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ال �ش��كَّ اأن اللغ��ة العربي��ة تمتل��ك حيوي��ة ومرون��ة ال تمتلكهم��ا غيره��ا م��ن اللغ��ات، وله��ذا غ��دت لغة 
تراثي��ة معا�ش��رة على الرغم مم��ا يحمله هذا الم�ش��طلح من تناق���ض للوهلة االأولى، فمن خ��ال مرونتها 
ودقتها ا�ش��تطاعت اأن ت�ش��توعب كل علم اإن�شاني وفكري، وكانت حا�ش��رة بقوة في حقول ال�شناعة والطب 

واالقت�شاد وعلم النف�ض واالآثار والجغرافيا وغيرها من العلوم.
ولما كانت اللغة العربية تحمل كثيرًا من الم�شامين الفكرية والعلمية الثرية، التي مكنتها من الحفاظ 
عل��ى مكانتها كحا�ش��نة للفكر واالإب��داع، والقدرة على ا�ش��تيعاب الثقافات على مر الع�ش��ور واالأجيال، فاإن 

منظم��ة اليون�ش��كو ارت��اأت ف��ي ع��ام 1973 اأن تك��ون اللغ��ة 
العربي��ة واحدة م��ن لغاتها الر�ش��مية المعتم��دة لما لها من 
ت��راث ثقافي غاية في الثراء والتنوع، ولمكانتها في توطيد 
اأوا�شر التعاون بين ال�شعوب وتحقيق ال�شلم فيما بينها، وهو 
م��ا اأ�ش��ارت اإليه المدي��رة العام��ة لمنظمة االأم��م المتحدة 
اأزوالي  اأودري  )اليون�ش��كو(  والثقاف��ة  والعل��وم  للتربي��ة 
بقولها: »اإن العربية ركيزة من ركائز الح�ش��ارة االإن�ش��انية، 
وه��ي لغ��ة االبتكار واال�شتك�ش��اف ف��ي مجاالت عل��وم الطب 
والفلك والريا�ش��يات والفل�ش��فة والتاريخ على مر الع�ش��ور، 
وق��د كان��ت وماتزال، ج�ش��رًا للمعرفة عبر الزم��ان والمكان 
واأ�ش��همت عبر القرون �� مع بقية ثقاف��ات العالم �� في تراكم 
اإرث االإن�ش��انية« ويوؤك��د هذا ما ذكره الم�شت�ش��رق الفرن�ش��ي 
»كري�شتيان لو�شون« اأثناء ندوة نظمت في فرن�شا اأواخر عام 
2012، اأن اللغة العربية بقيت لغة االإدارة والعلوم واالآداب 
في اإ�ش��بانيا طيلة اأكثر من �ش��تة قرون من الحكم االإ�شامي، 
واأن التاأثير الذي تركته العربية في اللغات االأوربية مازال 
جلي��ًا حت��ى اليوم، منوهًا اإل��ى اأن معاجم تل��ك اللغات تحمل 
ف��ي طياتها اأكثر م��ن 2500 مفردة عربية في العلوم والطب 
والفل��ك وغيرها م��ن المعارف والفنون، من جه��ة اأخرى فاإن 
اللغة العربية كانت �ش��ائعة اال�ش��تخدام في االإمبراطورية 
العثماني��ة التي حكمت ج��زءًا من اأوربا حت��ى بداية القرن 
الع�ش��رين، ولما كانت اللغ��ة العربية لغة اإن�ش��انية عالمية، 
الفار�ش��ية )الحديث��ة(  اللغ��ة  ف��ي تطوي��ر  فاإنه��ا نجح��ت 
والمختلف��ة كل االخت��اف ع��ن اللغ��ة الفار�ش��ية القديم��ة 

)الفهلوية(، كما اأنها اللغة االأكثر انت�ش��ارًا في اأفريقيا وهي اللغة االأ�ش��لية هناك، تليها اللغة ال�شواحلية 
التي يعود اأ�شل ن�شف مفرداتها اإلى لغة ال�شاد.

واإيمان��ًا بال��دور الكبي��ر والفاعل للغ��ة العربية، فق��د احتفل��ت منظمة اليون�ش��كو بالي��وم العالمي للغة 
العربي��ة لعام 2021، تحت �ش��عار: »اللغة العربية والتوا�ش��ل الح�ش��اري« اإذ عّدت المنظم��ة الدولية اللغة 
العربي��ة من اأكثر اللغات التي �ش��اهمت في التوا�ش��ل الح�ش��اري، باعتبار اأنها كانت على م��ر القرون الركيزة 
الم�ش��تركة التي تج�ش��د ثراء الوجود االإن�شاني، كما اأن اللغة العربية تتيح الدخول اإلى عالم زاخر بالتنوع 
بجميع اأ�ش��كاله و�ش��وره، وم�شاربه ومعتقداته، ويزخر تاريخها بكثير من ال�ش��واهد التي توؤكد اإن�شانيتها من 
خال ال�ش��ات الوثيقة والكثيرة التي تربطها بعدد من لغات العالم، ويوؤكد هذا ما قامت به اللغة العربية 
من دور فاعل في نقل المعارف العلمية والفل�شفية اليونانية والرومانية اإلى اأوربا في ع�شر النه�شة، ما اأتاح 
اإقام��ة الح��وار بين الثقافات على طول الم�ش��الك البرية والبحري��ة لطريق الحرير من �ش��واحل الهند اإلى 

القرن االأفريقي.
مم��ا �ش��بق يمكنن��ا الق��ول: »اإن اللغة العربية لم تك��ن في يوٍم من االأي��ام لغة غزٍو ثقاف��ي، واإنما كانت لغة 
مثاقف��ة تعم��ل على تفاع��ل الجماعات وتوا�ش��لها فكريًا به��دف االغتناء المتب��ادل، ال�ش��يما واأن المثاقفة 
تع��دُّ راف��دًا مهمًا ت�ش��عى كل اأمة من خاله اإلى معرفة االآخر، وا�ش��تثمار ما لديه من قيم ومعطيات اإن�ش��انية 
وح�ش��ارية، واإل��ى تنمي��ة كيانه��ا الثقافي ب�ش��كل مبدع وخ��اق، من غي��ر اإ�ش��رار بمقومات الهوي��ة القومية 

وثوابتها.
كم��ا اأن المثاقف��ة هي الو�ش��يلة االأج��دى واالأنفع لتنمي��ة روح الثقة والت�ش��امح بين االأف��راد والجماعات، 
وت�ش��اعد على توا�ش��ٍل وتفاهٍم اأف�ش��ل بين ال�ش��عوب، مما يوؤدي اإلى اإزالة بوؤر التوتر والعداوة التي غالبًا ما 
يغذيها التقوقع واالنعزال وجهل االآخر، واالأحكام الم�ش��بقة وال�ش��لبية عنه، وعك�ض ذلك يوؤدي اإلى تقارب 

الح�شارات.
اإن اللغة العربية من اأعظم اللغات التي حافظت على م�شيرتها وانتقلت اإلينا عبر ن�شو�ض ورقية في غاية 
الدق��ة والنقاء، وتتمثل الم�ش��وؤولية االأخاقية والثقافية لنا بنقله��ا اإلى اأجيالنا خالية من االأخطاء نقية 
من ال�ش��وائب وال�ش��لبيات، كما اأن من واجبنا تعزيز مكانة اللغة العربية القائمة على القيم االإن�ش��انية التي 
تبعث ال�ش��كينة في الروح وتبني ج�ش��ور االأخوة والمحبة والتوا�ش��ل بين االأفراد واالأمم وال�ش��عوب، وتوؤكد 

على قيم الت�شامح والتعاي�ض واحترام االآخر.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني
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ال�ش��حك نزعة غريزية لها قيمة 

الف��رد  ف��ي حف��ظ حي��اة  عظيم��ة 

والمجتم��ع، ذلك اأن ال�ش��حك يجعل 

�ش��ّرائهم  ف��ي  مترابطي��ن  النا���ض 

و�ش��ّرائهم ترابطًا اجتماعيًا وثيقًا 

عب��ر ط��رق الم�ش��اركة الوجدانية، 

فه��و و�ش��يلة للتنفي���ض والتخفي��ف 

واالقت��دار  الن�ش��اط  وا�ش��ترداد 

ومتاع��ب  الحي��اة  م�ش��اعب  عل��ى 

المجتمع...

لق��د كان ال�ش��حك وما ي��زال اأحد 

و�شائل التوا�ش��ل الب�شري على مدى 

التاريخ فهو يقوم بدور �شّمام االأمان 

للفئ��ات التي اأثقله��ا واقعها الجديد 

في ع�ش��ور التحول وال�ش��عور بالقلق والخوف واختال المفاهيم ليكون و�ش��يلة 

للحفاظ على الوجود االجتماعي والتعالي على االأحداث الطارئة فا تقع في 

بوؤرة الواقع االأليم، فقد كان المتحامقون والم�ش��حكون والمهرجون موجودين 

دائمًا وفي كل مكان عبر التاريخ ين�شرون الفرح حتى لو كانت اأعماقهم غارقة 

باالأحزان، وكان لهم ح�شورهم الدائم في كل مكان.

اإذًا؛ ال�ش��حك هو نوع من التعبير عن حكم اأخاقي يقوم على مقارنة يجريها 

ال�شخ�ض مو�شوع ال�شحك، فين�شاأ ال�شحك من �شلوك اإن�شاني اأو حيواني يخالف 

ال�ش��لوك الطبيعي المعتاد، وال�ش��حك خا�ّض باالإن�ش��ان فهو ي�شحك الأنه يتمتع 

بخ�شائ�ض وجدانية وعاطفية ينفرد بها دون �شائر المخلوقات...

وف��ي الحقيق��ة اإنن��ا ال ن�ش��حك الأنن��ا �ش��عداء، ب��ل نحن ن�ش��عد الأننا ن�ش��حك 

فال�ش��حك ي�شاعدنا على ن�شيان م�ش��كاتنا ولو قليًا وي�شاعدنا اأي�شًا في التغلب 

عل��ى االإجهاد والم�ش��اعر ال�ش��لبية كالغ�ش��ب والخ��وف واالإحب��اط والعدائية 

والخج��ل واالكتئ��اب ورف��ع الكب��ت والتخل�ض م��ن �ش��حنات زائدة م��ن الطاقة 

والتوتر.

هي دعوة لل�شحك كي يح�شل التطهير النف�شي والقدرة على التحمل وال�شبر 

والتف��اوؤل في خ�ش��م االإحباط الفردي والجمعي كي ي�ش��في عل��ى الواقع قدرًا 

م��ن التجميل الخيالي والتطهير النف�ش��ي الذي يحتاج��ه النا�ض كثيرًا فالحياة 

عبء ثقيل ال يحتمل.

قضايا وآراء
األحد2022/3/21م-   »1767« العدد: 
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 كتبها: د. عبد الله الشاهر
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الضحك

في الحقيقة إننا 
ال نضحك ألننا 

سعداء، بل نحن 
نسعد ألننا نضحك

  قراءة: أيمن الحسن

 كتبت: هيالنة عطاالله

و�أن����ا �أكت����ب ه����ذه �لمقارب����ة �لمخت�ض����رة �أ�ضتح�ض����ر مقول����ة 
�لثقاف����يُّ  �لإ�ض����اح  وه����ي  �لكات����ب،  ����ة  مهمَّ ف����ي  »غر�م�ض����ي« 
دة في  �لأخاق����يُّ م����ن �أجل تكوي����ن مجموع����ات ب�ض����ريَّة موحَّ
����ة  ، ومتما�ض����كة �أيديولوجي����اً ك����ي ت�ض����كِّل روؤي����ة تاريخيَّ �لوع����يِّ
ُمتطّلع����ة �إل����ى تغيي����ر �لو�ق����ع بم����ا في����ه م����ن ت�ض����ّور�ت و�أفكار 

وعاقات ��ضتبد�ديَّة.
م����ن هن����ا تاأتي �أهميَّة ق�ض�����ص مجموعتنا �لمدرو�ض����ة )َزيد 
�لن����ار( للقا�����صّ �لعر�ق����ي جاب����ر خليف����ة جابر عبر �نت�ض����ارها 
لاإن�ض����ان �لمقه����ور ووقوفه����ا �إلى جانب حقِّ �لب�ض����ر �أجمعين 
����ة ومقاوم����ة �لطغاة �لم�ض����تبدين،  ف����ي �لعي�����ص بكر�مة وحريَّ
����ة �لأولى »�ض����اعُة �آمنة«  وه����ذه �ض����و�هد على ذلك: ففي �لق�ضَّ
����ا �ض����اعتها فا�ض����تر�ها م����ن »�أك�ض����فورد  �آمن����ة �بن����ة �لكات����ب، �أمَّ

����ته: )منذ �ل�ض����حى و�أنا  �ض����تريت«، متج����ر »�ض����لفريدج« تحدي����د�ً، وق����د �فتتح ق�ضَّ
�أفكر بكتابة ما، كنت في �ض����وق حنَّا �ل�ض����يخ ��ضتريت نظارة للقر�ءة، و�أ�ضياء �أخرى 

خفيفة...( �ص7
بع����د ذلك ي�ض����رد عل����ى م�ض����امعنا حكاية ن�ض����وء هذ� �ل�ض����وق �لعريق ف����ي مدينة 
ار، �أحد �أبناء �لأ�ض����ر �لعر�قية، و�ضّيد  بغد�د م�ضتح�ض����ر�ً تاريخه، وكيف جازف عمَّ
متج����ره �ل�ض����هير ه����ذ� ث����م يقارنه م����ع متجر »�ض����لفريدج« ف����ي لندن �لذي �أن�ض����اأه 

�لمغامر �لأميركي »هاري �ضلفريدج«.
�لحكايتان بد�أتا بمغامرة ثورية و�لنهاية: )�ض����قط متجر �ض����لفريدج �لتاريخي 

في يد رجال مال يهود ��ضتولو� عليه بدهاء ومكر وتخطيط طويل( �ص12
تب����دو �لحرفي����ة �لعالي����ة في ت�ض����يير �لحو�دث �لمتفرقة �لحا�ض����لة ف����ي �أماكن 
�ض����تى وتو�ريخ متعددة ب�ضا�ضة و�ض����ط زخم معلومات ت�ضاف �إلى معرفة �لقارئ 

وذلك عبر: 
1 – �لتنق����ل بي����ن �لأزمن����ة �لموغلة في �لقدم و�ض����وًل �إلى ع����ام 1987 و�نطاق 
�نتفا�ض����ة �لأر�ص �لمحتلة �لأولى ور�ض����ق �لأطفال �لفل�ض����طينيين �لأبطال جنوَد 
�لحت����ال و�لُمدّرع����ات »�لإ�ض����ر�ئيلية« بالحجارة تز�مناً مع ق�ض����ائد نز�ر قباني، 

توفيق زياد و�ضميح �لقا�ضم: تقّدمو�/ كل �ضماء فوقكم جهنم... �ص18
2 – �نتقالت في �لأمكنة من لندن �إلى �لوليات �لمتحدة ففرن�ضا وفل�ضطين 
ثم �لعر�ق و�ض����وًل �إلى �لب�ض����رة ورمِي �بنه عمار للدبابات �لإنكليزية بالطابوق، 
ف�ض����ار لقب����ه �ض����ياد �لإنكلي����ز، وهو �لذي �رتقى �ض����هيد�ً �إل����ى �ل�ض����ماء، وقوفاً عند 
�لحا�ض����ر �لآن: )�ض����رحت بعيد�ً ولكن �آمنة باغتتني ب�ضوؤ�ل مفاجئ: »وهل توجد 
ِنعت في �لعر�ق؟«  فذّكرته:  �ضاعة مثلها – تق�ضد �ضاعتها ماركة Storm– �ضُ
- كانت عندنا �ضناعات كثيرة باباتي، ولكن عا�ضفة �ل�ضحر�ء دمرت كل �ضيء( 

�ص14.
و�إذ تلّح �بنته في �ل�ضوؤ�ل يرّد عليها بحزم:

ِنع في �لعر�ق. - لدينا ما هو �أجمل من �ضاعتك وقد �ضُ
ولأنها تنتظر تو�ضيحاً قلُت:

ِنع في �لعر�ق. - عمار �ضُ
“وكانت �بت�ض����امة عمار تماأ �لجد�ر وقد لمحنا نق�ض����اً ف�ض����ّياً لأ�ضد بابل ُيزّين 
�ضاعته” �ص22 في تاأكيد على �لمقاومة طريقاً للحياة �لحرة �لكريمة و�أننا �أهل 

لها وهي �ضناعة محلية بالتاأكيد. 
����م ق�ض�ض����ه  �لق�ض����ة �لثاني����ة: »كاليري ماريا« يفتتحها بالمقطع �لأول، �إذ ُيق�ضِّ

�ل�ض����بع �لتي تت�ض����ّمنها �لمجموع����ة �إلى مقاط����ع ُمرّقمة وقد 
يعنون بع�ضها:

)ف����ي �ض����الة �لعر�����ص �لت����ي تنتع�����ص م����ع م�ض����ية “ماري����ا” 
�لر�ق�ض����ة وخ�ضات �ضعرها �لأ�ض����قر بينما “�آر�م” ينظر �إلى 
�ض����ورة �ل�ض����يد �لم�ضيح ويبكي، ر�آهما ي�ض����اركانه �لبكاء، وعلى 
حالت����ه ه����ذه ر�أته “ماري����ا” وتعّرفت �إليه في �ض����قتها �لقريبة 

من “كاليري ماريا” في “ديترويت”/�أميركا:
- عر�قي من كرد�ضتان.

ويحكي لها �لاجئ �لعر�قي ق�ضته �لماأ�ضاوية �لمفجعة، ف� 
“تغيِّر حكاياته حياة ماريا �لتي تعلق �ض����ورة �أم حمد �لمر�أة 
�لعر�قي����ة م����ن ع����رب �ل�ض����ماوة، و�لت����ي ي�ض����ميها �أم����ه: “كانت 
�أم����ي ب����ل �أكثر”�����ص29 في �ض����قتها �أعلى �لكالي����ري وقد فكرت 

بتخطيطات �أولية لم�ضاهد عدة كي ُتدّون �أفكارها...
وهنا يلجاأ �لقا�ص ببر�عة فنية �إلى م�ضهديات مرقمة في عملية ��ضترجاع لما 
تعر�����ص ل����ه �آر�م وعائلته بادئاً بم�ض����هد حب رومان�ض����ي، فالحياة كان����ت قبل وقوع 
�لح����رب جميل����ة وها هو جارهم “�ضرب�ض����ت” يترنم ب�”تانيا” �لت����ي وقفت قبالته 
نها �آر�م على �للوحة بخط يده، و�إذ يورد  با�ض����مة وهو يردد �أغنية لقادر كابان، دوَّ

�لقا�ص ن�ص �لأغنية باللغة �لكردية من دون تعريب فكاأني به يقول: 
- حت����ى تك����ون عر�قي����اً عليك �أن تفهم لغة �أخيك �لكردي و�أنتما تتقا�ض����مان معاً 

�لهو�ء �لعر�قي �لمنع�ص.
خال �لق�ضة تتذكر ماريا حكاية �آر�م عن بكاء �لنا�ص وحزنهم �ل�ضديد.

ول �أن�ض����ى �لم�ض����هد �لمفج����ع: )قتلوه����م جميعاً بالر�ض����ا�ص ودفنوه����م في بئر 
مظلم����ة كبي����رة و�حدة وكان معهم، �أ�ض����ابته ر�ضا�ض����ة �أو �أكثر، وغطاه “�ل�ض����فل” 
بالتر�ب كما غطاهم وكاد يختنق، لكنهم رفعوه فوقهم لينجو فم�ضى وهو ي�ضعل 

ويتعثر، كانت �لكاب تنبح من بعيد، وكان يم�ضي باتجاه �ل�ضوء( �ص28
ليختم �لر�وي ق�ض����ته بالعودة �إلى معر�ص �ل�ض����ور �لذي نظمه بع�ص �ل�ض����بان 
بُعجالة هناك حيث ظهرت ماريا وهي ت�ضاأله عن معنى �للوحة �لتي وقف �أمامها 

باكياً بحرقة:
)فاجاأن����ي ظهوره����ا �أمامي، ثوبها لم يكن �أ�ض����ود كثياب �لما�ض����ين على �ل�ض����ارع، 
ناً، فاخت�ض����رت، ولم �أ�ض����تطع �لإطالة، كنت �أحك����ي و�أبكي غير �أنَّ  ولكن����ه لي�ص ملوَّ
�لمترج����م �أط����ال �لترجم����ة، فر�حت ماري����ا تبكي. عرف����ت �أنَّ ��ض����مه �آر�م، و�أنَّه من 

كرد�ضتان، ور�أيت دموعه...( �ص34
ة �لقا�ص وجر�أته حين يفتتح ق�ض����ته ب�ض����مير �لمتكلم )�أنا(  ناحظ بجاء قوَّ
له �لم�ض����وؤولية كاملة عن مو�قفه و�آر�ئه �لج�ض����ورة، ولكنَّه بعد �ض����وؤ�ل  �لذي يحمِّ
�آر�م عن �ضبب مجيئه �إلى �لكاليري، و�إجابته �لمقت�ضبة، يدمج �ضوته مع �ضوت 
ماريا بقوله: “و�بت�ضمت ماريا”، ليف�ضح �لمجال مت�ضعاً لآر�م كي ي�ضرد حكاياته 
في م�ضهديات �ضت موؤثرة وم�ضوقة لتكون �أكثر وقعاً وفجائعية في نف�ص �لقارئ 
م����ن �ل�ض����رد �لع����ادي بينما ماريا تر�ض����م تلك �لحكايات في تخطيط����ات عدة. وقد 
ى �لقا�ص نف�ض����ه با �أدنى تدخل على مدى �ض����فحات �ضت �أي�ضاً �إعطاًء لاآخر  نحَّ
حق����ه ف����ي �لتعبي����ر عن ماأ�ض����اته �لفظيع����ة، وكذلك فجيع����ة لاإمام �لح�ض����ين، كي 
تتع����دد �لأ�ض����و�ت في �لق�ض����ة موؤكد�ً تاآخيه ف����ي �لهم �لمفجع م����ع �أخيه �لعر�قي 
�لكردي، تقا�ضمهما ماريا �لأميركية �بنة دتيرويت هذ� �لتاآخي �لإن�ضاني �لنبيل. 
ف����ي �لق�ض����ة �لأخي����رة “خارط����ة و�دي �لجم����ل” تاأتي �لخط����ورة م����ن �أن بطلها 

معل����م ف����ي مدر�ض����ة و�لمعلم عادة �ض����احب ر�ض����الة في �لدع����وة �إلى �لعل����م وتنوير 
����ه هنا يوؤيد وجود روبورتات غريبة، ت�ض����در �أ�ض����عة  �لعق����ول و�لعد�ل����ة و�لحق، لكنَّ
د فائدتها بينما تاميذه ي�ض����تمعون �إليه وهم م�ضتقبل هذ�  من نوع خا�ص، ويوؤكِّ
�ل����و�دي �ل����ذي يرمز �إل����ى �لوطن �لعربي ل �ض����يما وقد تجز�أت خارطت����ه �إلى �أكثر 
م����ن ع�ض����رين قطعة، ور�حت كل قطعة تبتعد عن �ض����و�ها متناف����رة معها. �ص69. 
وهذ� في �لو�قع حال �لأقطار �لعربية �لآن بينما تلميذه �ل�ض����غير »�ض����اد« و�للغة 

