحداث كثيرة ولذل���ك فهو يعادل الحياة فني���اً وهو يمثل 

حيوات كثيرة، م�سدداً على اأهمية الحركة الم�سرحية في �سورية.

)الحركة المسرحية في سورية( محاضرة في فرع القنيطرة التحاد الكتاب العرب
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 ل���م يع���د خافي���اً على الكثيرين من اأبن���اء �سورية وغيره���م اأن الهدف من الحرب 
الظالم���ة الت���ي �ُسّنت عليها هو اإ�سق���اط الدولة ال�سورية التي قطع���ت �سوطاً باتجاه 

تاأ�سي�ص الدولة الوطنية المعا�سرة.
والدولة كما هو معروف تقوم على اأ�س�ص ثابتة من اأهمها: 

1- وحدة التراب الوطني.
2- الن�سيج الجتماعي المتما�سك.

3- الموؤ�س�سات بكل ما فيها من د�ستور و�سلطات واأنظمة وقوانين...
فاإذا كانت فكرة تق�سيم �سورية قد اأخفقت ب�سبب �سمود ال�سعب ال�سوري وجي�سه 
البا�سل وقيادته ال�سيا�سية، فقد برزت اإلى ال�سدارة ق�سية �سيانة الكلّية الجتماعية 
ونعن���ي به���ا الن�سيج الجتماع���ي المت�ساف���ر والمتما�سك الذي حاول اأع���داء �سورية 
اختراق���ه بعملي���ة الع���ودة اإل���ى انتم���اءات ما قب���ل الدولة/الوط���ن، عن طري���ق اإثارة 
الأحق���اد القديم���ة واحي���اء الطائفي���ة البغي�س���ة وا�ستثم���ار الدين ون�سو�س���ه بنحٍو 

يعمل على تق�سيم المجتمع وتفتيت وحدته بهدف اإ�سعافه.
ف���اإذا كان���ت كل المح���اولت ال�سابق���ة قد اأ�سابه���ا الإخفاق ب�سب���ب الح�ص الوطني 
والتم�سك بالوحدة الوطنية، فاإن تركات الحرب ومفرزاتها وما نجم عنها من اآثار 

وندوب تحتاج اإلى �سجاعة وحكمة في مواجهتها.
اإع���ادة النظر في تقوي���م وحدة المجتمع وقوة الن�سي���ج الجتماعي فيه وتما�سكه 

تت�سدر المواجهة اليوم، اإذا نّحينا جانباً ولو موؤقتاً الق�سية الفكرية الثقافية.
المواجهة متعددة الجوانب منها ال�سيا�سي ومنها القت�سادي الجتماعي ومنها 
الفك���ري الثقاف���ي، وهي ت�سكل حزم���ة واحدة ت�سير بات�ساٍق وت���واٍز، فاإن تقدم اأحدها 

لبرهة زمنية فهذا ل يعني اأبداً تراجع واإغفال العنا�سر الأخرى.
ا�ست���داد التف���اوت الطبق���ي ف���ي المجتم���ع ي�س���كل خط���ورة كبي���رة عل���ى البني���ة 
الجتماعي���ة والو�س���ع المعي�سي للمواطنين والأزمات المفتعل منها والحقيقي مع 
تدن���ي انخفا����ص م�ست���وى الدخل للأف���راد ق�سايا عل���ى غاية من الأهمي���ة، بل تكاد 

ت�سبح ق�سية وطنية من الدرجة الأولى.
اأثب���ت ال�سع���ب ال�س���وري في المواجه���ة وطنية عالية وقدم كل م���ا يملك من اأجل 
ما تحقق من انت�سارات، العتماد على وطنيته لم يعد كافياً فقد حان الوقت الذي 
علينا اأن نلتفت فيه اإلى حياة النا�ص، فاإذا كانت اإح�ساءات الحكومة تقول باأن اأ�سرة 
م���ن اأربع���ة اأف���راد تحتاج ف���ي الحد اأدنى اإل���ى 300 األف لي���رة �سورية �سهري���اً ودخلها 
الر�سم���ي ل يتج���اوز ال����50 اأو 60 األف���اً فكي���ف يعي�ص اأبن���اء ال�سعب ال�س���وري واأ�سرهم 

بمثل هذا الدخل؟!
اإنه���ا معج���زة حقيقية وعبقرية �سعبي���ة في التكيف مع الظ���روف الطارئة، ولكن 

اإلى متى يمكن للنا�ص اأن ي�سمدوا في تلك المواجهة؟
كي���ف لنا اإقن���اع اأبن���اء ال�سعب ال�س���وري بالتم�س���ك بوطنيتهم ومتابع���ة �سمودهم 

والت�سدي لما يخطط لبلدهم ولدولتهم؟
لق���د اأ�سبح���ت الحج���ج باهتة والب���لد بحاجة اإل���ى طاقات اأبنائه���ا وب�سكل خا�ص 

ال�سباب منهم الذين اأ�سبحت الهجرة �سغلهم ال�ساغل.
اإع���ادة الثق���ة بي���ن الحكوم���ة وموؤ�س�س���ات الدول���ة الر�سمي���ة والمدنية غي���ر قابلة 
للتاأجيل، وهي تتطلب اإجراءات عملية فعالة تنعك�ص ب�سكل مبا�سر على حياة النا�ص 

وتجعلهم اأكثر اطمئناناً على م�ستقبل اأبنائهم.
توفي���ر الأم���ان والأم���ن اإنج���از كبي���ر وعلي���ه اأن يتراف���ق م���ع اإنج���ازات اجتماعية 
وحل���ول للم�س���اكل الملحة الت���ي يعاني منها اأبن���اء �سورية العزيزة، فه���م ي�ستحقون 
الحي���اة الكريم���ة التي تلب���ي احتياجاتهم ال�سرورية بعد �سموده���م البطولي الذي 

دام اثني ع�سر عاماً.

صيانة الكلّية االجتماعية
أولوية وطنية

الصبر والمثابرة وبذل العرق مزيج ال يهزم للنجاح.

نابليون هيل

اإل���ى اأي مجموع���ة  ل���م ي�س���ر التاري���خ حت���ى الآن 
ب�سري���ة ا�سترك���ت ف���ي الأف���كار والعواط���ف والع���ادات 
والتقالي���د والم�سال���ح واللغ���ة، واأغل���ب اأ�س����ص منهج 
العربي���ة... ه���ذه  الحي���اة كالمجموع���ة الح�ساري���ة 
المجموع���ة عل���ى الرغ���م م���ن كل ما ع�س���ف بها من 
اأه���واء الحك���م والم�سال���ح الذاتية على م���ر التاريخ؛ 
ف���ي  بجذوره���ا  ت�س���رب  وارف���ة  �سج���رة  مث���ل  ظل���ت 
الأر����ص لتفت���ح اأبواب كن���وز المعم���ورة فتفي�ص على 
الدني���ا بعلوم الح�ساب والهند�س���ة والفلك والكيمياء 
والط���ب والعل���وم المادي���ة والإن�ساني���ة المختلف���ة... 
العربي���ة/  /الح�س���ارة   الح�س���ارة  ه���ذه  وت�سم���و 
لُتق���ّدم للب�سري���ة ع�سارة فكره���ا وحكمتها ومعارفها 
الإن�ساني���ة... لُتوؤت���ي ثماره���ا كل حي���ن حتى في هذا 
الزمن ال�سعب الذي تكالبت فيه كل م�سالح القوى 
الطاغي���ة ال�ستعماري���ة لجتث���اث ه���ذه ال�سجرة من 
جذوره���ا ث���م ح���رق اأغ�سانه���ا وجع���ل رماده���ا ُينب���ت 
زرعه���م الجدي���د... وكم���ا اأن ال�سج���رة ت���زداد نم���واً 
واإثماراً بالتلقح والتطعيم؛ كذلك هذه المجموعة 
الح�سارية ازدادت نماًء وخ�سباً وعطاًء حين تفاعلت 
�سعوبه���ا م���ع عط���اءات الأم���م الأخ���رى... وق���ام هذا 
التفاع���ل عل���ى تب���ادل الأف���كار والآراء والتجارب مّما 
اأنتج تطّوراً ملحوظاً على الحراك الفكري والثقافي 
والجتماع���ي، ال���ذي �س���ّكل فيما �س���ّكل ح�سن���اً منيعاً 
اأم���ام محاولت اله���دم والختراق... وم���ا تزال اأمتنا 
العربي���ة تقاوم وتتحدى حتى اليوم كل معاول القلع 
والم�سال���ح  وال�ستعماري���ة  والطائفي���ة  العن�سري���ة 
الذاتي���ة، وبخا�س���ة معول العولمة ال���ذي يهدف اإلى 
تغييب ح�سارتنا عن وقائع التاريخ تمهيداً لمحوها 
م���ن �سط���ور الكت���ب ومن ذاك���رة اأبنائه���ا لي�سهل على 
ُم�سّوق���ي الفك���ر ال�ستعم���اري زرع اأف���كار تنا�سب���ه في 
روؤو����ص مفكرين���ا ومثقفين���ا وم���ن ثم عق���ول اأجيالنا 
لتتماه���ى م�سال���ح ال�ستعم���ار م���ع بع�سه���ا اأوًل ومع 
القي���م الجدي���دة الت���ي غر�سه���ا ف���ي العق���ول وبذلك 
ُيغّي���ب نهب ثرواتنا ع���ن الأنظار... لأن ُم�سّوقي هذا 
الفك���ر مازالوا يرددون: »اإّن ناتج ال�سناعة ومواردها 
المالي���ة ه���و انتق���ال )م���ن الع���ب اإل���ى الجيب���ة(، اأي 
توح���د الم�سال���ح مع ه���ذا الم�ستعمر ال���ذي ما يزال 
ُيمع���ن التخري���ب بكل موروثنا الثقاف���ي والح�ساري 
وبخا�سة في هذه الأيام من خلل ع�سابات اإرهابية 
تاأتم���ر باأوامر اأع���داء الأمة فتعمل عل���ى نهب تراثنا 
الفك���ري م���ن المتاح���ف لُي�ستخ���دم �سلح���اً اأم�س���ى 
م���ن ق���وة الن���ار �سد تق���ّدم الأم���ة وتطّوره���ا... وهذا 
م���ا ُي�س���ّكل طعن���ة اإ�سافية في الظه���ر فاأعمال النهب 

والتخريب تتم باأيدي اأبنائها...
اإل اأن طاق���ة التح���دي الكامنة في روح اأبناء الأمة 

كان���ت وما ت���زال وراء توحي���د حركة الأم���ة وحراكها 
باتج���اه تثبي���ت الهوية لإثب���ات كينون���ة الوجود على 

