
مجلس اّتحاد الكتاب العرب 
في اجتماعه الرابع

تحت شعار: »اإلبداع مسؤولية وأخالق«
اتحاد الكتاب العرب يعقد مؤتمره السنوي
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لم يكن الموؤتمر ال�ش��نوّي التحاد الُكّتاب العرب في دورته العا�ش��رة، الذي ُعقد في 
مكتبة االأ�ش��د الوطنية بدم�ش��ق يوم الثالثاء: ٢٠٢٢/٢/٢٢ كغيره من الموؤتمرات 
ال�شنوية، ذلك اأنه تمّيز بح�شور عدٍد كبير من الزمالء اأع�شاء اتحاد الُكّتاب العرب 
م��ن المحافظ��ات ال�شورية كلها، وهذا اإْن دّل على �شيء، فاإنم��ا يدلُّ على رغبة كبيرة 

النهو���ض  ف��ي  االتح��اد  اأع�ش��اء  الزم��الء  م��ن 
بموؤ�ش�شته��م واالرتقاء يها، وُتوؤّك��ُد الُمداخالُت 
المهم��ُة التي قّدمها ما يزيد على ثالثين ع�شوًا 
م��ن اأع�شاء االتح��اد الذي��ن ح�ش��روا الموؤتمر 
عل��ى ت�شويب عمل االتحاد واالرتقاء بح�شوره 
الثقاف��ّي عل��ى الم�شتوي��ات كاف��ة، كم��ا ات�شمت 
تجع��َل  اأن  �شاأنه��ا  وم��ن  وال�ش��دق،  بال�شفافي��ة 
الجميَع �ُشركاَء ف��ي عمل االتحاد وفي نجاحه، 
وت�ش��َع المكت��َب التنفي��ذّي ومجل���َض االتح��اد 
وجمي��ع اأع�ش��اء االتح��اد في خن��دق واحد في 
وجه التحديات التي تواجه وطننا، وت�شعى اإلى 
النهو�ض بموؤ�ش�شاته، وتعيُد االعتباَر اإلى الفعل 
الثقاف��ي، فالثقاف��ة هي واق��ٌع معي���ض، واأ�شلوٌب 
حيات��ّي، اإذ ال وجوَد لثقاف��ة في فراغ، وال لفكر 
في خواء، فاأحوال الثقافة من اأحوال المثقف، 
، وتن�شط اإذا ن�شط، في�شتقيم  تمر�ض اإذا َمِر���ضَ
اأمُرها ب�شوائه، ويرتبك ن�شابها ب�شطح مزاجه، 
وارتباك��ه، وخ��واء فكره، ح�شب تعبي��ر المفّكر 

المغربّي عبد االإله بلقزيز.
ولّما كان وجع المثقف من وجع الوطن، كان ال 

ب��د من تاأكيد اهتمام المثقف والكاتب بكل جزء من اأجزاء وطنه، و�شرورة االهتمام 
باالأرا�شي التي احتّلْتها المجموعاُت االإرهابية في اإدلب وحلب و�شرق الفرات، وكذلك 
ال�شم��ال ال�شوري عموم��ًا، والجوالن، مع رف�ض قاطع للدعوات اإلى التطبيع مع المحتل 
ال�شهيون��ّي، وتاأكي��د اأّن الق�شي��ة الفل�شطيني��ة، كان��ت، و�شتبق��ى، الق�شي��ة المركزية 
لالأدي��ب والمثقف الحقيق��ّي، وهذا، اإن دّل على �شيء، فاإنم��ا ُيوؤّكد �شْدَق االنتماء لدى 
ُكّتابن��ا ومثقفينا، وه��و انتماٌء لم تنل منه الح��رُب االإرهابية التي �ُشّن��ت علينا، واإنما 

زادت من ح�شوره في الم�شهد الثقافّي في وطننا.
اإّن موؤتم��َر اتح��اد الُكّت��اب الع��رب ال�شنوّي االأول ف��ي دورته العا�ش��رة، زاد من حجم 
الم�شوؤولي��ات علينا، كما اأنه جعلنا اأكث��ر اإ�شرارًا على ال�شفافية وال�شدق والو�شوح في 
ًة،  بَّ في خدمة الكات��ب واالأديب خا�شّ تعاملن��ا مع زمالئن��ا، وهو تعامٌل ينبغ��ي اأن َي�شُ

والمجتمع عاّمًة.
اآن االأوان ليك��ون انحيازنا مطلقًا اإلى اأبناء ال�شع��ب، واأن نقَف اإلى جانبه في معاناته 
نتيج��ة الو�ش��ع االقت�شادّي والمعي�ش��ّي ال�شعب الذي يعي�ش��ه، واأن نكون اأكث��ر تم�ّشكًا 
بق�شايان��ا الوطنية والقومية، وال �شّيما في ظّل المحاوالت الهادفة اإلى �شلخ المواطن 
ع��ن ثوابته ومبادئه التي ُفِط��َر عليها، ودفَع كثيرًا من اأرواح  اأبنائه بغيَة الدفاع عنها 

والتم�ّشك بها.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

المؤتمر 
ومسؤولية 

الكلمة
لّما كان وجع المثقف 

من وجع الوطن، كان 

ال بد من تأكيد اهتمام 

المثقف والكاتب بكل 

جزء من أجزاء وطنه
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�س���در في دم�س���ق كت���اب جدي���د للباحث الأ�س���تاذ 
عي���د الدروي����ش بعن���وان  اأ�س���اطير ال�س���رق الخل���ق 
-الخلود عن دار توتول للطباعة والن�سر والتوزيع، 

ويقع في  161 �سفحة من القطع الكبير.
يب���داأ الباح���ث الكت���اب ف���ي مقدم���ة ي�س���ير فيه���ا 
اإل���ى اأن البح���ث ف���ي ق�س���ة الخل���ق والخلود،بح���ث 
القديم،وتفكي���ره  الإن�س���ان  حي���اة  بواكي���ر  ف���ي 
متع���ددة،  م�س���تويات  ف���ي  وت�س���وراته  وت�س���رفاته 
وي���رى اأن الأ�س���طورة احتل���ت حيزاً كبي���راً في حياة 
الإن�سان، وهي نتاج اإن�ساني متطور و فل�سفة تفكير 
اإن�س���اني جمع���ي تمت���زج فيه���ا كل مناح���ي الحي���اة، 
وق�س���ة الخل���ق والخل���ود ل زم���ت الفك���ر الإن�س���اني 
من���ذ بدايته، وهي خيال الإن�س���ان وتحق���ق له نوعاً 
م���ن الإ�س���باع النف�س���ي والمعرفي.وي���رى الباح���ث 
الدروي����ش اأنه ظه���رت العديد من الأ�س���اطير التي 
ت���دون ذاكرة الإن�س���ان،وما كان يج���ول في خاطره، 
واأن ظه���ور الأدي���ان ال�س���ماوية، قد ح���د من مغالة 
الأ�س���طورة، فال�س���رق قد �ساغ فل�س���فته واأ�سطورته 
اليون���ان  اأم���ا  الكثي���ر،  عليه���ا  وبن���ى  الواق���ع،  م���ن 
والروم���ان فقد اأوغلوا كثيراً في الخيال. واقت�س���ر 
الباح���ث ف���ي تناول���ه للأ�س���طورة ف���ي ال�س���رق على  
الخلق والخلود، واإن ما يميز الأ�ساطير في ال�سرق
الرافدين،فت���رى  ب���لد  ف���ي  الخل���ق  اأ�س���طورة 
اأن  الحي���اة الأول���ى كان���ت  تعي����ش ف���ي ظ���لم، ول 
يوج���د اإل تني���ن واأف���اع، ث���م انفلق���ت الأر����ش اإل���ى 
ن�سفين،فالق�س���م العل���وي منه���ا ال�سم���اء وق�سمه���ا 
ال�سفل���ى منه���ا ه���و الأر����ش، اأم���ا معجزة »م���ردوخ« 
عل���ى الأر�ش،فهي خلق الإن�سان من اأجل اأن  يعبده 
وي�سل���ي له، فاخ���ذ يعجن الت���راب بدمائه، وي�سنع 
وال�س���لة  بعبادت���ه  يقوم���ون  اأنا�س���اً  الطي���ن  م���ن 
له،فالأكادي���ون كان له���م اعتق���اد ب���اأن العال���م  ب���داأ 
مت�سكًل من الماء، ويحوي عن�سرين اأزليين هما: 
»اإيمب���و« الم���اء الع���ذب، و»تيام���ات« الم���اء المال���ح، 
وبتزاوجهم���ا انبثق���ت الخليق���ة، و�سم���ة التعددي���ة 
اإل���ه  ف���رد  فل���كل  ال�سومري���ة قائم���ة،  الديان���ة  ف���ي 
خا����ش به يحميه، وف���ي نظر ال�سومريي���ن اإن مياه 
الأنه���ار تنبع من مياه العمق تح���ت الأر�ش، ويرى 
الباح���ث الدروي����ش  اأن ملحم���ة جلجام�ش هي  اأول 
تجرب���ة ملحمي���ة في تاري���خ الأدب العالم���ي وتعبر 
ع���ن الم�ستوى المعرفي والعقلي للإن�سان واإنجازاً 
الميثولوجي���ا  م���ع  التاري���خ  فيه���ا  اجتم���ع  كبي���راً، 
وحرك���ة الإن�س���ان الفكري���ة والمعرفي���ة، وتناول���ت 
الكثي���ر من الم�سائل الحياتية، والأ�سطورة الثانية 
الت���ي نجده���ا ف���ي �سيغ���ة �سومري���ة ه���و اأ�سط���ورة 
الخليق���ة الوا�سع���ة النت�س���ار وفكرته���ا الخل���ق من 
الع���دم ، اإن خل���ق الإن�س���ان تناولت���ه اأ�سط���ورة »له���ار 

ليق���وم  ووج���وده  بخلق���ه  انته���ت  وق���د  وا�سن���ان«، 
ف���ي خدم���ة الآله���ة ،اأم���ا اأ�سط���ورة الطوف���ان وه���ي 
الأ�سط���ورة الثالث���ة، والمح���ور الذي ت���دو عليه هو 
الب�س���ري،  الجن����ش  ه���لك  عل���ى  الآله���ة  ت�سمي���م 
»اإنك���ي وتن-خر�س���اك« وه���ي ل  اأ�سط���ورة  وهن���اك 
نظي���ر لها ف���ي الأ�ساطير الأكادية، وتب���داأ بو�سف« 
دلم���ون« و ه���و الم���اء الع���ذب ال���ذي يهي���وؤه )اإنكي( 
بن���اء عل���ى طل���ب) ننخر�س���اك(، وبنع���دم المر����ش 
وكب���ر ال�سن،وفي حديثه ع���ن  اأ�سطورة الخلود في 
ب���لد الرافدي���ن يبداأ الباح���ث الدروي����ش باإخبارنا  
اأن الموت���ى م���ن البابليي���ن يدفن���ون ف���ي توابي���ت 
م���ن الخ���زف، وتو�س���ع اإل���ى جانبه���م اأ�سي���اء وموؤن 
ت�ساعده���م على الحياة بعد الموت، فكانوا يوؤمنون 
بالبع���ث وبالحياة الآخرة، كم���ا كانت تدفن الملكة 
حي���ة م���ع زوجه���ا، وكذلك الأم���ر عن���د الأ�سوريين 
فكان���وا يعتق���دون اأن روح الإن�سان بعد الموت تنفذ 

من البر وتنزل الى العالم ال�سفلي.
وفي حديثه عن اأ�سطورة الخلق عند الم�سريين 
القدم���اء: ي���رى الباح���ث الدروي����ش اأن الح�س���ارة 
الم�سري���ة  ات�سم���ت بالغن���ى  المعرف���ي والثقاف���ي، 
الجمع���ي  الخي���ال  عب���ر  الأ�ساطي���ر  ون�سج���ت 
للمجتمع���ات، ولق���د  لعبت ال�سم�ش ف���ي م�سر دوراً 
وا�سح���اً، وب���ارزاً ف���ي ت�س���ور الخلق،كم���ا كان له���ا 
دورها في القت�ساد، فال�سم�ش هي الإله الرئي�سي، 
وخالق العالم، وم�سدر الحياة، وهناك علقة بين 
الأر�ش وال�سماء، و اأن الم�سريين القدماء  اهتموا 
بم�ساأل���ة الخل���ود اأكثر م���ن م�ساألة الحي���اة، وركزوا 
عل���ى م�ساأل���ة ال���روح والنف����ش ف���ي العال���م الآخ���ر، 
وتح���دث ع���ن الح���داد والدف���ن عن���د الم�سريي���ن 

القدماء  وعن المدافن الأولى ودورها في البرهان 
عل���ى فك���رة الخلود ف���ي العالم الأخ���ر. وي�ستعر�ش 
الكات���ب  ما ورد في كت���اب الموتى لدى الم�سريين 
ب�س���كل مكثف ومفيد،ويرى اأنه ي�ستمل على الآداب 
والف�سائ���ل وف���ق ثقاف���ة الم�سريي���ن القدماء،كما 
اأ�ساطي���ر   ف���ي  والخل���ود  الخل���ق  ق�س���ة  لن���ا  يبي���ن 
ب���لد فار�ش،فالأ�ساطي���ر الت���ي ج���اءت م���ن اأوا�سط 
اإيران،ب���اأن خال���ق العال���م ه���و الإل���ه »اه���ورا م���زدا« 
اإل���ه الخي���ر، وهذا ما اأعتمدته الديان���ة الزراد�ستية 
ف���ي ب���لد فار����ش.و اإن الفر����ش القدم���اء ي���رون اأن 
»كي���و  الأول  الإن�س���ان  خل���ق  ق���د  كان  الخل���ق  اأول 
م���رد«،  ويحدثنا ع���ن العقيدة المانوي���ة  ونظرتها 
للخل���ق والخل���ود، وع���ن اأ�سط���ورة الخل���ق والخلود 
عن���د ال�سينيي���ن القدم���اء ويوجزه���ا بالآت���ي: ف���ي 
العه���ود الموغلة في  القدم كان���ت ال�سماء والأر�ش 
ل تنف�س���لن، والف�س���اء ي�سب���ه بي�س���ة كبي���رة، ف���ي 
داخله���ا ظ���لم دام�ش، ون�ساأ في ه���ذه البي�سة بطل 
عظي���م وا�سم���ه »ب���ان ك���و« بع���د 18 األ���ف �سن���ة م���ن 
الن���وم وعندما  ا�ستيقظ تطاي���رت المواد الخفيفة 
للأعلى فتكونت ال�سماء، و�سقطت الثقيلة للأ�سفل 
وكون���ت الأر�ش. ولق���د وقف بين ال�سم���اء والأر�ش 
وكان طوله يزداد ع�سرة اأمتار يومياً، ويزداد ارتفاع 
ال�سم���اء، و�سم���ك الأر�ش ع�سرة اأمت���ار يومياً، وبعد 
18 األف �سنة اأ�سبح«بان كو« عملقا، وبلغ طوله 45 
األ���ف كم، ولك���ن ج�سمه ال�سخم اأنه���ار فجاأة،  وبعد 
وف���اة »ب���ان ك���و« اأ�سبح���ت عين���ه الي�س���رى ال�سم����ش 
الحم���راء، واأ�سبح���ت عينه اليمن���ى القمر الف�سي، 
وتحولت اأنفا�سه الأخيرة اإلى رياح و�سحب، واأ�سبح 
�سوته الخي���ر هدير الرعد و�سعره ولحيته نجوماً 
متلألئ���ة، وتحول راأ�سه واأطرافه الأربعة اإلى اأربعة 
اأقط���اب الأر����ش، وجبال �سامخة، وتح���ول دمه اإلى 
اأنهار وبحيرات واأ�سبحت عروقه طرقاً، وع�سلته 
اأرا�س���ي خ�سب���ة وجل���ده واأوب���اره اأزه���اراً واأع�ساب���اً 
واأ�سجاراً، واأ�سنانه وعظامه معادناً واأحجاراً كريمة 
وعرقه اأمطاراً وندى، ويعتقد الهندو�ش اأن النف�ش 
خال���دة ل تفن���ى، وانه���ا تنتق���ل من ج�سم اإل���ى اآخر، 
حي���ث يح�س���ل  تنا�س���خ الأرواح اأي التقم�ش،وف���ي 
حديثه عن الأ�سطورة اليابانية في الخلق والخلود  
ي���رى الباحث الدروي����ش اأن ابن ال�سم���اء هو ال�سم 
الذي اأطلق���ه اليابانيون على/المي���كادو/ الجال�ش 

على عر�ش اليابان ،مما تقدم يمكننا القول:
البح���ث  اأ�سل���وب  كتاب���ه  ف���ي  الدروي����ش  ينه���ج 
وال�ستق�س���اء والتحلي���ل م���ن خ���لل درا�س���ة ه���ذه 
الأ�ساطي���ر الت���ي و�سل���ت اإلين���ا عبر التاري���خ لي�سل 
حي���اة  ف���ي  مهم���ة  وفكري���ة  حياتي���ة  ق�ساي���ا  اإل���ى 
التفكي���ر  فل�سف���ة  متق�سي���اً  وتحولت���ه  الإن�س���ان 

الإن�سان���ي الت���ي تمتزج فيها كل مناح���ي الحياة مع 
ق�سة الخل���ق والخلود التي لزم���ت الفكر الب�سري 
من���ذ بداية معرف���ة الإن�سان وتكوي���ن وعيه وتباين 
ثقافات���ه، كم���ا ق���دم الكات���ب فك���رة وافي���ة و�سامل���ة 
ع���ن الأ�سط���ورة الت���ي �سدرته���ا �سعوب ال�س���رق اإلى 
العال���م باأ�س���ره، وكان له���ا ال���دور الأبرز  ف���ي ن�سوء 
وانت�سار هذا الجن����ش الأدبي الحكائي، كما يعر�ش 
الدروي����ش عبر كتابه ملحم كبرى منبتها ال�سرق 
مث���ل اأ�سط���ورة جلجام����ش، والأ�ساطي���ر الرافدي���ة، 
اقه���ات  واأ�سط���ورة  البابل���ي،  التكوي���ن  واأ�سط���ورة 
الأوغاريتي���ة، واأ�ساطي���ر ال�سي���ن والياب���ان والهن���د 
ف���ي الخلق والخل���ود ف�سًل عن اأ�ساطي���ر الفراعنة 
وكت���اب الموتى الذي �سمل التعالي���م التي يجب اأن 
يحفظه���ا الإن�سان قبل وفات���ه. ويوؤكد الكاتب  على 
اأن الأ�سطورة هي ع�سارة فكر الإن�سان ت�ستند اإليها 
المع���ارف والعلوم بع���د اأن ج�س���دت تفا�سيل حياته 
والبعي���د  القري���ب  الم�ستقب���ل  لجت���راح  ودفعت���ه 
فكان���ت بع����ش تفا�سيله���ا ت�ستن���د عل���ى خيال���ه وما 
في���ه ليعزز قدرة العقل على التجريب والكت�ساف، 
كم���ا يوؤك���د عل���ى اأن كل اأثر قام به الإن�س���ان القديم 
ناب���ع م���ن تفكي���ره وت�سورات���ه الت���ي اأ�س����ش عليه���ا 
م�سفوف���ات عقائدي���ة وفكري���ة وطقو����ش حياتي���ة 
فالنح���ت والتدوي���ن وال�سور والتماثي���ل والنقو�ش 
جميعه���ا  والمعاب���د  الم�ساك���ن  ف���ي  وج���دت  الت���ي 
تتكام���ل م���ع نظ���رة الإن�س���ان ف���ي كل زم���ان ومكان 
ع���ن الحي���اة، وا�ستط���اع الموؤل���ف اأن ي�س���ل بن���ا اإلى 
والطقو����ش  الموروث���ات  بي���ن  الرفيع���ة  الخي���وط 
والأديان وفي تفا�سيل الحياة الأخرى، وما تناوله 
الكاتب والباحث في هذا الكتاب مح�سور في  ق�سة 
الخل���ق والخلود ب�سكل مثبت ومتنا�سق، وابتعد عن 
الح�س���و اأو التكرار معتمداً على الوثائق والم�سادر 
ف���ي درا�سة متوازن���ة بما يخدم عن���وان الكتاب، لقد 
ق���دم لن���ا الباح���ث الدروي����ش كتاب���اً يحم���ل الكثي���ر 
م���ن المعلومات ع���ن تاري���خ المجتمع���ات ال�سرقية 
وروؤيته���ا للخل���ق والخل���ود بلغ���ة �سهل���ة خالي���ة من 
الأخط���اء اللغوية، ي�ستطيع القارئ مهما اأوتي من 
ثقاف���ة  اأن يطل���ع عليه���ا ، وكم���ا  ق���ال مح���ي الدين 
ب���ن عربي:هن���اك عطاء، وهن���اك معرف���ة، بع�سهم 
لدي���ه عط���اء ولك���ن لي����ش لدي���ه معرفة،وبع�سه���م 
لدي���ه معرف���ة، ولك���ن لي����ش لدي���ه عط���اء. ولك���ن 
عندم���ا يتواف���ر ه���ذان الثن���ان عن���د �سخ����ش، فاإن 
ذل���ك ال�سخ����ش يك���ون موفق���اً توفيقاً عظيم���اً مثُل 
ه���ذا ال�سخ����ش ل نظير ل���ه وهذا هو ح���ال الأ�ستاذ 
الباح���ث عيد الدروي�ش في كتابه مو�سوع درا�ستنا، 
اإن���ه  بح���ق يمث���ل اإ�سافة جدي���دة للمكتب���ة العربية 

وجهد ي�ستحق ال�سكر والتقدير .