�لعربية لغة �ل�ضاد كما نعلم يوؤكد:
- ت�ض����ّنى ل����ي يا �أ�ض����تاذ �أن �أفح�ص عينة من �لأ�ض����عة �ل�ض����ادرة ع����ن �إحدى �لبقع 
فوجدتها عك�ص ما و�ضفت ل تحوي �أي فوتونات �أو بوؤر�ت م�ضيئة وهي لي�ضت �إل 
�أ�ض����عة حارق����ة ل تت����رك �أي �أثر للحياة في �لمكان �ل����ذي تمر فيه �ص68 فناحظ 
�أنَّ �لتلميذ “�لطفل” هو �ض����احب �لر�أيِّ �لمخالف لر�أيِّ �أ�ض����تاذه �لخنوع �لد�عي 
ا يعطي �لطفولة دورها في بناء �لم�ض����تقبل �لو�عد،  لوج����ود �لغري����ب �لمحتلِّ ممَّ
لتجيء �لنهاية حدثاً مهماً ومفارقاً ُينبئ عن ��ض����تحالة بقاء �لو�ض����ع على ما هو 
عليه في �لوطن �لعربي من تحكم هذه �لروبوتات و»�لكو��ض����ر« �لتي تحيط بكل 

قطعة من خارطة و�دي �لجمل، وهي مبتهجة فرحة:
)�إن ع����دد�ً م����ن �لجم����ال �لجامح����ة �لتي لم تخ�ض����ع لاأمر �لو�ق����ع طّوحت في 
�أثناء ثورتها باأحد �لروبوتات و�أن مجاميع جديدة من �لبدو �ل�ض����عاليك، ونحن 
�لع����رَب عن����د �لغرب كلُّنا ب����دو، بد�أت بالظه����ور تعلن تمردها...( �ص69 في �إ�ض����ارة 
جلية �إلى م�ضروعية �لمقاومة و�ضرورتها من �أجل �إقر�ر حق �لب�ضر في �أي مكان 
من �لعالم �أن يعي�ض����و� كما يريدون بحرية وكر�مة وعزة من غير �أن ت�ض����تعبدهم 

�أو ت�ضتبد بخير�تهم �أو تقرر م�ضيرهم �أي قوة طاغية مهما كانت.
ختاماً �أ�ضاأل:

����ته �لأخيرة �أنَّه����م في �لغ����رب ينظ����رون �إلينا ك�  ه����ل ق�ض����د �لقا�����ص بعن����و�ن ق�ضَّ
ر �إلى  ، فالخارطة توؤ�ضِّ “خارطة” فح�ضب، بعيد�ً عن وجودنا وح�ضورنا �لإن�ضانيِّ
تو�ض����ع �لبلد�ن و�لمناطق، وهي قابلة للتق�ض����يم كما ح�ض����ل في �تفاقيَّة �ض����ايك�ص 

بيكو �لم�ضوؤومة؟ 
)َزيد �لنار( للقا�ص جابر خليفة جابر مجموعة ق�ض�ضية تحتوي �ضبع ق�ض�ص 
متع����ددة �لم�ض����امين و�ل����روؤى �لفكري����ة �لمتنوع����ة يق�ض����م �لقا�����ص كًا منه����ا �إلى 
مقاطع مرقمة وقد يعنون بع�ض����ها وهي م�ضغولة ب�ضردية باهرة وح�ضا�ضية فنية 
عالي����ة �إذ يب����رع جاب����ر ف����ي �لمز�وجة بي����ن �لفن����ي و�لجمالي وبي����ن �لأيديولوجي 
�لخفي �لمبثوث �ضمن تافيف �لن�ص �ل�ضردي تحقيقاً لمهمة �لإ�ضاح �لثقافي 
�لأخاقي وتاأكيد�ً على �لمقاومة طريقاً لحياة �أف�ض����ل غد�ً ولكنني �آ�ض����ف لورود 

�أغاط لغوية فيها �أذكر منها على �ضبيل �لمثال ل �لح�ضر:
وهو بعد �ضاب طري في �ل�ضاد�ضة ع�ضر �ص13 )ع�ضرة(

لم �أكن �أَر �لوقت فيها �ص15 )�أرى(
تعرفت عليه و�أنا طالب في �لبتد�ئية �ص36 )�إليه(

لأنهم ي�ضلون ويقر�أون �لقر�آن �ص44 )ويقروؤون(
�أرج����و م����ن كل قلب����ي �أن تعرفونه �ص63 )تعرفوه( وغيره����ا... ذلك �أنَّ  �أغاطاً 
����ة كهذه،  ُت�ض����يء �إلى هذه �لمجموعة �لق�ض�ض����يَّة �لمبدعة ذ�ت  ����ة �أو مطبعيَّ نحويَّ

ه �لخد�ص �للوحة �لفنيَّة �لر�ئعة. �لجمالية �لرفيعة، وت�ضوهها كما ي�ضوِّ
»زيد �لنار« مطبوعة في لبنان، وهي �إ�ض����د�ر د�ر �لمكتبة �لأهلية في �لب�ض����رة/ 

�لعر�ق عام 2017.

المقاومة في الفنِّ القصصي الحديث
)مجموعة َزيد النار لجابر خليفة جابر أنموذجًا(

القصيدة الومضة
ج����ذر مفردة وم�ض����ة هو �لفعل �لثاث����ي »َوَم�َص« �أي ب����َرَق �أو لمع، وقد 
�أوجد �لنقاد م�ض����طلح �لوم�ضة �ل�ضعرية لمقاربته بفعل �لوم�ضان لكون 
�لوم�ض����ة �ل�ض����عرية ت�ض����به �لموجة �ل�ض����وئية من حيث ق�ضرها و�ضرعتها 
وم����ن ثم �نفا�ض����ها كخي����ط �لنور �ل����ذي يقدر عل����ى �ختر�ق ثقب �ض����غير 
لي�ض����يء �أنحاء غرفة مظلمة، تماماً كانط����اق ما تخّمر في خبايا �لروح 
�ل�ض����اعرة لين�ض����كب ف����ي عب����ار�ت �إيحائي����ة تجع����ل �لمتلق����ي يفه����م كنهه����ا 
في�ض����اب بالع����دوى �ل�ض����عورية دون �أن يبح����ث ع����ن تف�ض����ير له����ا، ودون �أن  
ي�ض����األ لماذ� وردت �لمفردة �أو �ل�ض����ورة بهذ� �ل�ضكل؟ �أو لماذ� قال �ل�ضاعر 
ك����ذ� وكذ�؟ وهذ� يذكرن����ا بز�ئر كان يتجّول في معر�ص للفن �لت�ض����كيلي، 
وتوّقف �أمام لوحة لزهرة �لأ�ضاليا ليقول: �إن زهرة �لأ�ضاليا في �للوحة 
لي�ض����ت كما ه����ي في �لطبيعة، فاأجاب����ه �أحدهم: لك����ن �أل تتمناها �أن تكون 

كما هي في �للوحة فابت�ضم وقال: ليتها...
ظهرت ق�ضيدة �لوم�ضة ك�ضكل فّني حديث له عاقة بال�ضعر، فال�ضعر 
عملي����ة خلق متجدد وقاب����ل للتماهي مع �لمتغير�ت، وهو مح�ُص مغامرة 
تغ����ري �ل�ض����اعر عل����ى ركوبه����ا... يق����ول يو�ض����ف �لخ����ال: »نحن نج����دد في 

�ل�ضعر ل لأننا قررنا ذلك بل لأن �لحياة بد�أت تتجدد فينا وتجددنا«.
وكان ظهور �لوم�ض����ة في �ض����تينيات �لقرن �لع�ضرين حين كتب �ل�ضاعر 
�لفل�ض����طيني ع����ز �لدي����ن �لمنا�ض����رة �لق�ض����يدة �لق�ض����يرة �لت����ي �ض����ماها 
»توقيعة«، ونعلم �أن ��ضم �لتوقيعة هو »��ضم مّرة« كاأن نقول توقيع �لمطر 
�أي هطوله على بقعة محددة دون غيرها ولمرة و�حدة يقول �لمنا�ضرة:

و�ضْلُت �إلى �لمنفى 
في كّفي ُخّفي حنيْن

حين و�ضلُت �إلى �لمنفى �لثاني
�ضرقو� مني �لخّفيْن

وفي �ل�ض����بعينيات بد�أ فن �لوم�ض����ة يتبلور على �أيدي �لكثيرين ومنهم 
�ضعر�ء كبار، يقول �ل�ضاعر �لعر�قي  �أحمد مطر:

قر�أُت في �لقر�آْن
»تّبْت يد� �أبي لهْب«

فاأعلنْت ر�ضائُل �لإذعاْن
»�أّن �ل�ضكوَت من ذهْب«

هك����ذ� تقوم �لوم�ض����ة �ل�ض����عرية على �لخت����ز�ل و�لتكثيف مث����ل �لدفقة 
�لم�ض����حونة بطاقة روحية، و�إيحاء�ت ت�ض����كل قرينة للمعنى دون �لإف�ضاح 

عنه، بل �إن �لتنا�ّص يكفي لتاأدية غايتها.
يقول �ل�ضاعر �لإمار�تي حبيب �ل�ضايغ:

َمْن ذ� بين �لطْلقِة و�لطْلقْة
ينك�ُص �َضعَر �لأ�ضماْء

لتكون كعادتها
جثثاً طافيًة فوق �لماْء؟

ن����رى هن����ا ق����درة �ل�ض����اعر عل����ى ��ض����تخد�م �لنزياح����ات لياأخ����ذ �لمفردة 
�إلى مو�ض����ع مغاير عما �عتدناه في ��ض����تخد�مها لتعطينا دللت جديدة 

و�أحياناً م�ضحونة بالتوتر �لمتلب�ص  بالرمز.
�لحقيقة؛ �إن �ض����اعر �لوم�ضة يغامر في رحلة يبحث فيها عن ��ضطياد 
�لمف����ردة كال�ض����ياد �ل����ذي يج����وب �لغاب����ة لي�ض����طاد �لغز�لة، مع ف����ارق �أنه 
ي�ض����طادها ليزه����ق روحها ويعي�ص هو، و�ل�ض����اعر ي�ض����طاد �لمفردة ليعيد 

خلقها فيحيا بها وتحيا دللتها في �لآخرين.
ومما كتبُت في �لوم�ضة �ل�ضعرية:

في �لهزيِع �لأول 
حلْمُت �أني �أق�ّضُر �لملَح عن عينيَك

وفي �لهزيع �لثاني
وجْدُتني �أق�ُضُر �لملَح عن عينّي

طوباَي لأني لن �أر�َك
بعد �ليوم...

ه����ذ� وق����د تاأثر �ل�ض����عر�ء �لعرب بالحد�ثة �ل�ض����عرية وما بع����د �لحد�ثة 

بال�ض����عر�ء �لغربيي����ن �لذي����ن �أنزلو� �ل�ض����عر من برجه �لعاج����ي فخرج من 
�لذ�ت �لمغلقة ليعانق ذو�ت �لآخرين و��ضتحال �إلى كائن يعي�ص همومهم، 
كم����ا تاأثرو� بفّن »�لهايكو« �ليابان����ي وهو فن قديم جد�ً في �ليابان وذلك 
من خال ترجمته �إلى �للغة �لعربية، ولحقاً من خال �ضهولة ترجمته 
�إلكترونيا عبر �لإنترنت، وموؤخر�ً بد�أنا ن�ض����هد �نت�ض����ار �لوم�ضة �ل�ضعرية 
ف����ي كت����ب مطبوع����ة وعل����ى �ض����فحات �لتو��ض����ل �لجتماع����ي م����ع �لنتباه 
�إل����ى نقط����ة مهم����ة تتجلى بمغب����ة وق����وع �لبع�ص بادع����اء �ل�ض����اعرية حين 
ي�ضت�ض����هلون �لكتاب����ة، �أو حي����ن ل يتمكنون م����ن كتابة �لق�ض����يدة �لموزونة 
فيهرعون �إلى كتابات نثرية ل عاقة لها بال�ض����عر �لموزون ول بق�ض����يدة 

�لنثر ول بق�ضيدة �لوم�ضة...
ولعل من �أهم �أ�ض����باب ظهور �لوم�ضة �ل�ضعرية بغ�ّص �لنظر عن �لتاأثر 
به����ا لدى �ل�ض����عوب �لأخ����رى هو �لع�ض����ر �لمو�ض����وم بال�ض����رعة، ومعطياته 
وتعقيد�ته �لتي ��ض����تلبت �إن�ض����انية �لإن�ض����ان و�أرهقته بالقاقل و��ضتهلكت 
طاقات����ه ووقت����ه مم����ا �أثر عل����ى �لذ�ئقة �لجمعي����ة لدى �ل�ض����عر�ء من جهة 
ولدى �لقر�ء من جهة �أخرى، ف�ض����اعر �لي����وم مثقل بالهموم �لتي تتر�كم 
ف����ي ل وعيه وتتخمر في خو�ب����ي روحه، �إلى �أن تاأتي لحظة �لتجلي يكون 
فيها �ضاعر �لوم�ضة كالغيمة �لحبلى بالماء ل �ضبيل لها �ضوى �لنهمار، 
وبالمقاب����ل ن����رى �لق����ارئ ل يحتمل طويًا لي�ضت�ض����عر جم����ال �لمطولت 
و�لماحم، بل نر�ه كمن يمرُّ على خميلة �لورد ي�ضتاف عبيرها ويم�ضي، 
ونرى �أن كًا من �ل�ضاعر و�لقارئ يحتاج �إلى كوة ت�ضمح لروحه بالتحليق 
هنيه����ًة وتعود م�ض����حونة بالطاقة �لإيجابية من عو�لم �لجمال و�ل�ض����ام 

و�لنعتاق كما في قول �ل�ضاعر �ل�ضوري توفيق �أحمد:
لو كان لدي ما �أتمناه 

لتمنيت �أن �أعقد حو�ر�ً 
بين �لطو�غيت و�لمجانين 

بين �لأعو�د و�لم�ضانق 
بين �ل�ضكارى و�لحانات

بيني وبين �لمر�أة �لتي �ضرقت جو�لي
لتكلم ع�ضيقها 

به����ذ� �لتقاب����ل بين طرفي����ن قد يكون����ان متنافرين توؤدي �لوم�ض����ة �إلى 
وح����دة �لمو�ض����وع ف����ي زمن يغو�ص في �لتناق�ض����ات ولكن �ل�ض����اعر ين�ض����د 
غاي����ة و�ح����دة:  �لح����و�ر �لذي يعني ب�ض����كل ما �لوئام و�ل�ض����ام و�لا عنف 

كحاجة للروح �لإن�ضانية �لمرهقة.
�إن م����ا يمي����ز ق�ض����يدة �لوم�ض����ة ه����ذ� �لتكثي����ف �لمده�����ص �لمتك����ئ عل����ى 
خيال و��ض����ع، فال�ض����اعر ير�ضد حالة �أو حدثاً �أو موقفاً �أو فكرة من �لو�قع 
ولكن����ه يعبِّر عنها بلغة لي�ض����ت من �لو�قع، وبمفارق����ة تودي �إلى �لإدها�ص، 
�إن����ه يح����ّول بحر م�ض����اعره �لمتدفقة با ح����دود �إلى قطرة مكثفة �أ�ض����لها 
م����ن جين����ة ذلك �لبحر، �أو يمكن �أن �أقول �إنه يعت�ض����ر رحيق �آلف �لزهور 

ليحيلها �إلى قارورة عطر بمجرد فتحها يند�ح منها �لعبير دون حدود.
وهن����ا ل ب����د م����ن �لإ�ض����ارة �إل����ى �أن �لوم�ض����ة �ل�ض����عرية عل����ى �لرغ����م من 
�نت�ض����ارها في دنيا �لعروبة ومنها �ض����ورية فهي ما تز�ل تر�وح بين �لقبول 
وبين �لرف�ص، وبع�ض����هم يرف�ض����ون �ض����رعية �نتمائها لل�ضعر، ومن جهتي 
�أرى �أن �لكتاب����ة �ل�ض����عرية �ض����كل م����ن �أ�ض����كال �لمغام����رة �أو �لتجريب مهما 
كان �ل�ض����اعر متمر�ض����اً، وه����و بطبيعت����ه ف����ّن يك����ره �لتمو�ض����ع ويت����وق �إل����ى 
�لتحلي����ق بخاف �لأجنا�ص �لأدبي����ة �لأخرى فهو قابل للتجدد و�لتماهي 
م����ع �لع�ض����ر، ول����ذ� ف����اإن �أي ن�����صّ يت����رك �أث����ره ف����ي �لمتلقين هو ق�ض����يدة 
جيدة بغ�ّص �لنظر عن جن�ض����ه �ض����و�ء �أكان بق�ضيدة �لعمود �أو �لتفعيلة �أو 
�لوم�ض����ة... ومن يعلم ما يخفيه م�ضتقبل �لحركة �ل�ضعرية فقد يرف�ص 
�أحد هذه �لأنماط وقد ي�ضتحدث نمطاً جديد�ً �أكثر حد�ثة من �لوم�ضة، 
وف����ي جميع �لأح����و�ل �أرى �أل يتخلى �ل�ض����اعر عن �لإيقاع �لُمتمو�ض����ق في 
�أي جن�ص �ض����عري وعن �لقت�ض����اب لأنهما من �أهم �أركان �ل�ض����عر، كما �أرى 
�أنه يمكن للق�ض����يدة �لعمودية و�لتفعيلة �أن تت�ض����من �ض����كًا من �لوم�ضة 

�ل�ضعرية في بيت �أو في �ضطره.

�حت�ضنت جامعة حلب فعاليات �ليوم �لعربي للغة �لعربية في مدرج كلية 
�لطب �لكبير بم�ضاركة �تحاد �لكتاب �لعرب. 

ت�ض���منت �لحتفالي���ة ث���اث جل�ض���ات تمح���ورت عناوينها ح���ول �لتناف�ص 
�للغ���وي ومكان �للغة �لعربية في���ه، و�لعربية لغة �لعالم على �متد�د قرون، 

وحلب �ضيف �لدولة و�لمتنبي و�أبي فر��ص �لحمد�ني.
و�أ�ض���ار  �لدكت���ور �بر�هي���م �لحدي���د �أمين فرع جامعة حل���ب لحزب �لبعث 
�لعربي �ل�ض���تر�كي �إلى �أن �لحتفالية جاءت للتاأكيد على �أن �للغة �لعربية 
�ض���تكون م���ن �أهم و�ض���ائل �لتعليم كونها �ض���مة ثقافية تعبر ع���ن هوية �لأمة 
�لعربي���ة تخت���زن ت���ر�ث �ل�ض���عوب وتحاف���ظ عل���ى مقوم���ات �لعروب���ة م���ن 
قي���م ومب���ادئ وثقاف���ة وتقاليد، م�ض���ير�ً �إلى �لبي���ان �لذي �أ�ض���درته �لقيادة 

�لمركزية لحزب �لبعث �لعربي �ل�ضتر�كي في يوم �للغة �لعربية .
وبدوره �ض���دد د.محم���د �لحور�ني رئي�ص �تحاد �لكتاب �لعرب في �ض���ورية 
على �أن هذه �لحتفالية هي خطوة جادة لاحتفاء باللغة �لعربية و�لحفاظ 
عليها، حيث �آن �لأو�ن للعمل على ��ض���تر�تيجية ثقافية معرفية من �ض���اأنها 
�لحفاظ على �للغة �لعربية وتعزيز ح�ض���ورها �لعريق في �لتربية و�لتعليم 
و�لإعام ومختلف مجالت �لحياة وبالتالي تقوية دعائم عروبة �لمجتمع 

وتح�ض���ينه من محاولت �إ�ض���عاف �للغة �لعربية و�لنيل منها ول�ضيما لدى 
�لجيل �لجديد..

ب���دوره �أ�ض���ار د. عي�ض���ى �لعاك���وب ع�ض���و مجم���ع �للغ���ة �لعربي���ة �إل���ى �أن 
�لحتفالية تاأكيد و��ضح على �لعروبة �لتي هي �أ�ضا�ص �لنتماء، ومن جهته 
بين د.ح�ضين جمعة �أ�ضتاذ �للغة �لعربية في جامعة دم�ضق �أن �للغة �لعربية 
تمثل �لثقافة وتج�ضد �لهوية، موؤكد�ً على �ضرورة �إياء �للغة �لعربية �لتي 
ترتب���ط بالتاري���خ و�لهوي���ة و�لثقاف���ة كل �لهتم���ام و�لرعاي���ة و�لعناي���ة من 
مثقفي �لوطن �لذين يمتلكون �لأخاق و�لمعرفة وبالتالي ي�ض���اهمون في 

بناء وخدمة �لوطن .
وعل���ى هام����ص �لحتفالي���ة �ألق���ى �ل�ض���اعر محمد ح�ض���ن �لعلي و�ل�ض���اعر 
د.جه���اد محم���د طاه���ر بكفلون���ي، ود. عي�ض���ى �لعاك���وب ق�ض���ائد �ض���عرية، 
ت�ض���منت �لفعالي���ة تكري���م كل من ) د. ج���ورج جبور، د. عي�ض���ى �لعاكوب، د. 
�أحم���د محم���د ق���دور، د. �ض���اح ك���ز�رة، د. فايز �لد�ي���ة، د. ح�ض���ين جمعة(، 
و�فتت���اح معر����ص “�لت�ض���كيل بالعربية “ بم�ض���اركة مجموعة م���ن �لفنانين 
)�أحم���د �لقا�ض���م ، �أ�ض���امة عيرو����ص ، خل���دون �لأحمد( وذلك ف���ي قاعة �بن 

بيطار في كلية �لطب ..

اتحاد الكتاب العرب يشارك في 
احتفالية اليوم العربي للغة العربية 

في جامعة حلب

ويزهر آذار موسمًا ثقافيًا يانعًا في اتحاد الكتاب العرب

�تح���اد  ف���روع  �حت�ض���نتها  ومهرجان���ات  ثقافي���ة   �أعر�����ص 
�لكت���اب �لع���رب ف���ي �لمحافظ���ات �ل�ض���ورية بمنا�ض���بة �أعي���اد 
�آذ�ر و�ليوم �لعالمي لل�ض���عر وي���وم �للغة �لعربية و�للغة �لأم، 

بم�ضاركة مجموعة كبيرة من �لزماء �أع�ضاء �لتحاد.
وق���د �أق���ام ف���رع ريف دم�ض���ق مهرجانه �ل�ض���عري بمنا�ض���بة 
�لثاث���اء  ظه���ر  �لأم  �للغ���ة  وي���وم  لل�ض���عر  �لعالم���ي  �لي���وم 
2022/3/15 ف���ي مبنى �لتحاد بالم���زة، ودعا فرع �لقنيطرة 
لحتفالية �ليوم �لعالمي لل�ضعر ظهر �لأربعاء 2022/3/16.
�أقي���م  �ل���ذي  �لخا����ص  مهرجان���ه  �لاذقي���ة  لف���رع  وكان 
بالتعاون مع كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�ضانية بجامعة ت�ضرين 
ف���ي قاع���ة �لموؤتم���ر�ت بالكلية ظه���ر �لأربع���اء 2022/3/16، 

وق���د �حتفل ف���رع طرطو�ص باليوم �لعالمي لل�ض���عر بم�ض���اركة 
مجموعة كبيرة من �ل�ضعر�ء و�لزماء �أع�ضاء �لفرع.