ال�ساحة الإن�سانية والح�سارية... 
ن�ساط���ات  عب���ر  الواق���ع  يدونه���ا  التاري���خ  حرك���ة 
المجموع���ات الب�سري���ة لإثب���ات هويته���ا وبمقدار ما 
تمتلك���ه الأم���ة، اأي اأم���ة، م���ن مخ���زون ثقاف���ي فاإنها 
ت�سهم في حركة التاريخ... من هذا المنطق ن�ستطيع 
اأن نفه���م اأهمي���ة الح���راك الثقاف���ي ف���ي م�ستقبلن���ا 
والدف���اع عن وجودن���ا وبخا�سة في ه���ذه الأيام التي 
تتعر����ص فيه���ا الأم���ة لمح���اولت النف���ي اإل���ى خ���ارج 
اإط���ار الزمن بل اإل���ى خارج الفع���ل الإن�ساني... وهذا 
يعن���ي �سرورة معالجة الم�سكلة القائمة اليوم والتي 
ت���كاد تنح�سر في الع�سبي���ات الموروثة و�سيق الأفق 
وق�س���ر النظ���ر والجه���ل وغي���اب الأه���داف الكب���رى 
اإ�سافة اإل���ى ا�سمحلل ال�سع���ور بالكرامة الإن�سانية 
و�سع���ف ملحظة ن�ساط العنا�س���ر المد�سو�سة التي 
تفعل فعلها في اإثارة الع�سبيات وهذه م�ساألة ثقافية 

تحتاج اإلى معالجة جادة وبكثير من الهتمام.
ثم اإن ثقافة الأمة ل يمكن اأن تنف�سل عن جذورها 
التاريخية وعن ا�ستراكها النف�سي الموروث /اأي عن 
ل���ة تفكيره���ا/ وع���ن تراثه���ا وُمفّكريها  اتج���اه ُمح�سّ
وع���ن اإيمانها ومعتقداتها وكل محاولة لهذا الف�سل 
اإنم���ا توؤدي اإلى م�سخ الأم���ة والق�ساء على مخزونها 
اللزم للحركة والإبداع، وهذا ل يعني الوقوف عند 
الم���وروث بل يعن���ي اتخ���اذه اأ�سا�ساً وقاع���دة للحركة 
ل�ست�س���راف معطيات الم�ستقب���ل... ونقترح في هذا 
المج���ال العم���ل من خلل موؤ�س�ساتن���ا الثقافية على 
تعمي���ق النتم���اء لنهج الأم���ة ومنهجها ف���ي الوجود 
الداف���ع  والقيم���ي  الأخلق���ي  للبع���د  ال���ذي يعط���ي 
والحام���ل الأقوى لحرك���ة الحا�سر والم�ستقبل عبر 
تجذير المفاهي���م القومية كم�سّلمة نعي�سها باعتبار 
اأن الأم���ة العربية وحدة واحدة موحدة ول �سير في 
التعاطي الجزئي مع هذا الفهم... اإ�سافة اإلى العمل 
عل���ى اإبع���اد الأجيال ال�ساع���دة ما اأمكن ع���ن التنافر 
م���ع اأبناء الح�س���ارة الواحدة /اأي �س���راع الأخوة مع 
بع�سهم البع����ص بفعل موؤثر خارجي اأو داخلي/ من 
خلل نف�ص ما علق على عطاءات الح�سارة العربية 
م���ن غبار و�سور م�سوه���ة لإن�سانها لدفع اأبناء الأمة 
من محيطها اإلى خليجها لمواكبة متطلبات الع�سر 
وتفعي���ل ج���ذوة الإبداع التي يمتلكها ب���كل تاأكيد ابن 
ه���ذه المنطقة ك���ي ت�ستعيد الأمة دوره���ا في الإبداع 

الح�ساري... 

األمة العربية
 وخصوصية أسس الحضارات اإلنسانية
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ُمو�سيقا �لُبندقيَّة
معزوفة �إلى �بن عاق

اأْخِرْجه ِمْن َقِف�ِص الَبَنْف�َسِج ُربَّما
يْحيا على َكفِّ النََّدى اأْكَماَما 

من كل ُجدراِن الأ�سى من ُكفِرها
اأُنِجبَت في الليِل الَيتيِم ُغلَما

اأْنِبْته في َق�َسِب الُمَحاِل ُمَعتًَّقا
اِرعيَن ُهياَما بال�سم�ص وا�ْسِق الزَّ

ى َنائٌم ْله فالَخبُر الُم�َسمَّ اأجِّ
حتى َيَقوم مَع الَكلِم َغماَما

ماِء َلُربَّما  اأْوِدْعه اأْبواَب ال�سَّ
هاَب واأْده�َص الأرَقاَما ِلِب�َص ال�سِّ

َنا ل تْفتِرْع َموتاً جدْيَداً  اإنَّ
في َخيمِة الأحزاِن- اآِه - ُقَداَمى

الَموُج في َخْيِط الْبَكاِء ُمجّرُح
الَعيَنْين مذ َقَبروا به الأْحلَما

كم جثٍة بالَقاِع غنَّْت َفجَرنا
ا�ِص  َطعاَما �سَ َحَملْت اإلى َبيِت الرَّ

فاِف فرا�َسها َز لل�سِّ الَخوُف َجهَّ
فاِف ِعظاَما ليراك من َخلِف ال�سِّ

الُغْبُن اأْحِجيٌة َتغازُل طْلقًة
األَقْت على َخِدّ الحياِة �َسلَما

َنْم في ًعُروِق الَوْقِت اأْبَعُد �َسوكٍة
قْد ل َتُدقُّ وتنَحنْي اإْظَلَما

بيٍَّة اإنَّ الُعُذوَبَة َفوَق ِجْلِد �سَ
ُحْبلَى َتِبيُع ُطُفولًة َوَيَماَما

ُكلُّ الَيَتاَمي في الِغياِب َنَدْهُتُهم
َوَقُفوا على ُكْحِل البلِد ن�َساَمى

ًة َيَتوّعدون البحَر َيْخرُج َق�سَّ
َبْكَماَء كيف تفتََّقْت اأْقلِما

�َص في الُق�ُسور وِعْندُه بي�ٌص تنفَّ
باِب  ِب�َساَما نبَتْت مناِقيُر ال�سَّ

ابني تَقْي�َسَر في يديَك اأَِعد له
لوَن التراِب الماَء والأْرَحاما

َعلِّْقه في َواِدي الَحِقيقِة كي يرى
اأن البنْف�سَج ل َيِحُل  َغَراَما

ُكوِت �سيْنتهْي اأْلِب�ْسه ِمْن �َسَرِف ال�سُّ
َبْيَن ا�ْسِتَعاِل الَميِِّتيَن َكلَما

اُبوِر واْملأ َوَجَهه اأْوِقْفه في الطَّ
َماِء َتَماَما باْلِعْطِر واْرَفع لل�سَّ

َعلِّْمه َفْقَه الُحبِّ للأر�ِص التي
َزَرَعْتُه �ُسْنُبلًة فَقاَم ُحَطاَما

ْر َلُه امراأة بلداً َغيَمًة َي�سِّ
ُزوِل َحراَما لْم َتْقَتِرْف عنَد النُّ

اأْوَلى ِبِه األَّ ُيوؤمَّ فاإنَّه
في �َسْرِع َقْتلَنا َيظلُّ 

�إَماَما»�إغفاءة على �سدر يوكابد«

ميقاُتك الِعْطُر عْنَد المنتهى اأ�ْسَرى
ْدرا نيًل يعانق في اأرحامه ال�سِّ

كنخلٍة علَّمت اأتراَبها جمًل
من الَعطاء واألَقْت ظلَّها ِج�ْسرا

ى الَيمَّ اأْفِئدًة يوكاِبُد الُحزُن �َسظَّ

فِة الأُْخَرى من التواِبيِت عند ال�سِّ
اأِخيُط من ِكبريائي َثوَب اأُْحِجيتي

ْم�َص اإني بنُتها الكبرى واأَرَتِدي ال�سَّ
وِمي ثلثاً ِعرا�ساً ربما نَطقْت �سُ

من تحِتِك الأْر�ُص من اأَفواِهها اأْمَرا
ما عدُت اأرجو �ُسُيوفاً كي ُتَنِبئني

ِلها اأَْدَرى اأنا التي ببَقايا ن�سْ
ل اأ�ْسَتعيُد ُخنا�ساً اإنَّما َبلَِدي

ْخرا نْت �سَ ْبٍح َكفَّ في كلِّ َجْبهة �سُ
اأ�ْسَبلُت اأ�ْسَبلُت حتى اأ�سَبلْت ُلغِتي

َر الِحبُر من اأوَجاِعها َزاأَْرا وفجَّ
وكم خَرقُت على اأْمواِجها �ُسُفَناً

ا لْم تِجد بْحرا ْمِل لمَّ �ساَرْت على الرَّ
ُعداً بيَطُة لما ا�ستْع�َسمت �سُ اأنا ال�سَّ