قراءة في كتاب الباحث عيد الدرويش أساطير الشرق

تقديم واجب العزاء  ألسرة الفقيد 
األديب والباحث وليد إخالصي 

قام ال�سيد الدكتور محمد الحوراني رئي�ش اتحاد الكتاب العرب في �سورية برفقة الأديب ع�سو مجل�ش التحاد اللواء محمد ح�سن 

العلي والأ�ستاذ �سمير المطرود مقرر جمعية الم�سرح والدكتور فاروق ا�سليم ع�سو المكتب التنفيذي للتحاد والدكتور �سعد الدين 

 كليب ع�سو اتحاد الكتاب العرب بتقديم واجب العزاء  لأ�سرة الفقيد الأديب والباحث الكبير وليد اإخل�سي في منزله في محافظة حلب 

 تغمده اهلل بوافر رحمته.



م��ا بلفت االنتباه اأن جميع االأجنا���ض االأدبية حا�شرة في الحياة 
ورواي��ة  �شع��ر  م��ن  الثقافي��ة 
وق�ش��ة ودرا�ش��ات وه��ي تن�شر 
ظاللها ف��ي ال�شاح��ة الثقافية 
م��ن خ��الل المبدعي��ن الذي��ن 
اأنتجوا ه��ذه االأجنا�ض، والذي 
افتقدناه ف��ي حياتنا الثقافية 
هو المقامة االأدبية والمقامة 
االأدبي��ة هي ف��ن نث��ري يجمع 
ويعتم��د  وال�شع��ر  النث��ر  بي��ن 
ف��ي  تج��ري  الت��ي  المواق��ف 
بقال��ب  ويعر�شه��ا  المجتم��ع 
خ��الل  م��ن  �شاخ��ر  انتق��ادي 
حكائية ظريفة ي�شردها راوي 
المقامة وال��ذي ُيعدُّ هو جزءًا 
يعر���ض  لكن��ه  الحكاي��ة  م��ن 
الح��دث  جميل��ة  ب�شردي��ة 

وال�شخ�شيات.
والمقام��ة ه��ي حكاي��ة باأ�شلوب ال�ش��رد لي�شت ق�شة لع��دم اكتمال 
�ش��روط الق�شة فيها، وق��د انت�شر هذا ال�شكل من النت��اج االأدبي في 
الع�ش��ر العبا�شي واأخ��ذ مكانته االأدبية والقى قب��واًل ورواجًا وكان 
م��ن اأبرز كتاب المقامات الحريري وا�شتمر الكثير في كتابتها واآخر 

من كتب فيها المازني واليازجي.
وال�ش��وؤال الذي يطرح نف�شه اليوم لماذا خباأ هذا ال�شكل من النتاج 
وم��ا ه��ي االأ�شب��اب الت��ي اأدت اإل��ى اأف��ول نج��م المقامة م��ن الحياة 
الثقافي��ة وال��ذي اأريده من هذه المقالة اأن تك��ون حالة تحري�شية 
الإعادة المقامة لمكانتها االأدبية والثقافية، وهي دعوة لكل الكتاب 
والمبدعي��ن اأن يكتب��وا ف��ي ه��ذا ال�شكل م��ن االإبداع واأج��د اأن لدى 
كتابن��ا ومبدعينا القدرة الكافية على اإنتاج حاالت اإبداعية كبيرة 

في المقامات..
واأعتق��د اأن م��ادة المقام��ة في المجتم��ع اأ�شبحت كبي��رة ووا�شعة 
والتناق�ش��ات التي برزت ف��ي حياتنا االجتماعي��ة ت�شتدعي كتابة 
مقام��ات تم���ض حياتن��ا و�شلوكاتن��ا واأفكارن��ا، تنتقد واقع��ًا معا�شيًا 
وفكري��ًا وتزي��د م��ن اإث��راء اأ�شكالن��ا االأدبية وتلف��ت انتباهن��ا اإلى 
الكثي��ر من الحاالت ال�شلوكية واإن كانت ب�ش��كل �شاخر لنرى اإبداعًا 

ناقدًا هادفًا.

حوار
األحد2022/2/27م-   »1764« العدد: 
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 كتبها: د. عبد الله الشاهر
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المقامة 
األدبية

النتاقضات التي برزت 
في حياتنا االجتماعية 

تستدعي كتابة 
مقامات تمس حياتنا 

وسلوكاتنا وأفكارنا

 حوار: أحمد عساف 

الفنانة التشكيلية السورية: سحر النواقيل
الرسم قدري ونصيبي من الدنيا

أرسم ألتصالح مع الحياة 

الفنان���ة  تنث���ر  اأيامه���ا  ح�س���ى  عل���ى   
الت�سكيلي���ة �سحر النواقيل عمق األوانها 
ودفئه���ا ف���ي �سقي���ع رع���ب ه���ذا العال���م 
وه���ي  ع���دة  �سن���وات  من���ذ  الموح����ش، 
ُتوؤ�ّس����ش لتجربتها الفني���ة الخا�سة بها 
وه���ذه التجرب���ة تن�س���ج وتنج���ح عام���اً 
اإث���ر ع���ام. اأقام���ت معار����ش ف���ي �سورية 
ولبن���ان واإيطالي���ا وال�سوي���د وغيره���ا. 
وجوائ���ز؛  تقدي���ر  �سه���ادات  ح���ازت 
)جائ���زة معر����ش ال�سب���اب، م���ن نقاب���ة 
الفن���ون الجميلة في دم�سق(. و�سهادات 
الت�سكيلي���ن  اتح���اد  م���ن  تقديري���ة 

ال�سوريين.
 م���ع الفنان���ة �سح���ر النواقي���ل وه���ذا 

الحوار:    
ا�سم���ك فنان���ًة ت�سكيلي���ة، كان���ت  انت�س���ار  م���ع بداي���ات 
معظم لوحاتك فيها ملمح لوجوه غام�سة. فيما بعد 
ا�ستم���رت الوج���وه في لوحاتك لك���ن باختلفات كثيرة. 

ما راأيك؟ 
لب�س���ر  اأنه���ا وج���وه  لُمج���ّرد  الوج���وه  اأر�س���م  اأن���ا ل   -
بمختلف اأعمارهم وانفعالتهم وتعابيرهم واأحا�سي�سهم 
التي تك�سفها وجوههم. الكثير من الوجوه تكون اأقنعة 
ت�سب���ه اأقنع���ة الم�س���رح، والحي���اة م�س���رح كبي���ر.  ر�سمت 
الكثي���ر م���ن الوج���وه، واأر�سمها من عمق م�س���رح الحياة 
ال�سا�س���ع والُمطل�سم. في كثير من الأحيان. اأنا ل اأر�سم 
الوج���وه مثلما ير�سمها ر�ّسامو الأر�سفة -مع احترامي 
له���م– حيث تبدو كاأنه���ا �سور فوتوغرافية. بل اأر�سمها 
بح���الت عّدة كالتعبيري���ة اأو ال�سوريالية اأو التجريدية، 
وحي���ن  الفني���ة.  والمدار����ش  المذاه���ب  م���ن  وغيره���ا 
ب���داأت الح���رب الجائ���رة والكوني���ة عل���ى بل���دي الحبيب 
�سوري���ة، ب���داأت بر�س���م بع����ش الوج���وه الت���ي عان���ت م���ن 
اأح���زان وانك�سارات وقهر ووي���لت هذه الحرب الظالمة 

وال�سر�سة والقا�سية. 
 ماهي اأهم المراحل والخطوات في تجربتك الفنية؟ 
- اأن���ا اأع���ّد اأن معظ���م تجارب���ي الفني���ة لفت���ة ومهمة، 
لأنني لم اأتوقف ولن اأقف عند تجربة ناجحة، ومن ثم 
اأقبع خلف ظلها. قبل �سنوات قمت باإجراء تجربة فنية 
جدي���دة بالن�سب���ة ل���ي ا�ستخدم���ت فيها الحب���ر ال�سيني 
بلونه الأ�سود ومن ثم الأحمر، ولأول مرة اأ�سع الَحَمام 
ف���ي لوحات���ي، وكن���ت اأرم���ز في���ه اإل���ى ال�سلم ف���ي بلدي 
�سورية البل���د الموغل في التاريخ والح�سارة والأ�سالة 

والثقافة بلد المحبة وال�سلم. 
 م���اذا ُيحّق���ق ل���ك الر�س���م، اإذا ا�ستثنين���ا من���ه الجان���ب 

المادي؟ 
- الر�س���م بالن�سبة لي هو حياة، واإك�سير الحياة وعمق 
الحي���اة وبع���د الحي���اة. ول اأبال���غ حي���ن اأقول ل���وله لما 
اأحبب���ت الحي���اة، ولما ت�سالحت مع ذات���ي. هو باخت�سار 
ن�سيب���ي وحظ���ي م���ن الدني���ا وق���دري، ويال���ه م���ن ق���در 

جميل!
ي���رى البع�ش اأن الق�سيدة �سورة �سعرية، واأن اللوحة 

لون. ماهي اأقرب الألوان اإلى عوالمك الفنية؟ 

-اأنا اأحب معظم الألوان، 
اإل اأن الأق���رب اإل���ى روح���ي 
الفي���روزي،  الل���ون  الفني���ة 
عل���ى  والأبي����ش  والأحم���ر 
ل���ون  كل  اأن  م���ن  الرغ���م 
ب���ه  الخا�س���ة  ق�ست���ه  ل���ه 
ومدلول���ه،  وخ�سو�سيت���ه 
الأل���وان م�ساعر واأحا�سي�ش 
وم�ساع���ر  اأرواح  ت�سب���ه 

الب�سر. 
 ه���ل تميلي���ن للر�سم على 

الورق، اأو القما�ش؟  
عل���ى  الم�ستغ���ل  الفن���ان 
�س���واء  يب���دع  الفني���ة،  ذات���ه 
ب�ست���ى  ال���ورق  عل���ى  اأر�س���م 
اأنواعه واأ�سكاله اأم على الخ�سب اأم النحا�ش اأم القما�ش، 
ه���و ير�سم وُيحّق���ق ذاته وح�سوره الفني لك���ن كثيراً ما 
تتدّخ���ل ظ���روف الفن���ان المادية في اختي���اره لما يحّب 
م���ن ورق اأو قما����ش اأو حتى الأل���وان، ول �سيما اأن اأدوات 
الر�س���م ف���ي ال�سنوات الأخي���رة اأ�سعاره���ا مرتفعة ب�سكل 
مرع���ب. اأن���ا اأمي���ل للر�سم عل���ى القما�ش لأن���ه يمنحني 
هام�ساً كبيراً من التعبير، وهو ُيحّقق الديمومة للوحة 

الفنية. 
حي���ن يقتن���ي اأح���د م���ا لوح���ة م���ن لوحات���ك. بم���اذا 

ت�سعرين؟ 
- رّبم���ا �سيك���ون �سع���وري هن���ا مختلف���اً ع���ن كثي���ر من 
زملئ���ي الفنانين، حين الكثير منهم يفرح لبيع لوحة 
ل���ه. اأنا تنتابني نوبة بكاء ح���ادة وحزن �سديد، ل�سعوري 
بالفق���د واح�سا�س���ي بالف���راق الأب���دي م���ع لوحتي. لكن 
ظروف الحياة والرغبة في ال�ستمرار بالعمل، تجبرنا 

اأحيانا على بيع اللوحات. 
والع���رب  ال�سوريي���ن  الفناني���ن  م���ن  تاأث���رت  بم���ن 

والعالميين؟ 
ل���ن اأدخل ف���ي متاهة الأ�سم���اء ولعبته���ا، و�ساأقول لك 
تاأث���رت كثيراً بالفنان ال�س���وري العالمي فاتح المدّر�ش، 
لروح���ه ال�سلم، اإح�سا�سي باأن���ه حي بيننا ويعي�ش معنا، 
لوحت���ه تاأ�سرن���ي، واإذا م���ا ظه���ر تاأثير منه عل���ى اإحدى 
لوحات���ي من دون اأن اأق�س���د، اأكتب تحت اللوحة: تحية 
اإل���ى الفّن���ان فاتح المدر����ش. عربياً اأحب اأعم���ال الفنان 
زعتين���ي،  ج���ورج  لبن���ان  وم���ن  عل���وان،  العراق���ي جب���ر 
اأمي���ل لأعم���ال بيكا�س���و  وروجي���ه مطانيو����ش، عالمي���اً 

ودالي وغويا. 
اإل���ى جان���ب الف���ن الت�سكيل���ي عمل���ت مهند�س���ة ديكور 
م���ع العدي���د م���ن المخرجي���ن ال�سوريي���ن. ف���ي الدراما 

ال�سورية. ماهي اأهم اأعمالك �سمن هذا الإطار؟
-عمل���ت ف���ي العدي���د م���ن الم�سل�س���لت م���ع المخ���رج 
اأن���زور منه���ا عل���ى �سبي���ل المث���ال )م���ا ملك���ت  نج���دت 
)ذاك���رة  و  الدي���ن(  �س���لح  ع���ن  و)البح���ث  اأيمانك���م( 
الج�س���د( وغيرها وعملت مع المخ���رج محمد عزيزية، 

وغيره.               

عن الهيئة الم�سرية العامة للكتاب �سدر كتاب جديد لل�ساعر الدكتور نزار بريك هنيدي ي�سم مختارات �سعرية تحت عنوان “�سجر يرتدي العا�سفة”.
يحت�سن الكتاب باقة من الق�سائد التي تعك�ش قدرة ال�ساعر الدكتور نزار بريك هنيدي على تقديم ن�ش �سعري �ساٍف، عميق، �سادق، يعك�ش تجربة ا�ستثنائية ل�ساعر 

يملك قدرة مده�سة على �سياغة موا�سيع ق�سائده في قوالب �سعرية تحلق بجناحين ُمبدعين من روعة الخيال وعذوبة اللغة.
مجموعة من الق�سائد التي نحتها ال�ساعر الدكتور نزار بريك هنيدي بدقة التعامل مع الما�ش، مرتكزاً على �سموله المعرفي وروؤيته للفل�سفة والعالم والإن�سان.

 ت�س���كل ق�سائ���د الدي���وان بواب���ات طرقها ال�ساعر بغريزته الجمالية بحثاً عن اأجوبة للأ�سئلة الكبرى المتعلقة بالوج���ود، فبّث اأبياتها باأحرف من نور بحثاً عن  قمم 
بلغها “على �سّلم من اأثير... ل يقود اإليها �سبيل.!« موؤكداً “في كل منعطف اإلى درب النجاة” اأن “ل وقت، بعد الآن” اإل للحياة”.

وقد قّدم الناقد عبد العزيز موافي روؤية وا�سحة لتجربة ال�ساعر الدكتور نزار بريك هنيدي بالكلمات التي تهادت على غلف “�سجر يرتدي العا�سفة”: 
َرج، لكن���ه ي�سمو ف���ي التمثال”. وهذه ه���و حال الكلمة مع “ن���زار برك هني���دي”: حيث تتجاوز الكلم���ات عتمتها  »قديم���اً ق���ال »�سي�س���رون”: “الحج���ر ينح���ط ف���ي ال���دَّ
ال�ستعمالي���ة، فتتم���رد عل���ى التجري���د كي تنزع اإلى التج�سيد. اإنه � ك�ساعر ع�سوي � مرتبط بواقعه، يوؤمن باأننا في حاجة للعودة اإلى الفن: كي ن�ستطيع تف�سير حياتنا. 
فالغري���زة  الجمالي���ة لدي���ه تمن���ح قارئها قوة التمتع بالأ�سياء، دون الحاجة اإلى تمّلكها. فهو يوؤمن اأن الفن لي�ش اإل فهماً للنف�ش. اإنه يميل اإلى الكتابة �سمن ح�سا�سية 
جديدة، قال عنها “مالرميه” اإنها: “الر�سم ل للأ�سياء، ولكن لما تنتجه تلك الأ�سياء”، باعتبار اأن الفن لي�ش تعبيراً، لكنه تاأ�سي�ش. فكلماته ت�سرع في التاألق، حين 

توهمنا باأنها ل تفيد، بل توحي، ول ت�سّمي الأ�سياء، بل تخلق جوها. فهي تبداأ ولدتها في مرحلة انف�سال المخيلة عن العقل. وتلك عظمة “نزار بريك هنيدي” و�سر قّوته.

شجر يرتدي 
العاصفة



  كتب: أوس أحمد أسعد 

ثّمة اأ�سئلة م�سروعة تواجه القارئ العادي كما الّناقد 
، منه���ا مث���ًل: اإل���ى اأّي ح���د يمك���ن اأن تك���ون  المخت����شّ
ال�سخ�سّي���ة في العم���ل ال�سردّي تمّثل حي���اة موؤّلفها، اأو 
تتقاطع معها، واإلى اأي حّد يمكن اأن تكون »اأنا« الكاتب 
موّزع���ة ف���ي »اأنوات« �سخو�س���ه بما فيه���ا ال�سلبية منها، 
عل���ى مب���داأ ق���ول ال�ساع���ر: »اأوّزُع ج�سم���ي ف���ي ج�س���وم 
كثي���رة«، ث���ّم ه���ل توج���د حيادّي���ة اأ�سا�س���اً بي���ن الكات���ب 

وُمنَتجه؟ 
بداي���ة اأق���ول: اإّن ال�سخ�سّي���ات والأح���داث والمواقف 
والت�س���ّورات والأفكار التي ت�س���ّكل هيكلّية العمل الأدبّي 
الم�س���رود ككل، م���ا ه���ي اإّل منج���ز تخييل���ّي افترا�س���ّي 
اأّوًل واأخي���راً. �سّكل���ه الكاتب بذهنه ثّم حّبره على الورق 
بم���ا توّف���ر له من حرفّي���ة وُدربة في ه���ذا المجال. لكن 
اأن يك���ون منج���زه هذا، قريب���اً من الواقع به���ذه الن�سبة 
اأو م���ن  اأو م���ن �سلوك���ه وتوّجهات���ه الفكرّي���ة،  اأو تل���ك، 
يح���دث،  بالتاأكي���د  فه���ذا  ومناخات���ه،  الق���ارئ  عوال���م 
ويج���ب اأن يح���دث، ولي�ش بحاجة اإلى �س���رح باعتقادي. 
م���ن  مرّكب���ة،  بني���ة  ه���و  ل���ة  المح�سّ ف���ي  الإن�س���ان  لأّن 
المنظومات المتناق�سة والّثنائّيات المتعاك�سة يتداخل 
فيه���ا الّلوع���ي بالوع���ي، الواق���ع بالّتخيي���ل، المجهول 
بالمعل���وم، المرئ���ّي بالّلمرئي وهك���ذا دواليك. و�سبب 
نج���اح العم���ل الأدبي من عدمه، هو مقدار اكت�سابه ثقة 
قارئه عبر اإمتاعه واإقناعه، باأّن ما يقروؤه هو اأقرب اإلى 
الواق���ع المعي����ش والممك���ن المحل���وم ب���ه. وه���ذا بدوره 
ُيحّقق الغاية المرجّوة من الكتابة بالمعنى الجوهرّي، 

باعتبارها خطاباً موّجهاً اإلى الآخر. 
 ول���و جئنا بّواب���ة رواية »بنت القمر« للروائّية »عفراء 
علي مخل���وف« وهي العمل ال�سردّي الطويل الأّول لها، 
���ادر ع���ن دار المر�س���اة للطباع���ة والن�س���ر والتوزيع  ال�سّ
ف���ي اللذقية لعام 2021م �سيكون من عنوانها. العنوان 
ّي���اً اأ�سا�سّي���اً، يعتلي �سرف���ة الن�ّش،  باعتب���اره، مكّون���اً ن�سّ
كم���ا يعتل���ي القم���ر �سرف���ة ال�ّسم���اء. فه���و الب���وؤرة الت���ي 
تجّمع���ْت وتقاطع���ْت فيها اأ�سع���ة ال�ّس���رد الّلمرئّية، من 
واإلى الن�ّش �سعوداً وهبوطاً، وقد اعتبره بع�سهم اأ�سبه 
بن����شّ م���واٍز كثيف لمجم���ل المتن، ها نحن ن���راه ي�سي 
باإيحاءات���ه، بو�س���وٍح �سدي���د، ل���م يقّل���ل من ق���ّوة جذبه، 
ونلم�ش ت�سّظيه وانتثاره في مجمل المفا�سل، بدءاً من 
المقّدم���ة والإهداء وانتهاًء باآخر ندفة حبٍر في بيا�سه 