وبم�ض���اركة و��ضعة من �لزماء �ل�ضعر�ء وح�ضور جماهيري 
كثيف رغم برودة �لطق�ص، جرت �حتفالية فرع دم�ض���ق لتحاد 

�لكتاب �لعرب ظهر �لأربعاء 2022/3/16 في مقر �لفرع.
ولحل���ب ح�ض���تها من �لحتفالت حيث �ض���ارك ف���رع �لتحاد 
فيه���ا باحتفالي���ة جامع���ة حل���ب بمنا�ض���بة �لي���وم �لعرب���ي للغة 
�لعربي���ة، �إ�ض���افة �إل���ى مهرجان �ل�ض���عر �لذي �حت�ض���نه �لفرع 

خال يومي 16 و2022/3/17.
وقد �ض���اركت باقة من �ض���عر�ء �ل�ض���ويد�ء في مهرجان �أقامه 
�لف���رع ف���ي ي���وم �ل�ض���عر �لعالم���ي، لت�ض���ارك باق���ة �أخ���رى ف���ي 

�لملتقى �ل�ضعري في درعا بقاعة محا�ضر�ت �لمركز �لثقافي.
وبمنا�ضبة �أعياد �آذ�ر نظم فرع �لح�ضكة حفًا تكريمياً لأدباء 
�لمحافظة: )�لباحث د. خلف �لجر�د، �ل�ض���اعرة جازية �ل�ضيخ 
علي، �لقا�ص محمد نديم، �لباحث د. �ضهيل عرو�ضي، �لباحث 
�ض���الح �لم�ض���لط و�لباح���ث محم���د �ل�ض���موري و�لأدي���ب ع���اء 
�لدي���ن ح�ض���ن(، �إ�ض���افة �إل���ى مهرجان �ل�ض���عر �لذي �حت�ض���نه 

بتاريخ 20222/3/16 .
�متد مهرجان حم�ص �ل�ضعري خال يومين في مقر �لفرع 
ب�ضارع �لغوطة،  و�حتفى فرع حماه بيوم �ل�ضعر �لعالمي خال 

ثاثة �أيام في �لمر�كز �لثقافية بحماه و�ضلمية وم�ضياف.



 �ض���كَل �لإره���اُب منعطف���اً مظلم���اً عب���ر �لتاري���خ، ومن���ذ �لق���دم ف���ي �لم�ض���ار �لن�ض���اني، �ضيا�ض���ياً 
وثقافياً و�جتماعياً و�قت�ض���ادياً وع�ض���كرياً، من حيث حجم �لماآ�ض���ي و�لكو�رث، من �إباد�ت جماعية 
و�غتي���الت وت�ض���فيات ج�ض���دية، وح�ض���ر ف���ي �لمعتقات و�ل�ض���جون ، ومن تهجير ق�ض���ري و�خفاء 
لمعالم جثث �ل�ض���حايا بو��ض���طة �لحرق ،ومن تدمير ج�ض���دي بحروب نف�ضية في �لمنافي وغ�ضل 
لاأدمغة. وتعددت مظاهر �لإرهاب، �إرهاب �لأفر�د و�لجماعات و�إرهاب �لدولة، وتعددت عناوينه، 
م���ن تط���رف فكري و�إيديولوجي �إلى تطرف �ضيا�ض���ي وع�ض���كري )�لحركات �لعن�ض���رية �لفا�ض���ية، 
كالحركة �ل�ض���هيونية �لعالمية، وحركات �لتمييز �لعن�ض���ري، كالأبارتهايد �لتي كانت �ض���ائدة في 
جن���وب �أفريقي���ا، وفل���ول �لحركة �لنازي���ة باأوروبا، وح���ركات �لتطرف �لديني �لم�ض���يحي باأمريكا، 
وم���ن تط���رف متوح����ص ف���ي �لمج���ال �لقت�ض���ادي و�لمالي و�لتج���اري، �ل���ذي ل ي�ض���تقيم �إلَّ على 
�إره���اب مافي���ات �لإتج���ار في �لب�ض���ر و�لمخ���در�ت و�لأ�ض���لحة، ودور �ل�ض���ركات �لعاب���رة للقار�ت في 
ر�ض���م خطوط �لإرهاب �لدولي و�لع�ض���كري من �أجل �ل�ضيطرة على مقدر�ت �لبلد�ن وثرو�تها كما 
ح�ض���ل في باد �لر�فدين و�ل�ض���ام، وغيرها من �لبلد�ن �ض���و�ء �إبان مرحلة �ل�ضتعمار �لمبا�ضر، �أو 
�لمرحلة �لحالية، حيث �ضكل �لإرهاب م�ضل�ضًا من �ل�ضر�عات د�خل �لبلد �لو�حد، وبين �لبلد�ن 
�لمجاورة، ف�ضكل بذلك عبئاً على �ضيادة �لدول و�لتي ��ضتهدفت في موؤ�ض�ضاتها و�أجهزتها �ل�ضيادية 
لزعزع���ة �لبل���د�ن �لطامحة لا�ض���تقر�ر و�ل�ض���لم و�لتق���دم، و�إذ� كانت �لب�ض���رية قد عان���ت كابو�ص 
�لإرهاب في �أوروبا و�أمريكا خ�ضو�ض���اً �إرهاب �لدولة �لتيوقر�طية با�ض���م �لكني�ض���ة وتعاليمها �لتي 
�أف�ضت �إلى �غتيال �لعلماء و�لمفكرين و�ل�ضيا�ضيين �لمثقفين ورجال �لدين �لمتنورين و�ضنقهم 
و�ض���حلهم، وم���ا �ض���لطته م���ن حروب ورع���ب �لم�ض���انق و�لمقابر �لجماعي���ة طلبا للرق���اب �لحاملة 
لنا�ض���ية �لفكر �لعقاني  و�لحرية و�لم�ض���او�ة و�لعد�لة �لجتماعية كحرب �لمائة �ض���نة �لدينية 
و�لت���ي �أتت على �لأخ�ض���ر و�لياب�ص، وما كر�ض���ته م���ن تطهير عرقي في عدد من بل���د�ن �أوروبا بما 
فيها �لتطهير �لعرقي لاأندل�ض���يين و�ض���عوب بلد�ن �أمريكا )�لهنود �لحمر( فكان �إرهاب �لكني�ضة 
�أكث���ر دموي���ة وبط�ض���اً، ق���د �أكل �أبن���اء �أوروبا ف���ي �لدين و�لع���رق و�للغ���ة �لمتعددة في �ض���ياق حرب 
�ض���ارية مك�ض���وفة بين تي���ار �لعقانية و�لتنوي���ر �لفكري في مجال �لفل�ض���فة و�لعقي���دة و�لحرية 
 �لفكرية، وبين �لتطرف �لكن�ض���ي و��ض���تبد�د �لدولة �لتيوقر�طية �لإرهابي في �لعهد �لفيود�لي..

�إنَّ ظاهرة �لإرهاب لي�ضت حالة نف�ضية �ضيكولوجية، �أو قدر�ً �ضيا�ضياً ل�ضيقاً بالدولة �لم�ضيرة، بل 
هو �طار لممار�ض���ة �لعنف و�لعتد�ء و�لأذية ب�ض���كل مبا�ض���ر وغير مبا�ض���ر، �ضمن م�ضار�ت متعددة 
ع�ضكرية وثقافية و�ضيا�ضية، �قت�ضادية ومالية، لن تزيد �لبلد�ن �لمت�ضررة �إّل �معاناً في �لتخلف 

و�لتكل�ص و�لنغاق، و��ض���تعار نار �لحرب �لطائفية و�لمذهبية و�للغوية و�لدينية في ظل ��ض���تمر�ر هيمنة �لدول �ل�ضتعمارية �لمكر�ضة 
لظاهرة �لإرهاب �لإقليمي و�لعالمي لأ�ضباب جيو��ضتر�تيجية مح�ضة تتعلق بالهيمنة و�لنفوذ، �أو ما ي�ضمى بعولمة �لقت�ضاد �لحتكاري 
وت�ض���ييد �لنف���وذ �لمال���ي، وما �لتيار�ت �لدينية و�ل�ضيا�ض���ية �لمتطرفة �إل تفا�ض���يل و�أدو�ت ديناميكية مجربة �ض���من ف�ضيف�ض���اء �لإرهاب 
�لعالم���ي، رغ���م تط���ور ثقاف���ة حقوق و�أ�ض���اليب �لدمقرطة في ت�ض���يير دفة �لحكم ودو�ليب �لقت�ض���اد ف���ي �لدول �لمتقدم���ة �إل �أنَّ �لدول 
�ل�ض���تعمارية �لكبرى ،لز�لت تتحايل على مكت�ض���بات حقوق �لإن�ضان لت�ض���ريف مظاهر �لإرهاب �لعالمي �ضد�ً على عدد من �لبلد�ن من 
�أجل تاأبيد �ل�ض���يطرة على منابع �لثرو�ت.. و�لأ�ض���ئلة �لموؤرقة �لتي تتبادر �إلى دهننا با�ض���تمر�ر، لماذ� ��ضتفحلت ظاهرة �لإرهاب و�حتلت 
م�ض���احة كونية و�أ�ض���حى �لإرهاب  عابر�ً للقار�ت  رغم �لتقدم �لتكنولوجي و�لثقافي و�لمعرفي �لفكري؟  كيف �ل�ض���بيل لتجاوز �ض���رطان 
�لإرهاب وتد�عياته �لمدمرة؟ �أل يعتبر �لفن عموماً و�لإبد�ع �ل�ضينمائي على وجه �لخ�ضو�ص، خارطة طريق �إن�ضانية �ضامية للتح�ضي�ص 
بمخاط���ر �لإره���اب ب���كل تجليات���ه وتد�عيات���ه �لكارثي���ة تف�ض���ي �إل���ى تحقيق بد�ئ���ل تربوية وفكرية ناه�ض���ة للنا�ض���ئة و�ل�ض���باب ومكونات 
 �لمجتمع �لمدني ،كاأفام �لأنيمي�ضن و�لأفام �لرو�ئية و�لق�ضيرة �ل�ضينمائية و�لتلفزيونية، وللتعريف �أكثر بهوية �لإرهاب و�نتمائه؟

دوافع وم�شببات االإرهاب االإقليمي والدولي:
�إّن مفه���وم �لإره���اب وج���د تف�ض���يره �لأمثل في �لعمق �لجتماعي و�ل�ضيا�ض���ي للمجتمعات و�لدول و�أ�ض���حى ظاه���رة �جتماعية ل تتاأثر 
بفعل جرمي لفرد، �أو مجموعة �أفر�د، بل هو نتاج و�قع محتقن بتناق�ض���ات �ض���ارخة، وبان�ض���د�د �لأفق �ل�ضيا�ض���ي على م�ض���توى �لحريات 
�لعام���ة و�لنهو����ص �لثقاف���ي، وه���و كذل���ك تعبير ع���ن و�قع معا����ص متفاعل بفئات���ه ومكونات���ه �لجتماعية، وتعبير �ضيا�ض���ي عم���ا تقوم به 
�ل���دول بتحدي���د مخاط���ر �لإره���اب، �إما بمعالجة م�ض���بباته، �أو تكري����ص مظاهره، حيث �لإرهاب ينمو ب�ض���رعة ملفتة، كالنار في �له�ض���يم، 
في بيئة غا�ضة بالف�ضاد �لقت�ضادي و�لمالي، وبتف�ضي �لرقابة �ل�ضيا�ضية و�لبولي�ضية على �لإنتاجات �لفكرية و�لعلمية و�لأدبية و�لفنية 
و�ل�ض���حفية لتمتد بذلك يد �لختطافات �لق�ض���رية و�لت�ض���فيات �لج�ض���دية و�لإكر�ه �لبدني دون محاكمات عادلة ومن�ض���فة، �لتي طالت 
�لأعام من مفكرين وعلماء و�أدباء و�ضيا�ضيين وفقهاء متنورين، لأ�ضباب فكرية، �أو �ضيا�ضية، وهذه �لم�ضاهد �لماأ�ضاوية �كتوت بها �أغلب 
�لبل���د�ن �لمتخلف���ة و�لبل���د�ن �لنامي���ة، منها �لبل���د�ن �لعربية كجزء ل يتجز�أ من هذ� �لم�ضل�ض���ل �لدر�مي في �لحياة �لعامة مع ت�ض���جيل 
بع����ص �لتط���ور�ت  �لحا�ض���لة في بع�ص �لبل���د�ن �لعربية في مجال �لحريات �لعامة وحقوق �لإن�ض���ان، وت�ض���جيل كذل���ك تنامي �لمطالب 
�ل�ضعبية �لعربية وتعبير�تها �ل�ضيا�ضية ومنابرها �لثقافية و�لإعامية، في تح�ضين �أو�ضاع �لعي�ص �لكريم و�لعد�لة �لجتماعية، و�لرفع 
من من�ضوب حرية �لإبد�ع و�لحريات �لعامة، و�إ�ضاح �لهياكل �لموؤ�ض�ضاتية للدولة و�لمجتمع، �لمنتجة مادياً وثقافياً على �أ�ض�ص �إ�ضاعة 
�ض���رح �لديمقر�طي���ة.. م���ن ه���ذ� �لمنطلق يمكن �عتب���ار ظاهرة �لإرهاب، قد �تخذت �ض���كلين ل ثال���ث لهما في معادلة �ل�ض���ر�ع �لعالمي 
ثقافي���اً و�ضيا�ض���ياً، فال�ض���كل �لأول لظاه���رة �لإرهاب وكما �أ�ض���لفنا، هو مح�ض���لة تر�كمات حياة م�ض���حونة بالنغاق �لثقافي وبال�ض���تبد�د 
و�له�ضا�ض���ة �لقت�ض���ادية و�لجتماعي���ة، و�ل�ض���كل �لثان���ي لظاهرة �لإرهاب، هو �ض���ناعة مختبرية بامتي���از، وذخيرة حية قابلة للت�ض���دير، 
ت�ضهر �لدول �ل�ضناعية �لكبرى �ل�ضتعمارية، على تنميتها لوج�ضتيكياً ومالياً ودعمها بما يلزم عبر و�ضائل �لإعام ثقافياً و�يدبولوجياً، 
نظرية)�ض���ر�ع �لح�ض���ار�ت( لهاتنكتون، وكذلك تطعيم مقولة )�لغرب و�لإ�ضام( بمان�ضيتات �إعامية معادية لق�ضايا �ل�ضعوب �لعربية 
و�لإ�ض���امية، ولاإن�ض���ان �لعربي باعتباره كائناً �إرهابياَ بمرجعية ثقافته �لدينية، مع ت�ض���كيل ل�ض���ور نمطية لاإن�ض���ان �لم�ض���لم، موجهة 
لل���ر�أي �لع���ام �لأوروب���ي و�لأمريك���ي و�لغربي عموماً، متمحورة في �للبا�ص كالحجاب و�لبرقع، و�للبا�ص �لأفغاني و�ألب�ض���ة �أخرى عاك�ض���ة 
للبيئة �لثقافية لاإن�ضان �لم�ضلم �لمتدين، بل و�أن بلد�نا غربية �أوروبية �تخذت �إجر�ء�ت قانونية �ضارمة في حرمان طالبات وتلميذ�ت 
يرتدي���ن �لحج���اب �عتب���ار�ً منهن �أنهن ي�ض���كلن �ض���ورة غير مبا�ض���رة لانغ���اق و�لتزمت و�لت�ض���به بالتطرف �لديني لجماعات �لإ�ض���ام 
�ل�ضيا�ض���ي، وهكذ� ��ض���تطاع �لإعام �لغربي ومر�كز �لقر�ر �لغربية �أن تخلق حالة نف�ض���ية جيا�ضة في تزييف �لحقائق �لو�قعية، وت�ضدير 
�لإره���اب عب���ر و�ض���ائط �لرعاي���ة �لدولية للجماع���ات �لمتطرفة، و�أغلبهم �ض���باب عرب وم�ض���لمون و�أجانب من مو�ليد �لبل���د�ن �لأوربية، 
�إ�ض���افة ل�ض���باب جاوؤو� من بلد�نهم �لعربية و�لإ�ض���امية �لأ�ض���لية بدو�فع �لحاجة و�لفقر وقلة ذ�ت �ليد، لت�ض���كل بذلك �لدول �لكبرى 
طابور� من قنابل �آدمية �رهابية، م�ضدرة �إلى بلد�نها �لعربية و�ل�ضامية، تحت م�ضميات عدة، تمهيد�ً لإعادة توطين �ضركاتها �لعابرة 
للقار�ت ،لا�ضتثمار في تجارة �ل�ضاح وخير�ت هذه �لبلد�ن، ولعل �آفة �لإرهاب �لعالمي قد �أ�ضاب هذه �لدول نف�ضها في عقر د�رها، كما 
ح�ضل في عدد من بلد�ن �أوروبا و�أمريكا و�إ�ضر�ئيل ..في مجرى ��ضتد�د هذ� �ل�ضر�ع �لعالمي �لموؤ�ض�ص على بو�عث �لإرهاب بكل �أ�ضكاله 
�لع�ضكرية و�ل�ضيا�ضية و�لأيدولوجية، �نبثقت م�ضاحات �لمو�جهة �لفكرية و�لإبد�عية و�لثقافية، للت�ضدي ولك�ضف زيف �لإرهاب �لمدمر 
لحياة �ل�ض���عوب وح�ض���ار�تها، باأدو�ت �لخلق و�لإ�ض���ر�ر �لعلمي و�لمعرفي، لتمثل �لو�قع �لحي في �ض���كله �لإيجابي، ومحاولة تعرية وجه 
�لماأ�ض���اة و�لظلم و�لتزييف ب�ض���ورة �لإبد�ع �لناطق، فكانت �ل�ض���ينما بكّل �إنتاجاتها �لأدبية من ق�ض���ة وق�ض���ة ق�ض���يرة ورو�ية ومن �إخر�ج 
و�ض���يناريو وتمثي���ل، خي���ر معب���ر جمالي عن ماأ�ض���اة �لإرهاب وتد�عيات���ه �لخطيرة، وكانت �لنخب���ة �لمثقفة من �لبد�ن �ل�ض���ناعية، بحكم 
�لتطور �لتكنولوجي و�لمعرفي وتطور حرية �لإبد�ع ر�ئدة في مجال �ضناعة �ل�ضينما و�لفرجة، و�أول من طرق باب �لك�ضف عن خلفيات 
�لإره���اب وم�ض���ادره وعو�مل���ه، حي���ث تعددت �لإنتاجات �ل�ض���ينمائية عن ظاه���رة �لإرهاب بمختلف م�ض���ار�ته، وكانت �ل�ض���ينما �لأمريكية، 
قد �ض���كلت �ألأ�ض���ا�ص �لكمي و�لنوعي في هذ� �ل�ض���ياق، من خال �ضل�ض���لة �أفام كثيرة منها �لهادف و�لجيد �لكا�ض���ف عن خلفيات �لإرهاب 
ومنابع���ه، ومنه���ا �لتج���اري �لمف�ض���ي �إل���ى �لترويج بهدف ربح���ي �أو بهدف �ضيا�ض���ي دعائي مغر�ص.. بع����ص �لأفام �لأمريكي���ة �لمتعلقة 

بظاهرة �لإرهاب في �لطرح و�لمعالجة
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قضايا وآراء
  كتب: د. لبيب قمحاوي

   �إن م���ا يج���ري ه���و ف���ي حقيقته مرحلة �نتقالي���ة بين ما هو 
قائم في �لعالم من جهة وما �ضيكون عليه �لو�ضع في �لم�ضتقبل 
من جهة �أخرى، مما يجعل �أدو�ت �ل�ض���ر�ع �لم�ض���تعملة تتر�وح 
بالتالي بين �لأ�ض���لحة �لتقليدية، و�لأ�ض���لحة �لم�ض���تقبلية �لتي 
ت�ض���مل �لح�ض���ار �لقت�ض���ادي و�لمالي بالإ�ض���افة �لى ��ضتعمال 
وتطبيقاته���ا  ج���د�ً  �لعالي���ة  �لرقمي���ة  �لتكنولوجي���ا  حج���ب  �أو 
�لمختلفة، بما في ذلك و�ض���ائل �لتو��ض���ل �لجتماعي وقدرتها 
عل���ى �خت���ر�ق �لحدود وعل���ى توجيه �لر�أي �لعام خ�ضو�ض���اً بين 

�أو�ضاط �ل�ضباب.
�أوكر�ني���ا  ف���ي  بالح���رب  �لمرتبط���ة  �لأح���د�ث  �إن متابع���ة     
وتطورها ت�ض���ير �لى مجموع���ة من �لموؤ�ض���ر�ت و�لحقائق �لتي 
�ضوف توؤثر في مجرى �لحرب من جهة وفي نتائجها من جهة 

�أخرى. وهذه �لموؤ�ضر�ت و�لحقائق هي:
�أوًل: و�قع �لأمور ي�ض���ير �إلى �أن �لتحاد �لرو�ض���ي لم يقع في 
�لف���خ �لأمريكي عند قر�ره �لتدخل �لع�ض���كري في �أوكر�نيا كما 
يعتق���د �لبع����ص. �إن ع���دم تج���اوب �أمري���كا و�لغرب م���ع مطالب 
رو�ض���يا �لأمني���ة �لمتك���ررة ق���د �أعط���ى رو�ض���يا �لوق���ت �لكاف���ي 
لدر��ض���ة �لخي���ار�ت �لبديل���ة ومنه���ا �لخيار �لع�ض���كري وم�ض���اره 
ونتائج���ه وتبعاته. وفي هذ� �ل�ض���ياق، من �لجدي���ر �لنتباه �لى 
�أن �لرئي����ص �لرو�ض���ي بوتين وموؤ�ض�ض���ات �لحكم �لرو�ض���ية ل بد 
من �أن تملك من �لح�ض���افة �ل�ضيا�ضية ما يوؤهلها لتوقع معظم 
�لإج���ر�ء�ت �لقت�ض���ادية و�لمالي���ة و�ل�ضيا�ض���ات �لت���ي �تخذته���ا 
�لولي���ات �لمتح���دة و�لغ���رب �ض���د �لتح���اد �لرو�ض���ي وحلفائ���ه، 
فاله���دف �لحقيق���ي بالن�ض���بة لأمريكا ل���م يكن �أوكر�ني���ا في �أي 
وق���ت م���ن �لأوقات، ب���ل كان �لتح���اد �لرو�ض���ي �ل���ذي كان و�عياً 

للمخطط �لأمريكي �لحقيقي.
ثاني���اً: �أمري���كا ل ته���دف �ل���ى وق���ف �لح���رب ف���ي �أوكر�ني���ا 
�أو �إنق���اذ �أوكر�ني���ا و�لأوكر�نيي���ن بق���در م���ا ته���دف �إل���ى هزيمة 
�لتح���اد �لرو�ض���ي و��ض���تنز�فه وتدمي���ر �قت�ض���اده حتى ل���و �أدى 
ذل���ك �إلى تدمي���ر �أوكر�نيا و�نهيار �أوروبا �لغربية و�قت�ض���اد�تها 
وتفكك �لتحاد �لأوروبي. فاأمريكا باخت�ض���ار ت�ضعى �لى تدمير 
ومن���ع  رو�ض���يا  لتدمي���ر  و�ض���يلة ومدخ���ًا  �لرو�ض���ي  �لقت�ض���اد 

عودتها قوًة عظمى تناف�ص �أمريكا في نظام دولي جديد متعدد 
�لأقطاب.