تي الَجْذرا يُد العراِجين �سّدت ِقمَّ
اأنا الِجداُر الُغلُم الُحوُت َمْعذرًة

ْبرا لم اأ�ستِطْع رغم ما في ُجّبِتي �سَ
َعلَى الكواِهِل  َقْهٌر ُجْزته فَرَمى

تاأ�ِسيَرة الخوف من ُرْزنامتي الحيرى
كتبت َفوَق ُمتوِن ال�سحب اأغِنيًة

ت�ساقطت للَحَزاَنى اأنجما ُزْهَرا
بكيت كلَّ نزار في ر�ُسولِتِه

رُت اأْتُلو على اأَ�ْسلِئها �ُسْكَرا و�سِ
لو اأَخُرُج الآن من اأْعماق �ُسْنبلٍة 

ي�ستطعم النا�ُص من اآفاقنا  ال�سعرا
وِء �َساهرًة واأ�ستعيُد َمقاَم ال�سُ

�سيَف الحياِة لمن األقى لنا َقْبرا

جمرة و�حدة

كل الأرجل غارقة فيها الحناء
ل اأحد �سيعرف عمق )الت�سة( 

عمق الحرق
كوني قهقهة الثلج ال�ساعد

يا امراأة حبلى بالنار
ولي�ص يخيف اأناملها لهب الأرزاء

ما البحر اإذا لم يغدر اأمهر غّوا�ص 
ويمد ل�ساناً للياب�سة الملعونة

م���ا الزب���د اإذا م���ا بق���ي لن�سم���ت اأكث���ر في 
ال�سطاآن

ونلعن اأفواه ال�سعراء
كل الأبراج محا�سرة 

بالغيم الطاعن في التجهيل
ف���ي  الر�س���ة  طع���م  يع���رف  ل  كم���داري 

�سحراء
يا امراأة خلعت للأر�ص مفاتنها

عرجت لل�سم�ص 
فقددها �سيل الإحراق

ولم تياأ�ص 
ك�س���رت اأنف الأ�س���واء ولم تحف���ل بالليل 

ال�سائه
بالت�سفيق

وباقات العطر الم�سبوه
وبع�ص ن�سال

النار مهذبة جداً ل تاأخذ ما لي�ص لها

النار يراودها ال�سرفاء فتلفظهم

الج�س���د  ف���ي  �سهوته���ا  تت���رك  ل���ن  لك���ن 

المذنب

حين ت�سلم 

حين تعانق

حين تذوب

اأحبوا النار فبع�ص النار جميل جداً 

بل اأحببن النار 

يا جل النار

وجلنار

النار

النار

�ل�سحر�ء تكتب للريح

ال�سحراء تكتب للريح »فَرمان« الغيم

وتكن�ص اأ�سجان الواحات

وتعرف رائحة الغرباء

تت�ساءل روح تجاعيدي

ما معنى اأن يغدرنا ال�سيف

الغيم خيانتنا الكبرى

ق�سوا لحيتها

وانتبهوا لكثافة ذقن المطر

اأنا نقبت دفاتر اأحلمي
وخرجت حرازاً وبخوراً

وبقايا جرح

يتقن تاريخ الماء

وتوحمت �سحبي عليك
طفقت األعق طينة الوعد ال�سهّي

غمامة �سكرى واأن�ساف ا�ستعال

اأهدي اإلى الحناء رقتها

فتنبت في يدي اأ�سماء ع�ساقي

ووحدك تمنح الحّناء رع�ستها

فتفت�سح ابتهاْل

علق على جيدي ا�ستهاء اأ�سمرا

واترك �سبيطي

اإنني في نخلتي الحمقاء اأعرف مقعدي

تمري واأ�سباه الظلل

معجونة بالعطر تقراأ يا دمي

حّمى قواريري

د اأحرفي تنهُّ

كبتي وفو�ساي التي... 

رق�ص بخا�سرة اعتداْل

قصائد

تحت رحيق �ل�سم�س
نفترق هنا!

عند هذا البيا�ص
تجمعنا لحظة غياب 

ليكون لقاوؤنا اأبدّياً
�سياعن���ا...  يحت�س���ن  الم���وت 

ُيلملم ال�سمل
لت�سبح العدالة ممكنة

ت�سافرون تحت الظل
تخافون �سوء القمر

يد تمتد تحت رحيق ال�سم�ص...
طفل يبكي اأول البدء

م�سيئة الوجود والعدم...
�سمت هذا الفراغ

ماذا بعد؟؟
تنتظرون قلوباً مزهرة...

اأياٍد تم�سح هموم الأم�ص اأم �ساعة 
ت�سرقنا...

بثواني عكازها الأحرف
ماذا بعد؟؟

من ي�سمعنا في الزحام
من يرى دمعنا المباح

وجرحن���ا الُمقّي���د هن���ا وهناك... 
مجرد �سوؤال!

عندما اأتينا بكينا
وابتلت عروق الحياة باأيدينا...

تعانق عطر اليا�سمين
واأمطر الخوف بدروبنا... وقفنا

على مفترق الروح
نعبر... اأو ل..؟؟

اأي ر�سيف �سيلئم اأقدامنا...
اأي اإ�سارة �سنقف عندها

لم نكن �سوى عابرين
باأوراق الروزنامة

نعد الثواني لياأتي غد
عله ي�سفي وجعنا

يعيد األق الزمان
بعيداً عن ال�سجيج

اأفل���ت  بعدم���ا  تنتظ���ر  م���اذا 
�سم�سنا...

وغادر الكون م�سكننا
حتى الموت لم ي�سافحنا...

باأي دنيا األون �سمتي بها
قد فات الأوان...
ولم ينتظر القدر

مطر �لحنين
قال لها تعالي اإليَّ

ورياح ال�س���وق تمطرني... حنين 
لعيني

ارتدين���ي لج�س���دك �ست���رة تدف���ئ 
عظامي

من وجع ال�سنين...
وخذيني كما تريدين

ي���ا  روح���ي...  توقظي���ن  وح���دك 
امراأة من حنين...

قلت له...
خذ عمري رداء لل�سنين...

ال�سب���ح...  اأع�س���ق  كي���ف  علمن���ي 
واأريك النوَر

في ليل بهيم...
فاأنا اأبحث عنك

و�سوقي اإليك يزيد
تهاطل المطر الممزوج

بلهفة اللقاء...
وعانقت �سم�سي ظله

���ُد العن���اق... بعد  لون الف���رح َتَنهُّ
غياب

من الوجع اأدركت اأني 
اأنثى من ماء وطين

-1-
زفيٌر ا�سطراري

مْذ رحلِت
لم اأعْد اأَتّنف�ُص،

مْذ رحلِت
الثرث���رِة  ع���ن  يكّف���وا  ل���م 

و�سوؤالي:
كر�س���يِّ  عل���ى  اأجل�َس���َك  َم���ْن 

العتراِف
تقبي���ِل  عل���ى  اأجب���َرَك  وم���ن 

جمِرها؟
اأمتعٌب اأنَت اأّيها القبطاُن!

اأيا �سنونوتي!
في عزلتي اأنيُن َوْجٍد يتلّوى

واإّني اأريُدِك غدا ً
على متِن روحي حا�سرًة

عّل الطبوَل تهداأُ
فيهزُل البعُد البغي�ُص،

اأزدحُم بر�ساِبَك
وتم�سحيَن عن جداري

�سخَب المرايا
وِطيَب الأخرياِت.

-2-
ركاٌم قاٍن

ر�سان���ي  اّلت���ي  الملحم���ُة 
بها

كّبلَْت �سهيقي بالُهراِء.
لحقاً،

َنهيُتُه عن طلِء هروبي
بالتّفاِح،

فهو ل يعلُم
اأّن الملئكَة تحوُك عاَرها

قبل العناِق،
َب(  وتركُل الهوى )المو�سَّ

بالهزيمِة.
يا حبيبَتُه! 

ل �سير،
اإْن هو ُيثِمُل اللقاَء بقهوٍة

ُمتَعَبٍة
ويغمُر المهزلَة بالع�سِل،

واإّنه ل بّد من فتاٍة حالمٍة
ُتبكيها الرموُز ال�ساردُة 

وخذلٌن يم�سُغها في العراِء. 

قصيدتان
 شعر: هويدا مصطفى

 شعر: ميلينا عيسى

قصيدتان
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َرْيِحْن _ُفِديَت_و�َسو�ِسْن وردَة اللََّع�ِص
ْيَل �سم�ِص اللَّمى الغافي على الَغلَ�ِص اأُ�سَ

�َسُه يًِّل مْن َعقيِق الجمِر... َغمَّ اأُ�سَ
ْنِد في َرو�ٍص مَن الُقُد�ِص َكفٌّ مَن الرَّ

 طبُّ القلوِب وَريحاُن الّنفو�ِص... �سَرْت
عنها الأطاييُب َم�سرى الَهم�ِص في النََّب�ِص

عاَطيُتها وِدناُن الحزِن ُمْدَهقٌة
َكاأ�ساً مَن الّدمِع لْم ُيمَزْج ولْم ُيَح�ِص

كاأّنُه مْن �َسريِج الأر�ِص يوَم حكى
ْب�َسِب الَيَب�ِص! هيِد َرباَب ال�سَّ ُجرُح ال�سَّ

•••
يا يوَم اأّياَر ل جاَفْتَك هاِمرٌة

اأبَقْتَك مْن ُدرِّها الِمهماِر في ُعُر�ِص
ْمَت القلوَب فمْن يا يوَم اأّياَر ق�سَّ

فرحاَن �ساٍد ومْن َقرحاَن ُمْبَتِئ�ِص
هادُة؛ قلُت: اهلُل اأ�سَرجها قالوا: ال�سَّ

ناراً على ُطوِره لَحْت لُمقَتِب�ِص
هادِة ُفرقاٌن ُمَعْنَدمٌة �ِسْفُر ال�سَّ

ُر�ِص اآياُتُه �ُسْنِد�َسْت في القلِب ل الطُّ
•••

هيِد بلغاٌت واأل�سنٌة َدُم ال�سَّ
ما في ف�ساحِتها الَغّراِء مْن َلَب�ِص

هيِد ولو يهمي على َنَج�ٍص دُم ال�سَّ
َلَنْي�َسَن النََّج�َص المغمو�َص بالنََّج�ِص

هيِد اإذا ما ُرحُت ماِدَحُه ما لل�سَّ
اأحاَقني الأمَجُد الَجّباُر بالَخَر�ِص؟

َعُه يَّ وُرحُت اأبَحُث عْن َثغري ُم�سَ
كاأّنُه في َمجاهيِل الَعياِء ُن�سي

قالوا: األ ماَت قلُت: الموُت راِهُبه
َمْتُه داَرُة الأََن�ِص لكنَّما َتيَّ

َيُجوُد بالّروِح ُبخَل الباِخليَن بها
على َنواِله ِق�ْص اأو ل فل َتِق�ِص

قيَق دماً َك�سى الُغروَب َلهيباً وال�سَّ
وِمدَحَة الَمَلأِ الأعلى _الَغداَة_ ُك�سي

•••
ِلعاً يا مْن راأى َفْرَقَد الَغْبراِء ُمطَّ

ُر�ِص؟! ُينيُر ما اْظلَمَّ مْن اأرباِعها الدُّ
راَب َغوى راموا َرداُه كما ا�سَتجدى ال�سَّ

َن�ِص؟ َمْن غام�ٌص فرقَد الآفاِق بالدَّ
ماِح فهْم َزّراُع اأرواِحهْم َطْعَن الرِّ

َهوالٌك بيَن َرع�ساٍن وُمْنَدِع�ِص
ولي�ص ثاقُب قلِب الموِت عْن ِفَطٍن

مثَل الُمراِميِه عْن َريٍب وعْن َحَد�ِص
•••

يا َن�سُر ُقْم واأَِقْم ُعر�َص ال�ّسنا �ُسُبحاً
ُتنيُر داَرَة ِعزِّ الحا�سِر التَِّع�ِص

َدْت َجذوُة )الَفيحاِء( ل َرَمَدْت ما َرمَّ
َعيٌن وَقْتها َم�ساَق الأعيِن الُخُل�ِص

لعّلُه بالَه�سوِر الَفْرِد يا وطني
لعلَّ َقْرَحَك _واَوجدي َعليَك_ اأُ�سي

َفرقُد الَغبراء
تحت �سجرة الليل الذابلة اأ�سعتك

ون�سيتني مثل خريف.
المدينة اأزقة من جليد 

و�سوارع من زجاج... 
العربات تم�سي م�سرعة على التلل...

خلف اأفق المدينة... 
ال�سم�ص برتقالة تتدلى من اأغ�سان ال�سماء. 