الورقّي. وبم���ا اأّن فراغات الّن�ّش تكتمل بالقراءة، فاإّننا 
�سن�سي���ف ا�س���م بطل���ة الرواية اإلي���ه لي�سب���ح »عليا بنت 
القم���ر« اأو اأّي ا�س���م اأنث���وي اآخ���ر يعي ويق���ّدر قيمة ذاك 
الراأ�سم���ال الرمزي للأنوث���ة، بتقاطعاته الميثولوجّية 
والكونّي���ة والوجودّي���ة والّلغوّية. حيث نج���د اأّن الكاتبة 
ق���د �سّلم���ت بطلته���ا »علي���ا« بكرة ال�ّس���رد كّله���ا، لتجتمع 
بي���ن يديه���ا الخي���وط والأ�س���رار والطقو����ش والترانيم 
والمونولوج���ات والهواج����ش والتطّلع���ات اإل���خ... وكيف 
الأنوث���ة  رّب���ات  ل�سلل���ة  ا�ستم���راراً  األي�س���ت »علي���ا«  ل! 
التاريخّية الكبرى وقد ترّبعن على م�ستويات الوجود: 
والفك���رّي؟  والجتماع���ي  والميثولوج���ّي  الفيزيائ���ي 
»ع�ست���ار، واإنان���ا، وليلي���ت«. تق���ول الكاتب���ة :)ا�ستقبلته 
بابت�سامته���ا الم�سرق���ة تراق���ب مغلفاً بي���ده كاأنه لوحة، 
اأ�سابه���ا الذه���ول عندم���ا مّزق الغ���لف لتظه���ر ع�ستار 
»ليلي���ت«  تمّث���ل  براأي���ي  لكّنه���ا  علي���ا(.  اأّمه���ا  بملم���ح 
المتم���ّردة الواعي���ة اأكث���ر م���ن اأّي رّب���ٍة اأخ���رى، بقولها: 
»كي���ف اأقنعتني بالزواج منك وال�ستمرار اإلى الآن، كان 
وال���دي دائم���اً يق���ول لي: لن تبق���ي ب�سحبة رج���ل اأكثر 
م���ن �سه���ور �سيعيدك اإل���ّي م�ستنج���داً«. ليلي���ت التي لم 
تر����َش اإّل بالنّدّي���ة مع الّرجل، لذل���ك �سيطنها التاريخ 

الذك���ورّي، واأل�س���ق به���ا اأ�سن���ع ال�سفات. لأنه���ا لم تقبل 
بدوره���ا ك�سلٍع قا�سر، واأقّرْت باأّنه���ا »ما ينق�ش الرجل 
ليك���ون« كما تق���ول ال�ساع���رة اللبنانّية »جمان���ة حداد«. 
ث���ّم األم يهتف مت�سّوفنا الكبير »ابن عربي« يوماً: )كّل 
م���كان ل ُيوؤّن���ث ل ُيع���ّول علي���ه(؟ م���ن هن���ا ل عج���ب اأن 
تعتب���ر الكاتبة بطلته���ا تج�سيداً واقعّي���اً، لتدّرجات ذاك 
ال�سي���اء المرئّي »القم���ر« بت�سميت���ه الذكورّية، التي لم 
ت�ستط���ْع حجَب الوجه الآخر الأنثوي له، اأق�سد الحالة 
»ال�سم����ش«.  م���ن  ال�سي���اء  تمنح���ه  الت���ي  الفيزيائّي���ة، 
ولع���ّل  عتمت���ه.  مب���ّدداً  الك���ون  عل���ى  ب���دوره  لين�س���ره 
الجمالّي���ة تكمن ف���ي تلك المفارقة الّلغوّي���ة والرمزّية 
المقلق���ة التي يخلقها اّلتناق����ش المخبوء في تلفيف 
مف���ردة ال�سم�ش اأي�ساً، الموؤّنثة، بينما هي في الم�سرود 
الأ�سطورّي، ت�سمي���ة ذكورّية للإله »�سم�ش« الذي يمنح 
القم���ر �سي���اءه. تماماً، كم���ا تفعل الذكورة م���ع الأنوثة 
م���ن حيث المن���ح والأخذ لتكتم���ل معادل���ة الخلق. هذا 
الف���ّذ  العلم���ي  القان���ون  يج�ّس���ده  الخ���ّلق  التناق����ش 
»وح���دة و�س���راع الأ�س���داد«. حي���ث كّل مذكر ه���و موؤنٌث 
بن�سب���ٍة  م���ا، والعك����ش �سحيح. هكذا القم���ر منذ ت�سّكله 
الجنين���ّي ف���ي رحم ال�ّسم���اء، مروراً باأط���واره المختلفة 
المعروف���ة، وحتى اكتماله الّنهائي، ي�سبه تغّيرات ج�سد 
الأنث���ى وتبّدلت���ه الهرمونّية ال�سهرّي���ة التي تعيد خلق 
واإنتاج الخ�سوبة الّدائمة. وها نحن نرى العنوان قمراً 
مجازّي���اً يتحّكم بخيوط ال�ّس���رد بع�سبوناته الّلمرئّية 
باأ�سّعت���ه  بالبح���ر،  القم���ر  يفع���ل  كم���ا  وارخ���اًء«  »�س���ّداً 
الخفّي���ة اأق�س���د: »ظاهرة الم���ّد والج���زر«.  والبحر هو 
رم���ز ذكورّي اأي�ساً، ورحم مائ���ي في الوقت نف�سه. رحم 
كّل���ّي حين ينقب����ش اأو ي�ستريح، تك���ون الحرّية والأ�سر، 
ويك���ون الوجود والعدم باآن. لذلك قيل: اإّن »الأنثى هي 
اأ�سل الكون«، وهو ما اأرادته الكاتبة لعنوانها، باأن يكون 
ها على وعي  خطاب���اً تحري�سّياً وتثقيفّياً للأنث���ى يح�سّ
ذاته���ا وراأ�سمالها الرمزّي الكامن في اأعماقها، منتظراً 
لحظ���ة ال�س���روق، التي �ستجعله���ا نّداً وكف���وؤاً للذكر، بل 
متفّوق���ة علي���ه. تق���ول الكاتب���ة ف���ي الإه���داء: »اإل���ى كّل 
اأنث���ى ن�سجت على نار الحب واأوجاع الفقد، حتى نبتْت 
اأجنحة اأحلمها، وحّلق���ت بذاتها«. بهذا المعنى »عليا« 
ه���ي الكاتبة نف�سه���ا بمقدار ما هي اأّي اأنث���ى تعي ذاتها. 
والعن���وان بمطم���ور دللته، ه���و اأ�سبه ب�سرخ���ة ور�سالة 

موّجه���ٍة  ب���اآن.  والمق���درة«  »الح���ّب  �سلحه���ا  ن�سوّي���ة، 
للوع���ي الذك���ورّي المتخّل���ف، عّل���ه يخّف���ف م���ن غل���واء 

تبّجحه وغروره بت�سّيد الكون والتاريخ.
، يت�سّيده  الحّب لدى الكاتبة مو�سوع كبير، لكّنه حبٌّ
والأن�س���ب  الأبق���ى  ه���و  العق���ل  يملي���ه  م���ا  لأّن  العق���ل، 
وبخا�س���ًة �سمن ه���ذه البيئة الجتماعّي���ة القائمة على 
ثقاف���ة التبعّية للذكر. الحّب الذي ثّقفته و�سقلته روح 
اأنث���ى وعْت كينونتها ورمزّيته���ا الوجودّية الكبرى. وها 
���ح كيفّي���ة اختيارها لل���ّزوج المتفّه���م » فادي«،  ه���ي تو�سّ
ورف�سه���ا لذاك الحبي���ب المتغطر�ش »ن���زار«... تقول: 
»هك���ذا ه���ي الحياة، نحّب من ل يريدن���ا، ويحّبنا من ل 
نري���د«. وحين يحاول الّزوج امتحانها بنوع من الجفاء 
والموارب���ة والإيح���اءات المبّطن���ة، تخّي���ره بي���ن الترك 
اأو المتابع���ة، قائل���ة: »تعاهدن���ا اأن نبق���ى �سع���داء، عل���ى 
م���ّر العم���ر، ف���اإن �سع���رَت بالعج���ز ان�سحب، ول���ن اأحزن، 
اأو األوم���ك، لدي���ك م�سوغات كثيرة لذل���ك، قلُت كلمي 
بح���زم وعيون���ي تح���ّدق ف���ي عيني���ه مبا�س���رة«، ولكّنه���ا 
تق���ول في مطرٍح اآخ���ر اأي�ساً، معترف���ًة باكتمال اأنوثتها 
بالذكر: »برغم �سطوتي على فادي وقدرتي على تبديل 
اآرائ���ه، ف���اإّن بع���ده و�سمته ي�سّتت���ان تفكي���ري وي�سعفان 

عزيمتي«.
 اأح���داث الرواي���ة ت���دور في الزم���ن الحا�س���ر كما في 
الما�س���ي الم�ستع���اد م���ن خ���لل الذاكرة، حي���ث تنطلق 
الكاتب���ة بن�سج �سردّيتها الطويل���ة ذات الّروح ال�ّساعرّية، 
المر����ش  وه���و  الكتاب���ة«  »لحظ���ة  حا�س���ر  ح���دث  م���ن 
الخطي���ر ال���ذي األ���ّم بها، ث���ّم تب���داأ بمّد الخي���وط تباعاً 
م�سترجع���ًة الما�س���ي بجزئّيات���ه وتفا�سيل���ه وتقاطعاته 
والمواق���ف  التداعي���ات  عب���ر  للحا�س���ر،  المحايث���ة 
والمونولوج���ات واآلّية الخطف خلفاً ال�سينمائية لتعّبد 
الطري���ق اإلى الم�ستقبل على اأمل الّنجاة والو�سول اإلى 
�سف���اٍف اآمنة. لكن تبقى الحرب ال�سورّية الممتّدة على 
اأكث���ر من ع�سر �سنوات، الحدث الأكبر الذي يخّيم على 
خلفّية ال�ّسرد. كما برز �سمير الّراوي العليم بكّل �سيء، 
من خلل �سخ�سّية البطلة وا�سحاً مهيمناً على مجمل 
مائ���ر الأخرى، برغ���م محاولت الكاتب���ة الحيادّية  ال�سّ
اأن توح���ي بتع���ّدد �سمائ���ر �سرده���ا، الت���ي بقي���ت مج���ّرد 
�س���دى، واإ�س���ارات يرّدده���ا مجاله���ا الكهرومغناطي�س���ي 

باتجاهات مختلفة. 

“بنت القمر”.. األنثى هي األصل، والحّب العقالني هو سالحها األمضى

تعزية
التنفي���ذي  المكت���ب  واأع�س���اء  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  رئي����ش 
واأع�س���اء مجل����ش التحاد يتقدم���ون باأ�سدق التع���ازي من ذوي 
الأدي���ب عدن���ان قيطاز ع�سو اتحاد الكت���اب العرب و�ساعر حماة 
ي���وم الثلث���اء2022/2/22م. ال���ذي توف���اه اهلل م�س���اء   الكبي���ر، 

للفقيد الرحمة ولذويه ال�سبر وال�سلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

تعزية
التنفي���ذي  المكت���ب  واأع�س���اء  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  رئي����ش 
التع���ازي  باأ�س���دق  يتقدم���ون  التح���اد  مجل����ش  واأع�س���اء 
الكت���اب  اتح���اد  ع�س���و  زين���و  مره���ف  الأدي���ب  ذوي  م���ن 
2022/2/25م. الخمي����ش  ي���وم  اهلل  توف���اه  ال���ذي   الع���رب 

للفقيد الرحمة ولذويه ال�سبر وال�سلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

تعزية
رئي����ش اتح���اد الكّت����اب الع���رب واأع�س���اء المكت���ب التنفي���ذي 
واأع�ساء مجل�ش التحاد يتوجهون بخال�ش العزاء من الزميل 
الأدي���ب عب���د الكريم يحيى عبد الكريم بوف���اة �سقيقه، راجين 
م���ن اهلل ع���ز وج���ل اأن يتغم���د الفقي���د بوا�س���ع رحمت���ه وي�سكنه 

ف�سيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�سبر وال�سلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

���ت الكلم���ات اأم���ام رهبة الرحي���ل، وتركت لل�سمت   تنحَّ
مهم���ة عجزت ع���ن حمل ثقله���ا، ف���اأي المف���ردات �سُتعبر 
ع���ن ه���ول فق���د �سدي���ق عزي���ز وزمي���ل مخل����ش متف���اٍن، 
َفق���د "المرهف" الذي كان ين�س���ر الطاقة الإيجابية في 

الأماكن التي يحّل فيها.
رح���ل مره���ف زينو، ال�ساعر المميز الذي لم ينل  حقه 
مث���ل الكثيري���ن في هذا الزم���ن. كان ي�ستح���ق اأن ُت�سلط 
الأ�س���واء على اإبداعه ال�سعري باللغة العربية الف�سيحة 

اأو باللغة المحكية.
مره���ف زين���و مث���ال لل�ساع���ر الحقيق���ي ال���ذي ينت�سر 
لإن�سانيت���ه ولآلم الآخرين مهما تعاظمت معاناته، زاده 
ف���ي رحل���ة الوج���ود  الحالمة التي اختاره���ا اأفق ل ُتدرك 
ح���دوده م���ن الخي���ر والح���ب والُرق���ّي والف���ّن، وح�س���ور 
لفت وب�سمة وا�سحة تعك�ش ما يعتمل  في جوارحه من 
م�ساع���ر �سفاف���ة نورانية ع�سية عل���ى التل���ّوث بُمف�ِسدات 

الزمن الرديء وُمغرياته.
للإذاع���ة  العام���ة  الهيئ���ة  ف���ي  للبرام���ج  كمع���دٍّ  عم���ل 
المج���ال  ه���ذا  ف���ي  اإبداع���ه  فانعك����ش  والتلفزي���ون، 
حلق���ات ممي���زة م���ن البرام���ج الثقافي���ة والوثائقي���ة ذات 
"خي���وط  كحلق���ات  والفكري���ة،  الوطني���ة  المو�سوع���ات 
الذه���ب" الت���ي اأعده���ا وا�ست�سافت كبري���ات ال�سخ�سيات 
الفني���ة والثقافي���ة والعلمي���ة وتناول���ت الت���راث والتاريخ 

في �سورية.
ما حاد يوماً عن �سعاره الثابت في الحياة وهو "العمل 
ب�س���دق واأمانة"، ف�ساه���م في تحرير "الأ�سب���وع الأدبي" 
وتدقيقه���ا،  وب���رع في الترجم���ة ودرا�سة تجارب عدد من 
الأدب���اء، وقّدم للمكتب���ة العربية ع���دداً ل ي�ستهان به من 
الموؤلف���ات والدرا�س���ات النقدي���ة وال�سه���ادات والمقالت، 
منطلق���اً م���ن قناعت���ه الرا�سخ���ة ب�س���رورة  رد العتب���ار 
للتجارب الأدبية المهمة والمتميزة التي لم تاأخذ حقها 

م���ن الدرا�س���ة والنق���د، ول���م يت���م ت�سلي���ط ال�س���وء عليها 
اإل بكثي���ر م���ن الموارب���ة والخجل، عن عم���د حيناً، وعن 
تجاه���ل غير مق�سود في اأحايي���ن كثيرة، مرّده )الك�سل( 

و)قلة الحيلة( من قبل غالبية النّقاد..
اأح���ب مرهف زينو الحي���اة لكنها ظلمته، واأحب الزمن 
لكن���ه ل���م يرحم���ه، وعندم���ا يبكي���ه الف���رح الي���وم فاإنم���ا 
ي�ستذك���ر حزناً رافق���ه كظله خلل حياته الت���ي اآثر فيها 

ال�سمت كرد منا�سب وبليغ.
رحل مرهف زينو عن زمان لم يكن زمانه، وعن اأ�سياء 
م���ن حول���ه لم تك���ن ت�سبه���ه، فروح���ه النا�سعة م���ا عادت 
تحتمل �سيق القلوب، وزيف الوجوه، وت�سوه المفاهيم.

ربم���ا اأراد اأن يرحل مكلًل بالنور، ليبقى حا�سراً بيننا، 
بذكراه الطيبة، ي�ستمطر غيوم عيوننا ونحن

 نلّوح له ونقول: وداعاً اأيها ال�سديق الخلوق الطّيب.. 
وداعًا مرهف زينو...

مرهف زينو.. وداعًا

هيئة تحرير األسبوع األدبي



َتُم��رُّ ذك��رى الوح��دة ال�شورية-الم�شري��ة هذه االأي��ام كعبق 
اليا�شمي��ن ال�شام��ي، ورحي��ق زه��رة اللوت���ض النيلي��ة، ربم��ا ال 
يلحظه��ا عابر االأمكة اأو التاريخ، لكن ديمومة كل منهما م�شتمر 
ف��ي ن�ش��غ الح�شارات المتعاقب��ة منذ غابر الزم��ن، وم�شتمر في 

حياة ال�شعبين ال�شقيقين منذ القدم اإلى االأزل.
فف��ي الثان��ي والع�شرين من �شه��ر �شباط/فبراي��ر عام 1958 
تحقق طيف حلم بالوحد بين العرب، بحثًا عن قوة للدفاع عن 
االأطم��اع التركية في �شمال �شورية، ودفاعا عن م�شر الناه�شة 
عل��ى اأنقا���ض الملكية المنغم�شة ف��ي المل��ذات والتبعية لبهير 
الح�ش��ارة الزائف م��ع اأ�شرة محمد عل��ي باأ�شلحتها الفا�شدة في 
ح��رب عام 1948، يومها كان نا�شر ف��ي الفالوجة في فل�شطين، 
م��ع القائد عبد المنعم ريا�ض، وتم محا�شرة الجي�ض الم�شري، 
فق��ال نا�ش��ر جملت��ه ال�شهي��رة: »اإنَّ تحري��ر فل�شطي��ن يبداأ من 
القاه��رة«. وبالفع��ل قام ال�شب��اط االأحرار بث��ورة ٢3 يوليو/
تم��وز لتق�شي على نظام الملكية وتقي��م الجمهورية االأولى في 

م�شر. 
تف��اءل الع��رب في اأقطاره��م باأنها الخط��وة االأولى في رحلة 
��ف  االأل��ف مي��ل لقي��ام الوح��دة الكب��رى، لك��ن �شرع��ان م��ا �شنَّ
االأع��داء اآذانهم على اأ�شداء االأغاني القومية: »اأنا واقف فوق 
االأهرام، وقدامي ب�شاتين ال�شام«... م�شتب�شرين باأنه »وحدة ما 
أب« فتحركت اأ�شابع الغدر واأنياب الذئاب، وتحركت  يغلبها غ��الَّ
َط الدمى العميلة التي تبدت في حركة ال�شباط  الجيوب لتن�شِّ

االنف�شاليين الذين �شربوا الوحدة في  المهد.
ل��م ين���َض االأميركي��ون اأن ا�شتمالة جمال عبد النا�ش��ر فيها ا�شتحال��ة، وخا�شة بعد اأن 
ح��اول ال�شفي��ر االأميرك��ي ف��ي القاهرة ر�شوت��ه بملبغ ثالث��ة ماليين دوالر، ك��ي ال يعبد 
الطري��ق اإل��ى مو�شكو. قبل عبد النا�شر هذه الر�شوة – طبع��ًا- عن طيب خاطر، في حين 
��ر خازوق��ًا كبيرًا، اإذ ا�شت��رى قطعة اأر�ض �شغيرة بين ال�شف��ارة االأميركية وبيت  كان ينجِّ
ال�شفي��ر ف��ي القاهرة، ون�شب فيها ب��رج القاهرة الذي �شار اأحد اأب��رز معالم قاهرة الُمِعّز 
لدي��ن اهلل. م�ش��روع اختاره بعناية لكي يراه �شعادة ال�شفي��ر مرتين في اليوم، في الغدوة 

ر اأنَّ االإرادة الحرة ال ت�شرى بالمال. الرواح، لكي يتذكَّ
ا�شتع��ل الغي���ض ف��ي ال�ش��دور، فب��داأت على الف��ور عمليات البح��ث عن عم��الء في م�شر 
و�شوري��ة عل��ى ال�شواء. هناك تلميذ »المري�ض االإنكليزي« ال��ذي يجب ترقيته من كتابة 
التقارير في طبقة العمالء ال�شغار، اإلى مرتبة ال�شادات الكبار، وبحثوا عن �شباط تهمهم 
العمل��ة اأكث��ر مما ي�شغلهم الوطن. ال يخلو �شعٌب م��ن المتاأمرين الطامحين الذين يبادلون 

ب�شتحتوٍت المبادئ والدين. 
من��ذ فج��ر التاريخ نظر الم�شريون اإلى اأن قوة م�شر تكمن في االتحاد مع ال�شمال اتقاء 
لجيو���ض االأعداء و�شفنهم الغازية من ال�شمال اأبدًا. ربما الأن �شورية هي المعبر الوحيد، 
و�شين��اء ه��ي البرزخ الوحيد الذي ي�شل قلب العالم براأ�ش��ه. هو الج�شر االأهم في الطرق 
القيديم��ة والحديثة الأنه ي�شل بين الق��ارات الثالث، لذلك كان مر�شودًا عبر التاريخ من 

الغزين والطاحمعين وموئل طموح الطامحين.
هنا قلب العالم، وي�شيطر على القلب ي�شيطر على كل �شيء. هكذا نظر نابليون بونابرت 
ف��ي غزوت��ه لم�شر وال�شام ع��ام 1798م وقال قولته الم�شهورة: »من ح��دود ال�شودان اإلى 
طورو���ض يمك��ن ال�شيطرة على العال��م، ومن ي�شيطر عل��ى القلب ي�شيطر عل��ى الكل«. لكن 
م��ا لبثت اأن اندلعت ثورتا القاهرة االأولى والثاني��ة بعد اأ�شابيع قليلة التي اأعلن فيها اأنه 
ر الكر�شي الر�شولي في روما، وجاء ليخلق العرب من  الم�شلم »عبداهلل بونابرتة الذي دمَّ
العثمانيين والمماليك« وما اإن بداأ الجزء الثاني من غزوته الكبرى الحتالل �شوريا حتى 

تك�شرت اأحالمه على اأ�شوار عكا.
م��ن هن��ا مرَّ )الهيك �شو���ض( »الملوك الرع��اة ال�شوريون« ليوؤ�ش�شوا �ش��الالت حاكمة في 
م�ش��ر اأ�شموه��ا »الفراعنة« لتوحد قل��ب العالم اإيمان��ًا بالقدرة على حماي��ة القلب. ومن 
ك��ت جيو���ض الملك��ة ال�شوري��ة )�شميرامي���ض( لتوح��د قل��ب العالم م��رة اأخرة  هن��ا تحرَّ
ك �ش��الح الدين ليوحد العرب في مواجهة الغزاة  )م�ش��ر و�شوريا والعراق(. من هنا تحرَّ

الفرنجة. 
ما اجتمع العرب في وحدة بال �شورية وم�شر. وما اجتمعت �شورية وم�شر اإال والح ن�شر 

في االأُفق؛ والحت بوادر موؤامرة في االأفق اأي�شًا.
ه��ذا الي��وم يمرُّ عر�شًا مع اأنه ي��وٌم مميز نادرًا ما يتك��رر ٢٠٢٢/٢/٢٢ لعلَّه اأمل في فكِّ 
رم��وز وطال�شم لم�شتقبل يعي فيه العرب اأهمية وحدة ت�شنع قوة الوحدة، ووحدة القوة 
الإيقاف اأحالم توراتيه قد ال تتوقف عند »هرمجيدون«. اإن لم يِع العرب اأهمية وحدتهم 
الكب��رى، ويبداأ العمل على اأن تتكرر الوحدة مرة اأخرى ل�شنع مكان تحت ال�شم�ض، فنحن 

ن�شير اإلى عالم الن�شيان في تاريخ ال�شعوب.