ثالث���اً: تق���ود �أمريكا �لآن حرباً �قت�ض���ادية �ض���د رو�ض���يا تحت 
عن���و�ن عقوبات �قت�ض���ادية. �لعقوبات و�لمقاطعة �لقت�ض���ادية 
�ل�ضر�ض���ة لرو�ض���يا م���ن �أمريكا و�لغ���رب هي بالنتيجة �ض���اح ذو 
حدي���ن، و�أوروبا �ض���وف تدفع �لثمن �لأكب���ر في نهاية �لمطاف. 
فالتح���اد �لرو�ض���ي هو �أكبر دولة في �لعالم في م�ض���احتها وهو 
�أغن���ى دولة في �لعالم في �لثرو�ت �لطبيعية. �لتحاد �لرو�ض���ي 
ه���و �ل�ض���ريك �لقت�ض���ادي �لطبيع���ي ل���دول �أوروب���ا �لغربية ول 
�ضيما في حقل �لغاز و�لنفط و�لمعادن حيث يزود �ألمانيا مثًا 
بالغ���از �لطبيعي بما يزيد عن 40% من حاجتها وهنغاريا %100 
م���ن حاجتها وكذ� �لعديد من �لدول �لأوروبية، بالإ�ض���افة �لى 
مع���ادن مث���ل �لني���كل حي���ث تمتل���ك رو�ض���يا 30% م���ن �حتياط���ي 
�لعالم وقد ت�ض���اعف �ضعر هذ� �لمعدن في �ل�ضوق �لعالمي بعد 
�لعقوب���ات بمقد�ر �أربعة �أ�ض���عاف خال يومي���ن، وكذلك معدن 
�لباليدي���وم حي���ث تنتج رو�ض���يا �ض���نوياً 91 طناً وه���ي �أكبر منتج 
ف���ي �لعالم من هذه �لمادة �ل�ض���تر�تيجية �لم�ض���تعملة في عدة 
�ض���ناعات منه���ا �ض���ناعة �لرقائ���ق �لإلكترونية. وتمتلك رو�ض���يا 
كذل���ك 20% م���ن مخ���زون �لعالم من م���ادة �لكوبالت و 40% من 
�لباتي���ن و12% من �لألمونيوم. ويوجد في �ض���يبيريا 20% من 
مخزون �لذهب و�لف�ض���ة في �لعالم، و35% من �لحديد �لخام. 
وتنت���ج رو�ض���يا ثل���ث �لغ���از �لطبيعي ف���ي �لعالم وتمل���ك 6% من 

مخزون �لعالم من �لنفط )�لثانية بعد �ل�ضعودية(.
ر�بع���اً: تبره���ن �أمري���كا مجدد�ً �أن �ضيا�ض���اتها تج���اه �لآخرين 
تخت���رع  فه���ي  �أخاقي���ة.  �أو  حقيقي���ة  قاع���دة  �أي  �إل���ى  تفتق���ر 
�لأع���د�ء وه���ي �لت���ي ُتَجّرَمُه���م حين���اً وُتبرئُهم حينا �آخ���ر طبًقا 
لم�ض���الحها فق���ط. فمثًا ت�ض���عى �لولي���ات �لمتح���دة �لآن �إلى 
��ض���تقطاب تع���اون كل م���ن فنزوي���ا و�إير�ن من خ���ال �لتلويح 
برف���ع �لعقوب���ات و�إلغ���اء قي���ود �لح�ض���ار �لقت�ض���ادي عل���ى كلتا 
�لدولتين مقابل قيامهما ب�ض���خ �لمزيد من �لنفط في �أ�ض���و�ق 
�لعال���م �لغرب���ي للتخفي���ف م���ن �ل�ض���غوط �لناجم���ة ع���ن من���ع 
�لإمد�د�ت �لرو�ض���ية من �لنفط و�لغاز �لطبيعي نتيجة لفر�ص 

�أمريكا و�لغرب ح�ض���ار�ً على �إمد�د�ت رو�ضيا من �لطاقة )�لغاز 
�لطبيع���ي + �لنف���ط(. �أمريكا ل تمانع برف���ع �لعقوبات عن كلتا 
�لدولتي���ن لأن ه���ذه �لعقوب���ات ل ت�ض���كل ف���ي �لو�ق���ع �أي �ض���رر 
حقيق���ي عل���ى �أمري���كا. �له���دف من عر����ص �أمريكا ف���ك �لحظر 
ع���ن فنزوي���ا و�إير�ن هو من �أجل �لعمل عل���ى تخفيف �أثر منع 
�لتح���اد �لرو�ض���ي من تزويد �أوروبا و�أمري���كا وحلفائها بالنفط 
و�لغاز �لرو�ضي وذلك فيما لو و�فقت كلتا �لدولتين على �ل�ضير 

في �لمخطط �لأمريكي، وهو �أمر م�ضتبعد.
خام�ض���اً: �لح���رب عل���ى رو�ض���يا لم تقف عن���د حدود �لح�ض���ار 
�لقت�ض���ادي، ب���ل �ت�ض���عت وتم���ددت ب�ض���كل مذهل لئي���م يتجاوز 
�لعدي���د م���ن �لمحظور�ت لت�ض���مل كافة �لحق���ول تقريباً ومنها 
�لريا�ض���ة و�لمو�ض���يقى و�لأف���ام و�لتع���اون �لثقافي ب�ض���كل عام 
بالرغم من �أن �لعالم متفق على ف�ض���ل �ل�ضيا�ض���ة عن �لريا�ضة 
مثًا. �لهدف �لو��ض���ح هنا هو رغب���ة �أمريكية في عزل �لتحاد 
�لرو�ض���ي ع���ن �أمري���كا و�لغرب ب�ض���كل ت���ام وكام���ل خدمة لهدف 
�لحد من �لنطاق �لرو�ضي قوًة عالمية في نظام دولي جديد.

�لم�ض���طرب  �لو�ض���ع  ه���ذ�  م���ع  �ل�ض���ين  تتعام���ل  �ضاد�ض���اً: 
�ل�ض���ائك ب�ض���بر �ضامت ل ت�ض���مح بموجبه بالإخال بالتحالف 
�ل�ض���تر�تيجي بينها وبين �لتحاد �لرو�ض���ي، ول ت�ضمح بالوقت 
نف�ض���ه با�ض���تفز�ز �أمريكا �لتي تتململ في عقالها وهي ت�ضعر �أن 
�لأمور في �لعالم ل ت�ض���ير في �ض���الحها و�ضالح �لنظام �لدولي 
�أحادي �لقطبية �لذي تقوده. �ل�ض���ين هي �لمارد �لقابع �ض���من 
ح���دوده �إلى �أن تاأتي �للحظة �لمنا�ض���بة لنطاقة. وهو �أ�ض���ًا 
ل���م ي�ض���مح لإد�رة دونال���د تر�مب با�ض���تفز�زها �إلى حد �ل�ض���د�م 
لأن �لأم���ور، طبق���اً للمو�زي���ن و�لح�ض���ابات �ل�ض���ينية �لدقيق���ة 
جد�ً، لم تن�ض���ج بعد. ولكن، مرة �أخرى، كل ذلك تفعله �ل�ض���ين 
�ل�ض���ين  بي���ن  �ل�ض���تر�تيجي  بالتحال���ف  �لخ���ال  دون  ويت���م 
و�لتح���اد �لرو�ض���ي، علماً �أن �ل�ض���ين قد �أبدت ��ض���تعد�د�ً مبكر�ً 
ل�ض���ر�ء فائ�ص �لغ���از �لطبيعي و�لنفط �لرو�ض���ي مهما بلغ ذلك 

�لفائ�ص. 
�ضابعاً: كما �أو�ضحنا �ضابقاً، �لحرب في �أوكر�نيا �ضوف توؤدي، 
مهم���ا كان���ت نتائجه���ا، �إل���ى تغيي���ر طبيع���ة �لعال���م كم���ا نعرف���ه 

�ضيا�ضياً و�قت�ضادياً و�إعادة �ضياغته وتوجيه مقدر�ته وم�ضيرته 
بم���ا يتنا�ض���ب ومتطلب���ات �لتكنولوجي���ا �لعالي���ة، �ض���من نظ���ام 
دول���ي جديد متعدد �لأقطاب. ه���ذه هي �لحقيقة ور�ء �لموقف 
�لأمريك���ي و�لغرب���ي م���ن �لح���رب ف���ي �أوكر�ني���ا و�ل���ذي تحاول 
�أمريكا ��ض���تغاله لإ�ض���عاف فر�ص �لتحاد �لرو�ض���ي في �لعودة 

مجدد�ً كقوة عظمى في نظام دولي جديد متعدد �لأقطاب.
ثامناً: �لنظام �لدولي �لجديد �أو عالم ما بعد حرب �أوكر�نيا 
�ضوف يعتمد �عتماد�ً متز�يد�ً على �لتكنولوجيا �لرقمية �لعالية 
ف���ي �إد�رة �ض���وؤون �ل���دول و�لمجتمع���ات. �لح�ض���ار �لقت�ض���ادي 
و�لتكنولوجي �لذي تمار�ض���ه �أمريكا و�لغرب �ض���د رو�ضيا �ضوف 
يدف���ع رو�ض���يا و�ل�ض���ين ودول �أخ���رى �إل���ى �لعم���ل ب�ض���كل جدي 
لخل���ق منطقة �قت�ض���ادية جديدة خ���ارج نطاق �لنف���وذ �لغربي، 
وكذل���ك على فك �ض���يطرة �أمريكا وقب�ض���تها عل���ى �لتكنولوجيا 
�لرقمي���ة �لعالية وتطبيقاتها وط���رح بد�ئل جدية وموؤثرة لها، 
خ�ضو�ضاً بعد �أن �رتكبت �أمريكا �لخطاأ �لخطيئة باإخ�ضاع تلك 
�لحتكار�ت مثل »ميكرو�ض���وفت«، و«في�ضبوك« و«تويتر« و«�آبل« 
وغيرها �إلى متطلبات �ل�ضيا�ض���ة �لأمريكية و�إلى نهج �لح�ض���ار 
�لقت�ض���ادي و�لتكنولوجي �لذي تمار�ضه �ضد �لتحاد �لرو�ضي، 
وقب���ل ذل���ك �ض���د �لمت���د�د و�لتط���ور �لتقن���ي �ل�ض���يني في هذ� 
�لمجال. وهكذ�، فاإن �لمزيد من �ل�ض���يطرة �ل�ض���وبرمانية على 
�أوجه �لحياة كافة لاإن�ض���ان �لفرد �ض���وف تدف���ع �لدول �لكبرى 
�إلى مزيد من �ل�ض���تثمار في خل���ق �أدو�ت �لتكنولوجيا �لرقمية 
�لخا�ضة بها وب�ضعوبها، وهذ� هو �ل�ضاح �لجديد في �لعاقات 
بي���ن �ل���دول خ�ضو�ض���اً �ل���دول �لكب���رى، وه���و �لأ�ض���ا�ص �لحاكم 
للنظ���ام �لدول���ي �لجدي���د ف���ي ظ���ل ��ض���تحالة ��ض���تعمال �لخيار 

�لنووي.
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 عن الكتابة والنشر
       عندما كنت �أت�ض���ّفح �ل�ض���يرة �لذ�تية لعدد 
م���ن �لكت���اب و�لأدباء على �ل�ض���ابكة لفت �نتباهي 
ف���ي �لو�قع �لعدد �لكبير من �لكتب �لتي ن�ض���رها 
هذ� �لكاتب �أو ذ�ك، وت�ض���اءلت حينها، �أين ُن�ضرت 
ه���ذه �لكت���ب �لتي �أخ���ذت �لوقت و�لجه���د �لكبير 
م���ن كاتبه���ا؟! وم���ا �لم���ردود �لم���ادي و�لمعنوي 
�ل���ذي جن���اه من ن�ض���رها؟ وم���ا عدد �لن�ض���خ �لتي 
ُطرح���ت ف���ي �لأ�ض���و�ق؟ و�أين ه���م �لق���ّر�ء �لذين 
ينتظرون ب�ضغف قر�ءة كل ما هو جديد في عالم 
�لكت���اب؟  ط���رح مث���ل ه���ذه �لأ�ض���ئلة ُيوّلد �أ�ض���ئلة 
�أخ���رى ربم���ا �أكثر �أهمي���ة تطال عاق���ة �لموؤلف 
بالنا�ض���ر، وعاقة �لنا�ض���ر بالق���ارئ وغيرها من 
�لأ�ض���ئلة. فالعاق���ة �لي���وم بي���ن ه���ذه �لأط���ر�ف 
ت���كاد تكون عاقة غي���ر متو�زنة ناتجة عن حالة 
مركب���ة ترتب���ط بالموؤل���ف نف�ض���ه وقدرت���ه عل���ى 
تقديم كتاب ي�ضتوفي فيه دقة �لمعلومة، وجمال 
�لأ�ض���لوب، و�إمت���اع �لق���ارئ، فهن���اك �آلف �لكت���ب 
�لتي ُتن�ضر �ض���نوياً ل ت�ضتحق �لورق �لذي طبعت 
علي���ه، �إذ �إنه���ا تفتق���ر �إل���ى ثب���ت �لمر�ج���ع �لت���ي 
�عتم���د عليه���ا �لكاتب في تقدي���م مادته �لفكرية 
�أو �لأدبي���ة، فكثير�ً ما تو�ض���ع �لمر�جع في نهاية 
�لكت���اب دون �لإ�ض���ارة �إلى رقم �لفقرة �لمقتب�ض���ة 
�أو رقم �ل�ض���فحة �لتي �أخ���ذ منها هذ� �لمقبو�ص، 
�إ�ض���افة �إلى �لأخطاء �للغوية و�ض���عف  �لتبويب، 

وتناثر �لأفكار وغيرها من �لم�ضكات. 
   �أم���ا دور �لن�ض���ر فمعظمها تتعامل مع �لكاتب 
�أو �لمترج���م عل���ى �أن���ه �ض���احب �لحاج���ة عندها، 
�أو  �أكان باحث���اً  �ض���و�ء  �لأ�ض���عف  �لجان���ب  �إّن���ه  �إذ 
مترجم���اً �أو مبدع���اً ، فالكاتب ف���ي �أحايين كثيرة 
ي�ض���طر �إلى دفع تكلفة �لطباعة و�لن�ضر لمئة �أو 
مئت���ي ن�ض���خة، في حين تقوم د�ر �لن�ض���ر بطباعة 
�أعد�د كبيرة قد تتجاوز �لألف كتاب دون �أن يعلم 
�لكات���ب �أو �لموؤل���ف ودون �أن ي���دري يج���د كتاب���ه 
معرو�ض���اً ف���ي جن���اح �ل���د�ر ف���ي معار����ص �لكت���ب 

�لخارجية. 
 �إّن م���ا يتعر����ص ل���ه �لكات���ب م���ن غب���ن، و�ض���وء 
معامل���ة يع���د عام���ًا �أ�ضا�ض���ياً في تر�ج���ع �لعمل 
�لثقاف���ي، فغي���اب �لقو�ني���ن �لتي تنظ���م �لعاقة 
بي���ن �لكات���ب و�لنا�ض���ر، وبي���ن �لنا�ض���ر و�لق���ارئ، 
و�لته���اون ف���ي �ض���ون حق���وق �لملكي���ة �لفكري���ة 
يجع���ل �لكات���ب و�لمب���دع ف���ي حال���ة من �ل�ض���ياع 
�لعق���د،  بم�ض���مون  �للت���ز�م  فع���دم  و�لبت���ز�ز، 
لح���ل  �لق�ض���ائية  �أو  �لرقابي���ة  �لجه���ة  وغي���اب 
�لنز�ع���ات �لتي يمكن �أن تحدث تدفع د�ر �لن�ض���ر 
�إلى طباعة �ض���عفي �لعدد و�أحياناً ثاثة �أ�ضعاف 

�لعدد �لمتفق عليه. 
    م���ن يتاب���ع معار����ص �لكت���اب �لت���ي تق���ام ف���ي 
عو��ض���م �لدول �لعربي���ة وبع�ص �لم���دن �لكبيرة 
فيه���ا يج���د �أّن ثم���ة موؤ�ض�ض���ات حكومي���ة �أو �ض���به 
حكومي���ة ف���ي بع�ص �لبل���د�ن تقوم ب�ض���ر�ء ثاثة 
كثي���ر�ً  و�أن  عن���و�ن،  كل  م���ن  �أكث���ر  �أو  عنو�ن���ات 
�لكت���ب  تنف���د  ت���كاد  �لم�ض���اركة  �لن�ض���ر  دور  م���ن 
ف���ي مخازنه���ا، فالأرباح �لت���ي تجنيها موؤ�ض�ض���ات 
ودور �لن�ض���ر من جّر�ء �لم�ض���اركة ف���ي �لمعار�ص 
�لمحلي���ة و�لعربي���ة ل تق���ل ع���ن �أي معر����ص �أو 
�ضوق تجاري �آخر، و�إل ما �لذي يدفع �لحكومات 

و�لأف���ر�د و�لموؤ�ض�ض���ات للم�ض���اركة ف���ي مثل هذه 
�لمعار�ص؟ �إن تهافت �لكّتاب و�لأدباء للن�ض���ر في 
�لهيئ���ة �لعامة �ل�ض���ورية للكتاب، وف���ي مثياتها 
ف���ي �لوط���ن �لعرب���ي، وفي �تح���اد �لكت���اب �لعرب 
يف�ضر لنا حجم �لغبن �لذي يتعر�ص له �لموؤلف 
و�لكاتب في دور �لن�ضر �لخا�ضة، على �لرغم من 
ع���دم م�ض���اركة هاتي���ن �لموؤ�ض�ض���تين �لكبيرتي���ن 
ف���ي معار����ص �لكت���اب �لخارجية خال �ل�ض���نو�ت 
�لع�ض���ر �لما�ض���ية، وتر�ج���ع �لمبيع���ات �لمحلي���ة 
ب�ض���بب �رتفاع �لكلف و�نخفا�ص �لقوة �ل�ض���ر�ئية 
ل���دى �لمو�ط���ن ب�ض���كل ع���ام. فم���ا ت���ز�ل هات���ان 
�لموؤ�ض�ض���تان تتعامان ب�ض���فافية مع �لكاتب من 
خ���ال توقيع �لعقد بين �لطرفين �لذي ي�ض���مح 
له���ذه �لموؤ�ض�ض���ة �أن تت�ض���رف به���ذ� �لمخطوط، 
كاأن ت�ض���دره ورقياً، �أو تن�ضره �إلكترونياً، وتعطي 
�لكات���ب ع���دد�ً من �لن�ض���خ �لورقية في حال ُن�ض���ر 
ورقياً، �إ�ضافة �إلى منحه �لتعوي�ص �لمالي بحده 
به���ا  �لمعم���ول  �لت�ض���عيرة  وبموج���ب  �لأعظم���ي 

ر�ضمياً. 
   ه���ذه �لعاق���ة غير �لمتو�زنة بي���ن �لكاتب �أو 
�لموؤل���ف وموؤ�ض�ض���ات �لن�ض���ر �لخا�ض���ة ل ب���د من 
در��ض���تها م���ن جدي���د وو�ض���ع نو�ظم له���ا تحفظ 
حق���وق �لموؤل���ف و�لنا�ض���ر على حد �ض���و�ء، ول بد 
م���ن �لإ�ض���ارة هنا �إلى �لدور �ل���ذي يمكن �أن تقوم 
ب���ه وز�رة �لثقاف���ة و�تح���اد �لنا�ض���رين من و�ض���ع 
�ض���و�بط له���ذه �لعاق���ة، كاأن تلتزم �لموؤ�ض�ض���ات 
�لخا�ض���ة ب�ض���رورة كتاب���ة عق���د بي���ن �لطرفي���ن 
ُي�ض���ّدق من �ل���وز�رة و�أل يقل �ض���روط �لعقد عن 

تلك �ل�ضروط �لمعمول بها في �لوز�رة. 
  ق���د ل نجد مث���ل هذه �لعاقة غير �لمتكافئة 
بين �لنا�ض���ر و�لكاتب في دول متقدمة كثيرة في 
�ل�ض���رق �أو في �لغ���رب. �لمفارقة �لكبرى �أن تجد 
كاتباً �أو �ضاعر�ً في بلدنا �ضدرت له ع�ضر�ت �لكتب 
وهذه �لإ�ض���د�ر�ت لم توؤم���ن له �لحد �لأدنى من 
�لعي����ص �لكري���م، ف���ي حين من ت�ض���در ل���ه رو�ية 
و�حدة في دولة مثل فرن�ض���ا �أو �إ�ض���بانيا يكفل له 
ريعها �أن ي�ض���جل في �ل�ض���مان �ل�ض���حي، ويعطى 
معا�ض���اً تقاعدياً في �ضيخوخته. �لكاتبة �لرو�ئية 
�لأمريكي���ة “كيج���ا بار�ض���ينين” �لت���ي ترجم���ت 
له���ا رو�يته���ا “�أطالن���ا” و�ض���درت ع���ن �لهيئ���ة 
�لعام���ة �ل�ض���ورية للكت���اب، كانت ق���د �أخبرتني �أن 
ع���دد �لن�ض���خ �لمبيعة من ه���ذه �لرو�ية في لغتها 
�لأ�ض���لية )�لإنجليزية( قد تجاوز خم�ض���ة ع�ض���ر 
�ألف ن�ض���خة، و�أخبرني �لكاتب �لرو�ئي �ل�ضعودي 
�أحمد �أبو دهمان �أّن رو�يته “�لحز�م” �لتي كتبها 
باللغ���ة �لفرن�ض���ية وُن�ض���رت ف���ي فرن�ض���ا و�ل���دول 
�لفر�نكفوني���ة ق���د �ض���مله �لتاأمي���ن �ل�ض���حي في 

فرن�ضا من مبيعاتها. 
�إذن، ثمة عاقة م�ض���طربة وغير متو�زنة بين 
�لكاتب و�لنا�ضر في �لوطن �لعربي ول �ضيما في 
بلدي �ض���ورية، ول بد من ت�ضحيح هذه �لعاقة، 
�لنا�ض���ر  حق���وق  تكف���ل  وقو�ني���ن  نظ���م  وو�ض���ع 
و�لكات���ب معاً. �إن مثل هذ� �لإجر�ء من �ض���اأنه �أن 
يع���زز �لم�ض���هد �لثقافي في �ض���ورية �لذي تر�جع 
كثي���ر�ً ف���ي �لآون���ة �لأخي���رة ولأ�ض���باب ق���د تك���ون 

مو�ضوعية �إلى حد كبير.     