*****      *****
تحت اأ�سجار الليل الذابلة 

اأر�سفة وموانئ 
مجاذيف واأ�سرعة 
بحارة وم�سافرون 

اأغنية تغت�سل بدموع المطر
يتهادى نع�سها فوق نهر الموت 

والروح زورق �سارد. 
****    ****

تحت �سجرة الم�ساء الذابلة 
حقول من ذبول 

طائرات من ورق 
وفرا�سات خائفة 

مطالع الأغاني التي كنت اأر�ّص بها 
نوافذ حبك المغلقة... ن�سيتها 

الوجوه الم�سافرة اإلى الموت... ن�سيتها  

قبلتي الكثيرة على الثغر... ن�سيتها 
�سديقتي الحميمة جداً 

تل���ك الت���ي ل���م تع���د تقا�سمن���ي رغي���ف الح���ب... 
ن�سيتها 

من تمنّعت عن ال�سعود على ب�ساط ريحي 
غائ���ب...  قم���ر  اإل���ى  علي���ه  رحلت���ي  وم�ساركت���ي 

ن�سيتها 
م���ن لم تع���د تقا�سمني لظ���ى ال�سي���ف الهارب... 

ن�سيتها 
من انفلتت مني كقب�سة ماء... ن�سيتها 

من تركتني وحيداً تطاردني الذئاب... ن�سيتها  
ن�سيت ال�ستاء والربيع 

وال�سيف... 
وبقيت م�سكوناً بالخريف وال�سوء.

*****     ****
تحت �سجرة غيم ُمحّملة بالموت والرماد 

فوق بحيرات �سدرها
 تاهت ع�سافير يدي... 

البرد ي�سّدني اإلى ح�سن الجليد 
النعو�ص تتزاحم عند م�سّبات الأنهار 
والر�سيف ل يت�سع لأكثر من اأغنية. 

*****      ***** 
تحت �سجرة ال�سماء الذابلة 

�سديقتي الحميمة جداً لم تكن معي
لنم�سح لزوجة الموت عن اأجنحة الع�سافير 

لم تكن معي 
لندفع عربة الحزن اإلى �سللت الحا�سر البعيد 

لم تكن معي
لنطارد فرا�سات الحب 

لم تكن معي...  
****    ****

في غابة الحياة نجري معاً 
�سديقتي الحميمة جداً واأنا

 ومن حولنا... 
كثير من الأغاني والأنهار الذابلة 

كثير من الأيائل القتيلة... وال�سحارى 
والموانئ... والبّحارة الّثملين 

وبائعات الهوى... 
وكثير من الأحكام والمرافعات 

والل�سو�ص والحكام 
والأحكام غير القابلة للنق�ص 

والكثير الكثير من مجاذيف وطحالب وغرقى 
ورجال من غابات 

وغابات من ملح ون�ساء 
ون�ساء دافئات كالربيع 

وغابات من موت وكوابي�ص طائ�سة. 
****      *****

تحت �سجرة ال�سماء الذابلة 
المراأة التي ل اأعرفها

�سديقتي الحميمة جداً 
محارة معلقة على اأغ�سان غيمة 

ب�سارة مطر 
ملكوت يمنحني ثمار الحب 

ع�سفورة تنام على �سعف الحلم 
ن�سمة تخرج من خا�سرة الجهات 

�سال يلفني على مقعد ال�سقيع 
�سديقتي الحميمة جداً امراأة ل اأعرفها 

امراأة واإن تباعدنا 
ف� »النف�ص اأمارة« بال�سوق.

تحت شجرة السماء الذابلة
زهّو الحرف

 شعر: بديع صقور

 شعر: د. أسامة الحمود

 شعر: يزن شعبان رّيا  شعر: عادل نايف البعيني

اأتان����ي هات����ٌف ل����ولُه لْم اأَْدِر
ْدري؟ اأَِمْن �سوٍق لُلق���ياُكم َه���َفا �سَ

�َسَقْقَت �َستاَرَة الأح���لِم ف�ي �َسَغ��ٍف
لأغمَر َطْي�����َف ق��ّراٍء َم��َدى الَدْه�ِر

���يا َقلَمي ْحَبت�ِِهم �سِ ففي اأرج���اِء �سُ
وف��ي اأجواِء طّل�ِت��هم اأََرى ُع���م�ري

���هَد ِمْن اأن�واِر ذائ��قٍة �ُسقي���ُت ال�سَّ
َزَها حرف�ي ب���رّياها َك��ذا �ِس���عري

َفاأَلقان���ي ب��ل اأ�س��واِئ��ُكم َوَرق���اً
َو�َسطراً َخ�����ّطُه ق��ل��ٌم ِب���ل ح��بِر

ف�يا خ��ّل ُفدي��َت فداء م���ن له��ُم
هوًى في القلب ل ُيم���حى بل �س�كر

فم��ن �س��رٍق اإلى غ���رٍب لنا ذكرى
تل���وح كطي��ِف من نهواه كالجمِر

�س��ماٌل ن��ورُه ي�س���ري على م��هل
جن���وٌب باله�وى يحن���و بل ع�سر

فل غ���يٌم م��ن الأ�س��غان يم���طرنا
ول غ�رباَن م��ن ِح����ْقٍد على زه�ري

ول ف���ي ل�����يل اآلمي تلح�ق��ني
ي روؤى الأح���لِم اإن اأعط��يُتها �ِس��رِّ

َغَزْت�نا غي��مٌة �س���وداُء ف�ي َح���لٍَك
ف��ما اأع��يانا اأن تذرى ك��ما الق�َذِر

ف��ذا وطن��ي يغ���ّرُد ف�ي م�سامع��نا
ن�سي��د الم��ج���ِد ك�ي نحياه بال�سبِر

ِلَيْن��هم�ر الأم���اُن عل�ى مراب����عنا
وي�سطع رغ���َم اأنِف���ِهُم �سذى فْكري

اأ�ِسح ِبَطرفَك، قلبي لي�َص َيحَتِم�ُل
َفي���َص الَجماِل، وما جاَدت بِه الُمَق�ُل

ه��ا وَح اأُرِخ�سُ اأ�ِس����ح، فاإنِّي َنَذرُت الرُّ
َك -اإذ اأُهِديَكها -َخِج���ُل وِمن �ُس���ُموِّ

فيَك ا�س����تقاَم َربي���ُع الَك���وِن باِدَرًة
فيَك الَبه���اُء، و�َسطُر الُح�س�ِن ُيخَتَزُل

ُه���ما �����حِر في َعينيَك ِظلُّ اآمنُت بال�سِّ
�ِس���رُّ الِحكاَي���ِة، ما جاَءت بِه ُر�ُس���ُل

يا اأنَت، َمن اأنَت، َمن اأزج���اَك ليلَك��ًة
اَغها الأَزُل َتروي حكاي��ا الَهوى ُمذ �سَ

ِت�ها بُّ َم�س����ُكوٌن ِبِرقَّ والعا�ِس����ُق ال�سَّ
كاأنَّم���ا عاِبٌد ف�ي الَفج�ِر َيبَتِهُل

ح��ٍو واإغف���اٍء وَدن���َدنٍة ما َبي���َن �سَ
طي���ف الحقيقة في الأرجاء يرتح���ل  

والَوعُي في َطق�ِسِه الَمجُنوِن اأُحِجَيٌة
���كِّ َيه�ِوي ُثمَّ يعَتِدُل في ِمخلِب ال�سَّ  

ُثْم َي�س���َتِوي ِبَوق����اٍر لي�َص ُي�س����ِعُفُه

ف���ي َمرَب����ِع الُح�سِن، ياأبى ُث����مَّ يمَتِث���ُل   

ي بِه الُح��بُّ في اأرج���اَء حاِلَمٍة َيم�سِ

ُفر�س����اُنه���ا الَوج�ُد والأ�س��واُق والُقَب���ُل   

اأ�س���واُرها الَورُد، والأزه����اُر َتحُر�ُسها

  اأنه���اُرها َع�َس��ٌل، األفاُظها َغ��َزُل

َه�ًة م������ن كلِّ �س�������ائَبٍة ت���بدو ُمَنزَّ

�����وِر َتغَت�ِس����ُل اُده��ا ُر�ُس��ٌل، بالنُّ ُروَّ  

واليا�َس����ِميُن َكَغي����ِث اهلل، ُمرَتِق��ٌب

اإذ ُكلَّم����ا َب�َسَم����ْت َح�س�ن����اء َينَه���ِم����ُل  

اأ�ِس����ح ِبَطرِف��َك، قلبي لي�َص َيحَتِمُل

���ي �َس���ِقي���ٌم ُمدَن���ٌف َثِم������ُل        وارِف�����ق فاإنِّ

ِسرُّ الِحكاية

ريد ان يتعثر بِي أحد، اعتزلت الناس.
ُ
والني ال أ

ميخائيل ليرمنتوف



ذلك الشخص الذي يختطفك من نفسك إلى نفسك يستحق الحب.

الشمس التبريزي
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فنجان القهوة

  قصة:  اسكندر نعمة

ظ���ل يمخ���ر بج�سده الّنحيل �س���وارع المدين���ة. تنقله قدماه 
م���ن ر�سي���ف اإل���ى اآخ���ر. لم ي�س���األ نف�سه اإل���ى اأين. ل���ّف �سوارع 
ومنعطف���ات واأزّقة ل عهد له بها. كانت عيناه لئبتين كاأّنهما 
تبحث���ان ع���ن �س���يء �سائ���ع... ل���م تق���ع عين���اه على �س���يء يثير 
اهتمام���ه. و�س���ل اأخيراً اإل���ى �سارع عري�ص ج���ّداً. تلّفت حوله. 
ق���راأ الّلفتة المثبت���ة ف���ي اأّول: ))�سارع الحّري���ة((... عندما 
اخب المكتّظ، كان ال�ّسعور بالّتعب  غ���اب في زحام ال�ّسارع ال�سّ
والإعياء قد نال منه كثيراً. م�سح راأ�سه وجبينه. ال�ّسماء بداأت 
تمطر رذاذاً دافئاً. �سعر بن�سوة افتقدها منذ زمن طويل. قّرر 
اأن يل���ج اأّول مقه���ى ي�سادف���ه. دخ���ل به���دوء وح���ذر �سديدي���ن. 
انتح���ى جانباً ق�سّياً، وجل����ص اإلى جوار طاولة �سغيرة فارغة. 
لعق���ت نظرات���ه اأرج���اء الم���كان. لم يج���د �سيئ���اً ت�ستري���ح اإليه 

اأع�سابه. فتح كتاباً كان يتاأّبطه وراح يقراأ...
فحة الأولى، ا�سطربت اأمامه الكلمات.  قبل اأن يتجاوز ال�سّ
ل���م يعد يع���رف كيف يق���راأ. ا�ستع�سى عليه الفه���م والمتابعة. 
تجّمع���ت الح���روف زم���راً متم���ّردة. �سّجت وثارت ف���ي وجهه. 
تق���ّدم حرف ُمقّنع يحم���ل �سحنة غريبة، رفع يده اأمام وجهه، 
لم�س���ت اأ�سابعه ذقن���ه، دفع بعنف وجهه اإل���ى الأعلى وانفجر 
بي���ن عينيه ف���ي قهقهة طائ�سة. تابعته بقي���ة الحروف. ملأت 
القهقهة اأرجاء المكان... نظر حوله يريد اأن ي�ستعين باإن�سان 
م���ا. لم يجد اأح���داً. �ساح حرف متمرد اآخر: “المجنون... ما 