قضايا وآراء
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أمواج بال شاطئ 
 رؤية قي سيرة عصام ترشحاني 

وتجربته الشعرية
 ياأتي كت���اب: »اأمواج بل �ساطئ« 
الم�س���روع  ا�ستكم���ال  �سي���اق  ف���ي 
ب���ه الباح���ث محّم���د  ال���ذي يق���وم 
جمع���ة حم���ادة لتدوين حي���اة عدد 
وكّتابه���ا  وفّنانيه���ا  مبدع���ي  م���ن 
حل���ب والمقيمين فيه���ا وتوثيقها 
وباأعماله���ا  به���ا  والحتف���اء 

وتجاربها. 
ه���ذا  ف���ي  الباح���ث  يق���ّدم  ل    
الكتاب مجّرد �سيرة ذاتية لل�ساعر 
ع�س���ام تر�سحان���ي اب���ن فل�سطي���ن 
له���ا،  �ساط���ئ  ل  الت���ي  واأمواجه���ا 
اأ�سراره���ا  ومفت���اح  حل���ب  وعا�س���ق 
الجمالية. ب���ل يحاول عبر خم�سة 

ف�س���ول تت���راوح بي���ن لغ���ة التوثي���ق، ولغ���ة التخيي���ل، بي���ن 
تر�سيح���ا م�سق���ط الراأ����ش والحل���م الم�ستمر، وحل���ب الملذ 
ومه���وى القلب، ر�سم م�سهد ثقافي اإبداع���ي اجتماعي وا�سع 
الطي���ف لزمنه وتجربته وجيله ورفاق دربه. م�سهد يت�سّمن 
اأودي�س���ا رحلت���ه وتي���ه خطواته بحثاً ع���ن فردو�س���ه المفقود، 
و�سْف���ر اإبداعه وتجربت���ه ال�سعرية المتنامي���ة والمحلقة في 

الآفاق منذ ن�سف قرن حتى اليوم. 
  يرتق���ي الباح���ث محم���د جمع���ة حم���ادة في لغت���ه محاوراً 
لغ���ة ال�ساعر في غنائيتها وخروجها عن الماألوف وتاأ�سي�سها 
لخطاب �سعري يخ�شُّ ع�سام تر�سحاني وحده من دون اأبناء 
جيل���ه، خط���اب يحت�س���د بغاب���ات بك���ر م���ن ال�س���ور المده�سة 
والأحا�سي����ش  المتع���ددة  وال���دللت  العذب���ة  والإيقاع���ات 

المرهفة.
  ول ينقاد الباحث في تدوين �سيرة ال�ساعر تدويناً تقليدّياً 
منهجياً بل ي�ستجمع خيوط هذه ال�سيرة من مجمل تجربة 

ال�ساعر الحياتية والإبداعية.
   فن���راه ف���ي الف�س���ل الأول من الكتاب ال���ذي جاء بعنوان: 
»�سلي���ل الأزمن���ة« ي�ستعر����ش تج���ارب وا�سع���ة ف���ي الم�سه���د 
الق�سي���دة  �سع���راء  اأع���لم  م���ن  ب���دءاً  ال�س���وري  ال�سع���ري 
التفعيل���ة  �سع���راء  باأع���لم  وم���روراً  العمودية/الكل�سيكي���ة 
وو�س���وًل اإل���ى اأع���لم ق�سي���دة النثر منوه���اً اإل���ى خ�سو�سية 
اأدوني����ش ال���ذي بق���ي حا�سراً ف���ي كل اأ�سكال ال�سع���ر وتجاربه 
وتيارات���ه من الق�سيدة الكل�سيكي���ة اإلى ق�سيد التفعيلة ثم 

ق�سيدة النثر. 
  وم���ا ه���ذا ال�ستعرا����ش الوا�س���ع لأ�سم���اء وتي���ارات ال�سع���ر 
المعا�س���ر اإل لي�س���ع الباح���ث محم���د جمع���ة حم���ادة تجربة 
ال�ساع���ر ع�س���ام تر�سحاني في �سياق الم�سه���د ال�سعري العام 
ُمبرزاً تفّرد تجربته وخ�سو�سيتها في تيار الحداثة التي لم 
تق���ف عند حد ف���ي ال�ستغال على اللغة وال�س���ور والمو�سيقا 
والتجدي���د الم�ستمر ف���ي المو�سوعات والمعان���ي والتقنيات 
عل���ى اأر�سي���ة النتم���اء لق�سيت���ه الفل�سطيني���ة ف���ي محيطها 

العربي واأفقها الإن�ساني.
  وف���ي الف�سل الثاني الذي ج���اء بعنوان: »ل معنى للحياة 
ي���ه لمكان���ة ال�سع���ر  م���ن دون ال�سع���ر« يوا�س���ل الباح���ث تق�سّ
ودوره واأهميته �سواء في الرتقاء بالح�ش الجمالي للإن�سان 
وذائقت���ه، اأم ف���ي التعبي���ر عن ق�ساي���اه ال�سيا�سي���ة ون�سالته 
وهموم���ه الوجداني���ة وغربت���ه الوجودي���ة متوقف���اً عند عدد 
كبي���ر م���ن ال�سع���راء ال�سوريي���ن والع���رب والأجان���ب وغايت���ه 
اأي�س���اً م���ن ه���ذا التق�س���ّي لمكانة ال�سع���ر و�سرورت���ه ومكانة 
الأدب اأي�س���اً الت���ي عّب���ر عنه���ا �سع���راء وكّت���اب ُكثر م���ن دانتي 
وبابل���و نيرودا اإلى غ�سان كنفاني و�سع���داهلل ونو�ش هي اإبراز 
موقع ال�ساعر ع�سام تر�سحاني ومكانة �سعره الذي ل يكتبه 
ب���ل يتنّف�س���ه وت���ردِّد روحه �س���داه م���ع اأنين الق�س���ب وهم�ش 
�سج���ر الح���ور وب���وح اليا�سمي���ن ومو�سيق���ا المط���ر. وي���رى 
الباح���ث ف���ي خل�س���ة هذا الف�س���ل اأن »ما يمي���ز �سعر ع�سام 
هو العنف الت�سويري، والتق�سف النغمي، ومجهولية الذات، 
واإق���لق الثواب���ت، وتك�سي���ر هند�س���ة الدلل���ة، والتاأليف بين 
الأ�س���داد، وبعث���رة المتاآل���ف، وانقط���اع حبل المعن���ى، وك�سر 

يخ���رج  وبه���ذا  والتوا�س���ل...  والتنا�س���ب  ال�سي���اق 
ع���ن التعبير الُمعقلن والمدّج���ن ليندفع نحو كل 

غريب ومباغت ووح�سّي �ش75«.
  اأم���ا الف�س���ل الثال���ث فه���و بقل���م ال�ساع���ر ع�سام 
تر�سحان���ي نف�س���ه، واأي عر����ش اأو تلخي����ش ل���ه ل ُيغِن���ي ع���ن 
قراءت���ه، فه���و ي�ستعي���د في���ه بلغ���ة �ساعري���ة حميم���ة وموؤّثرة 
ذكري���ات طفولت���ه ف���ي تر�سيح���ا عرو����ش الجلي���ل بفل�سطين 
المحتل���ة بهوائه���ا ومائه���ا وطيوره���ا وب�ساتينه���ا وبحيرته���ا 
ونج���وم �سمائها اللمعة، وتعاي�ش الأديان فيها، وبقايا �سور 
حواكي���ر ال�سح���ر والده�س���ة، ُمبّيناً اأثر ذلك كل���ه في موهبته 

وتكوينه ال�ساعري.  
 ثم ما تبع ذلك العي�ش الهانئ من تهجير لأبناء فل�سطين 
على ي���د الع�سابات ال�سهيونية، ا�سطر وال���د ال�ساعر ب�سببه 
اإل���ى التوج���ه م���ع اأ�سرت���ه تح���ت ق�س���ف الطي���ران اإل���ى لبنان 
ومنها اإلى �سورية نحو حلب حيث ا�ستقرت الأ�سرة بعد طول 
انتظ���ار ف���ي مخي���م النيرب، ال���ذي بداأ في���ه ال�ساع���ر درا�سته 
حت���ى ح�سوله على الثانوية العامة ث���م �سفره اإلى اللذقية، 
مخي���م الرمل الجنوبي ودرا�ست���ه في معهد المعلمين التابع 
للأونروا، وعودت���ه بعد �سنتين اإلى حلب وا�ستقراره النهائي 

فيها بعد ق�ساء �سنتين من اأجمل اأيام حياته. 
 ف���ي الف�س���ل الرابع ال���ذي جاء بعن���وان: »اأ�سئل���ة ال�سعر... 
اأ�سئل���ة الحياة« رحلة ممتدة مع ال�سعر واأ�سئلته، ومع الحياة 
وتجاربه���ا بامت���داد الزم���ان والم���كان. رحل���ة ممتع���ة �سائقة 
واأ�سئل���ة تغو����ش ف���ي الأعم���اق، وتك�س���ف ع���ن خفاي���ا الإب���داع 
وتجليات���ه، وع���ن بيئ���ة المخيم���ات الفل�سطيني���ة وطقو�سه���ا 
واأثره���ا ف���ي كل خطوة خطاه���ا ال�ساعر وكل ق�سي���دة كتبها. 
رحل���ة مع المت�سوف���ة و�سعرهم، وم���ع المقاوم���ة و�سعرائها، 
وم���ع المثقفين وال�سيا�سيين والمفكرين و�سلة ال�ساعر بكل 
ذل���ك تراث���اً ومعا�سرًة. اإنها الأ�سئل���ة ال�سعبة لكنها الجريئة 
والزم���ان؟  الم���كان  وم���ا  ال�سع���ر؟  لم���اذا  اأي�س���اً:  والكا�سف���ة 
وكي���ف تتاأرجح الروح بين فل�سطي���ن بمدنها وقراها ومنافي 
ال�ست���ات؟ اأ�سئل���ة ا�ستدع���ت تتمة له���ذا الف�سل تح���ت عنوان: 
اأجوب���ة ال���روح. اأجوب���ة م���ن عا����ش الأزمن���ة كله���ا وذاق غربة 

الأمكنة كلها بعيداً عن م�سقط راأ�سه و�سغف روحه. 
  وياأت���ي الف�س���ل الخام�ش من هذا الكت���اب بعنوان: »وجهاً 
لوج���ه م���ع ع�س���ام تر�سحان���ي... درب الآلم نح���و الحري���ة«.  
ليتّوج الف�س���ول الأربعة باأ�سئلة مبا�سرة و�سريحة ل مواربة 
فيه���ا ول من���اورة اأو م���داورة، اأ�سئل���ة يجي���ب عنه���ا ال�ساع���ر 
بفي����ش �سفافيت���ه وعم���ق حد�سه وات�س���اع روؤيته بم���ا يفتح له 

قلوب القراء ليدخلها بمحة من دون ا�ستئذان.
  اأ�سئل���ة تب���داأ ب�����: »م���ن اأن���ت؟« وتنته���ي ع���ن اللت���زام: اأهو 
�سيا�س���ي اأم وج���ودي؟ وم���ا بي���ن البداي���ة والنهاي���ة ع�س���رات 
الأ�سئل���ة الت���ي تك�س���ف جوان���ب خفي���ة ف���ي �سخ�سي���ة ال�ساعر 
المب���دع ع�سام تر�سحان���ي، وفي �سعره، ومواقف���ه، وم�ساراته 
في مجمل ت�سّعبات حياته التي عا�سها ويعي�سها حتى اليوم. 

���������������
حم����ادة، محمد جمعة، اأمواج بال �شاطئ )ع�شام تر�شحاني 
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فعل الغواية الشعرية في قصائد الشاعرة 
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  كتبت:  هنادة الحصري

  كتب: د. وجيه فانوس

لت ال���ى قناعة تام���ة ب���اأن راأي الغرب في  م���ن خ���لل التو�ّس���ع ف���ي قراءتي ل���لأدب الغرب���ي تو�سّ
الآخ���ر �س���واء اأكان م�سلم���اً اأم غي���ر اأوروب���ي اأم اأمريك���ي يتوا�س���ل م���ن جي���ل ال���ى جي���ل حام���ًل من 
المعان���ي والقي���م المتوارث���ة عن المثقفي���ن وال�سيا�سيين الغربيي���ن وما يتناق����ش و�سعاراتهم عن 
احترام الآخر والمختلف؛ وهذه هي الزدواجية بعينها... ففي قوٍل ل�”جورج وا�سنطن” الرئي�ش 
الأمريكي المعروف: “اإن التو�ّسع لم�ستوطناتنا �سيجعل المتوح�سين يتراجعون تدريجياً وكذلك 

الذئاب، فكلهما طرائد لل�سيد مع اأنهم مختلفون �سكًل”.
ولعّل م�سطلح “الأنا”، و”الآخر” برغم اأنهما متقابلن ومت�سادان اأنتجتهما الثقافة الغربية 
اإذ تعب���ر “الأن���ا” ع���ن المركزية والعالم اأطراف، والأنا هي التف���وق والح�سارة بينما “الآخر” هو 
التخل���ف والبربري���ة والدوني���ة ويبقى الغرب ه���و المتفوق والمتميز والراقي بينم���ا بقية ال�سعوب 

من الواجب ا�ستعمارها وا�ستغللها...
واأكث���ر م���ا يتو�س���ح م���ن ال�س���ور العن�سري���ة ال�ستعلئي���ة في الت���راث الغرب���ي ما قال���ه الكاتب 
“حا�سا هلل ذي الحكمة البالغة اأن يكون قد اأودع روحاً اأو على الأخ�ّش  “مونتي�سيكو” عن الزنوج: 

روحاً طيبة في ج�سٍد حالك ال�سواد”.
وف���ي الواق���ع ن���رى اأن نظرة الغ���رب اإلى ال�س���رق الم�سلم والعرب���ي على نحٍو خا����ش؛ لها جذور 
تاريخي���ة وثقافي���ة عميق���ة ف���ي الغرب، ف�س���ورت التاريخ عل���ى اأنه �س���راع بين الغ���رب الديناميكي 
المب���دع، وبي���ن ال�س���رق ال�ستب���دادي والمتخلف. ففي الع�س���ور الو�سطى تركت الح���رب ال�سليبية 
طابعه���ا وروحه���ا الديني���ة عل���ى الفن���ون، فظه���رت التمثيلي���ات المنحول���ة ع���ن الكت���اب المقد����ش 
والموؤلف���ة بمعرف���ة رج���ال الدي���ن وكان���ت العرو�ش تق���دم م���ع القدائ�ش اأي���ام الآحاد وف���ي الأعياد 
الديني���ة، فمث���ًل وبعد انت�سار الحمل���ة ال�سليبية الأولى، ظهرت اأ�سطورة مفاده���ا اأن اأميراً عربياً 
اأودع كنزاً نفي�ساً لدى محراب القدي�ش “نقول”، وعندما عاد لتفّقده وجده قد �ُسرق فلم يتمالك 
نف�س���ه وكاد اأن ي�سف���ع التمث���ال، ف���اإذا بالتمث���ال يتحرك ثم يهب���ط من المحراب وينطل���ق في اّثار 
الل�سو�ش الذين هرولوا وراء القدا�ش اإلى الكني�سة وردوا الكنز اإلى مو�سعه فاإذا بالعربي قد اأخذ 
به���ذه المعج���زة وق���د غلبه ال�سرور فيلقي بنف�س���ه عند قدمي القدي�ش الذي دع���اه اإلى الن�سرانية 
ودي���ن الم�سي���ح، ففع���ل عل���ى الف���ور، وتاأتي اأن�س���ودة “رولن” لُتمّج���د ن�سر اأوروبا عل���ى الم�سلمين 
فق���د حول���ت �سخ�سية رولن الى فار�ش يقاتل اأعداء اهلل الملحدي���ن، ومن الملحظ اأن الأن�سودة 
و�سف���ت ف���ي اأبياتها الأولى الم�سلمين باأنهم كف���ار يعبدون محمداً )�ش( من دون اهلل، ول يحبون 
اهلل، واله���دف م���ن بث هذه الأفكار الم�سللة والمتحاملة عل���ى الإ�سلم ونبيه هو الغر�ش في وعي 
الأجي���ال الغربي���ة مفاهيَم و�سوراً عن النبي )�سل���ى اهلل عليه و�سلم( باأنه )حا�سا هلل( �ساحر خّداع 

و�سهواني واأن الإ�سلم هو هرطقة...
واإذا �سرن���ا �س���وب اإيطالي���ا و�ساعره���ا “دانت���ي” ال���ذي كتب الكوميدي���ا الإلهية نج���د اأنه و�سف 
طبق���ات الجحي���م والمطه���ر والفردو�ش في رحل���ة خيالية ذهنية ق���ام بها بقي���ادة “فيرجيليو�ش” 
وحبيبته “بياتر�ش”، ولكنه اأفرد للفيل�سوف ابن ر�سد وابن �سينا مكاناً في ميناء الجحيم، كذلك 
جم���ع دانت���ي في الجحي���م كل الخيرين من غير الم�سيحيين فقد و�س���ع النبي محمداً )�ش( لأنه 
ال�سبب، ح�سب زعمه، في انق�سام العالم، وو�سع الإمام علي في الخندق التا�سع من الحلقة الثامنة 
في الجحيم حيث ال�سدامات والنق�سامات الدينية وال�سيا�سية، اأما اإذا م�سينا �سوب ع�سر النه�سة 
فنلحظ “فولتير” ُي�سّور النبي محمداً )�ش( نموذجاً للتع�سب والطغيان الديني حيث ي�ستغل 
م�ساع���ر النا�ش لتحقيق غاياته ال�سري���رة وقد اأخذت هذه الطريقة لدى فولتير ت�سبح م�سطلحاً 

هو “الفولتيرانية” اأي ال�سخرية والزدراء من الأديان...
اإن ال�سورة الُمتخّيلة عن ال�سرق العربي الإ�سلمي قوامها ال�سحر والخرافة واألف ليلة وليلة 
وق�س�ش �سهرزاد وهذا ما �سعى اإليه الغرب فمار�ش انتقائية م�سبوهة فطم�ش كل ما يتناق�ش مع 
الخطاب الإيديولوجي الإق�سائي الغربي وركز على اختراق الآخر العربي “لإنقاذه من وح�سيته 

وخموله”...
اإن فك���رة اإق�س���اء ثقاف���ة الآخ���ر والإح�سا����ش بالتمرك���ز والفوقي���ة ينبغ���ي األ تجع���ل من���ا دافع���اً 
للمطابق���ة والتماث���ل م���ع الغ���رب وم�سايرت���ه بطريق���ة التفكي���ر والعي�ش وال�سع���ور واإنم���ا بال�سعي 
لممار�س���ة الخت���لف والتوا�سل لإنتاج فكر يتوافق مع تراثنا ودينن���ا لن�سارك في �سنع الح�سارة 

الإن�سانية التي اأُق�سينا عنها.