ُمؤّشرات على مسار الحرب في 
أوكرانيا: عالم جديد قيد التشكيل
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مفاتيحاألديب عبد الرزاق األصفر في ندوة استثنائية

بح�ض���ور د. محم���د �لحور�ن���ي رئي����ص �تح���اد �لكت���اب 
�لع���رب، وتح���ت �ض���عار “دور �ل�ض���عر ف���ي �لحف���اظ عل���ى 
�لهوي���ة �لوطني���ة و�لقي���م �لإن�ض���انية”، �أقام���ت جمعي���ة 
�ض���عرياً ظه���ر �لثني���ن  ف���ي �لتح���اد مهرجان���اً  �ل�ض���عر 
2022/3/14 بم�ض���اركة مجموع���ة م���ن �ل�ض���عر�ء �أع�ض���اء 

�لتحاد. 
�ض���بق �فتت���اح �لمهرج���ان �لجتم���اع �ل�ض���هري لجمعية 
�ل�ض���عر حي���ث ق���دم خال���ه �لدكت���ور �أحم���د عل���ي محمد 
ق���ر�ءة ف���ي �ض���عر �لزميل���ة هيان���ة عط���ا�هلل �لت���ي قر�أت 

نماذج من �ضعرها.
�أد�ر �لجل�ضة �لأولى مقرر �لجمعية �أ. جهاد �لأحمدية 
�لذي �أكد �أنه في �لبدء كانت �لكلمة فكان �ل�ضعر روحها 
و�لرئة �لتي يتنف�ص منها، وما هذ� �لمهرجان �إل خطوة 
عل���ى طري���ق ��ض���تمر�رية �لكلم���ة �ل�ض���اعرة �لتي ت�ض���جل 

تاريخ �لب�ضرية بالجمال و�لحب و�لإبد�ع.
وق���ّدم �أ. توفي���ق �أحم���د نائ���ب رئي����ص �لتح���اد �لتهنئة 
�ض���عرية  ومقطوع���ات  �لمنا�ض���بة،  ه���ذه  ف���ي  للزم���اء 

متنوعة.
و�أكد د. �أ�ضامة حمود �أن �لم�ضاركة في مهرجان �ل�ضعر 
وفي منا�ضبة كبرى كاليوم �لعالمي لل�ضعر هو تعبير عن 
�أهمي���ة �ل�ض���عر ومكانته ودوره �لهام في كل �آن ول �ض���يما 
في �لمر�حل �لمف�ضلية من حياة �ل�ضعوب ليكون معبر�ً 
ع���ن �آلم �لنا����ص وتطلعاته���م، لأن���ه �إذ� لم ي�ض���طلع بهذ� 
�ل���دور فل���ن يكون حرياً باأن يكون �ض���وت �لنا�ص و�ض���دى 

�ضمائرهم.
و�ض���ارك �أ. �إياد خزعل بق�ض���يدة حملت عنو�ن “هويات 

قاتل���ة”، دعا فيها �إلى �إز�لة �لحو�ج���ز بين �أبناء �لوطن، 
وبين �لنا�ص بروح �إن�ضانية.

وعّب���ر �أ. رفع���ت بدر�ن خال م�ض���اركته ع���ن �أن �لكلمة 
ه���ي �لفك���ر و�لوعي وه���ي �لم�ض���وؤولية وهي وع���ي �لذ�ت 
وروؤيته���ا وروؤ�ه���ا. وف���ي ه���ذه �لمنا�ض���بة �أ�ض���ار �أ. غال���ب 
جازية �إلى �أن �ل�ضعر قب�ضة من نور مقد�ص تطرد حلكات 
�لليل �لمدلهمة وت�ض���يء زو�يا �لروح ب�ض���الت من نور 

و�ألق.
و�ض���ارك �أ. و�ئ���ل �أب���و يزب���ك بق�ض���يدة “نب���ّي �ل�ض���عر” 
�لتي تتحدث عن دم�ض���ق و�ضمودها �لأ�ضطوري في وجه 
�لموؤ�م���رة �لكوني���ة �لت���ي حاكه���ا �ض���دها �أ�ض���حاب �لفكر 

�لظامي و�لعقول �لمظلمة �ل�ضود�ء.
�أد�ر �لجل�ض���ة �لثانية �أ. يحيى محيي �لدين �أمين �ض���ر 
�لجمعي���ة �لذي �ض���دد عل���ى دور �لكلمة ف���ي عملية �لبناء 

و�لنهو�ص �لإن�ضاني و�لوطني.
د. جه���اد  �أك���د  �لمهرج���ان  ه���ذ�  ف���ي  وع���ن م�ض���اركته 
بكفلون���ي ع�ض���و �لمكت���ب �لتنفي���ذي عل���ى �أن �ل�ض���عر �أب 
كريم نعتّز به، وفي عيده نحمل له رفيف �أهد�بنا ونب�ص 
قلوبن���ا لنقول له: �ض���لمْت لنا قنديًا نعّلقه لي�ض���يء لنا 

�لغد �لجميل.
�أم���ا �أ. �أم���ل مح�ض���ن �لمن���اور فق���د �أ�ض���ارت م���ن خال 
م�ض���اركتها �إلى �أن �ل�ض���عر ديو�ن �لعرب و�ض���ر �لحتفاظ 

بالتر�ث و�لأخاق.
و�ضارك �أ. �إياد �لقاعد بق�ضيدة حملت عنو�ن “ت�ضابيح 
في �ض���حر�ء �لع�ض���ق” بينما �ض���ارك �أ. محمود ��ض���ماعيل 
بق�ض���يدة تحم���ل عنو�ن »�لمحب���ة« حاكت �له���م �لوطني 

و�لجتماعي ببعد �إن�ضاني.
وعن م�ض���اركتها في �لمهرجان �أ�ض���ارت �أ. مروة حاوة 
�إل���ى �أن �ل�ض���عر ر�ض���الة �إن�ض���ان ومفاهي���م �أم���ة وخريط���ة 
�لبيات���ي(  ي�ض���رى م�ض���طفى )ري���م  �أ.  وط���ن، لتلخ����ص 

م�ضاركتها في هذه �لمنا�ضبة ببيت جميل:
�إنه �ل�ضعر �إذ� ما �ضاق كوٌن

يغزل �لأحام قم�ضان رجاْء
و�أك���د د. محمد �لحور�ني رئي����ص �تحاد �لكتاب �لعرب 
على �أن �لحتفال باليوم �لعالمي لل�ضعر �ضيتم في فروع 
�تحاد �لكتاب �لعرب في �لمحافظات خال هذ� �لأ�ضبوع 

�لذي تزهر فيه �أعياد �لربيع كلمات من نور.

في يومه العالمي... مهرجان للشعر في اتحاد الكتاب العرب

   �إنَّ تخندق �لكثيرين في مو�قفهم �ل�ضيا�ضية من مو�ضوع �لحرب في �أوكر�نيا ما ز�ل ي�ضتند ب�ضكل عام �لى ولء�ت و�ضكوك وعد�و�ت تقليدية 
�ضو�ء �أكان ذلك لل�ضرق �أو للغرب. �لقليلون هم من ��ضتطاعو� �لخروج من ذلك �لقمقم و�لولوج في �لأ�ضباب و�لعو�مل �لخفية ور�ء موقف رو�ضيا 
وحلفائه���ا، �أو �أمري���كا وحلفائه���ا م���ن �لحرب في �أوكر�نيا. �لجهر بالعد�ء �أو بالتاأييد لأ�ض���باب تقليدية لن ي�ض���كل قيمة م�ض���افة لأنه �ض���يكون في 

نتائجه و��ضتخا�ضاته بعيد�ً عن و�قع �لأمور ومجرياتها و�لنتائج �لمبنية عليها.
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  كتب: د. قاسم قحطاني

  كتب: معاوية كوجان

  منذر يحيى عيسى

م�ض���اء  ف���ي 
�لخمي����ص  ي���وم 
وقب���ل  2022/3/10م، 
حلول موع���د �لملتقى 
���يوف �إل���ى  تو�ف���د �ل�ضّ
�لمحا�ض���ر�ت،  قاع���ة 
فامت���اأت �لقاع���ة بهم 
وو�قفي���ن،  جال�ض���ين 
�ل�ّض���اعة  تم���ام  وف���ي 
�ل�ّض���ابعة م�ض���اًء �فتت���ح 
�لّدكتور عدن���ان عوّيد 

���يوف، و�لإعان عن �إطاق م�ض���روع ))ملتقى �لأدب �لفر�تّي((،  �لأم�ض���ية بالّترحيب بال�ضّ
وبّي���ن �أّن �له���دف من���ه هو ��ض���تعر��ص �إبد�ع���ات �أبناء �لف���ر�ت، وعر����ص تجاربهم من خال 
ن���دو�ت دورّي���ة، ي�ض���ارك فيه���ا باحثون من محافظة دير �ل���ّزور، كما بّين �أّن �لملتقى ي�ض���عى 
ل�ض���تقطاب تجارب �لمبدعين �ل�ّض���باب وعر�ص محاولتهم، وتقديم �لّن�ضح و�لإر�ضاد لهم 

من خال جل�ضات نقدّية، تهدف �إلى تطوير �أعمالهم، حّتى تكتمل وتن�ضج.
�أعلن �لّدكتور عدنان �أّن �لَعلَم �لمحتفى به في هذ� �لملتقى هو �ل�ّض���اعر �أحمد �لّر�وّي، 
وهو �أديب فر�تّي، ن�ضر ق�ضائَده في عدد من �لمجّات �لمحّلّية و�لعربّية، غير �أّنه لم ينل 
حّظه من �ل�ّض���هرة و�لنت�ض���ار، لأّنه �أحرق مخطوطات �ضعره قبل وفاته، ولول جهود �أبنائه 
في لّم ما تفّرق من �أدبه ل�ضاع ذكره �إلى �لأبد. وبعد �أن عّرف �لّدكتور عدنان بالم�ضاركين 

ترك لهم �لمجال لعر�ص م�ضاركاتهم. 
وكانت �لبد�ية مع �لّدكتور قا�ض���م �لقحطانّي، �ّلذي ��ضتعر�ص جو�نب من حياة �ل�ّضاعر 
�أحمد �لّر�وّي، و�أ�ضار �إلى عدد من �لمحّطات �لحياتّية �لمهّمة، �ّلتي �أّثرت في تكوين ثقافة 

�ل�ّضاعر، و�أغنت تجربته �لإبد�عّية.
وف���ي ختام �لم�ض���اركة �ألق���ت �لأديبتان �ل�ّض���اّبتان �إ�ض���ر�ء �لفرح���ان و�آية �لخلف ق�ض���يدًة 
لل�ّض���اعر �أحمد �لّر�وّي بعنو�ن ))�أفر�ح و�أحز�ن((، ور�فقتهما عزفاً على �آلة �لعود �لأ�ض���تاذة 

�ضحر �إ�ضماعيل.
وكانت �لم�ض���اركة �لّثانية لاأ�ض���تاذ �أ�ض���عد جميدة تناول فيها ))�أدو�ت �لو�ض���ف في �ضعر 
���فحات �أبرَز �أدو�ت �لو�ضف، �ّلتي تو�ّضل بها �ل�ّضاعر  �لّر�وّي((، و��ض���تعر�ص في عدد من �ل�ضّ
�أحمد �لّر�وّي، لعر�ص م�ضاهد�ته على م�ضتمعيه، كما بّين �لأ�ضتاذ �أ�ضعد �أهّم �ضمات �لو�ضف 

في �ضعر �لّر�وّي، من خال عدد من �لأمثلة و�لّنماذج �ل�ّضعرّية.
و�ألق���ت بع���د ه���ذه �لم�ض���اركة �لأديب���ة ن���دى مندي���ل ق�ض���يدًة لل�ّض���اعر �ل���ّر�وّي بعن���و�ن 
))�لف���ر�ت((، ور�فقتها �لأ�ض���تاذة �ض���حر �إ�ض���ماعيل بع���زف مقطوعات على �آل���ة �لعود، نقلت 

�لح�ضور ب�ضحرها �إلى �أجو�ء نهر �لفر�ت �لفاتنة.
وج���اءت �لم�ض���اركة �لّثالث���ة بعن���و�ن ))�ل�ّض���عر �لقوم���ّي و�ض���ماته عن���د �ل���ّر�وّي((، وه���ي 
لاأ�ضتاذ عبد �لمجيد �ل�ّضبيب، �أبرَز من خالها مدى �رتباط �ل�ّضاعر �لّر�وّي بق�ضايا �أّمته 
�لعربّية، فقد عر�ص م�ضاركاته �لأدبّية في �لمحافل �لكبرى و�أمام �أبناء �ل�ّضعب �لعربّي في 

غاة. �ضورية، �ّلذين هّزتهم كلماته، فر�حو� ينّددون معه بالم�ضتعمرين و�لطُّ
و�ألق���ت �لأديبتان �ل�ّض���اّبتان رو�ن �لخلف ونور �لمطلق ق�ض���يدًة لل�ّض���اعر �لّر�وّي بعنو�ن 
))نهو�ض���اً بني قومي((، ور�فقتهما كذلك �لأ�ض���تاذة �ض���حر �إ�ض���ماعيل عزفاً على �آلة �لعود، 

فاأطربت �لح�ضور بمقطوعات مو�ضيقّية وطنّية وقومّية.
وكانت �لم�ض���اركة �لأخيرة بعنو�ن ))�لّرثاء في �ضعر �لّر�وّي(( للّدكتور مناف �لّرفاعّي، 
��ض���تعر�ص فيه���ا، م���ن خال عدد م���ن �لّنماذج �ل�ّض���عرّية، �أبرز �ض���مات غر�ص �لّرث���اء، و�أهّم 

م�ضامينه في �ضعر �لّر�وّي.
و�ألقت في ختام �لم�ضاركة �لأديبتان �ل�ّضاّبتان رو�ن بّطاح و�ضماح �لفهد ق�ضيدًة لل�ّضاعر 
�ل���ّر�وّي بعن���و�ن ))رث���اء �لفر�ت���ّي((، وهي �لق�ض���يدة �ّلتي رثى بها �لّر�ويُّ �ض���ديَقه �ض���اعَر 
�لف���ر�ت محّم���د �لفر�ت���ّي، وق���د ر�فقتهم���ا عزف���اً عل���ى �آلة �لعود �لأ�ض���تاذة �ض���حر �إ�ض���ماعيل 

بمقطوعات �ضجّية م�ضتوحاة من جّو �لق�ضيدة �لحزين.
وجدي���ٌر بالّذك���ر �أّن عدد�ً من �أبناء �ل�ّض���اعر وحفدته، قد ح�ض���رو� �لأم�ض���ية، وكانت لهم 
رغبة في �لم�ض���اركة، فاألقى نجُله �لأ�ض���تاذ م�ض���طفى �لّر�وّي ق�ض���يدًة في رثاء و�لده، كانت 

م�ضك �لختام لهذه �لأم�ضية.
 وبعد �ض���اعٍة من �لوقت �أم�ض���اها �ض���يوف �لملتقى م�ض���تمعين �إلى �ل�ّض���عر و�لمو�ضيقى، 
يوف، معلناً للجميع عن ترحيب  �ختتم �لّدكتور عدنان �لأم�ض���ية، ب�ض���كر �لم�ض���اركين و�ل�ضّ
ف���رع دي���ر �ل���ّزور لّتح���اد �لكّت���اب �لع���رب، بالم�ض���اركات �لأدبّي���ة و�لفكرّية لمختل���ف �لفئات 
�لعمرّي���ة، ووع���د بالإعد�د لأم�ض���ية جديدة وندوة متمّيزة، يكون محوره���ا �أحد �أعام �أدباء 

�لفر�ت.

 �أقل ما يمكن �أن ُيقال في و�ضفها: �إنها ندوة ��ضتثنائية 
في كل �ض���يء. ندوة �أ�ض���به بمهرجان يلي���ق بتكريم �أديب 
وباح���ٍث ومترجٍم فّذ هو �لأ�ض���تاذ عبد �لرز�ق �لأ�ض���فر. 
ن���دوٍة لن ين�ض���اها جمه���ور مدينة �أب���ي �لفد�ء، وُت�ض���ّجل 
لفرع �تحاد �لكتاب في حماة في �ضّجل �لنجاحات، حيث 
�متاأت �ض���الة �لمركز �لثقافي في حماة م�ضاء �لأربعاء 
�لتا�ض���ع م���ن �آذ�ر 2022 بجمه���ور نوع���ي ه���رع لح�ض���ور 
�لندوة برغم �لمطر وبرودة �لطق�ص فقط لأنها تخ�ص 

عبد �لرز�ق �لأ�ضفر �أديب حماة ومثقفها �لأول �لبارز.
�ضارك في هذه �لندوة خم�ضة من �أع�ضاء �تحادنا هم 
�لزماء: �أ.د �ض���عد �لدين كليب و�أ.م�ض���طفى �ض���مودي 
و�أ.�ض���امي ط���ه ود. موف���ق �أب���و ط���وق و�أ.ر�ض���و�ن �ل�ض���ح 
و�أ.عبا�ص حيروقة، وكاتب هذه �ل�ض���طور مدير�ً للندوة. 
وقب���ل �لدخ���ول في تفا�ض���يل �لندوة يطيب ل���ي �أن �أقدم 
�لأ�ض���تاذ عبد �لرز�ق �لأ�ضفر: هو من مو�ليد حماة عام 
1928 �أي �إنه �لآن في عامه �لر�بع و�لت�ضعين من �لعمر. 
حا�ضل على �إجازة في �للغة �لعربية و�آد�بها 1952 ودبلوم 
ف���ي �لتاأهيل �لتربوي من جامعة دم�ض���ق. عمل مدر�ض���اً 
للغة �لعربية و�أ�ض���تاذ�ً �أوًل ومفت�ض���اً لمادة �للغة �لعربية 
ف���ي محافظ���ة حم���اة. �أُعي���ر للتدري����ص ف���ي �ل�ض���عودية 
ل�ض���نو�ٍت قليل���ة. ث���م �ختي���ر مدي���ر�ً للمرك���ز �لثقاف���ي 
�لعرب���ي ف���ي حم���اة ع���ام 1968 وبق���ي �ثنتي ع�ض���رة �ض���نًة 
ف���ي �إد�رة �لمركز. ثم ع���اد لمز�ولة �لتدري�ص و�لتفتي�ص 
�لتربوي. �أ�ض���هم في و�ضع �لمناهج �لتدري�ضية للمعاهد 
و�لمد�ر�ص. �ض���هدت �إد�رته للمرك���ز �لثقافي �لعربي في 
حم���اة �إنج���از�ٍت ونجاحاٍت باهرة و�ض���ل ح���د نجاحها �أن 
ُك���ّرم مّر�ٍت عديدة على �لم�ض���توى �لر�ض���مي و�ل�ض���عبي. 
وو�ض���لت �أ�ض���د�ء نجاحاته �إلى فرن�ض���ا وهنغاريا �للتين 
وّجهت���ا ل���ه �لدع���وة لل�ض���فر و�لتعرف من خ���ال هاتين 
�لزيارتين �إل���ى �أحدث طر�ئق �لإد�رة في مجال �لثقافة 
و�لتربي���ة. كان �أول م���ن �ض���ّم �لفن���ون �لت�ض���كيلية �إل���ى 
د�ئرة �لعمل �لثقافي و�لفنون �ل�ضعبية �لتي بحث عمن 
يز�ولها و�ض���ّمهم في فريق عمل و�حد، وفي �إبان �إد�رته 
للمرك���ز �لثقاف���ي بحث ع���ن �أ�ض���حاب �لمو�هب �ل�ض���ابة 
�آنذ�ك و�أف�ض���ح لهم �لفر�ض���ة ليقفو� للم���رة �لأولى على 
منب���ر �لمرك���ز �لثقاف���ي، و�أج���رى م�ض���ابقاٍت �أدبي���ة ف���ي 
�ل�ض���عر و�لق�ض���ة وك���ّرم �لفائزي���ن م���ن �لأدب���اء �ل�ض���بان 
ف���ي ذل���ك �لوقت، نذك���ر من �أولئ���ك �لأدب���اء: عبد�لغني 
ح���د�د ون���ز�ر نج���ار وموف���ق �أب���و ط���وق ويا�ض���ر ب���ر�زي 
ور�ض���و�ن حزو�ني وغيرهم. و�أديبنا �لأ�ض���فر ع�ض���و في 
�تح���اد �لكت���اب �لع���رب -جمعي���ة �لترجم���ة. يتق���ن �للغة 
�لفرن�ض���ية �لتي تعلمها بجهده �ل�ضخ�ض���ي، و�ض���ّخر هذ� 
�لإتقان لترجمة كتب مهمة من �لفرن�ض���ية �إلى �لعربية 
و�إنج���از تاآلي���ف �أغن���ت مكتبتن���ا �لعربي���ة وماتز�ل.ُعرف 
�أ�ض���تاذنا �لأ�ض���فر بثقافت���ه �لمو�ض���وعية وتن���وع معارف���ه 
وه���و �أديب بارع في �للغة �لعربية �لتي كتب في علومها 
�أ�ض���كال �لكتاب���ة كله���ا من مقال���ٍة وبحٍث ودر��ض���ة وز�وية 
�ض���حفية وترجمة بم�ض���توًى عاٍل قلَّ �أن ي�ض���ل �إليه �أحد 
�ض���يها. ويدل على ذلك  من خريجي �للغة �لعربية ومدرِّ
تنوع �لتاآليف �لتي �ألفها ورفد بها �لحركة �لثقافية في 
�ض���ورية و�لوط���ن �لعرب���ي. �أذكر من كتب���ه �لتي ترجمها 
�إل���ى �لعربي���ة: )�أن�ض���ودة �لزم���ان( و)معج���م �لأ�ض���اطير 
�ليوناني���ة و�لرومانية( و)فل�ض���فة �لعل���وم �لجتماعية( 
و)نو�عي���ر �لعا�ض���ي( و)نخب���ة �لدهر ف���ي عجائب �لبر 
و�لبح���ر( و)�لمذ�ه���ب �لأدبية لدى �لغ���رب ( و)نظرية 

�لإع���ر�ب(  م�ض���كل  ف���ي  و)�ل�ض���و�ب   ) �لأدبي���ة  �لأن���و�ع 
�لخطي���ب(  خال���د  دي���و�ن  و)تحقي���ق  و)�لطو��ض���ين( 
و)تحقي���ق ديو�ن �ل�ض���يخ �أحمد �ل�ض���ابوني(. ُكّرم �أديبنا 
�لتربي���ة ووز�رة  م���ن قب���ل وز�رة  م���ر�ٍت  ع���دة  �لأ�ض���فر 
�لثقافة و�تحاد �لكتاب �لعرب. وقد بادر �لدكتور محمد 
�لحور�ن���ي رئي����ص �تحاد �لكت���اب �لعرب ونائبه �لأ�ض���تاذ 
توفي���ق �أحمد �إل���ى زيارته في منزل���ه بمدينة حماة منذ 
عدة �أ�ض���هر و�ض���كرو� له ما قدم للتربية و�لثقافة و�لأدب 
ف���ي �ض���ورية. وقام���ت �ل�ض���يدة �لدكت���ورة لبان���ة م�ض���وح 
مته ب�ض���فته م���ن �أنجح من  بزيارت���ه في بيته �أي�ض���اً وكرَّ

عمل في حقل �لثقافة في قطرنا.
تمي���زت ه���ذه �لن���دوة بح�ض���وٍر ع���ددي ونوع���ي لف���ت 
وبحميمي���ة م���ا �ألق���اه �لم�ض���اركون فيها. تناول �لأ�ض���تاذ 
�لدكتور �ض���عد �لدين كليب محور )عبد �لرز�ق �لأ�ضفر 
�لباحث �لمو�ض���وعي( �إذ �أكد حقيقة �أن موؤلفات �لأ�ض���تاذ 
�لأ�ض���فر بالرغ���م من �أنه���ا ترجمات من عل���وٍم مختلفة 
�أنه���ا ت�ض���ف ع���ن مترج���م عن���ده ثقاف���ة مو�ض���وعية  �إل 
مكنت���ه �أن يب���ز ف���ي �لم�ض���توى �لعلمي و�لترجم���ة �أغلب 
�لمترجمي���ن و�لباحثي���ن. �لأ�ض���تاذ م�ض���طفى �ض���مودي 
تحدث عن �أ�ض���تاذه �لأ�ض���فر معلماً له ث���م مدير�ً خال 
عمل���ه ف���ي �لمرك���ز �لثقافي ف���ي حماة. �لأ�ض���تاذ �ض���امي 
ط���ه مدي���ر �لثقافة تحدث عن منزلة �لأ�ض���تاذ �لأ�ض���فر 
�لأدبي���ة و�لعلمي���ة و�لدور �لذي �أد�ه ف���ي �لعمل �لثقافي 
عل���ى م���دى عق���ود. �لزمي���ل ر�ض���و�ن �ل�ض���ح تح���دث عن 
كتاب )�لطو��ض���ين( للحاج ودور �لأ�ض���تاذ �لأ�ض���فر في 
�إظهار هذ� �لكتاب �لذي ترجم مقدماته من �لفرن�ض���ية 
�إل���ى �لعربي���ة. �لزمي���ل عبا����ص حيروقة قدم �ض���هادة في 
�أديبنا �لأ�ض���فر محتفياً  بمكانته وباآثاره �لتي �أغنى بها 
�لمكتبة �لعربية. حظيت �لندوة بجملٍة من �لمد�خات 
�لتي �أثنت على نجاحها وغناها ب�ضدق �لعو�طف وعمق 
�لم���ادة �لعلمية �لتي قدمت. وكان لمدير �لندوة �إ�ض���هام 
�رتجال���ي في �إنجاحها بت���رٍف لغوٍي وتدفٍق عاطفي كانا 

عامل جذب للح�ضور.