يزال يمار�ص القراءة. كاأّنه لي�ص من هذا الع�سر”.
فحة  تجّمع���ت حروف الكت���اب فوق بع�سها، �سّكل���ت على ال�سّ
كتل���ة قا�سي���ة �س���وداء. ح���اول اأن يزيحه���ا بروؤو����ص اأ�سابعه. لم 
ي�ستط���ع. تحّول���ت الكتل���ة اإل���ى ك���رة معدنّي���ة �سّم���اء، وراح���ت 

تتدحرج على الّطاولة اأمامه. اأوراق الكتاب خلت من حروفها، تحّولت اإلى �سفائح �سفراء كالحة...
لم يعرف كيف يواجه الأمر. اأكلته الحيرة والمفاجاأة، وظّل جامداً فوق كر�سّيه كقطعة خ�سب مبتورة 

مهملة. ل يفّكر في �سيء.
ع���ق. رفع راأ�سه  بع���د لحظ���ات م���ّد كّف���ه ليتح�ّس�ص الكت���اب. لم يجد �سيئ���اً اختف���ت الأوراق والحروف. �سُ
مذه���وًل... وج���ده يقف اأمامه. �ساّب اأهي���ف طويل، مفتول الع�سلت، يرتدي ملب�ص نادل محترف، من 
فوق كر�سّيه نظر اإلى وجهه وابت�سم، ابت�سم بعمق، يريد اأن يخرج من اأزمته. لم يبادله الّنادل البت�سامة، 
ظ���ّل عل���ى تجّهم���ه، واأر�سل اإليه نظرات حاّدة. اخترقته تلك الّنظرات. ا�ستّل النادل من اإزاره منديًل وراح 

يم�سح �سطح الّطاولة. �ساأله وهو يبت�سم من جديد:
_ ماذا تم�سح؟ الّطاولة فارغة نظيفة.

لم يبت�سم الّنادل. اأجاب مغمغماً:
_ اأم�سح اآثار الكلمات المت�ساقطة على الّطاولة.

تلّهف، واهتّز فوق كر�سّيه:
_ واأين راحت الكلمات؟!

_ ل تهّم الكلمات، لتذهب اإلى الجحيم...
تابع النادل ب�سوت متهّدج:

_ ماذا ت�سرب؟
_ ل�ست اأدري... ل... اجلب لي فنجان قهوة �سوداء. �سوداء جداً. ومّرة جداً...

ذه���ب الن���اّدل ولم يعد... حار في اأمره: ))اأين ذهب الّنادل؟(( الت�سق بزجاج المقهى اأكثر، وراح ي�سرح 
بب�س���ره خ���ارج المقهى... كّل �سيء في تزاحم �سديد. الأر�سفة تتقّياأ الماّرة. وال�ّسوارع ت�سيق بال�سّيارات. 

وال�سجيج يكّلل هامة الحياة في كّل منعطف.
نب���ت ف���ي اأعماق���ه خاطر مفاج���ئ، اأن يخرج ويرق�ص تحت حّب���ات المطر الذي ما ي���زال يت�ساقط رذاذاً. 
عّل���ه يعي���د النتعا�ص لروحه واأع�سابه. ل���م ت�سعفه قدماه، اأح�ّص اأّن ج�سده يترّنح فوق كر�سّيه وي�سّده اإلى 
الّطاول���ة... �سع���ر بحرك���ة بطيئة تتململ قربه. رفع ناظري���ه. كان الّنادل يقف اإلى جانب���ه، لكّنه لم يكن 
نادًل. لم يكن يحمل بين يديه قهوة �سوداء كالتي طلبها. كان على �سكل �ساّب ع�سرّي اأنيق، ين�سدل �سعر 

راأ�سه على كتفيه، ويتداخل �سعر لحيته في عبثّية مذهلة..

غر����ص عينيه في وجهه. بادل���ه نظرات مرتع�سة، كان يحمل 
بي���ن اأنامل���ه فر�س���اة كبي���رة وعلب���ة منطوي���ة عل���ى اأ�سراره���ا. 
الّطاول���ة وراح يغم����ص فر�سات���ه  �ساقي���ه تح���ت  عل���ى  انق����صّ 
ف���ي ج���وف العلب���ة ويم�س���ح ح���ذاءه بالّل���ون الّرم���ادي. اأ�سيب 
بالإحب���اط. م�س���ح له حذاءه وجوربه وامت���ّدت األوانه اإلى ذيل 
�سرواله الُم�سدل فوق الحذاء... حاول منعه لكّنه لم ي�ستطع. 
كان ي�س���رب فر�سات���ه بمه���ارة وق�س���وة. غمرت الأل���وان ن�سفه 
الأ�سف���ل بكامل���ه... انتهى... جمع اأدواته وم���ّد له كّفاً �سخمة 
ثخينة. نقده اأكثر ما يملك. كادت جيوبه تفرغ... نظر ما�سح 
الأحذي���ة اإل���ى كّف���ه، وق���ذف محتوياته ف���ي وجهه. نظ���ر اإليه 

مت�سائًل. بعق في وجهه وا�ستدار. قفز ب�سرعة واختفى.
اأح����ّص اأّن �سيئاً م���ا يتل�سى منه. نظر اإلى قدميه فوجدهما 
حافيتي���ن. �سع���ق: ))اأي���ن ذهب حذائ���ي وجورب���ي؟؟(( تابعه 
بنظرات بلهاء، لم يجد له اأثراً... ))لعّله خرج من المقهى((. 
خ���ب  اخت���رق بناظري���ه الّزج���اج المج���اور. كان الّزح���ام وال�سّ

يلّفان كّل �سيء من حوله...
مت والّذهول. انتابه خ���وف مدّمر، و�سرت في  افتر�س���ه ال�سّ
اأع�ساب���ه رع�س���ة ب���اردة... ))ماذا يجري؟!!((. ل���م يكن يملك 
تف�سي���راً. تلّف���ت حول���ه، ف���اإذا هو بجانب���ه من جدي���د. يرتدي 
ملب����ص نادل ه���ذه المّرة. �ساأل���ه مبت�سماً ف���ي محاولة لإنقاذ 
نف�س���ه: ))اأي���ن ذهبت؟((. لم يبت�سم له. لم ينب�ص ببنت �سفة. 
ظ���ّل عل���ى تجّهم���ه وتك�سي���رة وجهه. رف���ع بين اأنامل���ه فنجان 
قه���وة، و�سع���ه اأمام���ه عل���ى الّطاول���ة، اأ�س���ار: ))ه���ذه قهوتك 

ال�ّسوداء((. وتل�سى في تلفيف المقهى...
اأم�س���ك راأ�سه بي���ن كّفيه، �سغط على �سدغي���ه: “راأ�سي تكاد 
تنفج���ر”. اأح����ّص اأّن عيني���ه ق���د جحظت���ا. واأّن �سرايينه تتم���ّزق. �سرخ ف���ي اأعماقه: “م���اذا يجري؟؟!!”. 

وازدرد في حلقه لعاباً مّراً متخّثراً...
فنج���ان القه���وة المركون اأمامه على الّطاولة، قد ابترد. لم تعد تت�ساعد منه حلقات البخار. نظر اإليه 
طوي���ًل. م���ّد نحوه يداً هادئة مرتجف���ة، حمله ببطء. قّربه من فمه وازدرده دفع���ة واحدة... كاد يختنق. 
ل���م ي�س���رب قهوة، ب���ل دماً لزجاً. حاول اأن ي�سرخ وي�سيح بالّنادل. خانت���ه حنجرته. الدم اللزج يملأ فمه. 
تح�سرج���ت اأمع���اوؤه، كاد يتقّي���اأ... رائحة الّدم تت�سّلل واخزة من منخري���ه. نظر اإلى الفنجان الفارغ، كانت 
روا�س���ب القه���وة واآثاره���ا تغّطي قعره وجوانبه.. غريب ج���ّداً: “كيف تحّولت القهوة في فمي وحلقي اإلى 
دم ل���زج اآ�س���ن؟!!”. لم يجد تف�سيراً لذل���ك. ا�ستبّد به الإحباط والخوف. ح���اول اأن يلملم بقاياه ويغادر. 

فجاأة انت�سب اأمامه الّنادل:
_ اإلى اأين؟.

_ اأريد اأن اأرحل... اأن اأغادر المكان ب�سرعة.
_ ل... لي�ص قبل اأن تدفع الح�ساب.

_ الح�ساب؟ لقد طلبت قهوة فاأعطيتني �سّماً... دماً... كدت اأختنق.
_ ل يهم... لقد �سربت القهوة. اأنظر اإلى قعر الفنجان.

نظر اإلىَّ الّنادل طويًل... �سعر بعجزه وخواره.
_ ح�سناً... اأعطني فاتورة الح�ساب.

غ���اب الّن���ادل قلي���ًل. ع���اد وه���و يحم���ل في الي���د اليمنى دفت���راً اأنيق���اً م�سقوًل. رم���اه بح���زم اأمامه على 
الّطاول���ة. وف���ي يده الي�سرى كان يلتمع �سيء معدنّي �سغير... فت���ح الّدفتر الأنيق بحذر. قراأ الفاتورة.. 

في الجانب الأيمن منها: قهوة �سوداء... في الجانب الأي�سر قراأ كلمات مده�سة.
ا�ستبّد به خوف مدّمر... رفع حاجبيه... نظر اإليه وقد تدّلت الّده�سة من عينيه.

_ ما هذا. اأهذا هو الح�ساب؟!
_ نعم... الح�ساب عندنا هكذا.

تقوق���ع عل���ى نف�سه كقنف���ذ خائف. �سّم �ساعديه فوق �سدره. تلّفت حول���ه كالم�ستغيث... اأغم�ص عينيه 
وراح ف���ي �سب���ه غيبوب���ة... عندئذ اأدرك بعمق �س���ّر الكلمات المتمّردة الهاربة. واأخ���ذ ذهنه المكدود ير�سم 

اأ�سباحاً مبهمة لذلك ال�سيء المعدنّي الذي يلتمع في الجهة الأخرى...
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لو كان الهدف االعظم للقبطان الحفاظ على سفينته من الغرق ألبقاها في الميناء الى االبد.