اعر في رحاِب  اِل���ُب النَّاِب���ُه« و»ال�سَّ « و»الَطّ »الفت���ى الع�سام���يٌّ
ته  ���ورة«؛ ه���ذا ما كاَن َعلَْيِه ح���اُل »ُعَمر َحَمد«، ف���ي �ِسنيِّ فتوَّ الثَّ
ومطل���ع �سباِب���ِه، خ���لل العق���د الثَّان���ي م���ن الق���رن الع�سري���ن. 
والُملح���ُظ اأنَّ ق�سائ���د »ُعَم���ر َحَم���د«، المجموعة ف���ي ديوانه، 
تتن���اوُل، ف���ي معظمه���ا، مو�سوع���ات ذات ُبعٍد �سيا�س���يٍّ اأكثر منه 
؛ ولذا، يمكن القول: اإَن »عمر حمد« بداأ، منذ  �َسْخ�سّي اأو ذاتيٍّ
يا�سيَّ  ���اأِن ال�سِّ بداي���اِت وعِي���ِه الِفك���ريِّ الع���ام، َيعي�ُش ق�ساي���ا ال�سَّ

العامِّ وينفعُل بها.
لع���َلّ ه���ذا الأمَر َلْم َيُك���ْن غريباً على الإط���لِق، في مجالِت 
ِة«  ِة الإ�سلمَيّ ِة الُعثمانَيّ ِب »الُكلَيّ ِة لطَلّ ���ِة العاَمّ البيئِة الثَّقافَيّ
ف���ي مطلع القرِن الع�سرين. فه���ا اإَنّ »عبد الغني الْعَرْي�سي« قد 
اأ�سدَر �سنة 1909 جريدة »الُمفيد«، التي جعَل ِمنها منبراً لنقل 
حافة  يا�سة والقانون وال�سَّ اأهم اآراء العلماء الأوروبيين في ال�سِّ
؛ كما اإَنّ »ُعَم���ر فاخوري« و�سَع  ونظريَّاته���م اإلى الِفك���ر العربيِّ
م���اً ِب���ِه  �سن���ة 1913، كتاب���اً عنوان���ه »كي���َف ينه����شُ الع���رُب«، ُمَقدِّ
. والُملَحُظ اأنَّ  دع���وًة �سريحًة ومبا�سرًة اإل���ى النُّهو�ِش العربيِّ
يا�سي،  ه���ذه المرحل���ة التي مار�ش فيها »ُعَمر َحَم���د« الفكر ال�سِّ
كان���ت ت�سجُّ باأ�سداٍء لتيَّارات �سيا�سيَّة عدي���دة؛ من اأبرزها تيَّاٌر 
���د َعْب���ُده«، و»رفيق  ، م���ن اأه���مِّ قادته »ُمحمَّ اإ�سلم���يٌّ اإ�سلح���يُّ
���ار يعتق���دون بوج���وِب ع���ودة  الَعظ���م«؛ وكان جماع���ة ه���ذا التيَّ
���اراً اآخ���َر كان ي�سعى  ���ِة اإل���ى الع���رب؛ لكن تيَّ الخلَف���ِة الإ�سلمَيّ
اً  اإل���ى اإثبات وج���وده في تلك المرحلة، وكان هذا تياراً اإ�سلحَيّ
اً، ومن رجالته »اأديب اإ�سَحق«، و»لطفي ال�سيِّد«، و»فوؤاد  علمانَيّ
���ار الثَّالث، ف���كان قوِميَّاً  وف«، و»جرج���ي زيدان«. اأم���ا التيَّ �س���رُّ
���ة، وي�سعى اإلى تعزيز  ة العربيَّ ���اً يدعو اإلى وح���دة الأَمّ اإ�سلحيَّ
؛ وكان »عم���ر حمد«، وم���ن معه من  نا�سه���ا لوجوده���م القوم���يِّ
اأه���ل »الكِلَيّة العثمانَيّة الإ�سلمَيّة«، من جملة من �ساندوا هذا 

التيَّار القومي العربي الإ�سلحي.
ت  ���ار القوم���ي الإ�سلح���ي ينم���و ف���ي مرحل���ة ا�ستدَّ كان التَيّ
دوؤوٍب  �سع���ٍي  ف���ي  ���ة  ورانيَّ الطُّ ���ة  القومَيّ الَنّزع���ة  فيه���ا هجم���ة 
م���ن ِقَب���ِل نا�سها للإم�س���اك بمقالي���د الُحكم ف���ي »ا�سطنبول«؛ 
عي  ���ة العربيَّة يقفون له���ذا ال�سَّ وكان نا����ُش النَّزع���ِة اإلى القوميَّ
ام. وكان »ُعَمر َحَمد« ورفاقه  بالمر�ساد، ول �سّيما في بلد ال�سَّ
���ة«، ينادون بالفك���رة القوميَّة  ���ة الُعثمانَيّة الإ�سلميَّ ف���ي »الكليَّ
���ة؛ م���ن دون اأن  ورانيَّ ���ة، و�سيل���ة لمكافح���ة الهجم���ة الطُّ العربيَّ
ُيغفل���وا اأنَّ الُبع���د الإ�سلم���يَّ كان م���ا ي���زال اأ�سا�س���اً را�سخ���اً ف���ي 
تفكي���ر غالبيَّة القوم. اأما الخلفة فكانت، عهد ذاك، مو�سوعاً 
فاع���ًل عند كثيري���ن، وكانت المحافظة على ه���ذا التيَّار ركيزة 
���ة والجتماعيَّة  ���ة والفكريَّ يا�سيَّ كب���رى في تحدي���د الهويَّة ال�سِّ

يا�سة على حدٍّ �سواء. ينيَّة للَنّا�ش ولل�سِّ وطبعاً الدِّ
يا�س���ي القوميِّ  يمك���ن ت�سوي���ر الواق���ع العمليِّ للنَّ�س���اط ال�سِّ
���ة الإ�سلمَيّة«، يوم  العرب���يِّ لمجموعة طَلّب »الكلَيّة الُعثمانَيّ
كان »عمر حمد« في الخام�سة ع�سرة من �ِسنّي عمره، انطلقاً 
من اإ�سدار »عبد الغني العري�سي«، ابن »الكلَيّة«، الذي كان في 
الَتّا�سع���ة ع�س���رة من �ِسن���ّي عمره، قد اأ�سدر ف���ي �سنة 1909، مع 
زمي���ل له من طلَّب »الكليَّة العثمانية الإ�سلمية«، ا�سمه فوؤاد 
قت  ���ا كان���ت »المفي���د«، حقَّ حنت����ش، جري���دة »المفي���د«)1(. ولَمّ
انت�س���اراً وا�سع���اً له���ا، ب���ل اإنه���ا ُعّد�ت، عه���د ذاك، مدر�س���ة تن�سر 
الفك���ر القوم���ي العربيِّ وتح�ّش العرب عل���ى الإيمان ال�سيا�سي 
ورانَيّة« التُّركَيّة؛ فقد يكون من المقبول، ولو  به في وجه »الطُّ

اأي اإل���ى اأَنّ هذا الوجود ل� »المفيد«، بكلِّ  هاب في الَرّ ج���دًل، الذَّ
اأبع���اده، هو في الواقع العمليِّ اأكبر بكثير من الُقدرات المالَيّة 
���ة العثمانيَّة الإ�سلمَيّة«،  ���ة لثنين من طّلب »الكليَّ يا�سَيّ وال�سِّ
ل���م يتجاوز اأيٌّ منهما التَّا�سعة ع�س���رة من عمره. ولعلَّ الأقرب 
اإل���ى الواقع والعقل مع���اً، اأنَّ »المفيد« كانت، كما يرى بع�سهم، 
���ة »العربيَّة الفت���اة«؛ التي كان لها  اللِّ�س���ان النَّاط���ق با�سم جمعيَّ
طون لأعمالها)2(.  رون لها وُيخطِّ رجالتها الكبار، الذين ُينظِّ
���ا فيم���ا يتعلق بالّن�س���اط المبا�سر ف���ي بيروت، مدين���ة »ُعَمر  اأمَّ
���ة« كانت من اأبرز من  َحَم���د«، فلع���لَّ »جمعيَّة بيروت الإ�سلحيَّ
باب عهد  �سّج���ع عل���ى مثل ه���ذه الكتاب���ات والتَّوجهات عن���د ال�سَّ
يا�سيِّ  قة لتاريخ »المفي���د« ونهجها ال�سِّ ذاك؛ ولع���لَّ درا�سة ُمعمَّ
اغبي���ن في فهٍم اأف�س���ل واأكثر  جدي���رة باهتم���ام الباحثي���ن والرَّ

يا�سي في تلك المرحلة. واقعيَّة للنَّ�ساط ال�سِّ
���ة العثمانيَّة  عر في اأروقة الكليَّ كان »ُعَم���ر َحَم���د« ينظ���م ال�سِّ
 ، ���ة؛ ث���م ُيلقي���ه ف���ي باحتها الكب���رى؛ وين�سر، ِم���ن َثمَّ الإ�سلميَّ
اأق�سام���اً من���ه ف���ي جري���دة »المفي���د«؛ كم���ا ن�سر، ف���ي الجريدة 
؛ وقد حفظ  عينه���ا، بع�ش مقالت نثريَّة ل���ه ذات طابع �سيا�سيٍّ
اأر�سي���ف جري���دة »المفي���د«، من ه���ذه المقالت، مق���اًل بعنوان 
���ة«، ن�س���ر ق�سم���ه الأول بتاري���خ  ���ة العربيَّ »كي���ف ُتع���ّزز الجن�سيَّ
اد����ش م���ن ت�سري���ن الثَّان���ي 1913 ف���ي الع���دد )1412(؛ اأم���ا  ال�سَّ
الق�س���م الثَّان���ي، ف�سار َن�ْسُرُه في الع���دد )1427(، بتاريخ الثَّالث 

ع�سر من ت�سرين الثَّاني �سنة 1913.
يا�سي، وُيدبِّج المقالت  عر ال�سِّ ف� »ُعَمر َحَمد« كان ينظم ال�سِّ
ا يتج���اوز الع�سرين من عم���ره، وباإمكان المرء  يا�سي���ة، ولمَّ ال�سِّ
اأن يتخّي���ل هذا الفتى الذي خ���رَج من بيئة فقيرة اإلى مدر�سته 
���ة، حي���ث انطلق ب�سرع���ة فائقٍة وحما�سة كبي���رة، �سعلَة  اخليَّ الدَّ
يا�سييَّن. ويب���دو اأنَّ طور  ���ز عل���ى الِفكر والفع���ِل ال�سِّ ن�س���اٍط ُتركِّ
يا�سيَّة  المراهقة عند »ُعَمر َحَمد«، قد ا�ستوعبته الممار�سة ال�سِّ
���ة المعروفة  ���ا ا�ستوعبت���ه الهتمامات التَّقليديَّ اأكث���ر بكثيٍر ِممَّ
���ة اإلى ما  ه نحو الحي���اة الجتماعَيّ عن���د المراهقي���ن، م���ن توجُّ
يمك���ن اأن يك���ون فيه���ا من اأمور اللَّه���و. واقع الح���ال؛ اإَنّ البيئة 
���ة«، كانت،  ���ة الت���ي عا�ش فيها »عم���ر« في »الكلَيّ ���ة العاَمّ الثَّقافَيّ
اخل���يِّ للمدر�س���ة وللقّيمي���ن عليه���ا، وبحكم  بحك���م النِّظ���ام الدَّ
الج���ّو الع���ام المعروف عنه���ا، لم ُتِتح ل���� »ُعَمر َحَم���د« اأن يعي�ش 
م���ا كان يمكن للمراهق العادي ال���ذي يحيا في كنف والديه اأن 
يعي�سه من ممار�سة لقاءات اجتماعية ُمتفتِّحة، وما قد يتبعها 
ف اإلى اأمور كثيرة؛ وكاأنَّ »ُعَم���ر َحَمد« �سار راهباً نذر  م���ن تع���رُّ
���ِق في الفك���ر والجتهاد  ِته���ا للتبت���ل لل�سع���ر والتعمُّ حيات���ه برَمّ
يا�سَيّة  ���ة ال�سِّ عي الدوؤوب ف���ي مناكب الق�سَيّ را�س���ة وال�سَّ ف���ي الدِّ

العربَيّة التي ن�ساأ عليها.

هوام�ش:
 )1( - �ش���درت المفي���د �ش���نة 1909. اأ�ش���درها كلٌّ ِمن عبد 
الغن���ي العري�ش���ي وفوؤاد حنت�ش، ووا�ش���لت ال�ش���دور حتى �ش���نة 
1915. ولق���د توفى فوؤاد حنت�ش �ش���نة 1913، فح���ّل محّله عارف 
ال�ش���هابي. لمزيد م���ن التفا�ش���يل ُينَظر: العري�ش���ي عبد الغني، 

مختارات المفيد، �ش. 11���12
 )2( - العري�شي عبد الغني، مختارات المفيد، �ش. 33.

»ُعَمر َحَمد«واقعنا والغرب
قافة ائر والمقاِوم بالثَّ  الثَّ

 مالمح من حياته وشعره وبيئته )الحلقة الرابعة(

ع���ن دار البلد للطباع���ة والن�سر والتوزيع �س���در كتاب جديد 
ي�س���ّم مخت���ارات من �سعر فوؤاد كحل حمل عنوان “مطر لذاكرة 

الرياح”.
ت�س���كل ق�سائ���د الديوان �س���ورة م�سّغرة ع���ن بانوراما تجربة 
ف���وؤاد كح���ل ال�سعري���ة المفعم���ة بالأم���ل، المحت�س���دة بمف���ردات 
الف���رح والجمال ولقط���ات الأن���وار الوجودية الحالم���ة، ق�سائد 
خّطه���ا ب���� »يقين« نابع م���ن دفء قلبه وميله النف�س���ي اإلى البوح 

المتوقد.
تنوع���ت الق�سائد اإيقاعياً، بب�ساط���ة جميلة وانحياز ل يهادن 
اإلى كل الق�سايا العادلة،  وجمال �سعري يلم�ش القلب برهافة 

عذبة تحّول الب�ساطة اإلى طاقة اإيحاء وجمال وخيال.

مطر لذاكرة الرياح
مختارات شعرية لفؤاد كحل
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ال�سعري���ة اأف���ق جمال���ي مفت���وح، وموؤث���رات جمالي���ة 
تنبني على فاعلية الروؤى الت�سكيلية التي تر�سم ال�سور 
اأعل���ى القي���م والفواع���ل الجمالي���ة  ال�سعري���ة، وُتحّق���ق 
الموؤثرة؛ والجمال في ال�سعر هو تلك البارقة اأو اللمعة 
الكلم���ات،  ركام  م���ن  تب���رق  الت���ي  الخاطف���ة  الجمالي���ة 
وت�سكيله���ا؛ ف���ل قيمة  للكلمة –في ح���د ذاتها- في لغة 
ال�سع���ر، واإنما القيم���ة المثلى لفاعلية التعبير الجمالي 
ع���ن الحال���ة ال�سعري���ة، وموؤثراته���ا الجمالي���ة، وهذا ما 
اأ�س���ار اإلي���ه )رت�ساردز(، بقوله: »لي����ش للكلمات في ذاتها 
�سفات اأدبية خا�سة، ول توجد كلمات قبيحة، اأو جميلة 
ف���ي ذاته���ا، اأو م���ن طبيعته���ا اأن تبع���ث الل���ذة اأو عدمها. 
ولك���ن لكل كلمة مجاٌل م���ن التاأثيرات الممكنة، يختلف 
طبق���اً للظ���روف الت���ي توج���د فيه���ا... والتاأثي���ر ال���ذي 
ُتوّلده الكلمة فعًل عبارة عن توفيق بين اأحد تاأثيراتها 

الممكنة، والظروف الخا�سة التي توجد فيها«)1(.
وهذا يعني اأن فاعلية الكلمة �سعرياً اأو جمالياً تتاأتى 
م���ن بلغ���ة ت�سكيله���ا، اأو م���ن فني���ة ت�سكيله���ا الجمالي، 
والق���درة على الخلو�ش من خللها اإلى اأن�ساق ت�سكيلية 
غاية في ال�ستثارة، والفاعلية، واللذة الت�سكيلية، ولهذا، 
نق���ول ع���ن الكلم���ة اأنها كلم���ة �سعرية من خ���لل ن�سقها 
ال�سع���ري المثير الذي و�سعت فيه، وحققت اأعلى قيمها 
الجمالي���ة؛ وله���ذا ق���ال )مالرميه( مقولت���ه ال�سهيرة: 
»ال�سع���ر ُي�سن���ع ل م���ن الكلم���ات، كتعبي���ر ع���ن الأف���كار، 
ولك���ن م���ن الكلمات نف�سه���ا )الكلمات كاأح���داث ح�سية(، 

باخت�سار- الكلمات كالأ�سوات التي تحملها«)2(.
والواق���ع اأن الفع���ل الجمال���ي ال�سع���ري ل ياأت���ي تبع���اً 
لفاعلي���ة الكلم���ات ووظائفه���ا ال�سعري���ة فح�س���ب، واإنم���ا 
ياأت���ي تبعاً لفاعلية الروؤية الجمالية التي تحقق غايتها 
الجمالي���ة، و�سعريته���ا، م���ن خ���لل تنظي���م الكلمات في 
اأن�س���اق جمالية اأ�سبه ما تكون بقوالب �سعرية فنية تثير 
المخيل���ة الجمالية اإزاء ه���ذا ال�سكل الأ�سلوبي الجمالي 
اأو ذاك؛ مما يدل على فاعلية جمالية، اأو قيمة اأ�سلوبية 
الإبداع���ي  وحراكه���ا  الجمال���ي،  م�سعاه���ا  ف���ي  مغاي���رة 
المثي���ر. وله���ذا، تبقى لعب���ة ال�سعرية اللعب���ة الجمالية 
التي ترتقي فوق الإدراك الح�سي، اإنها القيمة الروحية 
الن�س���ق  لت�س���كل  ال�سعري���ة،  ال���ذات  توج���ه  الت���ي  العلي���ا 
اللغ���وي الجمال���ي المثي���ر، والحبكة ال�سعري���ة الموفقة 

في ا�ستثارة القارئ في التلّقي الن�سي.
واللف���ت اأن البني���ة الجمالي���ة التكويني���ة لق�سائ���د 
ال�ساع���رة نجاح الإبراهي���م، تتمحرق على مثيرات البنى 
الت�سويري���ة الموؤث���رة، م���ن خ���لل الت�سكي���لت الن�سية 
المباغتة ومثيراته���ا التكوينية الرومن�سية التي تعتمد 
طاب���ع الحنكة الجمالية، في النتق���ال من ن�سق جمالي 
ت�سكيل���ي اإل���ى اآخ���ر؛ فال�ساع���رة نج���اح اإبراهي���م تثيرن���ا 
ف���ي ديوانه���ا )�سهق���ة الب���رق( بلغ���ة انزياحي���ة خلق���ة 
بمثيراته���ا الن�سي���ة م���ن ناحي���ة الح�سا�سي���ة الجمالي���ة، 

ف���ي النتقال م���ن �سورة م�سهدي���ة �سوفية اإل���ى اأخرى، 
ومن ت�سكي���لت ا�ستثارية �سادمة، مغرقة في التجريد، 
والغواي���ة اللغوية؛ وما نق�سده بفعل الغواية ال�سعرية: 
اأن ق�سائده���ا تمت���اح م���ن فيو�ساتها ال�سوفي���ة، لتحقق 
فع���ل غوايتها الجمالي���ة روحياً، وهذا ما يجعلها تقترب 
من ح�سا�سية القارئ الجمالي من ناحية �سعرية الروؤيا 
وجمالي���ة الت�سكيل، كما في فعل الغواية الجمالي الذي 

ظهر في قولها:
»اأنا التي اأنبُت �سنابَل �سقراء،

بلحاً...
حقوَل روؤى ت�سي بالغوايِة

المدُن ت�سيُر مواويَل
على خدي

فرا�ساٍت من البرق البهي«)3(.
اإن فع���ل الغواي���ة –هن���ا- يتجل���ى ف���ي رهاف���ة ال�سور 
ال�سوفية التي ت�سي بها ال�سور، لتحقق فعلها الجمالي 
�سناب���َل  اأنبت���ت  الت���ي  اأن���ا  قوله���ا:  ف���ي  كم���ا  التاأثي���ري، 
�سق���راء، بلحاً.. حق���ول روؤى ت�سي بالغواي���ة، وهذا يعني 
اأن فع���ل الغواي���ة –هن���ا- فعل �سع���ري، اأو �ساع���ري يقوم 
عل���ى تحقي���ق فاعلية لغوي���ة ت�سويرية؛ تجم���ع ال�سورة 
ال�سوفي���ة بفيو�ساته���ا الجمالية، عب���ر رهافة الت�سكيل، 
والإح�سا����ش ال�سوف���ي العمي���ق، وهذا يعيدن���ا اإلى الفكر 
ال�سوف���ي والرموز ال�سوفية في التجلي، وفعل الغواية، 
والت���وق، والول���ه ال�سوف���ي، وما يقع �سم���ن نطاقها من 
م�سطلح���ات تحقق فع���ل غوايتها ال�سوف���ي في التجلي 
الأ�سم���ى. وله���ذا تحقق ق�سائ���د نجاح اإبراهي���م اإيقاعها 
ال�سوف���ي م���ن خ���لل فع���ل التجل���ي الجمال���ي، وطاق���ة 
التخيي���ل العميق���ة، وه���ذا م���ا يظه���ره قوله���ا ف���ي ه���ذه 

التقليعة ال�سوفية المثيرة:
» عبرت يبا�َش القلب

حين جاَل ورُق هم�سه في 
دمائيا

فك�ساُه ورداً وندًى
واأقاحيا

يا للت�سابيح!
كم �سداها في القلب الطهوِر

ُيرغُب؟
رحُت اأتبُع اأثَر العطر
اأغذُّ ال�سيَر من �سغٍف

وجنوٍن...«)4(.
اإن الق���ارئ، هنا، لي�ش اأمام �س���ور �سوفية تحقق فعل 
غوايته���ا جمالي���اً فح�س���ب، واإنم���ا اأم���ام طق����ش �سوف���ي 
تاأخذن���ا اإلي���ه ال�ساع���رة لتمار�ش فع���ل غوايته���ا جمالياً، 
وه���ذا ما عّبرت عنه في الت�س���اوؤل ال�سوفي المفتوح في 
تجليات���ه واألقه الروح���ي: كم �سداها في القلب الطهور 
ال�سعري���ة،  الروؤي���ة  بح�سا�سي���ة  تباغتن���ا  ث���م  يرغ���ب؟، 

وت���وق الحال���ة ال�سوفي���ة ب���كل األ���ق اللحظ���ة ال�سعوري���ة 
المحموم���ة، وفع���ل غوايته���ا المثي���ر:  رح���ُت اأتب���ُع اأث���ر 
العط���ر/ اأغ���ذُّ ال�سيَر م���ن �سغٍف وجن���ون...، وهذا يدلنا 
عل���ى اأن فع���ل الغواية �سوفي���اً هو طق����ش اإبداعي تنقلنا 
اإلي���ه ال�ساع���رة م���ن حال���ة �سوفي���ة اإل���ى حال���ة �سوفي���ة  
اأكث���ر ا�ستث���ارة و�سعري���ة؛ م�سكونة بت���وق اللحظة، وفعل 

غوايتها المثير، كما في قولها:
»وكيف تنفلُت غاباُت الفرِح

من حنجرتها
وتبداأ فاتحَة ن�سيدها
فينهمُر الندى«)5(.