ملتقى األدب الفراتّي
)الّشاعر أحمد الّراوّي(

1992-1931 

األديب عبد الرزاق األصفر 
في ندوة استثنائية

ادة مهنا سليمان   كتبت: ميَّ

نحن �أمام ثاث جمل، فيها ثاثة �أفعال ما�ضية، في 
�لجملَتين �لأولى، و�لّثانية كان �لفعل في بد�يتهما.

���َر �لفع���ل لغايٍة في  �أّم���ا ف���ي �لجمل���ة �لّثالث���ة، فقد �أُخِّ
���ة، ويوج���ز ِعب���رة،  نف����ص �لكات���ب، وكّل فع���ٍل يحك���ي ق�ضّ

وموعظة.
بث���اث جم���ل، و�ض���بعة رم���وز �أق���ف حي���رى ِم���ن �أي���َن، 

وكيف �أدخل �إلى تلك �لبّو�بات �ل�ّضبع؟
�ض���رقُت مفاتي���ح �إبر�هيم ب���ازو، وحاولت �لّت�ض���ّلل �إلى 

ه. تلك �لمعاني �لغافية في �أح�ضان ن�ضّ
- نبد�أ من �لعنو�ن )مفاتيح(

ِمفتاح )��ضم(:
�لجمع : َمفاتيُح ، وَمفِاتُح

�لِمفتاُح : �آلة �لَفْتح و�لغلق
عنو�ن ر�ئع ذو �إيحاء�ت، ودللت رمزّية متعّددة

�ضيتبّين لنا ذلك بعد �لنتهاء من تحليل �لّن�ّص.
- نبد�أ �لآن مع �لّن�ّص �ّلذي بين �أيدينا:

)جنَح قارُب �أورفيو�ص(
جنح، يجنُح، ُجنوحاً، وَجنحاً

نق���ول جنح���ِت �ل�ّض���فينُة: �نته���ت �إل���ى �لم���اء �لقلي���ل، 
فمالت، ولزقت بالأر�ص، فلم تم�ِص.

فما �ّلذي ق�ضده �لكاتب بجنوح �لقارب؟
وما عاقته باأورفيو�ص، ومن هو �أورفيو�ص؟

- تقول �لأ�ضطورة:
�إّن �أورفيو����ص كان �ض���ّيد �ل�ّض���عر�ء و�لمو�ض���يقّيين ف���ي 
�لع�ض���ر �لقدي���م. و�أّن���ه عّل���م �لب�ض���رّية �لّط���ّب، و�لكتابة، 
و�لّزر�ع���ة. وه���و مو�ض���يقّي ف���ي �لأ�ض���اطير �لإغريقّي���ة، 
و�لّرومانّي���ة، كان���ت مو�ض���يقى �ض���وته، وقيثارت���ه عذب���ة، 
وتتوّق���ف  و�لأحج���ار،  و�لأ�ض���جار،  �لحيو�ن���ات،  فتتبع���ه 

�لأنهار عن �لجريان كي ت�ضتمع �إليه.
مل���ك  وو�ل���ده  ���ه(،  )كاليوِبّ �لغن���اء  �آله���ة  كان���ت  �أّم���ه 
)تر�قي���ة( �لإل���ه )�أپولل���و( �ّل���ذي �أه���د�ه قيث���ارًة ذهبّي���ًة، 

فكان يعزف عليها، ويغّني �ألحاناً �ضجّيًة �ضاحرًة.
بع���د فق���د�ن زوجت���ه، بقي �أ�ض���بوعاً ق���رب �لّنهر يعزف 
ويبك���ي، حّت���ى قتلْته )�لباخيات( لأّنه ل���م يهتّم لأمرهّن، 
وقد �غتظن من وفائه لزوجته، فطاف ر�أ�ُض���ه في �لّنهر، 
وكان ل�ض���ان )�أورفيو����ص( �لمّي���ت يغّن���ي، فيم���ا �لقيث���ارة 
تع���زف عزف���اً حزين���اً، ث���ّم تحّولت �إل���ى نجم في �ل�ّض���ماء، 

وعث���رت �إحدى رّبات �لإلهام على �أجز�ء ج�ض���ده، ودفنتها 
قرب جبل )�لأوليمب(.

م���ع  وبمقارنته���ا  �ل�ّض���ابقة،  �لجمل���ة  �إل���ى  وبالع���ودة 
�ض���فينة “�أورفيو�ص” �ّلتي �حتوت خم�ض���ين بطًا وكانت 
كّلم���ا تعّر�ض���ت �إلى خطر، ع���زَف �أورفيو����ص، وغّنى فهزم 
���خور �ّلتي  �لوحو����ص، وه���ّد�أَ �لأم���و�ج، و�أنقذه���ا من �ل�ضّ

�عتر�ضتها، بف�ضل �ألحانه �ل�ّضجّية وغنائه �لعذب.
نج���د �أّن ق���ارب �لكات���ب، ل���م يك���ن كذل���ك، فق���د جن���ح 
نح���و وجهت���ه  �لإبح���ار  ع���ن  بالأر����ص عاج���ز�ً  و�لت�ض���ق 
�أعاق���ت  م���ا )ق���وًى خفّي���ة(  لع���ّل َخرق���اً  �أو  �لمق�ض���ودة، 
حركته، و��ضتمر�رّية �ضيره. فما هو م�ضير هذ� �لقارب؟

تاأتينا �لإجابة في �لجملة �لّثانية:
)�ضاقُه �لليُل �إلى جزيرة…(

فهذ� �لقارب �ّلذي لم يو�كب �إبحاره كان �ضيد�ً ثميناً 
للمجهول �لمتمّثل بكلمة )ليل(، ورّبما هو �لخطر، وكّل 

ما ي�ضّر، �أو ُيوؤذي، وُيخيف، وي�ضّبب �لهاك.
ونلحظ ��ضتخد�م �لفعل )�ضاَقُه( �أي حّثُه من �لخلف، 
ف���كان �لق���ارب ُمجبر�ً على تغيير وجهة �ض���يره، �إلى جهٍة 

مجهولٍة ل يوّد، �أو ل نّية له بالإبحار �إليها.
وفي �لجملة رمز�ن:

- �لأَول: )�للي���ل( بم���ا يوحيه من مخاوف، ووح�ض���ة، 
ورهبة، و�عتد�ء، وظامّية، ولعّله �لجهل، �أو �لإرهاب،�أو 

�لّتكفير، �أو �لّتخاذل �لعربّي، و�لخيانة.
- �لّثان���ي: )�لجزي���رة( بم���ا تثي���ره ف���ي �لّنف����ص م���ن 
مخ���اوف، فه���ي �لمجه���ول �ّل���ذي ل ُيوؤم���ن جانُب���ه، وهي 
�لمفاج���اآت، و�لأخطار، ورّبما �لف�ض���ل، وقد تكون منطقة 
)�لجزي���رة  �لّر�ه���ن  ع�ض���رنا  ف���ي  موج���ودة  جغر�فّي���ة 

�لعربّية مثًا(!
و�لمفاتيح هنا كثيرة ومتعّددة:

* فلع���ّل �لقارب �لغ���ارق هنا هو ق���ارب �لعروبة، ورّبما 
�أورفيو����ص ه���و )�ل�ّض���عب �ل�ّض���ورّي( �ّلذي م���ا �إن و�جهته 
���عاب، وح���اق ب���ه �لخط���ر حّت���ى تكالب���ت علي���ه ق���وى  �ل�ضّ
�لّظ���ام و�لّرجعّي���ة، وب���دًل م���ن �أن تم���ّد ل���ه ي���د �لع���ون، 

�ضاهمت في خرق قارب نجاته، وك�ضر مجاذيفه.
* �أو لعّل���ه )�ل�ّض���عب �لفل�ض���طينّي( �ّل���ذي تاآمرت على 
حّق���ه ف���ي �لع���ودة، وتقري���ر �لم�ض���ير دوٌل ُيفتر����ص �أّنه���ا 

�ضقيقة! ن�ضتدّل على ذلك بكلمة )�لجزيرة(.

* وممك���ن �أن يك���ون )�أورفيو����ص( ه���و رم���ز �لعد�ل���ة، 
�لخي���ر، �لإن�ض���انّية �ّلت���ي جن���ح قاربها، فب���ات �لكثير من 
�لأطف���ال يعان���ون �لج���وع، و�لمر�ص، و�لبوؤ����ص، في حين 
�أّن �لمليار�ِت ُت�ضَرف على �لحروب، وعلى مباهج �لحياة 

عند �لّنخبة �لمالكة لزمام �لحكم في كثير من �لدول.
* ورّبما كان �لّتر�جع �لفكرّي، �أو �لّتدهور �لّثقافّي �إذ� 
ما تذّكرنا �أّن )�أورفيو�ص( ح�ضب �لأ�ضطورة كان �أّول من 

عّلم �لكتابة، و�لّزر�عة، و�لّطّب.
كّل تل���ك �لحتم���الت وغيره���ا و�ردة ف���ي ه���ذ� �لّن�ّص 

�لّرحب �لمعاني، �لمتعّدد �لقر�ء�ت.
وعندما ن�ضل �إلى �لجملة �لأخيرة من �لّن�ّص

)�ضاهدًة على قبر �لفجر ُغر�َضْت قيثارُته(
ونلحظ في �لجملة ثاثة رموز:

- �لقبر: �لّنهاية �لحتمّية للماّدة، �لفناء، �لهاك… 
وهو عك�ص ما �آمنت به �لأورفّية �ّلتي ُتعلي �ضاأن �لّروح 
وتوؤمن بولدتها مجّدد�ً، ولعّله هنا موت ينتظر ولدًة، �أو 

�ضاً، �أو بعثاً ما. تقمُّ
- �لفج���ر: وهو �لأمل، �ل�ّض���ام، �لحرّية، �ل�ض���تقر�ر، 
�لخا�ص، �لعد�لة، �لعلم، �لزدهار �لفكرّي، �لّثقافي… 
- �لقيث���ارة: رمز �لجمال، �لخير، �لمحّبة، �لإ�ض���ر�ر، 
�لحكم���ة، �لم�ض���اعر �لّنبيلة )فقد ��ض���تخدمها �أورفيو�ص 

في حالة �لفرح، و�لحزن، وم�ضاعدة �لآخرين(...
ونحن �أمام �لقفلة نتبّين حقيقة مّرة نعي�ضها، وو�قعاً 
و�لأحق���اد،  �لح���روب،  ظلم���ُة  فج���َره  �غتال���ت  ماأ�ض���اوّياً 
و�لّطائفّية، و�لّتاآمر �لممنهج على �أب�ضط حقوق �لإن�ضان 

وكر�مته، وحرّيته.
نعم، �إّن تلك �لقيثارة/�لّرمز لكّل ما هو جميل، وخّير

- �أّما توظيف �أ�ض���طورة �أورفيو�ص فقد �ضاع في �لأدب، 
حي���ث ��ض���تخدمها �ل�ّض���اعر �لّرومان���ّي �أوفيد ف���ي كتابه: 

“�لّتحّولت”.
- كما ��ض���تخدمها عّبا�ص محمود �لعّقاد في ق�ض���يدة: 

“حديقة حيو�نات �آدمّية”
ق�ض���يدة:  ف���ي  �ض���ادي  �أب���و  زك���ي  �أحم���د  وكذل���ك   -

ويورد�ضي”. “�أورفيو�ص 
- ومن �لمعا�ض���رين ��ض���تخدمها �ل�ّض���ّياب �ل���ذي عّبر 
ع���ن م�ض���امين )�أورفّي���ة( ف���ي �أ�ض���عاره �لمبك���رة، وظ���ّل 
ّيتكىء على �ضورها و�إيحاء�تها حّتى مرحلة متاأّخرة من 

تجربته �ل�ّضعرّية. 
كبي���ر  ق�ض���م  ف���ي  �أورفيو����ص  �أ�ض���طورة  ب���رزت  كم���ا   -
م���ن �ض���عر �أدوني����ص، �إذ ل يمك���ن تجاه���ل مامحه���ا ف���ي 
ق�ض���ائده: “�أورفيو����ص” و”�أغان���ي مهي���ار �لدم�ض���قي” 

و�لنهر”. و”مر�آة �أورفيو�ص” و”�لر�أ�ص 
- وكذلك �لبّياتي ولعل ق�ضيدته” هبوط �أورفيو�ص” 

خير دليل على �هتمامه بهذه �لأ�ضطورة. 
���ته:  - وه���ا ه���و �إبر�هي���م ب���ازو ي�ض���تخدمها ف���ي ق�ضّ

ما �ضبق. �إلى  ُي�ضاُف  جديد�ً  �إثر�ًء  “مفاتيح” لتكون 
ختاًما �أقول:

�لّن����صُّ مكّث���ٌف، ذو دللٍت، و�إيح���اء�ٍت متع���ّددٍة. حّق���َق 
وح���دًة متكاملًة بتر�بطه م���ع �لعنو�ن �لّر�ئ���ع )مفاتيح( 
�لم�ض���مون،  وعميق���ِة  ذكّي���ٍة،  موؤّث���رٍة،  �ض���ادمٍة،  بقفل���ٍة 

موجعة �لمغزى، و�لعبرة.
�لأف�ض���ل،  م���ن  كان  بر�أي���ي  �ض���غيرة:  ماحظ���ة   *
م���ن  ب���دًل  )�ل�ّض���فينة(  ��ض���تخد�م  و�لأع���ّم  و�لأجم���ل، 

)�لقارب( في �لجملة �لأولى )جنَح قارب �أورفيو�ص(.
لأّنه كما هو معلوم:

• �لقو�رب �أ�ضغر مقارنًة بال�ّضفن.
يق���ّل ع���ن 500 ط���ن، وي���زن  ل  م���ا  �ل�ّض���فينة  • ت���زن 

�لقارب �أقّل.
�ل�ّض���فن ماحًة مائّي���ًة عميقًة، �أّما  • ع���ادًة م���ا تكون 

حلة. �لقو�رب تكون في �لمياه �ل�ضّ
�أّم���ا  و�لب�ض���ائع.  �ل���ّركاب  حم���ل  لل�ّض���فن  يمك���ن   •

.� �لقو�رب لديها قدرة محدودة جدًّ
كما �أّن �ل�ّض���فينة منذ عهد �ض���ّيدنا ن���وح)ع( باتت رمز�ً 
للّنج���اة، و�لخا�ص، وبه���ذ� لو �أوردها �لكاتب في �ض���در 
جملت���ه �لأولى، ل���كان �أعطاها �إيح���اًء، وُبعد�ً، وق���ّوًة �أكثر 

تاأثير�ً في نف�ص �لمتلّقي.
م���ن قيث���ارة )�أورفيو����ص( �ّلت���ي كان���ت ر�ض���ولة جماٍل، 
وخي���ٍر، و�إن�ض���انّيٍة، ومحّب���ٍة، �إل���ى قل���م )ب���ازو( �ّل���ذي كان 
ل�ض���ان حال كّل مثّقٍف متنّوٍر، و�ض���ريٍف موؤمٍن بالكر�مة، 
و�لعد�ل���ة، وحّق �ل�ّض���عوب في تقرير م�ض���يرها، و�لعي�ص 
�لآم���ن بعي���د�ً ع���ن ر�ض���ا�ص �لوح�ض���ّية، ودّباب���ات �لموت، 

وقذ�ئف �لحقد، و�أيادي �لغدر.

مفاتيح

تز�مناً مع �حتفالت �ض���عبنا بذكرى ثورة �لثامن من �آذ�ر وبالتعاون مع موؤ�ض�ض���ة 
)�أر����ص �ل�ض���ام(، وتاأكي���د�ً عل���ى �لدور �لمق���اوم و�لوطن���ي لتحاد �لكت���اب �لعرب في 
�ض���ورية، وتح���ت رعاي���ة �لدكت���ور محم���د �لحور�ن���ي رئي����ص �تح���اد �لكت���اب �لع���رب، 
وبح�ضور ع�ضوي �لمكتب �لتنفيذي �لأ�ضتاذ ريا�ص طبرة و�لأ�ضتاذ �لأرقم �لزعبي؛ 
�أق���ام ف���رع طرطو����ص �حتفالي���ة مميزة لتكري���م ذوي �ل�ض���هد�ء �لعظم���اء و�لجرحى 

�لأبطال يوم �لأربعاء 2022/3/9 .
 ب���د�أت �لحتفالية بالوقوف دقيقة �ض���مت لأرو�ح �ل�ض���هد�ء ليلق���ي بعدها �لأديب 
من���ذر عي�ض���ى رئي�ص هيئة �لمكت���ب �لفرعي  كلمة تح���دث فيها عن نبالة �ل�ض���هد�ء 
وعظمة �ل�ض���هادة �لتي �أر�ض���ى قو�عدها �لقائد �لموؤ�ض����ص حافظ �لأ�ض���د، و�ض���ار على 

نهجها �لقائد �ل�ضامد ب�ضار �لأ�ضد رئي�ص �لجمهورية �لعربية �ل�ضورية.
كما �أكد على �لنهج �لمقاوم و�لوطني �لذي يتبعه �تحاد �لكتاب �لعرب وذلك من 
خ���ال مو�كب���ة بطولت �لجي�ص و�ل�ض���عب وتوثيقها، وقد تم ذل���ك من خال كتاب 
ليكون وثيقة للت�ضحية  �أخرى  باأجز�ء  �إ�ضد�ره  �ضيتو�لى  �لذي  �أثيرة”،  “حكايات 

و�ضاهد�ً على جر�ئم �لع�ضابات �لم�ضلحة �ضد �أهلنا و�ضعبنا ولتكون هذه �لت�ضحيات 
نبر��ضاً لاأجيال �لقادمة.

ثم �ألقى �ل�ضاعر محمود حبيب ق�ضيدة �ضعرية تحدث فيها عن �ل�ضهد�ء ووحدة 
�لتر�ب �ل�ضوري وعرج على منا�ضبة ثورة �لبعث في �لثامن من �آذ�ر.

 وت�ض���من �لحفل كلمة لاأ�ض���تاذ با�ض���ل �لدنيا �لمدير �لتنفيذي لموؤ�ض�ضة )�أر�ص 
�ل�ضام( �لذي �أعرب عن �ضكره لكل من �ضاهم في نجاح هذه �لفعالية..

بدوره �أكد �لأديب ن�ضر مح�ضن �لم�ضرف على كتاب “حكايات �أثيرة” على و�قعية 
هذه �لحكايات وم�ضد�قية �لوقائع وم�ضاركة �لأدباء في توثيق �لبطولت.

كانت �لكلمة �لأخيرة لع�ضو �لمكتب �لتنفيذي �لأديب ريا�ص طبرة ناقًا تحيات 
�لدكت���ور محم���د �لحور�ني رئي�ص �لتحاد، وموؤكد�ً على �أهمية �ل�ض���هادة و�ل�ض���هد�ء 

وت�ضحياتهم في تحقيق �لن�ضر و�ضاكر�ً لفرع طرطو�ص تنظيم هذه �لفعالية.
قدم���ت بعده���ا مد�خلة لل�ض���يد �لل���و�ء محمد �ض���ليمان رئي�ص ر�بط���ة �لمحاربين 
�لقدم���اء و�ض���حايا �لح���رب في طرطو�ص، من خال �ض���ريط ذكريات���ه كاأحد �أبطال 
ث���ورة �آذ�ر وح���رب �لخام����ص م���ن حزي���ر�ن وح���رب ت�ض���رين �لتحريري���ة ف���ي �ض���اح 
�ل�ض���و�ريخ �ل���ذي هو �أح���د �أبطال���ه، وكان لحديثه وق���ع خا�ص على �لح�ض���ور نظر�ً 

لخبرته �لطويلة و�لو��ضعة في ميد�ن �لن�ضال �لوطني.
و قدم���ت �ل�ض���اعرة لين���د� �إبر�هيم مد�خلة �ض���رحت فيها دورها ف���ي تدوين بع�ص 
ق�ض����ص �لأبط���ال ف���ي ه���ذ� �لكتاب، موؤك���دة على �لحال���ة �لإن�ض���انية �لمتعلقة بذوي 
�ل�ض���هد�ء، كما �ألقت �بنة �ل�ضهيد نبال ح�ضن مقطوعة �ضعرية موؤثرة حول �ل�ضهادة 

وعظمتها.
وتحدث �لأديب ح�ض���ن �لنا�ض���ر �أمين �ض���ر فرع طرطو�ص وهو من ذوي �ل�ض���هد�ء 
)و�ل���ده وو�لدته و�أخته( كلمة موؤث���رة عبرت عن عمق �لنتماء و�لتجذر في �لتر�ب 

�ل�ضوري وعن حتمية متابعة م�ضيرة �لن�ضال و �لت�ضحية.
ج���رى بعده���ا توزي���ع �ض���هاد�ت تكريم م���ع مبالغ مالية لع�ض���ر من �أ�ض���ر �ل�ض���هد�ء 

و�لجرحى.
�مت���ازت �لفعالية  بح�ض���ور حا�ض���د م���ن �أع�ض���اء �لتح���اد و�لأ�ض���دقاء و�لأطب���اء 
و�لمهند�ض���ين و�لفعاليات �لجتماعية �لمختلفة، وبم�ض���اركة مميزة لعدد كبير من 
و�ض���ائل �لإعام،  و�أبطال �لجي�ص �لعربي �ل�ضوري ومنهم �لعميد �أحمد �أيوب �لذي 
رف���ع �لعل���م �ل�ض���وري فوق)مر�ض���د جبل �ل�ض���يخ( خال ح���رب ت�ض���رين �لتحريرية 
ورئي����ص ف���رع �لر�بط���ة محم���د �ض���ليمان كما ح�ض���ر رئي�ص ف���رع ر�بط���ة �لمحاربين 

�لقدماء ل�ضف �ل�ضباط.
�ختتم���ت �لفعالية  بقي���ام رئي�ص ف���رع طرطو����ص بتوجيه �ل�ض���كر للدكتور محمد 
�لحور�ن���ي رئي����ص �تح���اد �لكت���اب �لع���رب �ل���ذي تاب���ع �أدق تفا�ض���يل �لإع���د�د له���ذه 
�لحتفالية، ولل�ضادة �لح�ضور موؤكد�ً على ��ضتمر�ر �ل�ضير خلف قيادة �لرئي�ص ب�ضار 

�لأ�ضد رّبان �ضفينة �لن�ضر �لموؤزر على كامل م�ضاحة �لتر�ب �ل�ضوري.