توما األكويني
قصة
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دْت، ثّم تمتمْت وهي تنظر في الأفق البعيد: »يا اهلل ما اأجمل بزوغ الفجر،  وُن�سيمات  تنهَّ
ب���اح البك���ر! وزقزق���ة الع�سافي���ر، ورفرف���ة اأجنح���ة الفرا�س���ات! وهم�س���ات  ال�ّسجي���رات  ال�سّ

غيرة الُمحّملة باأجمل براعم الورد والفل! لل�سباح هنا رائحة مميزة  اأع�سقها«  ال�سّ
لَك���ْم حلم���ْت به���ذا الم�سه���د ال���ذي ُينع����ص روحه���ا وُيَدغ���ِدغ كل اأحا�سي�سها. كان���ت طوال 
 حياته���ا تحل���م ب���اأن ت�سكن بيتاً ف���ي الّري���ف. اأّي بيت مهم���ا كان متوا�سعاً وب�سيط���اً، ومهما 
 كان موقع���ه. كره���ت المدينة والأ�س���واق والزدحام منذ طفولتها. كره���ت الّزيف  والتكّلف 
الذي يتعامل النا�ص به. ما عادْت تحتمل رائحة وقود الحافلت، واأبواق  �سّيارات الأثرياء 

واأ�سحاب النفوذ في المدن الكبيرة. 
ظّل���ْت �سني���ن تحل���م باأن ترب���ح ذات يوم ورق���ة »يان�سيب«، كان���ت دائماً ت�ست���ري من اأوراق 
 اليان�سي���ب وتحل���م بالجائزة! لم تكن ت�ست���ري الورقة الكاملة بل ت�ستري ن�سف ورقة  ظّناً 
منها باأن حّظها �سيئ جداً، فربما يكون حّظ من ي�ساركها في الّن�سف الآخر طّيباً  فتك�سب. 
انتظَرْت تحقيق هذه الأمنية كي ت�ستطيع �سراء بيت في الريف، تحيط به اأر�ص  �سغيرة، 

تزرع فيها ما تحّب من الأزهار الجميلة والنباتات الغريبة. لكّن ذلك لم يكن  لها.  
حي���ن مات���ْت جّدتها الت���ي اهتّمت بها واأولته���ا اهتمامها بكل محّبة وحن���ان، اأورثتها بيتاً 
 �سغيراً في المدينة. �سارعْت من دون اأن ت�سيع لحظة في التفكير، اإلى بيع البيت القديم، 
 واحتفظ���ت بالمفرو�س���ات التراثّية اّلتي كان���ت تحّبها جّدتها، ثم ا�ست���رْت هنا بيتاً في هذه 

 القرية الجبلّية الباردة. 
�سخ���ر الجمي���ع منه���ا، اأخوته���ا، جيرانه���ا، واأ�سدقاوؤه���ا. لكّنه���ا اأ�سرت عل���ى تحقيق هذا 
 الحل���م، واإن عا�س���ْت في���ه فقط لأ�سهر. وه���ا هي تخاف اأن يتوّقف قلبه���ا من فرط ال�سعادة 
 حي���ن تنتظ���ر بزوغ الفجر كّل �سباح، وكّل �س���روق لل�سم�ص حين تحبو فوق الّتلل،  وتظهر 

خيوطها الّدافئة من بين اأ�سجار الحور.  
فّك���رت كثي���راً بالأم���ر، لو ماتت هنا �ستك���ون وحيدة في الّطبيعة، وه���و اأف�سل لها من اأن 

 تفارق الحياة وحيدة في بيت الجّدة بالمدينة.  
على الرغم من وجود بيت الجّدة بالقرب من بيوت اأخوتها واأخواتها، لم يكن اأي منهم 
 يزوره���ا. كانوا يت�سلون بالهاتف ف���ي الأعياد والمنا�سبات للطمئنان عن الجّدة.  فاأدركت 
اأّن الم���وت �سياأت���ي �س���واء اأف���ي المدين���ة اأم ف���ي القرية، وهي وحي���دة اإْن ف���ي المدينة  اأم في 

القرية. 
�سحبْت نَف�ساً طويًل ب�سعادة تغمر قلبها وروحها وانتعا�ص ي�سري في كل ذّرة من  كيانها. 
نوبر وال�ّسيح وقد  اأعجبتها  المزارع كلها في البيوت المجاورة، كلها م�سيجة باأ�سجار ال�سّ
غيرة اّلتي تحيط بها اأ�سجار الحور، وهذا ما مّيزها عن  باقي المزارع.   هذه المزرعة ال�سّ
ت�سي���ر ف���ي الّطري���ق المح���اذي له���ذه الأ�سج���ار، وت�سغ���ي بروحه���ا اإل���ى هم�س���ات الأوراق 
غي���رة الجميل���ة فوق اأغ�سانها. جل�سْت على طرف الأر�ص تح���ت ال�ّسجر، فوق  الّتراب.   ال�سّ

هم�سْت: »يا اإلهي، هل اأنا في الّجنة!«  
ن�سماٌت رقيقة تداعب وجنتيها. هم�سات ُوريقات �سجر الحور ُتعيد اإليها الّذكريات  اّلتي 
م���ا ا�ستطاع���ت اأن تن�ساه���ا يوم���اً، لكنه���ا تلّح عليه���ا اليوم اأكث���ر. ذلك الذي اأحّبت���ه ذات  يوم 
وتركت���ه حي���ن اأ�سّر على ال�ّسفر، ولم ت�ساأْ اأن تترك جّدته���ا الوحيدة لترافقه. تاأّلمْت  فترة 
لأل���م الف���راق، لكّنه���ا ان�سغل���ت وت�ساغل���ت، واأ�سّرت عل���ى الّن�سيان حّتى ل تعي����ص على  بقايا 

�سراب. لعّل الحّب الحقيقي ينتظرها في هذا المكان ال�ّساحر. 
اأزه���ار برّي���ة جميلة مختلف���ة الألوان والأريج، تنت�سر في كل م���كان حولها. هي ل تعرف 
 اأ�سم���اء له���ا. تعرف فقط بع�ص الأزه���ار البرّية، ك�سقائق الّنعم���ان، والأقحوان،  والبنف�سج، 
وبخ���ور مري���م، والّزعت���ر، والخّبي���زة، والختمي���ة، والنرج����ص، والّنعن���ع البرّي  اأي�س���اً. كان 
ه���ذا كافي���اً بالّن�سب���ة لها. �ست�ساأل الج���ارات اللواتي ياأتين لزيارتها بي���ن حين  واآخر ل�سرب 
»المّت���ة«. ع���ن ذل���ك هي ل ت�س���رب »المّتة«، لم تعجْبها، ب���ل تعّد لنف�سها القه���وة  ولجاراتها 
ق�ص في  ا�س���ات الّلزمة له���ذا  الطَّ اإبري���ق »المّت���ة« الكبي���ر الخا�ّص، م���ع »الكا�سات« والم�سّ

ة، جميلة وم�سلّية وممتعة.  القرى الجبلّية الباردة، جل�سات لها نكهة خا�سّ
باح الأولى من �سرفة  المطبخ،  باحية، وهي تراقب خيوط ال�سّ �سربْت اليوم قهوتها ال�سّ
لكنه���ا ت�سته���ي فنجاناً اآخر الآن، وهي تراقب ال�ّسفق مع رحيل ال�ّسم�ص  الم�سّمخ بالّلونين 

الأحمر والبرتقالي.  
  تاأخذ نف�ساً عميقاً. للقهوة رائحة ل ت�ساهيها اأّي رائحة �سوى رائحة الّتراب بعد  زّخات 

المطر في الّربيع هنا! 

وهي ُتب���ّدل ثيابها؛ لمحت 
الثان���ي  الطاب���ق  ف���ي  رج���ل 
م���ن البن���اء الُمل�سق لبيتها 
الأر�سي، يق���ف وراء النافذة، 
ويبت�سم، كاأنه يحلم. اأ�سرعت 
ال�ست���ارة، وغا�سبة  واأ�سدل���ت 
�سك���ن  مت���ى  نف�سه���ا:  �ساأل���ت 
هذا اللعين في هذه الغرفة؟ 
األي�ص من الأخلق الحميدة 
اأن يخب���ر الج���ار ج���اره قب���ل 
اأن ُيوؤّج���ر غرف���ة ف���ي بيت���ه؟ 
وفك���رت اأن المرء ل يمكن اأن 
يح�سل على اأ�سباب ال�سعادة، 
فالبيت ال���ذي ت�سكن فيه مع 
زوجها وطفليها تحبه كثيراً، 
وت�سع���ر في���ه بالحري���ة، فم���ا 
اأجمل اأن ي�سك���ن الإن�سان في 
بيت تحيط به حديقة وا�سعة 
وال���ورود،  بالأ�سج���ار  مليئ���ة 
ولك���ن بالمقاب���ل، ه���ذا البيت 
المل�سق ل���ه، والموؤلف من 
طابقين يك�سف بيتهم تماماً، 
وه���ا هو رج���ل غري���ب ي�سكن 
تواج���ه  الت���ي  الغرف���ة  ف���ي 
غرف���ة نومها. وت�س���رد قليل 
ماذا ل���و حدث يوماً وامتلكت 
الم���ال وا�ست���رت ه���ذا البي���ت 
�سيك���ون  لبيته���ا؟  و�سّمت���ه 
وتك���ّرر  مده�س���اً.  الأم���ر 
الم�سه���د م���رة ثاني���ة، عندما 
كانت تجل�ص مع زوجها تحت 

عري�س���ة العن���ب يحت�سي���ان فنج���ان القهوة �سباح���اً، اإذ راأت���ه ثانية 
يق���ف وراء النافذة ُيحّدق ويبت�س���م... وا�ستمر ذلك اأكثر من ع�سر 
دقائ���ق قبل اأن يختفي. فّكرت: الأمر لي�ص م�سادفة اإذن... ول بّد 
اأن تخب���ر زوجها، وهي تعرف اإن فعلت ذلك، ف�سوف يحمل زوجها 