لب���د من الإ�س���ارة بداية اإلى اأن فع���ل الغواية �سوفياً 
-ف���ي ق�سائ���د نج���اح اإبراهيم- ه���و فعل �سع���ري جمالي 
ي�ستثي���ر اأرق���ى ال�س���ور ال�سوفي���ة ف���ي تو�سي���ف الحالة 
ال�سعورية المحمومة بتجلياتها وروؤاها الجمالية، وهنا 
تمار����ش فعل غوايتها جمالياً عب���ر الت�ساوؤلت ال�سوفية 
المثي���رة ف���ي توقه���ا الروح���ي، كم���ا ف���ي ه���ذا الت�س���اوؤل 
ال�سوفي التو�سيفي للحالة الغزلية، بكل دفق وحراكها 
الروح���ي ال���ذي يعتمر ف���ي الذات ف���ي قراره���ا العميق؛ 
وكاأن ت���وق الحال���ة، هو الذي يح���رك ال�سعرية، ويحرك 
اإيقاعاتها الجمالية، ففي كل ت�ساوؤل ثمة انفتاح جمالي 
تحفي���زي في اأف���ق الروؤي���ا ال�سوفية عن���د ال�ساعرة، كما 

في قولها:
» كيف ينجو الم�سلوب من وخز ال�سلب؟

ويتفتُق الطيُن عن براٍر
من برٍق ووجد؟«)6(.

اإن فع���ل الغواي���ة �سوفي���اً يب���رز م���ن خ���لل متحوله 
الجمال���ي المثي���ر ال���ذي تحرك���ه ال�ساع���رة م���ن ت�س���اوؤل 
�سوف���ي تو�سيف���ي ي�س���ف الحال���ة ال�سعوري���ة، واإيقاعها 
الروح���ي المتوت���ر �سوفي���اً، اإل���ى ت�س���اوؤل محم���وم ي�س���ي 
وه���ذا  المتوت���ر،  واإيقاعه���ا  ال�سوفي���ة  الحال���ة  بوه���ج 
يعن���ي اأن فع���ل الغواي���ة �سوفياً هو الذي يح���رك الروؤى 
ال�سعرية، لتتفتق عنها هذه ال�سعرية، التي تاأخذنا اإليها 
بعي���ن لقط���ة تفجر عم���ق الإح�سا����ش ال�سوف���ي، لتفتح 
اأف���ق الغواي���ة على التلع���ب اللغوي من خ���لل �سياغة 
الأ�سئل���ة ال�سوفي���ة الوجودي���ة، لتمار����ش فع���ل غويته���ا 

ال�سوفي جمالياً، كما في قولها:
»كنُت اأخطط لر�سم مدائن جديدة

اأرتديها عطراً
وترتديني غمامة ً
ت�سبُّ دنان خمرها

في دمي
فاأ�سقي العطا�ش

من �سراييني
مدائن!!

ت�سمنا باأخ�سرها

بعد يبا�ِش اغتراب«)7(.
هن���ا، يبرز فع���ل الغواية جمالياً من خ���لل ح�سا�سية 
الن�س���وة  تحقي���ق  ف���ي  ال�س���ورة  وبع���د  جمالي���اً،  اللغ���ة 
فتر�س���م  ال�سعوري���ة،  الحال���ة  تو�سي���ف  ف���ي  الجمالي���ة 
ال�س���ورة التي تفي����ش بمواجدها، واإح�سا�سه���ا ال�سوفي 
فاأ�سق���ي  دم���ي/  ف���ي  خمره���ا  دن���ان  ت�س���ب  المتوه���ج: 

العطا�ش/ من �سراييني، وهذا يقودنا للقول:
اإن فع���ل الغواي���ة �سعري���اً اأو جمالياً توؤ�س�س���ه ال�ساعرة 
على مثيرات الروؤيا ال�سوفية التي تتوخى اأعلى درجات 
ال�ستث���ارة وال�سعري���ة ف���ي النتق���ال م���ن روؤي���ة جمالية 
�سوفية اإلى روؤية �سوفية اأكثر ا�ستثارة ولذة في تر�سيم 
الحال���ة، وتاأ�سي�سها جمالياً، وهذا ما ي�سمن لق�سائدها 
فع���ل غوايته���ا ال�سع���ري الجمالي للتقاط م���ا هو مثير 
ف���ي ال�سورة، والروؤية، والموقف، والحالة ال�سوفية في 

اأوج تفتقها الجمالي وفعل غوايتها ال�ساعري الموؤثر. 

الحوا�شي:
)1( رت�ش���اردز،1961- مب���ادئ النق���د الأدب���ي، ت���ر: 
م�شطفى بدوي، ولوي�ش عو����ش، وزارة الثقافي والإر�شاد 

القومي، الموؤ�ش�شة الم�شرية العامة، �ش191-190.
)2( مكلي�ش، اأر�شيبالد،1963- ال�شعر والتجربة، تر: 
�شلم���ى خ�شراء الجيو�شي، مرا: توفيق �شايغ، دار اليقظة 

العربية، وموؤ�ش�شة فرانكلين، بيروت، �ش23.
)3( اإبراهيم، نجاح،2017- �شهقة البرق، دار محمد 

�شالمة، م�شر، ط1، �ش11.
)4( الم�شدر نف�شه، �ش6.

)5( الم�شدر نف�شه، �ش10.

)6( الم�شدر نف�شه، �ش11.

)7( الم�شدر نف�شه، �ش15.

فعل الغواية الشعرية في قصائد الشاعرة نجاح إبراهيم
ديوان )شهقة البرق( أنموذجًا

بح�س���ور هيئ���ة المكت���ب الإداري لف���رع اتحاد الكتاب العرب في حماة  وبح�سور مدي���ر الثقافة في حماة مع عدد من 
مثقفي المحافظة.

ق���ام ال�سي���د الدكت���ور محمد الحوراني رئي�ش اتح���اد الكتاب العرب في �سورية وبرفق���ة الأديب ع�سو مجل�ش التحاد 
اللواء محمد ح�سن العلي والأ�ستاذ �سمير المطرود مقرر جمعية الم�سرح بتقديم واجب العزاء  لأ�سرة الفقيد الأديب  

وال�ساعر والباحث اأديب حماة الكبير عدنان قيطاز تغمده اهلل بوافر رحمته.

تقديم واجب العزاء  ألسرة الفقيد األديب  والشاعر 
والباحث عدنان قيطاز
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اتحاد الكتاب العرب يعقد مؤتمره 
السنوي

غراب�������ة

هل نكّذب �سماءنا   
اإذا وهنت اأجنحتنا ؟

هل ن�ستم الدرب 
اإذا عِلقْت اأوحاله بنا ؟

هل ن�سدُق عواطفنا واأ�سواقنا  
اإذا اأع�سْت الب�سيرة ،

وتاهْت بو�سلة اأرواحنا  ؟

زه��������د
لم يعد يكتب اأفكاراً رائعة

لأنه لم يعد عا�سقاً ،
�سار يزهد بالأفكار

فيرميها على قارعة الطريق ،
كولٍد اأرعن 

يكره اأن يمنحها لأحد .

مفارقة
ل تقل هذا كان نهراً

فاأنا لم اأب�سر فيه الماء .
ل تقل هذه يد 

فاأنا لم اأرها ت�سلم على اأحد .
ل تقل هذا منزل

فاأنا لم اأب�سر فيه امراأة .

قيود
الباب الذي نقفلُه باإحكام

هو الذي يفتح على م�سراعيه
الطفل الذي ناأ�سره بمحبتنا

هو الذي نفقده �سريعاً !
الحقيق���ة الت���ي نخ�س���ب وجهها 

بالدماء
هي التي تموت .

اأمي
 

تتلفتين...
فن�سيُر كهفاً مظلماً وراءِك

تتلفتين ...فيت�سع ظلك !
كلُُّها طيوُر ح�سنِك ،

 لكنَّ اأ�سواكها حجبت �سرفتك .
كلها نجوم خطاِك ،

م���ن  اأ�سي���ُق  مداراِته���ا   لك���نَّ 
�سريرتك

تتلفتين ...فن�سمع لهاث الجياد 
،

وقرقعة الأغلل في عنقك .
ت�سحكين ....

فت�سبحين نّوارة هذا الركام
وتحرقين مقعدك .

كم هو جميل خطوك 
واأنِت تبتعدين 

لن�ستطيع اأن ن�ستلطف الياأ�ش
ونتاأّمل �سطوة الفقد
كم هو رقيق بوحك ،

ليجعلنا بعده 
نتوق اإلى �سوت الرعد ،

وناألُف اأ�سوات الوحو�ش 
في كهوف الذاكرة ،

كم هو بديع وجهك ،
وج���وِه  ف���ي  التحدي���ق  لنحتم���َل 

الطغاة .
كم هو مليٌء بالأمل

ليجعلنا نجه�ش بالبكاْء .

)1(
وام�ِش اأيها العمُر

ام�ش...
وراءَك خيباُتنا...

واأمامَك انتظاُرنا...
ولنا، ما لنا الآَن

غيُر خا�سرِة الموِت 
لنحيا...

وبقايا اأ�سلِع الوجِع
)2(

ي�ستاُق وال�سباُح 
لخبز �سوتها

للفطوِر الع�سقيِّ معها
لزبدِة كلِمها

وبرتقاِل نهاِرها
لمائدٍة اأ�سهى لحت�ساِء الحِبّ

في �سحوِن العمِر الفارغِة
ه في وريِدها ي�سكُب نب�سَ

فيجري الحبُّ في عمِرها...
وطحالُب �سوٍق تبرعُم...

وعلى �سخرِة اللهفِة تعربُد...
* * *

فكيف نغتاُل حرماننا؟؟
ون�سرُخ ب�سمِتنا

ما ذنُبنا؟؟
اإْن ر�سحنا من عفونِة اأياِمنا!!

فام�ِش اأيها العمر ام�ِش
ج�سدي �سريُر عبوِر الليِل

واأحلمي ا�ستعاُل فتيِل النعا�ِش
فلت�سُح اأيها العمُر

من احتراقي ومن رمادي...
)3(

يتيٌم يا ذاك الخريُف...
تقُف على حافِة الريِح
وعا�سٌق يهم�ُش لها...

لحظَة الموِت:
اأ�سبُح بل  ُغ���دِك... فكي���ف  “اأن���ا 

وجِهك؟؟”
“كن���ُت ما�سي���ِك... فكي���ف اأُكّفُن 

اأم�َسِك؟؟”
فام�ِش اأيها الع�سق ام�ِش 

لفرط حبي...
 ماَت قلبي

وامِض أيها العمر...
 شعر: ريما خضر

 شعر: ناصر زين الدين

 شعر: ناظم العلوش

ُت�سائلني )�سهرزاد( الحكايا
ُقبيل طلوع الندى وال�سباْح
لماذا لحزنك فوق الحروِف
هبوٌب قويٌّ بحجم الرياْح؟
اأقول وقد مار دمعي بعيني

اأي�سحك قلب بهذي الجراْح؟
اأنا ما عرفت بدرب ارتحالي
�سوى الأمنيات التي ُت�ستباْح
خذيني وهمي اإلى �ساعديِك
وكوني لحزنَي، �سمتاً ُمباْح
*       *     *                       

ته الطويلْة للحزن ق�سّ
ولك الحكايا )�سهرزاُد(
على م�سافات البنف�سِج

والحلول الم�ستحيلْة
كيف اتكاأِت على بقايا...

من خريٍف في دمي
وو�سمت حبك في ملمح ماأتمي

اأنا دميٌة يا )�سهرزاد( على الهوى
لعبْت بها الأنثى كثيراً

تحت �سوء الأنجِم
هل تنفخين الروح في �سنٍم هوى

)قد غادر ال�سعراء من متردِم(
للحزن ق�سته الطويلة

واإليك اأهدي )�سهرزاد( بقيتي
هل تقبلين هديتي؟

قلبي تمّزق بين عنقوديِن
من عنب الكروِم

بمع�س���رة  يوم���اً  خم���رة  ُيقّط���ر  ول���م 

الهوى
عيناك اأغنية الربيِع
على ا�سفرار اأوابدي
وروؤاِك �سيٌء لم يكن

اإل بقايا ال�سحب في ال�سيف الذي
قد غادرته الأغنيات الماطراُت

اإلى احتراقات النوى
وهواِك روٌح

ْت بع�سقي ليتها اند�سَّ
كي تعيَد اإليَّ �سيئاً من حياٍة

النهاي���ات  ف���ي  فراغ���اً  اإل  تك���ن  ل���م 
انطوى

للحزن ق�سته الطويلُة...
والعباءة لم تزْل ُتلقي عليَّ خباءها

لت�سم اأ�سرار الدموع بق�ستي
بكت الدروب فاأكثرت دمع الخطا

ومع اغترابي
هّياأْت نخلت ع�سقي �سعفها

واأتى )الفرات( يقود )دجلَة(
نحو حتفي

لم اأمْت
لكن تهاوت فوق نار ال�سمت اأغنيتي

وعذبها النوى
اأرَّخت ع�سقك منذ �ساريتيِن

ات الحكايا للعلم المنّك�ش فوق غرَّ
جاءت حمامات ال�سباح فلم تجْد

اإل بقايا ع�ّسها فوق المرايا
نعق الغراب على انطفاءات الماآذِن

عذبتني )�سهرزاد( ت�ساقط الأحلِم

في ليل ال�سبايا
لم تكن )اهلل اأكبُر( مح�ش �سوٍت

مواعي���ِد  ف���ي  الم���اآذن  ظه���ر  يعتل���ي 
ال�سلِة

واإنم���ا ه���ي رايٌة للع�س���ق علقها الهوى 
تيهاً لي�سمَع نب�سه عالي ال�سماْء

للحزن ق�سته الطويلُة...
اإن دعتنا الروح في ولٍه

واأيَّدها الرجاْء
هذي الحكايا )�سهرزاُد( نداوؤنا

يوماً اإذا عزَّ النداْء
ول�سهريار ف�سيلة كبرى

على درب العزاْء
فهو الذي قد كان قاتله الهوى

وهو الذي فر�ش المذابح من هواْه
ول�سهريار طريقة في الحبِّ

عذبت الم�سانق حينما
ْت حبال الخوف حول العنِق لفَّ

فانهزم الردى
ول�سهريار �سداحُه

و�سلوا ال�سدى
ول�سهريار الذكريات الماجداُت

اإذا اأفاق ال�سبح مهزوماً
وغادره الندى

ولنا غٌد
يلد المخاوف في روؤاُه

ونحن ننتظر الغدا

من دفتر ألف ليلة وليلة

..... ال تقل كان نهراً
 شعر: محمود علي السعيد

دع عنك اأر�سدة الملمة وامت�سْق
مرمى ال�سمائل في الجهات دليل

وا�سكْب على وجع الحرائِق دمعًة
تزجي اإلى عط�ش الفلِة م�سيل

ماجت خطوط الأفق في وكناتها
و�سمت على برق الف�سول قليل

وا�ستقراأت مطَر الحدائق لم�سٌة
هيهاَت يمح�سَك الربيُع مثيل

�َسْل في �سفاِء الورِد �سبحك وانتهج
 األق التوا�سِل بكرًة واأ�سيل

تنجيك من قلق الح�سوِر هنيهٌة
خُّ ن�سَغ ال�سم�ِش فيَك هيولى وَت�سُ

م�سباُح عمرك اأنهكتُه �سللة
وغَزت طيوَر الليل منه فتيل

فم�سى يئُن على مجامع خطوِه
والهجُر اأ�سبعُه ال�سدى تقبيل

َك في متون اأ�سالٍة ْق خل�سَ َعمِّ
واغم�ش على اأََرِج الخياِم ُطلول

وارفع ن�سيج الروح راية مدنٍف
خفقت اإذا انفجَر اليماُم هديل

�ساعاُت اأمداِء التراب �سنينٌة
عِت الخيول �سهيل مهما ت�سوَّ

اأبقى اإليَك اإذا اجترعت علمًة
وال�سمُت يمعُن في ال�سحيِج اأفول

ُخيِّرَت في اأمرين اأظلم خيرٍة
ماذا تقول اإذا اتخْذَت خليل

اأحلمها مرٌّ وقد �سدق الأُلى
ل قاتًل ترجو ول مقتول

حديقة األوراق األولى
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في ال�سباح، 
ل تحدقي في مرايا ال�سوء النائم 

حد الظل.
تلك الخيول 

تجمح 
دون وراء الرك�ش العبثي 

جهات وغبار وحوافر 
من وقت عقارب ذاك الزمن 

الماأجور لرحلة �سوء 
حد الظل 

خزف لين 
يبيع الإبريق بريقا ً

ت�سحك يدك البي�ساء 
وتقولين:
حاء ٌ خاء ٌ 

ل نقطة تقطع �سوت الجيم المتكبر 
جمرا ً 

يخمد حد الظل..
�سنونوة ٌ 

ل لون لزرقة �سلمها 
نحو الميزان؟

واأقول لها: 
عند حدود الوقت النائم 

دون جهات 
مدي �سهد اللون ب�ساطا ً 

كيف اأفتر�ش اللحظة واأنام 
دون اأناي 

مرايا البرتقال 
دم�سق اعذريني...

بنتفة حزٍن ، 
            وف�سحة هج�ٍش

                     وبع�ش العتاِب
تمّر البلد بقلبي 

             كطعم الّتمّني
األملُم روحي

وبع�ش الحكايا تلّوْت 
                           بنار الّتجّني

وغي�ُش ا�سطباٍر يق�شُّ الحنايا 
                   ي�سائُل عّني
وجرحي تنّزى باأ�سئلٍة 

                        لم تفْز بجواِب
اأبيُت طعيناً بما لم تنله يميني 

ودرٌب �سراٌب وما من �سبيٍل
                    �سوى الع�سق ، 
                           هل يرتوي

من اأق�ّش الجفاف مداه ُ
      بفي�ش �سراِب ؟

اأراق�ش في الّظّل ظّلي
فاأهوي طعيناً بعقم الخطا

واأنه�ش م�ست�سلَم البوح لكْن
كاأّني �سميُر الغياِب

***********        
مت  �سجيٌج من ال�سّ

                     اأم وقفٌة لي
باُح اإذا ما ادلهّم ال�سّ

    و�سمتي تمادى
وما من �سريٍد يمرُّ ببابي

فاأرنو اإلى مو�سٍم م�ستحيٍل
فيرمي اإلّي و�ساحاً ويم�سي
كوجه الو�سول اإلى م�ستقرٍّ

ي�سوغ الحكايا ، 
                      يلّونها بالأماني

فاأر�سم عمراً يكفكف ما بي
واأرمي �سلمي ندّياً 
                    واأم�سي

و�سّياّ على نب�ش حرٍف 
                         تهادى .
***                                

على برهٍة من نزيٍف
وكومِة حزٍن تراني
اأحاول ر�سَم هلٍل

              وباقَة ورٍد
فاأبحر في لّجة الّذكريات ْ

اأرى وطناً ي�سطليني بطعم اّللظى
ينام  ،

    يقوم  ،
        ويهوي  ،

وبين القيام ووجه ال�ّسقوط تنامى
على وقفٍة ت�ستبيح اّللغات ْ

فاأّي ن�سيٍد يبّدد في البوح اأوجاعنا
واأّي هتاٍف يكفكف وجهاً بطعم ال�ّستات ْ

***
نبيُت على م�سغٍة من اأماني

فن�سحو على ف�سحٍة من خواء ْ
يقولون : �سبراً 

بر اأ�سلءنا وكم اأوقد ال�سّ
      مجامَر تغفو على ظّلها

تدّثرها لعنُة النطفاء ْ
�سمعت �سراخاً بلون ال�ّسكارى

يقول : ت�سّظى ....
         وقالوا توارى ....