حفل تكريمي بفرع طرطوس 
لشهداء الوطن وجرحاه وذويهم
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أموية الهوى

ل تكوني َعجوًل
كلُّنا

ر�حلون!

�لغياُب كالخريف ق�ضيدُة �نتظاٍر
لأَجٍل غيِر معلوم...

في �لغياب
تت�ضاقط �لنقاُط عن �لأور�ِق

حُف بي�ضاَء لتعوَد �ل�ضّ
كالّثلج

..........     .......
في رحيلِك

�أُهديك قلبي
نجمًة

وخارطة طريق...

نهايَة �لحرِب
غابو� جميعاً...

في �أُفٍق مغبرٍّ �إّل ر�ضالًة
م�ضَتعجلة

كَتبْتها �ضجرُة كَرز...

حيَن �أ�ْضلَم �لر�يَة
كانت �لطيوُر ت�ضّفُق

فِرحًة...
لقد ُوِلَد رْمح!

على �لماِء
حيَن �أكتُب ��ضَمِك
بكلِّ هديِل �لّروِح

�أ�ضُع ثاَث حروٍف
�ص... م... �ص

وحّتى ل ُيخفيها �لموُج
�أحفُرها على �ضاطئ �لروِح

ل�ضباٍح م�ضرٍق
كو�ْضٍم...!

 يوماً �إذ� �نكَفاأُت في ديٍر
ف�ضتكونيَن تر�تيلي
و�إْن تقّطعْت �ُضُبلي

فاأنِت �لمنارُة
�أّما على �لأر�ِص

فاأنِت �لخافُق �أبد�ً
�أّيُتها �لمع�ضوُقة

لي�ص كثير�ً �أن تكوني
بادي

..........        ..........
في لحظاِت �ل�ّضاأِم

ل�ضُت �أنا �لمتثائَب...
روحي �لبعيدُة عنِك يا »وطني«

......       .........
عندما يهاجُمني �لَوجُع

��ضُمِك �ل�ضفاُء
�أّيُتها »�لغيب«...

...........       ........
ل ت�ضْل عنهم
�ل�ضارُع يعرُف

�أولَده...
---   *   ---

ما �أبهى هذ� �ل�ّضاحَر
حك...! �لُم�ضّمى بال�ضّ

حك من �لأفعاِل �لّناق�ضِة �ل�ضّ
و�لج�ضوِر �لر�ق�ضة...

حُك من زمٍن فْلتاٍن �ل�ضّ
ي�ضكو من غْدِر �لدروِب

و�لذو�ِت...!
�ضكر�ً »�ضابلن«... �ضكر�ً �أبا بحٍر

�ضكر�ً »ر�بليه«...!
�ضن�ضحُك مْلَء �أيدينا

طويًا
فال�ّضم�ُص ت�ضرُق كلَّ يوٍم

وحدي أمام الريح

-1-
َمْن على بابي ُيناِدي؟

لْم �أُِجْب... 
فالوْقُت ن�ضُف �للْيِل! 

و�لَخوُف َتَمادى 
ُم�ْضِدًل َعْتَمَة كوٍن من ِغياب

و�لمنادي 
مثل �أحاِم �َضَباٍب

من جديٍد ي�ضِرُب �لباب 
باإلحاٍح غريْب

لن �أجيْب!
-2-

ُظلماٌت َنَهَبْت َخْزَنَة ُعْمِري
َناديِق �للَيالي وتماَدْت في �ضَ
لم يعْد لي في �َضِرير �لريح 

�إلَّ �مر�أٌة َت�ْضرُب �ضاياً
و�أَُجاريها �َضَر�باً في خيالي!

لي���ًا  جْعبت���ي  ف���ي  حام���ًا 
َوَناياَ

َعْت���َم  �أ�ض���لعي  ف���ي  طاوي���اً 
َحارى �ضَ

من رَماٍل وُدَو�ر
نا�ِضر�ً في دفتري ن�صَّ ليٍل 

 وِحو�ر�ً
من حنيٍن غام�ٍص...
بيَن َحِبيٍب وَحبيب!
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زْوَرٌق ن�ْضو�ُن...

يغفو في ُبحْير�ت جنون 
يقط���ُف  َحاِلم���اً  تن���اءى  ق���د 

َنْجماِت �َضَماء

يح�ض���ُب م���ا �ض���عَّ به���ا موع���َد 

تاريخ �َضعيد

هذِه  َمْم�ضوقُة �لخْطو تغنِّي

ع���ن ه���وى يْغ���َرُق ف���ي زحمة 

ليٍل

من ُظُنوٍن وظام

 و�أنا�ضيِد عبيد  

�ضوُتها يحنو على وْقٍت 

ُيد�ري ما َتَمادى مْن ُظنون

في كتاباِت غريٍب لغريب!
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�ضجٌر ي�ْضبُه ياأْ�ضاً َخاِمًا...

ي�ضكُن في جبٍّ عميْق

َقلٌَق يهذي ون�ضياٌن َعِتيْق

من ينادي في �أعالي جبِّه

و�لوقُت ن�ضُف �للَّْيل

و�لخوُف تمادى

ربَّما كان �ضديقاً!

ربَّما كان عدّو�ً

طاَل َظنِّي و�رتيابي

َمْن على بابي؟ 

وَيْرَتدُّ �ضدى �ضوتي 

مثَل خوٍف ُمزم���ٍن في نظرِة 

عْيني

و�ض���و�ٍد عاتِم طاَب مقاماً في 

ثيابي

وغفا في ظلماٍت من نحيب!

نشيُد 
الِمْهرجان 
العاَلِمّي 

للُحزن!...

السيد في 
الشعر 

والشعراء

 شعر: راتب سكر

 شعر: فاطمة حيدر العطا الله 

 شعر: 
محمود حمود

 شعر: جودي العربيد شعر: حسان عربش 
اإلى المرحوم  ال�شاعر ر�شا رجب  وهو ي�شعد اآخر 

درجات ال�شعر وال�شحر والجنون: 
       

 �ضاغْتَك من ن�ضماتها )عّناب( �ضعر�ً محكما
 فخطرَت في برد �لباغة و�لبيان ُمعّلما

و�ضنعت من عطر �لبنف�ضج وجهها �لُمتب�ّضما
 ليديِن من ذهٍب �أباحت جيدها و�لمع�ضما 

قد �أر�ضعتك جمالها فطلعت منها ملهما
و�لح�ضن علمك �لقر�ءة و�لكتابة و)�لومى(
فالورد و�لأطيار تزهو في كتابك كالدمى 
�أمن �ل�ضباح �أم �لربيع جنيت هذ� �لمو�ضما؟

 عيناك �أغنيتان ي�ضرق �ألف فجر منهما
 وكتاب عمرك حافل »ليلى ُتوّدع مريما« 

)عّناب( من عطر ومن خمر ومن �ضهد �للمى
وبها )ر�ضا( قمٌر �إذ� �نكدر �لزمان و�أظلما 

        
      * *  *

يا �ضاعري �أر�أيت كيف �ل�ضعر �أ�ضبح ماأتما!
 من زورو� ور�أو� من �لتاريخ وجهاً مظلما 

ما همنا لل�ضعر �أن ن�ضقى و�أن نتنعما 

* *  *
هذي حماة و�أنت ن�ضر في �ضماها حّوما 
ما �أ�ضلمت �إل �إليك خدودها و�لمب�ضما 

ع�ضقتَك في جناتها متغزًل مترنما
و�ضقتَك من ثغر �لمفاتن و�لعذوبة زمزما

وفر�دة وعذوبة �أثريت فيها �لمعجما 
ومحبة �أغنتك عمن يكنزون �لدرهما  
و�حتل قلبك من هو�ها موقعاً متقدما 

هي كعبة �ل�ضعر �لتي طّوفت فيها محرما 
لب�ضتَك �أطيار �لربيع ترّنماً وتب�ضما 

 وحماة عا�ضت للرجولة و�ل�ضهامة توءما 

* *  *
ولكم قهرَت وكم هزمَت ولم تكن م�ضت�ضلما
زبد و�أنت �لبحر ثار على �لطغاة ُمدمدما 
وتمّرُد �لعا�ضي �أحالك في �لنو�ئب �ضيغما 

ما �أقبح �لدنيا �إذ� ما �لنذل فيها ُحّكما 

* *  *
�لأغنيات و�أنت لل�ضبح �لتنّف�ص منهما 

لفر��ضة لثمت على �ضفة �ل�ضو�قي برعما 
لل�ضعر و)�لف�ضر( �لذي جاوزت فيه �لأنجما

لولك ينبوع �لق�ضيدة ي�ضتبّد به �لظما 
فاكتب بحبر �لأر�ص ما �أبدعَت عن ع�ضق �ل�ضما

رّتْل جر�ح �لقلب �ضعر�ً بالأناقة  مفعما 
من جنة �لماأوى قطفت �لح�ضن �أم و�دي حما

�لحمد لل�ضعر �لذي �ضّلى عليك و�ضّلما

 بداخلنا يفاجأ دائًما بالتغيير.
ً
يغير الوقت كل شيء ما عدا شيئا

توماس هاردي
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و�إليَك ي�ضافُر توقاً

ُمذ ر�َح يفتُِّق �أكمامه
ثغري
نحري

�ضدري
نهدي...
زندي...
خ�ضري

ودماٌء ت�ضري في ُغ�ضني
و�أر�َك �إهابي

�لروؤيا في ُحْلمي
وندى فكري

�أفناني جذري
�للحَن �لر�ئَع

�ِضعري
نثري
ُحّبي

عمري
ما بي
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ما �لذي يّت�ضْع؟!
�ضمْتي �أم �أنفا�صُ عِطرْك

قل لي 
�ضاكٌن مثلي... ِب�ِضّرْك

-3-
لَم ي�ضير� في �لمقّدمة 

طائُع توٍق ناهد�ِك؟
�أرغبٌة �أم ذي �لدياُر

على �ل�ضقيِّ محّرمة
خّطا دفاٍع نافر�ِك
وفي ِغناٍء ملحمة
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لي وطناِن

بي ي�ضُكناِن
�أنِت 

و�أر�ضي

تْوق

 لّما على �لنب�ص ثار �لقلب و�نفرطا
ما عاد في �ل�ضعر يجدي غير ما �نحبطا

ما عاد ثّمة من قول ي�ضابه ما
يغلي به �لدمع، �إن قلنا �إذ�ً �ضططا

ما عادت �لأر�ص تحوي وزر خطوتنا
فاإن م�ضينا تعثرنا بنا قططا

نا ما عاد في �لقلب من عزٍم لينب�ضَ
�إن �لن�ضيج على �ضريانه ربطا

كّل �بت�ضاماتنا في �لأر�ص كاذبٌة
�لحزن �أول مير�ث لنا خططا

حتى �لمر�يا ت�ضّلي حين تلمحنا
، فقد كنا بها رَهطا على �لنبيِّ

كنا نلمٌّ عقود �ل�ضبر في حنٍق
حتى نفدنا ف�ضاع �لعقد و�نفرطا

ثم �نحنْت قبلٌة في كّفنا ودنْت
حتى ت�ضلي على �أور�قها بخطى ...

لم ندر ماذ� نخّط �لآن... ل لغة
�ضطورنا ماأْت �أح�ضاُنها �لنُّقطا....

انعكاسات مرايا النبض

الفنان الروسيأحزان السندباد
إيفان قسطنطينوفيتش إيفازوفسكي

)1900–1817(
  كتب: سليمان الصّدي 
لوس أنجلوس- كاليفورنيا

 ترجمة: محمد الدنيا

  منذ �أكثر من ثاثين عاماً بد�أت غربتي، كان جرحي ما يز�ل طفًا، وحزني ما يز�ل 
ولي���د�ً. كُب���َر جرح���ي حتى تح���ّول �إلى عالم من �لجر�ح، و�متّد حزني حتى �ض���ار م�ض���احة 
تمتدُّ على �لوطن باأكمله، و�ضار �لحزن �ضديقي، تحّول �إلى وطن �ضكنُته، وتكّلمُت لغته. 
  وكنت لي يا �ض���اآمي �ض���مع نذور�تي، ومقام روحي، لم يكن لي غير وجهك �لُمقمر في 

عتمة �لدرب، �أ�ضتمدُّ وجودي من وجودِك، و�أتخلَّد با�ضمك. 
ي���ا يا�ض���مينة حبي، طيف���ِك ياأتيني في غربت���ي �أيتها �لعابقة باأ�ض���جان �لتاري���خ �لَعِطر، 
فاأح�ض���ب �أني �ض���غيرك، و�أول ما �ض���كنُت في �ض���هد عينيك. بكيُت كثير�ً من وح�ضة �لفر�ق، 

وكنت �أر�ك من بعيد تفتحين ذر�عيك على ثلج �لباد و�أنت �لر�هبة �لوحيدة. 
  �أب�ضرت فيك وجه �أمي، وفي عبق �ليا�ضمين دلَّت عليِك �ضاتي، �ضائع �أنا في غربتي، 

فهل يبعثني �هلل من تحت هذ� �لرماد. 
  �أعرن���ي �أيه���ا �لن�ض���ُر عينيك لأب�ض���ر م���ا ور�ء تلك �لبح���ار، فقد عاني���ت جفاف روحي، 
و�لزمن �لأعمى يم�ض���غ جروحي، وقهُر �لم�ض���افات يا �ضيدتي ُيخمُد لألَء �لفجِر، �أحتمي 
بجذوت���ك، �أف���رح بي���ن يديك بال���دفء �لحن���ون، فياأتيني �ض���وتك كجوهرة �ل���روح. فباهلل 

�أخبريني يا �ضاآمي َمْن ُجِرَح بجرح �لغربة كيف ُي�ضفى من �أز�هير حبِّه؟ 
، حملتِك في    �بتعدت عنك فلم يبَق مكان للفرح، لم يبَق لي �ض���وى �ض���عري، �ض���كنِت فيَّ
قلبي، في حقيبة �ض���فري �إلى م�ض���احات �لعالم �لمتر�مية، نظمتك �أحلى مع�ض���وقة بعيني 
���م، �ض���رخُت باأعل���ى �ض���وتي: يا حبيبتي ف���د�ك �لروح، �ض���كَن �لمنف���ى بد�خلي،  عا�ض���ق متيَّ
فتمتْمُت بلفظ ��ضمك فاإذ� بقلبي يرتع�ص كع�ضفوٍر ذبيح، فيا حلمي وتاريخي، يا حا�ضري 
وم�ض���تقبلي �أ�ض���تمُّ عبَق يا�ض���مينِك في غربتي، و�أفخر بانتمائي �إلي���ك ودمعي يمتزج بماء 

�لبحار، فُتولد ق�ضيدتي من حزن �لحا�ضر وفرح �لما�ضي. 
  من ر�ئحتي يعرف �لنا�ص �أني �ضاآمي، يعرفون �أني كنت �أنام بين يديك، من �خ�ضر�ر 
�ض���فتّي يعرفون �أني قبَّلت تر�بك، من عبق �ليا�ض���مين بين �ل�ضطور يعرفون �أنك حبيبتي، 

وهل من �أحد ي�ضتطيع �أن ُيخفَي ر�ئحَة �ليا�ضمين؟! 
  حزن���ي ي���ا �ض���ام �أكب���ر من �أيامي، في عينيك َب�َض���َم رب���ي، من بعد �لم���وت �أحياني، فمن 
���َن �لتاريخ، �أن���ا �لمكتوب من زمن  ، ولقبي زيَّ ُد و�أفتخ���ر �أنا عربي �ض���اميٌّ م���كان غربت���ي �أردِّ
بم���اء �لذه���ب، �أنا �لبارود تمطره غا�ض���بات �ل�ض���حب، �أنا �ل�ض���امّي ح�ض���ار�ت �لدنيا غابت، 

و�ضم�ص �ل�ضام لم تغب. 
  عدُت �إليك منذ �أ�ض���هر، فعاد �لقمر م�ض���تدير�ً في �لف�ضاء، وعاد �لخ�ضر�ُر لاأ�ضجار، 
و�لزرقة في �ل�ضماء، عاد �لطير �لُمهاجر، فاحت�ضْنِته بعطفِك، و�ضعرُت �أن �متد�د �ل�ضماء 
لن يكفيني لأكتب لك ق�ضيدة، �إني بحاجة �إلى �لنطق با�ضم قا�ضيون وبردى، با�ضم مجد 

�لأمويين و�آلف �ل�ضهد�ء لأك�ضَر �ضقيع حياتي. 
  لم �أعْد �أ�ضتطيع �إخفاَء حنيني، وهل ت�ضتطيع �لوردة �أن ُتخفي عطرها؟! ير�ِك �لنا�ص 
في عيني وفي لغتي، وحين �قتربت �ض���اعة �لرحيل �ض���األت نف�ض���ي �إلى متى �ضت�ض���تمر هذه 

�لأوجاع و�لأرق؟ �إلى متى كاحتر�ق �لعود �ضاأحترق؟ 
  وفي �لمطار �ضعرت �أني �أ�ضقى �لع�ضاق �ضاعة �لفر�ق، فاأم�ضكُت �لورقة، ور�ضمُت عينيك 
قم���ر�ً، فاعت���ذر �لقمر �أمام جمالك، منَّيُت نف�ض���ي بالعودة، وفي ج�ض���دي قلب كاد ينفطر، 
فان�ضكب دمعي على ورقي، وكادت كلماتي ت�ضبح فيه. في �لع�ضق يت�ضاوى �لعا�ضقون، لكني 

�ضعرت �أن ع�ضاق �لعالم لي �ضوُر. 
  على تر�بك �أتذكر �أني �إن�ض���ان، و�لآن �ض���اأعاني لوعة �لحرمان، �ض���اأحيا �ض���اعة �لذكرى 
م���ع �لخان، �ض���اأحّن �إلى دفء عينيِك يناديني، �إلى �ض���مة �لأيدي م���ن �لأحز�ن تحميني، 
دت على م�ض���احة �ض���ر�ييني،  فا�ض���معي ند�ئ���ي م���ن ور�ء �لبح���ار، �أنا عائ���د �إليك يا َمْن تمدَّ

و�أبحرت في �أوردتي. 
  �آن لي �أن �أختم �لجر�َح بقبلة فوق �لتر�ب، يا �ض���ام يا ق�ض���يدتي كيف �ض���ار �لعا�ضق في 
ح���ال �غت���ر�ب؟ �آن لي �أن �أطلب �لر�حة و�لأمان، و�أنت مرفاأ �أمانّي، فما �أ�ض���عب �لبعد، ول 

حيلة لي �إل �إر�ضال �ل�ضام. 
فيا طيَر �لبرق �لقادم من جنات �ليا�ض���مين باأحامي، �حمل لبادي حين ينام �لنا�ص 

�ضامي. 