حجراً، ويقذف هذا الغريب به، فُيه�ّسم راأ�سه.
وعندم���ا �ساأل���ت جارته���ا ع���ن الرج���ل اأخبرته���ا باأن���ه الم�ستاأجر 
الجدي���د وهو اأح���د الخبراء الأجانب الموظفين ف���ي دائرة الآثار 
للك�س���ف ع���ن الآثار في القرية القديمة، وه���و رجل طيب، مهذب، 
يتق���ن العربية جيداً، يخ���رج �سباحا ويعود ليل، ول يغادر غرفته 
مطلق���ا. يق�س���ي وقت���ه يقرا وي�سم���ع المو�سيق���ا. وكانت تن���وي اأن 
�ص عليه���ا لكنها غيرت  تخب���ر جارته���ا ب���اأن ه���ذا الم�ستاأج���ر يتل�سّ
راأيها عندما عرفت اأنه اأجنبي، اأرادت اأن تتاأكد من نية الرجل قبل 
اأن ُت�سّخ���م المو�س���وع... فه���ي كم���ا ت�سمع اأن الرج���ال الأجانب ل 
يكترثون كثيراً لأمر الن�ساء مثلما يحدث مع الرجال ال�سرقيين. 
وابت�سمت اإذ خطرت لها هذه الفكرة، فهل اأبناء ال�سرق اأكثر توّلعاً 
بالم���راأة م���ن اأبن���اء الغ���رب، اأم اأن الم�ساأل���ة تع���ود لأن الم���راأة ف���ي 
المجتمع ال�سرقي غرفة ُمغلقة، والإن�سان بطبعه يحب اأن يقتحم 
اأب���واب الغ���رف الُمغلق���ة؟ �سحكت: وم���اذا بعد اقتحام���ه وو�سوله 
اإليه���ا، يعامله���ا مثل ب���اب عتيق... يا لتوافه الحي���اة! كان خيراً لو 
كان���وا مثل اأبناء الغ���رب بتعاملهم مع الن�ساء. على كل حال تفكر: 
وم���اذا تع���رف ع���ن اأبناء الغ���رب؟ وهل خب���رت التعام���ل معهم، كل 
م���ا تعرف���ه عنهم ل يتع���ّدى الأحاديث... مجرد ق�س����ص وروايات، 
ولي�ص بال�سرورة كل ما ُيقال ي�سدق، وهذا الغريب، خير مثال... 
اإنه ُيكّبل حريتها بنظراته، يا له من وقح! وبالرغم من اأنها كانت 
توج���ه اإليه �سه���ام عينيها الغا�سبتين اإل اأنه ل���م يكترث بكل ذلك، 

وم���ا زال يق���ف �سباح���اً وراء 
ويطارده���ا  يبت�س���م  نافذت���ه 
كاأبله... ق���د يكون مجنوناً؟ 
كان���ت  وعندم���ا  ي���وم  وذات 
ُتطع���م الدجاجات ال�ساردات 
وه���ن  البي���ت،  �ساح���ة  ف���ي 
راك�س���ات م���ن م���كان لآخ���ر، 
راأت���ه يفرك يدي���ه، ويتابعها 
كان���ت  غريب���ة،  بنظ���رات 
وتمتلئ���ان  تلمع���ان،  عين���اه 
بالدم���وع... ل���م يع���د الأم���ر 
مج���رد نظ���رات عاب���رة، اإن���ه 
وكاأنث���ى  الن���ار...  يوق���د 
فك���رت: ل تريد له���ذه النار 
اأن ت�ستع���ل، فعندم���ا تندل���ع 
اأن  يق���در  اأح���د  ل  الن���ار 
اأح���د  ول  النتائ���ج،  ي�سم���ن 
يع���رف من �سيحت���رق بها... 
واأف�س���ل الحل���ول األ ندعه���ا 
جارته���ا،  وزارت  تندل���ع. 
وطلب���ت منه���ا اأن توقف هذا 
فه���ي  ح���ده،  عن���د  الغري���ب 
اأن تخب���ر زوجه���ا،  تري���د  ل 
يخ�س���رون  �س���وف  عنده���ا 
ك���م  والأج���رة.  الم�ستاأج���ر 
وقال���ت  الج���ارة،  �سحك���ت 
من���ذ  تعرفي���ن،  ه���ل  له���ا: 
الي���وم الأول ال���ذي ا�ستاأج���ر 
في���ه الغرف���ة واأنا اأح���اول اأن 
اأوقعه في �سباكي، ولم اأترك 
�سبي���ًل اإل وطرقت���ه، ودائما 
كن���ت اأف�سل حتى اأنن���ي تو�سلت اإلى نتيجة: اإن ه���ذا الرجل اأ�سبح 
مث���ل الحج���ارة الت���ي يتعام���ل معها. وه���ا اأن���ت الآن تفاجئيني بما 
تقولي���ن. اآه ك���م اأح�س���دك يا جارتي العزيزة! �سع���رت وقتها اأن يدا 
تف���رك قلبها ك�سنبلة قمح، واأن تياراً كهربائياً يغزو ج�سدها... ما 
زال���ت جميلة مثلما كان���ت، وما زالت �ساحرة مثلم���ا كان يقول لها 
زوجها قديماً. �سحيُح اأنها لم تعد ت�سمع من زوجها كلمات الحب 
والغ���زل، لك���ن عل���ى ما يب���دو ف���اإن الم�سكل���ة لي�ست فيه���ا، فهي لم 
تفق���د جاذبيتها. لكن زوجها فقد قدرة الكلم... و�سمعت جارتها 
تق���ول له���ا: ل تخجلي من ق�سة حب عاب���رة تعيد لقلبك ن�ساطه، 

وق�س�ص الحب هذه تعود بالخير على اأ�سرتك كلها.
انته���ى عم���ل دائرة الآث���ار بعد ثلث���ة اأ�سهر، وغ���ادر الم�ستاأجر، 
وق���ال ل�ساحب���ة البي���ت عن���د وداعه لها: اأكث���ر ما يحّز ف���ي نف�سي، 
اأنن���ي �ساأف���ارق ه���ذا البي���ت ال���ذي تط���ل عليه ناف���ذة الغرف���ة التي 
كن���ت اأ�سكنه���ا. بي���ت مده����ص، غريب، راأي���ت فيه كل �س���يء. الرجل 
الب�سي���ط المرتب���ك، والم���راأة ال�ساج���ة بالحيوي���ة، والدجاج���ات 
اللواتي ي�سرحن في الحديقة فرحات، والديك الذي ينف�ص ري�سه 
مغروراً، والكلب الذي يرك�ص هنا وهناك يلعب الطفلين ويقفز 
بي���ن الحين والآخر على �ساحبه، والحمام الذي يطير ويعود كي 
يح���ط عل���ى الكل���ب والرج���ل والم���راأة والطفلي���ن... كل ي���وم كنت 
اأق�س���ي ع�س���ر دقائ���ق اأراقب ه���ذا الم�سهد فيفرح قلب���ي، واأ�سعر اأن 
ه���ذا الن�سجام بين هذه الكائنات التي تعي�ص كاأ�سرة واحدة يدعو 
اإل���ى التف���اوؤل باأنه يمكن اأن ن�سل ذات يوم له���ذه الرفاهية، اأق�سد 

العي�ص الم�سترك ب�سلم.
وغ���ادر البيت، تاركاً �ساحبة البي���ت التي لم تفهم �سيئاً ت�سحك 

على جارتها الحمقاء.

المستأجر
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ده���ا  م���ان ونح���ُن مبه���ورون بتمرُّ كن���ا نق���راأ لغ���ادة ال�سَّ
واإبداعه���ا وبحثه���ا ع���ن الحري���ة و�سيانِة حق���وق المراأة 
اأب���رز  م���ن  وباأنه���ا  لدم�س���ق  الج���ارف  وحبِّه���ا  كاإن�س���ان 
الكاتب���ات ال�سوري���ات اللواتي َظَهْرَن في فت���رة �ستينيات 
القرن الما�سي.. وا�ستطاعت غادة اأن تقدم اأدباً مختلفاً 
ومتمي���زاً َخَرجت به م���ن الإطار ال�سيق لم�ساكل المراأة 
ونف�سي���ة  اجتماعي���ة  اآف���اق  اإل���ى  النِّ�ْسوي���ة  والح���ركات 

واإن�سانية.
ح�سل���ت عل���ى �سه���ادة الإج���ازة ف���ي الأدب الإنكلي���زي 
م���ن الجامع���ة ال�سوري���ة ف���ي دم�س���ق ع���ام 1963 و�سهادة 
الجامع���ة  م���ن  اللمعق���ول  م�س���رح  ف���ي  الماج�ستي���ر 
الأمريكي���ة في بيروت. عملت ف���ي ال�سحافة في بيروت 
ف���ي تل���ك الفترة وكان���ت اإحدى نج���وم ال�سحافة هناك، 
في اأوروبا عمدت اإلى اكت�ساف العالم و�سقل �سخ�سيتها 

ف اإل���ى م�س���ارب الأدب والثقاف���ة هن���اك،  الأدبي���ة بالتع���رُّ
حي���ث اأْظَهَرت ن�سجاً وا�سحاً في م�سيرتها الأدبية.. مما 
زها الأدب���ي وهو محمود  َجَع���َل ناق���داً كبيراً يعت���رف بتميُّ
اأمي���ن العالم.. زارت مدينة عدن في اليمن الجنوبي في 

عهدها المارك�سي واأفردت لَعَدن �سيئاً من كتاباتها.
بعد هزيمة حزيران عام 1967 َكَتبْت غادة مقاًل �سهيراً 
عنوان���ه »اأحم���ُل ع���اري اإل���ى لن���دن«، وكانت م���ن القلئل 

الذين حّذروا من ا�ستخدام م�سطلح »النك�سة«.
اإل���ى الم���اأزق  وعندم���ا اأرادت غ���ادة اأن ت�سي���ر بو�س���وح 
ال���ذي يعي�س���ه المثقف العرب���ي والفج���وة الوا�سحة بين 
فك���ره و�سلوكه، َكَتَبْت روايَته���ا »رحيُل المرافئ القديمة« 
وم���ن رواياته���ا الهام���ة »بي���روت 75« والت���ي غا�ست فيها 
اإل���ى حي���ُث الق���اُع المحتِق���ن والت�سوي���ُه المجتمع���ي ف���ي 
افة م���ن �سخ�سيات  تل���ك الفت���رة.. وذلك عل���ى ل�س���ان عرَّ
الرواي���ة »اأرى ال���دم.. اأرى كثي���راً م���ن ال���دم«. وم���ا لبثت 
اأن َن�ِسب���ت الح���رُب الأهلية بع���د ب�سعة اأ�سه���ٍر من �سدور 
الرواي���ة. وم���ع روايتيه���ا »كوابي�ص بي���روت 1977« و»ليلة 
ر�ست غ���ادة كواحدٍة من اأهّم الروائيات  الملي���ار 1986« تكَّ

والروائيين العرب.
 ومم���ا قال���وا ف���ي اأدبه���ا اإن���ه رغ���م وج���ود الإ�س���ارة اإلى 
الجن����ص في اأدب غ���ادة ال�سّمان اإّل اأنه ُي�سهد لها اأنه دوماً 
في خدمة ال�سياِق الروائي والبعد الدرامي لل�سخ�سيات 
وال�ستخ���دام الرم���زي للأح���داث ول���م تنزل���ق اأب���داً اإل���ى 

تقديم اأدٍب اإباحي.
تزوجت غادة في اأواخر ال�ستينيات من الدكتور )ب�سير 
الداع���وق( �ساح���ب دار الطليع���ة واأْنَجَب���ْت ابَنه���ا الوحيد 
الداع���وق  اأ�س���رة  �سلي���ل  الداع���وق  ب�سي���ر  كان  )ح���ازم(، 
البيروتي���ة العريق���ة.. وا�ستم���رَّ زواُجُهم���ا، وق���د َبْرَهَن���ْت 
غ���ادة عل���ى اأنَّ الم���راأة الكاتب���ة المبدع���ة يمكن اأي�س���اً اأن 
تك���ون زوج���ًة وفيًَّة تق���ُف مع زوجه���ا وهو ي�س���ارُع مر�ص 