               وقالوا .... 
                     وقالوا ...

وهل ي�سعف القول �سّباً
اإذا ما ا�ستباح الأنين مداه ؟

وهل ي�سكب الّدرب بع�ش الّنواح 

                     رفيفاً بلون الغناء ْ
***                           

يحقُّ لنا اأْن نغّني بلداً
تلّونها الّريح غ�سباً بلون الخراِب

                     لت�سحو
وما غّيبتها زحوف الّرماد

ولكن ... 
            يحقُّ لنا اأن نداوي جراحاً 

                  ببع�ش البكاء ْ
لنلقى م�ساكَب حزٍن بطعم الأنيِن

دياراً تلّم بقايا حطاٍم
وترمي ال�ّسلم كئيباً 

      على جّثة اليا�سمين ِ
دم�سق .... 

هي الع�سق مر�سودٌة للقوافي
دم�سق :

      اأطّوف عمري على مهدها
ُب �سوتي األ فاحتويني              واأخ�سِ

دم�سق ...
          واأورق فّي الحنيُن

             وهل اأرتوي باجتراح الحنين ِ  ؟
وما �سّل خطوي ، ول �سّمني

             في الّرحيل �سبيٌل �سواِك
                                       خذيني 

                    �سفيف الّندى
                    واكتبيني :

                     على راحتيِك �سهيداً
كاأّن الّظما ي�ستبيح روؤاَي

          األ فاعذريني
روائي ن�سيُم �سدى الغوطتين

وكان الف�ساء روؤى عا�سقين
     فنغفو على �سعفٍة من حناٍن

لن�سحو على هدهداٍت
ت�سائلني اأين مّني هواها  ؟

               واأيني  ؟
اأفي جّنٍة اأرتجيها

وكم لي �سباٌح 
                 تهّجى لظى ال�ّسفتين  ؟

فاأجثو خ�سوعاً وفي خافقيَّ
بريق تماهى ب�سفو اّللجين ِ
اإذا ما ا�ستفاق ال�ّسواد حزيناً

    ولي�ش بحزٍن
          وما الكحل اإّل ربيعاً 

                             يطوف بعيني  .
هي ال�ّسام اأمٌّ ... 

           وح�سٌن .... 
                        ونجوى

          وواحة ع�سٍق 
                     وفي�ش يقيِن

***
دم�س��ق ...

ويحملني الوجد في مركٍب من اأماني
فاأ�سحيت في مغرب العمر 

                             وم�ساً
وما راعني البوح عن اأمنياتي

       باأّني قتيل هواِك 
              فهل تحتويني   ؟

دفنت �سنيَن من العمر فيما اعتراني
من ال�ّسوِق هّل تراءى دمي
كالّنبيذ على مر�سفيِك ... 

                        ا�سكبيني 
***                         

كاأّني بدوت كئيباً
  بلى  فالجراح ثخاٌن

    وجرح الفوؤاد عميٌق
اأنا عا�سٌق مذ ر�سمت طريقي

اإلى وجنتيِك......... 
            األ فاعذريني .

عذراً دمشق

حبٌّ كنقاء الثلج

 شعر: بّسام حمودة

 شعر: د. عثمان شمس الدين    

 شعر: علي فرحان الدندح 

...والّثلُج عانَق وجه الأر�ِش ُمنت�سياً
و�ساغ في الورد تيجاناً واأطواقا

واأزهَر الحبُّ بين الّثلج ُم�سَتِعًل
حتَّى تَماَيلَِت  الأغ�سان اأعن��اقا

ولح ثغرِك في الآف��اِق ُمبَت�س��ماً
وفاق وجهِك وجَه ال�ّسم�ِش اإ�سراقا

تلك الّروابي كمراآٍة اأراِك ب�ه�ا
يا ُح�سَن ما امتدَّ فوَق الأر�ش رقراقا

ذاَك البي��ا�ُش نقاٌء اأنِت �سبغتُه
وق���د َمَلأِْت بِه الق�رط�ا�َش اأوراق�ا

وق��ْل ل��مْن ظ��نَّ اأنَّ الّثلَج ُمنكِتٌم
ق��د ك���ّلَم الي��وم اأحباب�اً وع�ّس�اقا

والمرُء يحيا بل الأحباِب ُمغترباً 
لو عا�ش في وطٍن َرْحٍب بِه �ساقا

وقلُب كلِّ امرىٍء قبل الهوى َحَجٌر
حّت��ى اإذا م��ا اأحبَّ اعتلَّ خّف��اق�ا

ك��م م��ن �سقيٍم �سقاُه الحبُّ عافيًة
واآخ���ُر ارَت�َس��َف الأ�سقاَم ترياقا

 ل �س�لطًة فوَق �س�لطاِن الهوى اأبداً
ول مع���اه��دًة كال���حبِّ ميث���اقا

ُقُه الح��بُّ لي�ش لُه حدٌّ ُيَفرِّ
��ا�ش اأجنا�س��اً واأع�راقا  ��ُد النَّ ُيَوحِّ

وق��يَل اإنَّ اله��وى اأ�س�ٌر وُمعتقٌل
وم��ا راأيُت كاأ�س�ِر الحبِّ اإعت�اقا

الح��بُّ رزٌق تخيَّْر من��ُه اأطيبُه
�سبحاَن من َوَهَب الع�ّساَق اأرزاقا

وال��حبُّ ذوٌق لُه الأحداُق األ�سنٌة
�سب�حان من جعَل الأحداَق اأذواق�ا 

والحبُّ ُخْلٌق وما اأحلُه من ُخُلٍق
�س���اٍم اإذا اتََّخَذ الإخل�َش   اأخ���لقا

ال تعتب على من يكثر التحدث عن نفسه ، إنه غالبا ما ال يجيد التحدث في موضوع 
آخر

ألكسندر دوماس
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اجت���از )�سوق الهال( حام���ًل تفاحة اأخذها وهو 
عابر من �سندوق تفاح غاف على الر�سيف تفاحة 
اإنه���ا  اأق�س���م  حم���راء، له���ا وجنت���ان كال���ورد واأكاد 
بحج���م المغلقتين ولكن���ه عندما و�س���ل ال�سارع.. 
الذي �سيرك���ب منه الحافلة)البا����ش( عابراً نحو 
عمل���ه، حاول تذكر الفكرة التي كانت قد دغدغته 
فل���م يتذك���ر.. فل���م يتذك���ر.. وظ���ل ف���ي الموق���ف 
حائ���راً يح���اول اأن يتذك���ر الفك���رة الت���ي اأعجبت���ه. 
نظ���ر اإلى �ساعته.. م���ازال بينه وبين الو�سول اإلى 

العمل �ساعة واأكثر.
ع���اد م���ن حيث اأت���ى وبيده التفاح���ة. وما هي اإل 
خطوات واإذا به اأم���ام �سندوق التفاح عينه. اأخفى 
التفاح���ة ف���ي جانب ل ي���راه به���ا الر�سيف وو�سل 
اإل���ى اآخ���ر ال�س���وق انتظ���ر دقيقتي���ن وعندم���ا ل���م 
يتذك���ر الفك���رة ع���اد اأدراج���ه توقف عن���د �سندوق 
التف���اح ال���ذي لم يكن اأح���د قربه لكن���ه راأى عابراً 

مر ولم يلتفت.
ب���اب ال���دكان مغل���ق وال�سن���دوق مك�س���وف تب���رز 
منه التفاحات وقد تزاحمت كالحمام الملون بين 

الخ�سرة والحمرة لون الذهب.
نظرات���ه كانت تتطاي���ر وهو يعي���د التحديق في 
ال�سندوق ثم في ال�سارع ثم يغيب نظره في راأ�سه 
غائماً اإنه يريد الفكرة التي طارحته فرا�ش عقله 

بعد اأن غادر المنزل ووجهته اإلى العمل.
كان يعب���ر كل ي���وم وف���ي كل الموا�س���م الطري���ق 
الوحي���دة واأمام���ه) �س���وق اله���ال( يمتل���ئ ويف���رغ 
وه���و ل يرى اإل م�سارب اأقدامه لماذا اليوم لي�ش 
كالأم����ش ماذا اأ�سابه تذكر ليلة البارحة الكهرباء 
مقطوعة خزان الم���اء الفارغ �سجار بين الجيران 
الهات���ف ي���رن ب���ل مجي���ب زوج���ة ت�سك���و وتتاأف���ف 
ه���و �س���ارد الغرفت���ان مملوءت���ان باأج�س���اد �سغي���رة 
والج���دة تجل����ش ويده���ا تلم�ش خدها ف���ي تواتر 

مثير ييمناها وت�سرب فخذها بي�سراها.
ل���م يع���رف �ساع���ة نومه لق���د كان م�ستلقي���اً على 
�سري���ره ف���ي الغرف���ة الأخ���رى اأم���ا زوج���ه فهي ل 
تن���ام اإل ق���رب اأم���ه واأم���ه ل تنام الليل ف���ي انتظار 
النه���ار نومه���ا �سهو و�سحوة وهذا م���ا كانت ت�سكو 
منه الزوجة الحزينة وتحكيه في لقاءاتها النادرة 
مع جارتها الأرملة اإنها مثلها اإنما ولدت �سغارها 
في لحظات نه���ار م�سروقة في اأيام العطلة خلل 

دقائق نوم حماتها في غرفة الأطفال.
وتذك���ر اأن م�س���اءه كان �سعب���اً، وليل���ه طوي���ًل، 
وكذل���ك ل���م يق���م بال�سي���ر �ساع���ة كم���ا اعت���اد على 
ر�سي���ف ال�س���ارع الجدي���د لتج���اوز التفكي���ر، ف���اإن 

التعب يجعله ينام بعمق اأ�سارت اأرقامها اإلى اليوم 
ال�ساد����ش والع�سري���ن دخ���ل المطب���خ غ�س���ل وجهه 
بج���ث عن قه���وة لم يجد ف���ي العلبة �سيئ���اً. هناك 
بقي���ة من �ساي تدبر اأم���ره �سرب كاأ�ساً واأعد نف�سه 
للنط���لق فتحت الزوج عينها خير اإن �ساء اهلل..  

ماذا �سناأكل اليوم؟!
ما تريه منا�سباً مو�سم الخ�سرة في عزه

هات ما في جيبك
غري���ب األم يب���ق معك �سيء؟ تدب���ري الأمر اأيام 
وناأخ���ذ الرات���ب ت�سم���ع الأم فتنه�ش: م���ن اأين لي 
اأب���وك المرح���وم ل���م يت���رك ل���ي �ست���راً ب���اع ثياب���ي 

لي�سدد ديونه واأنت ل اأريدك ابن اأبيك.
رج���ال الي���وم مطيعون ل تخال���ف امراأتك، فهي 
م�ست���وردة وقليل���ة المطالب يدفع م���ا كان يحتال 
عل���ى تدبي���ر اأمره ب���ه، يفرغ ما في جي���ب قمي�سه 
ذي الك���م الق�سي���ر ت�سك���ت الزوج���ة ت�سم���ت الأم 
والأولد نائم���ون يفتح الباب ويخ���رج، وقبل �سوق 
الهال دغدغة الفك���رة وعندما وقف اأمام �سندوق 
التف���اح ل���م ينتظر واأخ���ذ تفاحة اأخ���رى في حجم 
قب�ست���ي يدي���ه مجتمعتي���ن �سمه���ا وتاب���ع النظ���ر 
اإليه���ا حتى موقف البا�ش الوق���ت مبكر الر�سيف 
خال من المارة في راأ�سه فكرة عجيبة ل يتذكرها 
وتفاحت���ان بي���ن يديه وتذك���ر اأنَّ الي���وم يوم عطلة 

الأ�سبوع، اإذاً عليه اأن يعود اإلى البيت.
رد لأمه ولزوجه تفاحتيهما، وظل �سارداً يبحث 
عن الفكرة التي دغدغته قبل الخروج من البيت.

اعتدنا روؤيتها كمن اعتاد روؤية تمثال و�سط المدينة، اأو كحلم من اأحلمنا المتكّررة حين ت�سطو عليها 
يد الحقيقة.

ا�سمها حياة، اأو الحجة حياة كما كنا نطلق عليها. في ركنها المعتاد الذي اختارته بروّية؛ كانت تجل�ش 
وحيدة على كر�سّي اأ�سود قديم في ر�سيف مجاور لمدر�ستنا البتدائية.

 تقيم فيه كعنوان ثابت لها بعد اأن بعثرتها الأر�سفة، ترقب بعيون �ساردة من دخل اإلى المدر�سة ومن 
خ���رج منه���ا، تمنحنا بع�ش الحلوى من جيب معطفها الأ�سود وابت�سامة طيبة نحملها في جوارحنا حتى 

تتلّقفنا �سفوف المدر�سة.
ل���م تك���ن تكل���م اأحداً اإل نادراً، ال�سمت بع�ش هيئتها، �سغله���ا الت�سبيح والتهليل عن لغة ما عادت تتقنها، 

فاإذا اأّذن الموؤذن كانت اأول المن�سرفين اإلى ال�سلة.
األفه���ا الج���وار واأحبه���ا الأطفال، تعلقنا به���ا وتعاطفت معها معلم���ات مدر�ستنا لما راأي���ن من �سلحها 
ورق���ّي كلماته���ا رغ���م ندرته���ا، وبداأن يفتقدنها ف���ي الأيام التي كان���ت فيها تغيب. وحين ك���ّن ي�ساألنها عن 
�سبب غيابها؛ كانت تطمئنهن عن �سحتها بتمتمات خافتة ثم ل تلبث اأن ت�ستكين لذلك ال�سمت الجليل 

الممزوج مع الكثير من الأحزان.
 لم اأكن قد تجاوزت عامي ال�ساد�ش وقتها؛ اإل اأن �سيئاً من النتماء بداأ يربطني بها، فالحب ي�ستدرجنا 
من���ذ الطفول���ة نح���و الحقيقة، وعندما نكبر، يبقى �س���يء كال�سباب فوق روؤانا، حت���ى اإذا حاولنا ال�سقوط 

فوق اأدراج الذاكرة لنتعّرف اإليه نجد اأننا لم نعد نعيه.
كثيرة هي التفا�سيل التي كانت تربطني بها، تفا�سيل عمر تحولت اإلى ذكريات ثمينة ما زلت األتقطها 
حت���ى الي���وم م���ن لحظاتن���ا مع���اً. فق���د ا�ستطاع���ت احتواءنا بنه���ر حنانه���ا الج���ارف، واحت���واء انفجاراتنا 
الجامح���ة، واأن���واء طقو�سن���ا الغرائبي���ة، و�سخريتنا ف���ي البداية من جلو�سه���ا قرب ب���اب المدر�سة... من 
غمو����ش �سمته���ا... م���ن الهداي���ا الرخي�سة التي تقدمه���ا لنا بل منا�سب���ة... من معطفه���ا الأ�سود الذي 

م�سى عليه �سبح الزمن منذ عقود.
كان ل�سداقتن���ا معه���ا ذاك الم���ذاق الطفولي يوم كنا �سغاراً في تفّتحن���ا الأول، حيث كنا ُنلب�ش الحا�سر 
القلي���ل م���ن الخب���رة والكثير من ده�سة ال�سوؤال. لأننا كنا ندرك “كهارب” حنانها الخفية، وقلبها الكبير 
الذي اّت�سع لعثراتنا، وح�سن م�سورتها، وطاقتها على العطاء، بدءا من حّل م�سكلتنا وخ�ساماتنا وحتى 

التو�سط لنا عند معلماتنا حين كنا ننال عقاباً على تق�سيرنا.
فكانت تتغا�سى عن فو�سانا وثرثراتنا، ُتطالعنا بابت�سامتها المعتادة وكاأنها تقول بعينيها المحت�سدتين 
بالنب���وءات: “�سدقون���ي اإن قل���ت اإنن���ي �سعي���دة بمكاني هذا واأن���ا اأنظر اإليك���م داخلين وخارجي���ن، �سعيدة 

بكوني تلك اللفتة المرمّية على هام�ش الطريق”.
حاول���ْت م���رة اأن تبتعد عن ذلك الم���كان وتخت�سر ق�سوة الأ�سئلة التي تتلّقاه���ا، لكنها ما لبثت اأن عادت 
بع���د اأي���ام، كاأنه���ا اكت�سفت اأن �سيئاً ما ي�سّدها اإليه دائماً، كال�سوء الباهت يخنقها بحنان، اأو ربما لأنه كان 

بيننا دوماً وعد باللقاء.
ل���م ن�س���األ يوم���اً اأين ت�سكن، وكيف تعي����ش، ولم اختارت هذا المكان تحديداً. ول���م كانت عيناها ت�سرقان 
بن���ور غري���ب عندم���ا تلقان���ا، ول���م كانت تتجاه���ل بقية الم���اّرة الذين ينظ���رون اإليها بغرابة كم���ن ارتكبت 

حماقة الوجود �سدفة على حافة الحياة.
لن اأن�سى ذلك ال�سباح الذي ذهبت فيه اإلى المدر�سة لأجد كر�سيها خالياً، كانت الرياح خريفية تنف�ش 
ع���ن اأو�ساله���ا اأترب���ة الدم���ع لُتوِدعه���ا قلبي وتم���لأ اأوردتي بالكثي���ر من الحني���ن واللهفة له���ا، تح�ّس�ست 
�سلب���ة خ�س���ب الكر�س���ّي الباه���ت وعيناي تزحفان ف���وق م�سام الل���ون الداكن اأتلم�ش فيه دني���ا من عطاء، 
واآفاق���ا �سوفي���ة الأبع���اد، وروحا مغادرة لقّدي�سة من�سي���ة تقا�سمت معها وجع الم���كان، ورائحة الكثير من 

الأولياء وال�سالحين الذين �ساركوها ذات الجراح.
تجّمعن���ا ف���ي ممّر الم�سفى بالقرب من غرفة العناية، وقلوبنا تهف���و ل�سماع خبر ما يب�سرنا ب�سلمتها، 

تناهى اإلى �سمعي �سوت اإحدى الن�ساء تهم�ش للأخرى:
_ رحمها اهلل، ل اأقارب عندها ول ولد، كانت عاقراً.

 كان الُممّر����ش ينهرن���ا بعن���ف ونحن نتدافع قرب باب غرفتها لروؤيتها، وحين �سرخ الطبيب م�ستفهماً 
عن �سبب ال�سجيج؛ اأجابه بذهول:

_ ح�سد من الأطفال يّدعون اأنهم اأولدها، عددهم مئة، اأو يزيدون!

درا�سة جديدة للباحث اأ.د. اأحمد علي محمد في ثلثة ف�سول تناولت المنجز الحداثي وما بعده من خلل درا�سات ن�سية لأدباء معا�سرين تمثلوا ق�سايا الحداثة.
تن���اول الف�س���ل الأول م���ن الكت���اب الحداث���ة وما بعدها في ال�سعر المعا�سر من خلل تج���ارب كل من ال�سعراء: فايز خ�سور ومحمد �سعيد العتي���ق وتوفيق اأحمد واأمير �سماوي 

وليندا ابراهيم.
وف���ي الف�س���ل الثان���ي ت���م ت�سلي���ط ال�سوء على الحداثة وما بعدها في الق�سة الق�سي���رة من خلل تجارب الأدباء: عبد الكريم ال�سامر ومحم���د الحفري وب�سام رجا ومحمد اأبو 

معتوق.
واخت�ّش الف�سل الثالث بالحداثة وما بعدها في الرواية المعا�سرة من خلل البحث في الرومن�سية ال�سوداء في الرواية وفنتازيا الرواية والخيال العلمي ويوتوبيا ود�ستوبيا 

الرواية العربية والنفتاح على الرواية الغربية من خلل تجارب الأدباء اأحمد خالد توفيق وطالب عمران ومحمد الع�سري واأحمد ال�سعداوي وتوفيق الحكيم. 

في المنجز الحداثي وما بعده »دراسات نصية في األدب المعاصر«
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عق���د اتح���اد الكت���اب الع���رب موؤتم���ره ال�سن���وي الع���ام ف���ي دورت���ه العادية 
العا�سرة �سباح الثلثاء 2022/2/22 في مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�سق.