ال�سرطان حتى اللحظِة الأخيرة من حياته.
ومما قيل في اأدبها اأنها َتْجَمُع في اأ�سلوبها الأدبي بين 
تي���ار الوع���ي في الكتابة ومقاط���ع الفيديوتيب مع نب�ص 
َدَرْت عنها ع���دُة كتٍب نقديٍة  �سع���ري مميَّز خا�ص به���ا. �سَ
وبع���دِة لغاٍت، كما ُترجمت بع�ُص اأعمالها اإلى �سبع ع�سَرة 

لغًة حيًَّة.
وفي عام 1993 اأحدثت غادة �سجًة كبرى في الأو�ساط 
ر�سائ���ل  مجموع���ة  َن�َس���رت  عندم���ا  وال�سيا�سي���ة  الأدبي���ة 
عاطفي���ة َكَتبه���ا له���ا غ�ّس���ان كنفان���ي ف���ي ال�ستينيات من 

القرن الما�سي.
اأوا�س���ط  من���ذ  باري����ص  ف���ي  ال�سم���ان  غ���ادة  تعي����ص 
الثمانيني���ات، وال���دا غ���ادة دم�سقي���ان يتمتع���ان بخلفي���ٍة 
تعليمي���ٍة وثقافي���ٍة جيدة. وق���د كانت الفرن�سي���ُة هي لغَة 
جت من المدر�س���ة الفرن�سية  تعلُّمه���ا الأولى، حي���ث تخرَّ

في دم�سق )اللي�سيه(.
لقد �َسَم���َل �ِسعُرها العلقاِت العاطفية، و�ِسْعَر الحرب. 
وف���ي مجموعته���ا ال�سعرية )حنين اليا�سمي���ن( ال�سادرة 
ع���ام 1996 اأَ�ْسَهَب���ِت ال�سّم���ان ف���ي التعبي���ر ع���ن م�ساعرها 
الداخلي���ة ف���ي الحني���ن اإلى الوط���ن و�سغِفها للع���ودِة اإلى 

دم�سق مدينة اليا�سمين.
الت���ي  المق���الت  م���ن  العدي���د  ال�سّم���ان  كتب���ت  وق���د 
تتح���دث ع���ن واق���ع ال�س���راع العرب���ي الفل�سطين���ي وح���ق 
الفل�سطينيي���ن ف���ي الع���ودة اإل���ى دياره���م، وَكَتَب���ْت الكثيَر 
الكثي���ر ف���ي ال�سيا�س���ة وغيره���ا، ُث���مَّ ف���ي و�س���ف الم���راأة 
المتح���ررة باأنه���ا اإن�سان له كافة الحق���وق كالرجل تماماً 
فت الختلف بين الرجل والمراأة بالكيفية ولي�ست  وعرَّ

بالكمّية.
من موؤلفاتها:

مجموعة »الأعمال غير الكاملة«:
1 � اأعلنت عليك الحب � 1979 � عدد الطبعات 14.

2 � زمن الحب الآخر � 1978 � عدد الطبعات 5.
3 � الج�سد حقيبة �سفر � 1979 � عدد الطبعات 3.

4 � ال�سباحة في بحيرة ال�سيطان � 1979 � عدد الطبعات 
.5

5 � ختم الذاكرة بال�سمع الأحمر � 1979 � عدد الطبعات 
.4

6 � اعتقال لحظة هاربة � 1979 � عدد الطبعات 5.
7 � مواطنة متلب�سة بالقراءة � 1979 � عدد الطبعات 3.

8 � الرغيف ينب�ص كالقلب � 1979 � عدد الطبعات 3.
9 � ع غ تتفر�ص � 1980 � عدد الطبعات 3.

10- � �سفارة اإنذار داخل راأ�سي � 1980 � عدد الطبعات 2.
11 � كتابات غير ملتزمة � 1980 � عدد الطبعات 2.

ع���دد   �  1981  � الوري���د  اإل���ى  الوري���د  م���ن  الح���ب   �  12
الطبعات 4.

13 � القبيلة ت�ستجوب القتيلة � 1981 � عدد الطبعات 2.
14 � البحر يحاكم �سمكة � 1986 � عدد الطبعات 1.

15 � ت�سكع داخل جرح � 1988 � عدد الطبعات 1.
16 � محاكمة حب...

من المجموعات الق�س�سية:
1 � عيناك قدري � 1962 � عدد الطبعات 9.

2 � ل بحر في بيروت � 1963 � عدد الطبعات 8.
3 � ليل الغرباء � 1967 � عدد الطبعات 8.

4 � رحيل المرافئ القديمة � 1973 � عدد الطبعات 6.
5 � زمن الحب الآخر.

6 � القمر المربع.
الروايات الكاملة:

1 � بيروت 75 � 1975 � عدد الطبعات 5.
2 � كوابي�ص بيروت � 1976 � عدد الطبعات 6.

3 � ليلة المليار � 1986 � عدد الطبعات 2.

4 � الرواية الم�ستحيلة ف�سيف�ساء دم�سقية.
الجن���ون  )موازيي���ك  للموت���ى  تنكري���ة  �سه���رة   �  5

البيروتي( � 2003 � عدد الطبعات 2.
6 � يا دم�سق وداعاً )ف�سيف�ساء دم�سقية( � 2015.

المجموعات ال�سعرية:
1 � حب � 1973 � عدد الطبعات 9.

2 � اأعلنت عليك الحب � 1976 � عدد الطبعات 9.
3 � اأ�سهد عك�ص الريح � 1987� عدد الطبعات 1.

4 � عا�سقة في محبرة � �سعر � 1995.
5 � ر�سائل الحنين اإلى اليا�سمين.

6 � الأبدية لحظة حب.
7 � الرق�ص مع البوم.

8 � الحبيب الفترا�سي.
9 � ول �سيء ي�سقط كل �سيء!

مجموعة اأدب الرحلت:
1 � الج�سد حقيبة �سفر.
2 � غربة تحت ال�سفر.

3 � �سهوة الأجنحة.
4 � القلب نور�ص وحيد.

5 � رع�سة الحرية.
اأعمال اأخرى:

1 � الأعماق المحتلة � 1987 � عدد الطبعات 1.
2 � ر�سائل غ�سان كنفاني اإلى غادة ال�سمان � 1992.

َق���ْد ل نك���ون اأَحْطن���ا بكام���ل اإنتاجها الغزي���ر والنوعي 
ولكننا في هذه العجالة ملتزمون حالياً ب�سفحٍة واحدة 
م���ن الجري���دة.. و�سنهت���ّم باإبداعه���ا ف���ي اأع���داٍد قادم���ة 

كعادتنا بالحتفاء بمبدعينا.
عندم���ا اتَّ�َسْل���ُت به���ا هاتفي���اً اإل���ى باري����ص اأن���ا وزميل���ي 
و�سديقي واأخ���ي الدكتور محمد الحوراني رئي�ص اتحاد 
الكّت���اب الع���رب ف���ي �سوري���ة كّن���ا نخت���زن ف���ي حنايانا ما 
���ُه ال�سوري���ون جميعاً له���ذه المبدع���ة المرموقة، ول  ُيكنُّ
نعل���م اإطلق���اً اأنَّ اأح���داً من اأية جهٍة َيْحُظ���ُر دخوَلها اإلى 
�سورية باعتبارها محكومًة في حوالي عام 1966 بعقوبة 
�سج���ن نتيجة َتْركها عملَها في اإح���دى موؤ�س�سات الدولة 
دون اإج���ازٍة اأو اإذٍن قانون���ي.. وبعد التدقيق ال�سديد راأينا 
ٌب  اأَْن ل غب���اَر عليه���ا ول عل���ى ا�سِمه���ا الكبي���ر وه���ي ُمَرحَّ
به���ا ف���ي دم�س���ق و�سورية وف���ي كلِّ مناحي الدول���ة وبقاع 
وطنه���ا ودم�سِقها الحبيبة.. ب���ل ويعتزُّ الجميع بريادتها 
زها ف���ي �سنوٍف كثيرة  واإبداعه���ا وانتمائه���ا لبلدها وتميُّ

من �سنوف الفكر والمعرفة..
���اب العرب  وه���ا نح���ن الي���وم وخ�سو�ساً ف���ي اتحاد الكتَّ
َنَم���دُّ اأيدين���ا ب�ساط���اً اأحم���َر واأخ�س���َر تط���وؤُُه عودُته���ا اأو 
زيارُته���ا لبلده���ا واأهله���ا ومحبيه���ا. ونق���ول ل���ِك اأي�س���اً 
نَّ  اأَ العال���م  ن�س���اء  كلُّ  تع���رَف  اأَْن  اأّتمن���ى  الغ���ادة:  اأيته���ا 
اأجم���َل عطٍر هو الذي ينطلُق م���ن اليا�سمين الذي يملأ 
نَّ  حدائ���ق وب�ساتين دم�سق؛ واأتمّن���ى اأْن يعرَف ُكلُّ الآباء اأَ
َقَدَم���ْي اآدم ما ت���زالن محفورتين على �سخرٍة فوق جبل 
قا�سي���ون.. وعندم���ا َتع�س���ُق ام���راأٌة رج���ًل ُتهدي���ِه تفاح���ًة 
م���ن اأ�سج���ار غوط���ِة دم�س���ق، وعندم���ا يع�سُق رج���ٌل امراأٌة 
يغ�س���ُل خ�س���لِت �َسعرها بزجاج���ٍة من ماء نه���ر بردى.. 
ونح���ُن نح���بُّ ام���راأ القي����ص الب���دويَّ ال���ذي رك���ب جمًل 
ع���ر والخمر.. وُنحبُّ  ف���ي ال�سحراء وط���ارد حبيبَتُه بال�سِّ
فارت���ر ال���ذي َعلََّمْتن���ا اآلُم���ُه كي���ف نق�س���ي ي���وم الإج���ازة 

الأ�سبوعية بفرٍح �سديٍد
مان. تحياتنا وموُدتنا لأديبتنا الكبيرة غادة ال�سَّ

غادة السمان
َك( كلُّ الذين حاولوا َقْتلها كان من أجل كلمِة )ُأحبُّ
دٌة؛ ربما على المنطق الالمنطقي لألشياء متمرِّ

عيناَك قدري وأنا أرسمهما في كلِّ مكان
وتقول: جحيمي األبدي هو أنني عرفُت نفسي؛ وعرفُتَك

غادة أحمد الّسمان أديبٌة من بالدي

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�سوؤون �لأدب و�لفكر و�لفن
 ت�سدر عن �حتاد �لكتاب �لعرب بدم�سق
 �أ�س�ست و�سدرت �بتد�ًء من عام 1986
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اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها
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