بح�س���ور لفي���ف م���ن الزم���لء اأع�س���اء التح���اد والإعلميي���ن وممثل���ي 
الجه���ات الر�سمي���ة والمهتمين ا�سُتهّلت فعاليات الموؤتم���ر بالوقوف دقيقة 
�سمت على اأرواح �سهداء الوطن، تلها كلمة للدكتور مهدي دخل اهلل ع�سو 
اللجن���ة المركزي���ة لحزب البعث العرب���ي ال�ستراكي رئي����ش مكتب الإعداد 
والثقاف���ة والإع���لم المرك���زي اأ�س���ار فيه���ا ال���ى ح�س���ور الأدب���اء ال�سوريين 
وموؤ�س�سته���م الراعي���ة ف���ي الم�سهد الثقاف���ي ال�سوري كاأح���د معاقل الدفاع 
ع���ن الهوية الوطني���ة بوجه الغزو الثقافي والإعلم���ي، موؤكداً دور الأديب 
والكاتب في المبادرات الحقيقية التي تدعم �سمود ال�سعب ال�سوري وكفاح 

الجي�ش العربي ال�سوري �سد الإرهاب في ظل الح�سار الظالم.
وف���ي كلم���ة ل���ه �س���دد د. محم���د الحوران���ي رئي����ش اتح���اد الكت���اب الع���رب 
عل���ى �س���رورة اأن يبذل المثق���ف والأديب ق�سارى جهده ف���ي هذه المرحلة 
ال�سعب���ة الت���ي يم���ر بها وطنن���ا الحبيب ف���ي �سبي���ل الحفاظ عل���ى تاريخنا 
الح�ساري وثقافتنا الأ�سيلة تكريماً لدماء �سهدائنا الذين قدموا حياتهم 

لن�سرة �سورية وعّزتها وكرامتها.
و�سّل���ط ال�س���وء عل���ى اإ�س���دار اتح���اد الكت���اب الع���رب للج���زء الأول م���ن 
كت���اب »حكاي���ات اأثي���رة- نفو�ش اأباة وغ���د ماأمول« �سمن الم�س���روع الوطني 

الإبداعي لتوثيق بطولت الجي�ش وال�سعب العربي ال�سوري.
حي���ث ي�س���م الكت���اب مجموع���ة م���ن الق�س����ش والأح���داث الت���ي اأعي���دت 
�سياغته���ا ف���ي عمل اأدبي يك���ون �ساهداً تاريخي���اً على الح���رب التي ُفر�ست 
عل���ى وطنن���ا الحبي���ب، وه���و �ساه���د ح���ي ي���روي للأبن���اء ق�س����ش البطولة 
والإباء عبر زهور �سقت برحيقها عط�ش الوطن فاأينع ن�سراً وظلًل وارفة 

ي�ستظل بظلها كل وطني اأ�سيل.
ثم ُفتح باب النقا�ش اأمام مداخلت الزملء اأع�ساء التحاد فيما يخ�ش 
تقري���ر المكتب التنفيذي لعام 2021 وخط���ة التحاد لعام 2022  وتو�سيات 

المكتب التنفيذي لمجل�ش التحاد والموؤتمر العام.
دارت معظ���م المداخ���لت ف���ي فل���ك الواق���ع ال�ستثماري للتح���اد، حيث 
ق���ّدم رئي����ش التحاد عر�ساً مف�س���ًل لأدق تفا�سيل ال�ستثم���ار في التحاد، 
و�سرحاً وافياً عن الفرق بين نظام BOT في ال�ستثمار  ونظام الم�ساركة 
الم���ادي لأع�س���اء التح���اد  الو�س���ع  اأن تح�سي���ن  المحا�س�س���ة، موؤك���داً  اأو 
مره���ون بدخول التحاد في ا�ستثمارات جدي���دة ت�سمن مردوداً مادياً على 
الم���دى المنظور مع حماية حقوق التح���اد واأع�سائه من الناحية المالية 
والقانوني���ة. وب�سفافي���ة مطلقة ترك الق���رار لأع�ساء الموؤتم���ر في اختيار 
الطريق���ة المنا�سب���ة لل�ستثم���ار اأو العترا����ش والتحف���ظ عل���ى اأي خطوة 
ا�ستثماري���ة مقبل���ة، فكل راأي �سُيدر�ش وكل اقت���راح �سُيعمل على تطبيقه ما 

دام ُمجدياً واإيجابياً.
واأك���د الزم���لء ف���ي اأكث���ر م���ن مداخل���ة عل���ى �س���رورة الت�س���دد ف���ي من���ح 

الع�سوي���ة للأع�س���اء الج���دد، واإع���ادة النظ���ر ف���ي مو�س���وع لج���ان الق���راءة 
وتقاريره���م التي قد تكون مقت�سب���ة اأو غير وافية، كما تم تقديم اأكثر من 
اقتراح لتفعيل عمل ع�سو التحاد بعد تثبيت ع�سويته، فمن غير المقبول 
اأن ل ي�سارك الع�سو في فعاليات ون�ساطات المنظمة التي ينتمي اإليها ول 

يزورها اإل ل�ستلم م�ستحقاته المالية.
اأخ���ذ مو�س���وع من���ح ع�سوية ال�س���رف حّيزاً كبي���راُ من نقا�س���ات الموؤتمر، 
حي���ث اأك���د الدكت���ور محمد الحوران���ي رئي����ش التح���اد اأن المجموعة التي 
ت���م قبولها كاأع�س���اء �سرف في الفترة ال�سابقة كان���ت محط درا�سة معمقة، 
للوقوف عند الآليات والمعايير التي �سيتم بموجبها قبول اأي ع�سو �سرف 

م�ستقبًل والتاأكد من اأهليته لهذا التكريم من قبل التحاد.
كم���ا �س���دد د. الحوران���ي، واأي���ده معظ���م الزم���لء اأع�س���اء الموؤتم���ر، على 

اأهمي���ة ع���دم انت�ساب اأع�ساء اتح���اد الكتاب العرب اإل���ى المنتديات الثقافية 
الخا�س���ة، كون ع�س���و التحاد ي�ستطي���ع اأن يمار�ش ن�ساط���ه الثقافي �سمن 

اأقنية عمل التحاد ومنابره المفتوحة للإبداع الوطني الحقيقي.
كما اأكد الأع�ساء على �سرورة ر�سم ملمح م�سروع ثقافي وطني حقيقي 
يق���وم ب���ه اتح���اد الكت���اب الع���رب للرتق���اء بالم�سه���د الثقاف���ي ف���ي �سوري���ة 

والنهو�ش بالعمل الثقافي والو�سول اإلى نتائج مر�سية وبناءة.
وتم الت�سويت في نهاية الفعاليات على اإقرار التقارير المقدمة من قبل 
المكتب التنفيذي ل �سيما المالية منها واإقرار تو�سيات المكتب التنفيذي 
ف���ي الجانب ال�ستثماري والإداري والمالي التي نوق�ست في الموؤتمر لبدء 
العم���ل به���ا وتفعيله���ا، لأنها ت�س���ب في م�سلح���ة اأع�ساء التح���اد وتح�سين 

اأو�ساعهم المالية.

تحت شعار: »اإلبداع مسؤولية وأخالق«
اتحاد الكتاب العرب يعقد مؤتمره السنوي

عق���د مجل����ش اتحاد الكتاب العرب اجتماعه الراب���ع برئا�سة د. محمد الحوراني 
رئي�ش التحاد.

وت���ّم خلل الجتماع مناق�سة تقري���ر المكتب التنفيذي لعمله خلل عام 2021، 
ومناق�س���ة خط���ة المكت���ب التنفيذي  للتح���اد للعام 2022، والتقري���ر المالي لعام 
2022، وتقري���ر مجل����ش اإدارة �سندوق التقاعد لعمله خلل ع���ام 2021، وتو�سيات 
المكت���ب التنفي���ذي للتح���اد المقّدم���ة اإل���ى الموؤتمر، وق���د وافق اأع�س���اء مجل�ش 

التحاد على كل ما تّمت مناق�سته في الجتماع.
وتط���ّرق د. الحوران���ي رئي����ش التح���اد ب�سورة خا�س���ة اإلى الو�س���ع ال�ستثماري، 
موؤكداً اأهمية رفد ميزانية التحاد بموارد مالية متجددة، ومن �ساأن ذلك تح�سين 
الو�س���ع المال���ي لأع�ساء التحاد حا�س���راً وم�ستقبًل، م�سدداً عل���ى �سرورة العمل 
ب���كل الو�سائ���ل القانونية المتاح���ة لتح�سين الو�سع المالي للتح���اد الذي يعتمد 

على موارده الذاتية دون تلقي دعم مادي من اأية جهة في الدولة.
واأعرب ال�سادة اأع�ساء مجل�ش التحاد عن ثقتهم في اأن المكتب التنفيذي يعمل 
ل���كل م���ا فيه م�سلح���ة اأع�ساء التحاد، وه���و مفّو�ش باتخاذ كّل خط���وة من �ساأنها 

النهو�ش بو�سع التحاد. 

مجلس اّتحاد الكتاب العرب في اجتماعه الرابع



12

)�سه���وة البلط���ة( القري���ُة الجبلي���ُة الوادع���ة 
الت���ي تقع جن���وب مدين���ة ال�سويداء بع�س���رة كيلو 
مت���رات.. قري���ة تط���ل على )جب���ل الُقلي���ب( وهو 

اأحد اأهم المعالم الأ�سا�سية في جبل العرب..
زرُت �سديق���ي ال�ساع���ر النبيل �سام���ر كحل اإلى 
منزله في )�سهوة البلطة( وق�سينا يوماً كامًل 
وذلك في عام 2001م ومازالت تلك الزيارة ماثلًة 
ف���ي وجدان���ي لأنَّ م���ا راأيته م���ن الأه���ل وال�سكان 
والجم���ال والنق���اء والت�سب���ث بالأر����ش والنتماء 

للوطن قلَّ نظيُرُه..
وب�س���ار  �سق���رة  اأب���و  وداود  و�سام���ر  اأن���ا  وكن���ُت 
الحجل���ي ومحم���د ر�س���وان وع���ادل رزق ومحم���د 
البدعي����ش  و�سمي���ر  ال�سليم���ان  ون�سي���ب  طربي���ه 
والفن���ان الت�سكيل���ي يحي���ى اأب���و �سع���دة وغيره���م 
الكثي���ر؛ واأعت���ذر ع���ن ع���دم ا�ستح�س���ار الأ�سم���اء 
الأخ���رى الكثي���رة؛ حي���ث كنَّا ف���ي توا�س���ل اأخوي 
وحمي���م فكرياً واجتماعي���اً، وم���ا زال اأغلُبُه قائماً 

حتى الآن.
اأ�س���وق ه���ذه الكلم���ات ف���ي بداي���ة ه���ذه الزاوي���ة 
لأقول اأي�ساً اإنَّ )�سهوة بلطة( هي قرية ال�ساعر 
الكبي���ر ف���وؤاد كح���ل ال���ذي تعّرف���ت اإلي���ه ف���ي عام 
1981 عندم���ا كان �سابط���اً في التدريب الجامعي 
وعندم���ا كن���ت طالباً ف���ي ال�سنة الأول���ى في كلية 

الحقوق بجامعة دم�سق.
كم���ا التقيُت���ه ف���ي منزله ف���ي مخي���م فل�سطين � 
الت�سام���ن � جانب جام���ع الفار�سي وذلك في عام 
1985.. وكن���ت قد اأجريُت معه لقاءات تلفزيونية 

واإذاعية متعددة حول تجربته ال�سعرية..
    ول���د ف���وؤاد كح���ل ف���ي قري���ة »�سه���وة بلط���ة« 
ع���ام 1949 ف���ي حا�سن���ة �سعبي���ة مكافح���ة تتمي���ز 
بالنق���اء والك���رم وال�سهامة، در�َش ف���ي ال�سويداء، 
ث���م انت�سب اإل���ى الكلي���ة الحربية ف���ي حم�ش عام 
1969 وتخ���رج منه���ا برتب���ة م���لزم، ث���م در�ش في 
جامع���ة دم�سق كلي���ة الآداب، �سارك ف���ي المعارك 
الأ�سطوري���ة م���ع رفاق���ه ال�سجع���ان ف���ي الوحدات 
1973وح���رب  ع���ام  ال�سي���خ  جب���ل  ف���ي  الخا�س���ة 
ال�ستن���زاف، انت�سب اإلى اتحاد الكتاب العرب عام 
1975 / كت���ب ف���ي ال�سحاف���ة ال�سوري���ة والعربية، 
�س���ارك في الكثير من الموؤتم���رات والمهرجانات 
والأم�سي���ات واللق���اءات والن�ساط���ات ال�سعرية في 
�سوري���ة وخارجه���ا / كان ع�سواً في مجل�ش اتحاد 
الكت���اب العرب ف���ي اإحدى دورات���ه النتخابية في 
الثمانيني���ات، �سارك وتراأ�ش اأكثر من وفد لتحاد 
الكتاب العرب اإلى خارج �سورية، له �ستٌّ وع�سرون 
مجموع���ة �سعري���ة، وخم�سة كتب نثري���ة، وديوان 
مجموعات���ه  بع����ش  طباع���ة  اأُعي���دت  للأطف���ال، 
ال�سعري���ة ف���ي ليبي���ا، اأق���اَم ع���دة �سداق���ات مهمة 
مع الأدب���اء والمفكرين وال�سع���راء والفنانين في 
�سورية والوطن العربي، �سارك في تقديم برامج 
ثقافي���ة ف���ي الإذاع���ة والتلفزيون، كم���ا �سارك في 
اأكث���ر م���ن لجنة تحكيم �سعرية لع���دة جوائز على 
�سعي���د محافظ���ات القط���ر، ُترجم���ْت ل���ه بع����ش 
المختارات ال�سعرية، تقاعد من الجي�ش والقوات 
الم�سلح���ة برتب���ة عقي���د مظل���ي ع���ام 1996، ومن 
م م���ن وزارة  اتح���اد الكت���اب الع���رب ع���ام 2000، ُكرِّ

الثقافة ال�سورية في ال�سويداء  عام 2004، اأ�سدر 
ثلثي���ن كتاب���ا بين �سع���ر ونثر، اآخره���ا مختارات 
�سعرية بعنوان »مطٌر لذاكرِة الرياح« الذي �سدر 
ع���ن دار البلد للن�سر والتوزيع ع���ام 2021، وكتاب 
»اأ�سجاٌر وظلل« الذي �سدر عن دار هدوء للن�سر 
والتوزيع عام 2021 وهو ن�سو�ش اأدبية ومقاربات 
نقدية واأحوال كتابية، و�سي�سدر له ديوان جديد 
ع���ن الهيئ���ة العام���ة ال�سوري���ة للكت���اب ف���ي وزارة 
الثقاف���ة ال�سوري���ة بعن���وان »َبْعَد اآخ���ِر �سوء« وهو 
الآن يعك���ف عل���ى تاألي���ف ع���دة اأعم���ال ف���ي النث���ر 
وال�سع���ر / فالكتاب���ة بالن�سبة له حالة تنف�ش قبل 

كل �سيء. 
ا�ست�س���اف في منزل���ه في �سهوة بلط���ة الكثير 
من الأدب���اء ال�سوريين والعرب في �سنواٍت �سابقة 

منهم على �سبيل المثال ل الح�سر:
�سوق���ي بغ���دادي، خالد اب���و خالد، عل���ي كنعان، 
عب���د الرحمن الحلبي، خي���ري الذهبي، نزيه ابو 
عف����ش، فاي���ز خ�س���ور، عب���د اله���ادي �سم���اع، ن���زار 
بري���ك هنيدي، فواز عي���د، فردو�ش مامي، حمدة 
خمي����ش، فوزي���ة ر�سي���د،  �ساك���ر النب���اري، با�س���ل 
خلي���ل، في�س���ل خلي���ل، عدن���ان ا�سمن���در، ح�سي���ن 
ها�س���م، عب���داهلل اأب���و هي���ف، فادي���ا غيب���ور، نبي���ل 
حف���ار، ريا����ش �سي���ا، عب���د الرحم���ن اب���و القا�سم، 
غ���ازي الخال���دي، نبي���ل الملح���م، جم���ال عب���ود، 

وني.  وال�ساعر اليمني الكبير عبد اهلل الَبَردُّ

�سدر لل�ساعر
�سرخات للرق�ش العاري، اإ�سدار خا�ش دم�سق 

.1974
ح�س���ار الح���ب والم���وت، اتح���اد الكت���اب العرب 

دم�سق 1976.
الثقاف���ة  وزارة  ال�سح���ل،  الزم���ن  ف���ي  الع�س���ق 

دم�سق 1976.
اأتول���د بي���روت وجًها جمي���ًل، دار الآداب بيروت 

.1977
�سبعون جمرة، دار الطليعة بيروت 1979.

مدينة العط�ش، وزارة الثقافة بغداد 1980.
الجبل، وزارة الثقافة دم�سق 1982.

�سراج الليل، اتحاد الكتاب العرب دم�سق 1982.
ع�سافير الدم، دار ابن هاني دم�سق 1983.

الوردة في الروح، دار الوحدة دم�سق 1984
للعي���ن طع���م النطف���اء، اتح���اد الكت���اب الع���رب 

.1985
اأزهار القلب، وزارة الثقافة دم�سق 1989.

ه���ذا ال���دم ذاك الف���رح، اتح���اد الكت���اب الع���رب 
.1989

مرثية الروح، اتحاد الكتاب العرب 1992.
طي���ور الأف���ق الغام����ش، اتح���اد الكت���اب الع���رب 

.1994
منازل كوكب اأزرق، وزارة الثقافة دم�سق 1996.

لون الأحا�سي�ش، اتحاد الكتاب العرب 1996.
فرا�سات الحدود الق�سوى، 1997

م���ن الدماء...م���روراً بال���وردة، اتح���اد الكت���اب 
العرب 1998.

اأ�سجار تتهاوى، وزارة الثقافة دم�سق 2000.
مكا�سف���ات عاب���ر �سبي���ل، وزارة الثقاف���ة دم�س���ق 

.2002
مجهول���ة الينابيع، اتح���اد الكتاب العرب دم�سق 

.2002
مجاز البجعات، اتحاد الكتاب العرب 2006.

ف���ي فل���ك الغمو����ش والو�س���وح، وزارة الثقاف���ة 
دم�سق 2007.

عند قو�ش قزح، وزارة الثقافة، 2011.
ق���رب اأجنح���ة ل تطي���ر، اتح���اد الكت���اب العرب، 

.2011
دفتر مايا، وزارة الثقافة ال�سورية 2018.

كروم في بيتي، وزارة الثقافة ال�سورية 2019.
* * *

ف���وؤاد كحل �ساعٌر اإن�س���ان يتماهى مع الأ�سدقاء 
والجم���ال والخي���ر والإب���داع، وهو ن�سي���ر الإخاء 

الإن�ساني والعدالة..
فوؤاد كتب في المرحلة والبيئة الأدبية � اإذا �سح 
التعبي���ر � التي عا�ش فيها محمد الماغوط وعلي 
الجن���دي ومم���دوح ع���دوان وبن���در عب���د الحميد 

وغيرهم..
ف���وؤاد واأم رّي���ان كثي���راً م���ا ابتهج���ا ب�سيوفهم���ا 
اأدب���اء �سوري���ة والوط���ن العربي ف���ي منزلهما في 
�سه���وة بلط���ة.. ف���وؤاد كح���ل حمي���م ُمِح���ب واثق 
منح���از للأم���ل.. ق�سائ���ده مفعم���ة بالم�ستقب���ل 
والع�سافي���ر والطبيعة.. موؤمن ب���دور ال�سعر في 
ع  التغيي���ر لذلك هو غزير الإنت���اج ومتّوهج متنوِّ
غل في  الإيق���اع.. ب�سي���ط وجمي���ل.. كثي���راً م���ا توَّ
ال�سكل الفن���ي لق�سيدتي النثر والتفعيلة وقليًل 
ج���داً اإلى الق�سيدة المقّفاة.. وفي ال�سويداء يعد 
اأول م���ن افتتح بواب���ات ال�سعر الحديث وقد حقق 
ح�س���وراً لفت���اً ف���ي الم�سه���د الثقاف���ي ال�سوري.. 

فوؤاد كحل فار�ش ونبيل و�ساعر..
اأحيي���ك اأيه���ا ال�سدي���ق والمب���دع ال���ذي يفي�ش 
عال���م  ف���ي  نا�سج���اً  وتوازن���اً  ومحب���ًة  خي���راً 

م�سطرب..
ل���ك م���ن اتحادَك؛ اتح���اد الكتاب الع���رب؛ ومن 
اأ�س���رة �سحيف���ة الأ�سبوع الأدب���ي كلُّ التحيات بغٍد 

اأكثر جماًل واإبداعاً وعافيًة و�سلماً.

فؤاد كحل
من سهوة بالطة إلى دمشق.. إلى العالم

الشاعر.. الفارس النبيل..
ابُن أهل الجبل المتشبثين باألرض والوطن والقيم العالية
صديق الجمال والخير واإلبداع واإلخاء اإلنساني والعدالة

إنه شاعٌر من بالدي

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�شوؤون االأدب والفكر والفن
 ت�شدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
 اأ�ش�شت و�شدرت ابتداًء من عام 1986

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

هاتف االشتراكات 6117242
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