م���ن  رو�ض���ي  ر�ّض���ام 
ُول���د  �أرمني���ة،  �أ�ض���ول 
ب�ض���به  »تيودو�ض���يا«  ف���ي 
��ض���تهر  �لق���رم.  جزي���رة 
عالمي���اً بر�ض���م �لطبيع���ة 
�لبحري���ة ب�ض���كل خا����ص. 
جذبته �لر�ض���وم و�ل�ض���ور 
�لكت���ب  تزي���ن  �لت���ي 
وبع���د  طفولت���ه.  من���ذ 
تعل���م �أول���ي ف���ي مدر�ض���ة 
�أرمني���ة في �لقرم، �أر�ض���ل 
�ض���ان  �إل���ى   1833 ع���ام 
بطر�ضبورغ ليكمل تاأهله 
�لأكاديمي���ة  ف���ي  �لفن���ي 
للفن���ون  �لإمبر�طوري���ة 

�لجميلة.    
�أعم���ال  هن���اك  در����ص 
ر�ض���ام �لطبيعة »مك�ض���يم 
ور�ض���ام  فوروبي���ف«، 
�لبحري���ة  �لمناظ���ر 

�لفرن�ضي »فيليب تانور«، �لأ�ضتاذ �آنذ�ك في هذه �لأكاديمية. 
جذبت �أعماله �أمير �ضعر�ء رو�ضيا »�ألك�ضندر بو�ضكين« خال 

�أحد �لمعار�ص و�أعجب بها جد�ً. 
تخ���رج »�إيفازوف�ض���كي« ع���ام 1837 م���ن �لأكاديمي���ة، �لت���ي 
منحت���ه ميد�لي���ة ذهبي���ة، و�أر�ض���لته �إل���ى �لقرم لر�ض���م �ض���ور 
بحرية. �أبحر من هناك على متن �ضفن رو�ضية، وتعرف على 
قباطنة رو�ص كبار، و�أعجب جد�ً بالأ�ض���طول �لرو�ض���ي، �لذي 

خ�ضه بالعديد من لوحاته.  
ولم���ا عاد من جدي���د، لم ياأب���ه لألقاب �ل�ض���رف و�لأمجاد 
و�لث���رو�ت، بل كان متاأث���ر�ً باأفكار �ل�ض���عر�ء و�لكتاب �لرو�ص، 
مث���ل »بو�ض���كين« و«غوغ���ول«. ترك �أخير�ً �ض���ان بطر�ض���بورغ 
»تيودو�ض���يا«، حي���ث  فيه���ا،  ول���د  �لت���ي  �لمدين���ة  �إل���ى  وع���اد 
بق���ي ير�ض���م وينظ���م �لمعار����ص لأعمال���ه في مو�ض���كو و�ض���ان 
بطر�ض���بورغ وتفلي����ص وباري����ص ونيوي���ورك، و�ض���ّخر نف�ض���ه 
لتدري���ب مو�طنيه وغيرهم حيثما توجه. �أ�ض����ص في مدينته 
»كلية �لفنون« عام 1885، وحّول منزله �إلى متحف عام 1889 
يحمل ��ض���مه �ليوم، و�ض���اهم في ت�ضييد �لعديد من �لمن�ضاآت 

�لعامة.    
كان »�إيفان �إيفازوف�ض���كي« و��ض���ع �ل�ض���هرة عالمياً، وح�ضل 
على �أو�ض���مة من �أكثر من دولة، ونال �عجاب ر�ض���امين كبار، 
مثل »دولكرو�« و«تورنر«، ودرب �أو �أثر في كثير من ر�ضامي 

�لعالم.
تتمي���ز �أعمال���ه بالبح���ث عن �ل�ض���وء، وبمقارب���ة �نفعالية 
و��ض���حة. وبنتيج���ة ه���ذ� �لج���و �ل�ض���وئي و�لخ���اب، زخ���رت 
لوحاته بالعو�طف و�أحام �ليقظة. ر�ض���م من ذ�كرته، ون�ضخ 
�أحا�ضي�ضه دون در��ضات م�ضبقة، لكن م�ضتر�ضد�ً باأ�ضكال �أولية 
بالقلم، بب�ضاطة. كان �رتباط �أعماله بالبحر حميمياً، و�أجاد 

ودق���ة  عجي���ب  باإتق���ان 
مده�ض���ة حين �ضور من 
ذ�كرت���ه حرك���ة �لأم���و�ج 
و�ض���فافية �لم���اء �لهادئ 
ت���ارة  و�ل�ض���اخب  ت���ارة 
�أخ���رى،  ت���ارة  و�لهائ���ج 
م���ع  �أمو�ج���ه  مازج���اً 

�ل�ضماء �لعا�ضفة.    
�لر�ض���ام  كان 
»دولك���رو�«  �لفرن�ض���ي 
بعب���ار�ت  عن���ه  يتح���دث 
وو�ض���فه  �لمدي���ح، 
�لإنكلي���زي  �لر�ض���ام 
باأن���ه عبق���ري.  »تورن���ر« 
�لمو�ض���وعات  تن���درج 
��ض���توحاها  �لت���ي 
»�إيفازوف�ض���كي« وطريقة 
معالجت���ه له���ا ف���ي قلب 
�لرومانتيك���ي  �لتي���ار 
ع�ض���ر.  �لتا�ض���ع  للق���رن 
و�ضتتر�ض���خ ه���ذه �لرومانتيكي���ة لدي���ه ط���و�ل حيات���ه ر�ض���اماً 
لتبل���غ �أوجها في �لأعمال �لتي �أنجزها في خم�ض���ينيات ذلك 
�لق���رن، م���ع لوحات���ه »�لموج���ة �لتا�ض���عة«، و«�ض���وء �لقم���ر« 

و»�لعا�ضفة«... 
فيم���ا بع���د، و�ض���من منطقة تاأثي���ر �لفن �لرو�ض���ي �آنذ�ك، 
وبفع���ل �لكتاب �لرو����ص �لذين و�كبهم عن ق���رب، ظهر لديه 
مي���ل �إل���ى �لو�قعي���ة في لوحات���ه، لك���ن دون �أن ينقطع خيط 
�لو�ضل مع �لرومانتيكية. تمثلت �أكثر �أعماله �كتماًل خال 
ه���ذه �لمرحل���ة ف���ي »�لبح���ر �لأ�ض���ود«، �لت���ي ت�ض���ور طبيع���ة 
�لبح���ر نف�ض���ها، �لخال���دة، �لمتحرك���ة د�ئم���اً، غي���ر �أن »غرق 
�ضفينة« و»�لموجة« و«ماريا تاأخذها �لعا�ضفة« هي �أي�ضاً من 

بين �أهم لوحاته.  
ووفق���اً لعب���ارة »�ض���اهين خت�ض���اتوريان«، �لمدي���ر �ل�ض���ابق 
ل�ض���الة �لعر����ص �لوطني���ة �لأرميني���ة، ف���اإن �أ�ض���الة �أعم���ال 
»�إيفازوف�ض���كي« تكم���ن جزئياً في تعلق���ه بالثقافة �لأرمينية، 
�لتي ترى �أن فكرة �ل�ضوء �لخاق، �ضوء �لمعرفة، متجذرة 
في تقاليد �أرمينيا؛ وربما كان ت�ضويره للرجال �لمكافحين 
ف���ي مو�جه���ة �لبح���ر �لهائ���ج ترجم���ًة �أي�ض���اً لإر�دة �لبق���اء 
�لمرتبط���ة بالثقاف���ة �لأرمينية. كان قد عالج كذلك �لعديد 
�أر�ر�ت«،  )»جب���ل  �لأرمني���ة  �لتاريخي���ة  �لمو�ض���وعات  م���ن 

»�لمجازر �لأرمنية«...(. 
توف���ي »�إيف���ان �إيفازوف�ض���كي« ف���ي 5 �أي���ار 1900، و�أطلق���ت 
�لبحري���ة �لرو�ض���ية ع���دة طلق���ات مدفعي���ة بهذه �لمنا�ض���بة. 
ويعتب���ر بع����ص �أعمال���ه، 6000 لوحة ن�ض���فها ي�ض���ور �لبحر، 
م���ن رو�ئع �لفن �لعالمي، و�إذ� كانت �ض���ور �لبحر مو�ض���وعه 
�لمف�ض���ل وبرع فيها، فاإنه لم يبرع مثًا في ت�ض���وير �لوجه 

�لب�ضري. 
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أموية الهوى
 قصة: نور نديم عمران

عبثا ً �أح�ض���ر ر�أ�ضي في محا�ض���ر�ت �لأدب في �لع�ضر �لأموي، ثم �أخرجه 
با جدوى، ما لي وحر�ص عبد �لملك على �ل�ض���ير بخطا معاوية لإ�ض���فاء 

�لطابع �لعربي على دولته؟!
م���ا �ض���اأني وح���ركات �لفتوح���ات �لت���ي �أ�ض���افت �أر��ض���َي جدي���دًة للدول���ة 

�لإ�ضامية؟!
ربما �أنا جاهلية...ل..ل...�أنا �أع�ضق �لأدب �لحديث، ولن �أتابع �لدر��ضات 

�لعليا �إل في هذ� �لمجال و..و..و...
و �أظ���ل �أت�ض���ارع وه���ذ� �لمق���رر كلم���ا نوي���ت �لقت���ر�ب م���ن تل���ك �لحقبة 

�لزمنية.
قلي���ًا م���ن �لر�حة يا فتاة ...رفقاً بنف�ض���ك...�إنه �متح���ان  فقط ،لكن...
�ألي����ص م���ن �لمعيب ر�ض���وبي ف���ي  �متحان مادة من �ل�ض���نة �لثاني���ة وحملها 

معي �إلى �لدورة �لتكميلية للتخرج؟
ي�ض���ري �لو�ض���ن �إلى عيني في هذ� �لخريف �لأرجو�ني �لر�ئع، ويغازلني 
ليتمكن مني كما تمكن �لحب من قي�ص ولبنى وطرحهما �ضريعي �لهوى، 

فاأ�ضقط. ....
         �ضقيماً ل ي�ضاب له دو�ء

          �أ�ضاب �لحب مقتله فناحا
وعذبه �لهوى حتى بر�ه

        كبري �لقين بال�ضفن �لقد�حا
فكان يذيقه جوع �لمنايا 

           ولو �أ�ضقاه ذلك ل�ضتر�حا
و�نهرت فوق �أور�قي ل�ض���اعة ربما �أو �أكثر ليوقظني بعدها �ض���وت �رتطام 

�أحدهم ب�ضيء و�ضقوطه على �أر�ضية غرفتي.
نه�ضت مذعورة لأجد رجًا ممدد�ً   مثل ملٍَك بعباءة بي�ضاء .

يا �إلهي من هذ�، كيف دخل غرفتي، بل كيف دخل �ضكن �لفتيات �لجامعي 
دون �أن ير�ه �أحد؟!

ما �لذي يرتديه ليبدو فار�ضاً خرج للتو من كتاب �لحكايات؟
�أنا �أحلم با �ضك، لقد بد�أت �أهذي بالفعل.

�إنه يتحرك ..ماذ� �ضاأفعل لو ر�أته م�ضرفة �ل�ضكن ،�ضتقتلني حتماً، �لحمد 
هلل باب غرفتي مو�ضد من �لد�خل...ربما دخل هذ� �لرجل من �لنافذة.

لن ي�ضدقني �أحد، �ضيظن �لجميع �أني �أدخلته باإر�دتي.
�قترب���ت م���ن ذل���ك �لر�ق���د �لغائ���ب ع���ن هو�ج�ض���ي كله���ا، م�ض���حت وجهاً 

�أ�ضرني بمنديل معطر، ر�ض�ضت بع�ص �لماء على وجهه دونما فائدة.
كان محموم���اً وحر�رت���ه مرتفع���ة ب�ض���كل جنون���ي فو�ض���عت ر�أ�ض���ه عل���ى 

و�ضادتي وبد�أت بو�ضع �لكماد�ت �لباردة على جبينه.....

�لحمد هلل زميلتي  في �ل�ضكن �ضافرت لأيام، لن �أدع �أحد�ً ي�ضعر بوجوده .
�ض���هرت �للي���ل �أق���ر�أ ف���ي وجهه �آيات من �ل�ض���حر وق�ض���ائد غ���زل لم يبدع 

مثلها �بن �أبي ربيعة عمر...
و�ض���رحت بخيالي �أفكر: ما �لحكمة �لإلهية من وجود هذ� �ل�ض���خ�ص في 
حياتي �لآن، �أنا �لهاربة من قيودي و�ضجن ذ�تي �لمتمردة على م�ضاعري...

كيف �نح�ضرت مع رجل �أجهله في غرفة؟

بعد �ض���اعاٍت تطفل �لنور على �ض���باحنا فز�ده �ألقاً، كانت عيناه تنفتحان 
على عالمي، وير�ني لأول مرة وقد �ضدمته تلك �لفتاة �لغريبة عنه، كيف 

ظهرت فجاأة في عالمه.
بد� �أكثر تما�ض���كاً مني ولم يتخل عن ر�ض���انته، عدل من و�ض���عية جلو�ضه 
وكاد ي�ض���قط فاقترب���ت من���ه �أ�ض���نده،.... و�نطل���ق �ض���وته بدرج���ة �لتمك���ن 
و�لر�ض���انة ذ�ته���ا �لتي ظهرت في وجهه، �ض���األني: من �أنت ي���ا �أخت �لعرب، 

وكيف و�ضلت معك  هذه �لد�ر؟
�ضحكت وقلت: �أهًا بك يا زميل....

�إذ�ً �أنت طالب �أو خريج من كلية �لآد�ب �أي�ضاً.
لم يبُد �أنه فهم كامي، ولكنه عّلق: 
هل �أحلم....ما هذ� �لحلم �لغريب؟!

فاأردف���ت: و�هلل ي���ا �أخا �لعرب ل �أعل���م من �لحالم فينا، �أنا ليلى... طالبة 
ف���ي كلي���ة �لآد�ب ق�ض���م �للغة �لعربية، لدي مقرر و�حد )�لأدب في �لع�ض���ر 

�لأموي( و�أتخرج بعد ذلك.
_  تمهل���ي ..تمهل���ي.. م���ا هذه �للهجة �لت���ي تنطقين بها...لم ��ض���معها 

يوماً من �لأعر�ب؟
**

�أنت بالفعل زميل في ق�ضمنا...
- �أن���ا �ض���اعر �أم���وي، هربت من حياتي و�ض���عري بعدما تعر�ض���ت للظلم و 
�تجه���ت نحو �ل�ض���ام لأعر�ص ما كان على  �لملك،مخلف���اً ور�ئي حباً و�أهًا 

بانتظار عودتي من�ضور�ً .
ف�ضاألته: بما �أن  لديك حبيبة فلم ل ت�ضمعنا ماكتبت يا نابغة ع�ضرك؟ 
- ع���ن �أي نابغة تتحدثين؟ �أنا �لعامري....ولكن ما �ض���اأنك و��ض���مي،لقد 

�ضافرت و�أعياني �لتعب و�ضقطت  عن ظهر ح�ضاني..
**ووقعَت في دياري كما تقول �أنَت، وما �أجمله من وقوع! 

لعله �رتقاء و�ضمو..
فتابع وقد لمح �ضغفاً في عيني ز�د ��ضطر�ب نب�ضات قلبي: 
وها �أنا �أ�ضتيقظ مع فتاة تد�ويني من عذ�باتي دون �أن �أعلم.

�ض���دمني كامه وفكرت:ه���ل تر�نا هاربين حالمين �لتقيا في منت�ض���ف 
�لطريق �إلى �لحقيقة؟

وب���د�أ �ل�ض���اعر �لأموي يروي ق�ض���ته بق�ض���يدة �أنع�ض���ت عروبتي و�أ�ض���علت 
لو�عج �أ�ضو�قي لنف�ضي �لتي �فتقدتها،وعرفنا �أنا تائهان �لتقيا لغاية ما..

حاول���ت م���ر�ر�ً فتح باب غرفتي لأخرج من هذ� �لحلم قبل �أن �أغو�ص في 
بحاره دونما عودة،لكن �لباب كان عالقاً.

نظ���رت �إلى نافذت���ي �لتي �نفتحت على جنات عدن لم �أره���ا يوماً،�أو ربما 
جزي���رة من �ل�ض���حر، فمفرد�ت هذه �للوح���ة �لإلهية كان���ت كثيرة،و�ألو�نها 

تبهر روحاً لم تعرف يوماً �لرماد.
دعان���ي فار�ض���ي للم�ض���ي مع���ه، ف���كاد قلب���ي  يتوقف....�أن���ا محتاج���ة هذ� 
�لح���ب، روح���ي ت�ض���تاقه، �إن���ه يخرجني م���ن تابوت رتاب���ٍة �أمقته���ا وماديات 
تخنقني �إلى عو�لم �لروح �لتي تاأ�ضرني ،كما في �لغزل �لعذري حيث يفنى 
�لج�ض���د وترتق���ي �لروحاني���ات ،حي���ث ليتج�ض���د �لح���ب رجًا و�م���ر�أة  ،بل  

يغدو لقاء نب�ص روح بنب�ص روح.

لم �أقو على �لرف�ص،فناقو�ص �لقلب قد دق بحبه ، لذ� م�ض���يت معه �إلى 
عالمه.

ل �أع���رف كي���ف تل���ون ثوب���ي بالل���ون �ل���وردي فج���اأة ، وطال ليل �َض���عري ، 
و�نطل���ق ل�ض���اني بعربي���ة ف�ضيحة،�ض���رت �أميرة �أموي���ة لفار�ضي...عا�ض���قة 

عامرية..
ل �أعلم لكني بالفعل �نف�ضلت عن �لع�ضر �لحديث با�ضك.

ووجدته �أميري و�ضاعري ،وغرقت معه في كتبه و�أدبه ،بعدما وقعت في 
غر�م ثقافته ورقيه، وع�ضقت �ضوته وكامه �لف�ضيح.

كنت �أخو�ص في هذ� �لحب حتى �لثمالة،نعم �إنها ن�ض���وة �لخمر �لتي لم 
�أتذوقها �إل من بحور �ضعره.

ولأن���ه ليمك���ن لأي �ض���يء �أن يظ���ل مثالي���اً تماماً،كان �لح���زن رفيق حبي 
خ�ضيَة �ضحوٍة تبدد حلمي.

وددت �لنوم �أبد�ً لأظل مت�ضلة به .
هم�ض���ت ف���ي �أذن مع�ض���وقي: ليت هذ� ي�ض���تمر،ولكنه لن يفع���ل، نحن من 

عالمين مختلفين.
رد ب�ضوت �أدمنته حتى �أدماني:

ولك���ن تجمعن���ا روح و�حدة تنب�ص بكل �لجمال و�لحب و�لقيم ،�إنه تعالق 
بين روحينا لن ننف�ضل عنه يوماً.

- ولكن يا �ض���اعري �أنت ويا �أميري،�ض���اأنه�ص حتماً من غفوتي، ولن تظل 
قربي. 

فاآه  �أيها �لم�ضافر في ف�ضاء روحي كم �أرهقني �ضفرك....
�أيها �لعا�ضق لروحي �أ�ضناني ع�ضقي لروحك وع�ضقك �أدماني..

يا من ت�ضظى  يا�ضمينك   في دمي ....
لملم نزفك �لمحموم من بحور �لزيزفون..... كيف �ل�ضبيل لأ

وعيناك في كفي...وفي �أنفا�ضي عطرك ....وقلبك في �لوريد؟!
كيف �أيها �لحب....�أيتها �لروح....كيف �ألملمك؟! 

مرت نظر�ته �لد�فئة على دمعاتي وت�ضّربتها:
�بحث���ي عن���ي في كتبك ،في �أدبك: �لحديث منه و�لقديم، و�ض���تعلمين �أن 

�لأدب كالحب و�حٌد ل يتجز�أ.
�قرئيني في كل ق�ض���ائد �لع�ض���ق، و�علمي �أن روحي �ض���تكون معك دوماً..

�ضاأظل ماكك �لحار�ص:
يهو�ك ما ع�ضت �لفوؤ�د فاإن �أمت
يتبع �ضد�ي �ضد�ك بين �لأقبر

�قترب �أميري يلملم دمعاتي وي�ض���م عطر �ألمها، فا�ض���تيقظت على �ضوت 
�لمنبه و�أنا �أتمتم  ململمًة دموعاً فا�ضت من روحي:

كن���ت �أدرك �أنك �أعظم من �أن تكون حقيقة،ولكني �أعلم �أي�ض���اً ً�أنك �أجمل 
مايمكن �أن يحدث لي.

عدت لمحا�ضر�تي �أنغر�ص في تربتها بعدما تجّذر �لأدب �لأموي د�خلي، 
و�ض���رعت �أقر�أ ب�ض���غف باحثة عن �ضاعر لن تطال و�ضاله �إل على �ضفحاتها 

...�أو ربما ..ربما في جزيرة �أحام �نح�ضرت ملكيتها با�ضميهما.

لحسن الحظ ، فإن التقاط صورة ال يترك أي أثر.

إدوارد س كيرتس

1� اكتفاء
�ضاأل �لقا�ص زوجته وقد �أوحت له بفكرة جيدة:

� ما ر�أيِك �أن نتبارى �أّينا ي�ضوغها كق�ضة �أجمل...؟
فكرت قليًا... ثم قالت هاربة من خ�ضارة �ضتحالفها:

� يكفيني �أني ُملهمة �لكاتب، ولي�ص يهمني �أن �أكون كاتبة �لإلهام...! 
 * * * * *

2� ذكراها
د�ئم���اً.. كان ي���رى ذل���ك �لعج���وز ينظ���ر هن���ا وهن���اك كاأن���ه يبحث عن �ض���يء 
�أ�ض���اعه، وعل���ى محياه �ض���يما �لتح�ض���ر و�لأ�ض���ف ت���ارة، �أو �لفرح و�ل�ض���رور تارة 

�أخرى...
�ليوم؛ غلبه ف�ضوله ف�ضاأله:

� ج���دي! �أر�ك دوم���اً وكاأن���ك تبح���ث عن �ض���يء ما �أ�ض���عته في ه���ذه �لأماكن، 
�ألي�ص كذلك؟

فقال �لعجوز:
� بلى يا بنّي! �إنني �أبحث عن �أيام �ضبابي �لتي ق�ضيتها هنا...

وبعد �أن �ضمت �لعجوز �ضمتاً ق�ضير�ً �أردف قائًا:
�  مع علمي �أنها لن تعود...    

��ضتغرب �ل�ضاب، وقال مت�ضائًا:
� بما �أنها لن تعود... ما �لفائدة من �لبحث عنها؟

فتنف�ص �لعجوز �ل�ضعد�ء ثم قال:
� ك���ي �أعي����ص بذكر�ها �لتي �إن خلقت �لح�ض���رة في نف�ض���ي حين���اً؛ فاإنها تخلق 

معها �لفرح و�لن�ضوة و�ل�ضرور �أحياناً...
 * * * * *

3� يكبر معنا
�ضاأل �لحفيد جده قائًا:

� جدي! �أما زلت تحب جدتي كما كنت تحبها في عهد �ضباك؟
فاأجابه �لجد بب�ضاطة:

� طبعاً ل... فقد �زد�د حبي لها كثير�ً عما كان عليه.
تعجب �لحفيد وقال مت�ضائًا:

� كيف ذلك؟
فاأجاب �لجد:

� في عهد �ضباي كانت جدتك �لزوجة و�لحبيبة... �أما �لآن فقد �ضارت فوق 
ذلك؛ �لرفيقة و�ل�ضديقة و�لموؤن�ضة و�لمدبرة... وباخت�ضار؛ حياتي كلها...

فقال �لحفيد با�ضتغر�ب:
� عجيب حّبكم يا جدي... �إنه يختلف كثير�ً عن �لحّب في ع�ضرنا!!

فقال �لجد با�ضماً:
� لأنه حب حقيقي يا بنّي، يكبر مع تتالي �لأيام و�ل�ض���نين... بخاف معظم 
�لح���ب ف���ي ه���ذ� �لع�ض���ر، فاإنه يت�ض���اءل يوم���اً بعد يوم ك�ض���حابة دخ���ان، تبدو 

كبيرة، لكنها �ضرعان ما تزول مخلفة �أثرها �ل�ضيئ في �ل�ضدر و�لنف�ص.
 * * * * *

4� يوم عيد
قاله���ا ف���ي نف�ض���ه وقد قّرر �أّن �ض���يئاً ل���ن يمنع �لإن�ض���ان �أن ُيفرح نف�ض���ه، و�أن 

يجعلها ت�ضرق بالبهجة... وكيف له �أن يمنعه؟ �ألي�ص �ليوم يوم عيد...؟!!
كان �لأولد منت�ض���رين ف���ي �لطرق���ات لب�ض���ين ثيابه���م �لجدي���دة �لملون���ة، 
و�لب���ر�ءة تب�ض���م ف���ي وجوههم، و�لحب���ور يكلل طفولته���م... بينم���ا ر�ح �لكبار 

يتبادلون �لتهاني بكلمات ملوؤها �لمودة و�لحتر�م... 
�لن�ض���مات عليلة، و�ل�ضم�ص ت�ضحك م�ضدلة �أ�ضعتها مباِركة بالعيد، و�أ�ضو�ت 
�لفرح���ة تم���اأ جنب���ات �لمكان... نع���م... في ه���ذ� �ليوم �لذي يمك���ن للفرحة 

�أن... �أن... يا �إلهي... يا �إلهي...!! ماذ� جرى...؟!! ماذ� �لذي يحدث...؟!!
�لأبني���ة  �لأر����ص، ورجف���ت لهول���ه  بقوت���ه جنب���ات  ه���ز  دّوى �ض���وت مري���ع 
و�لبي���وت، وردد �لأف���ق �ض���د�ه باأ�ض���ى وح���زن... و�لنا����ص... �لنا����ص... ر�ح���و� 
يتد�فع���ون ويهرولون... �لأطفال ي�ض���رخون، و�لن�ض���وة يولول���ن... وهو... ما 
ب���ه...؟ ِل���َم يختب���ئ خلف ه���ذ� �لعم���ود...؟ منذ قليل كان ي�ض���ير في منت�ض���ف 
�لطري���ق يتعر�ص بكل م�ض���امات ج�ض���ده للبهجة... بهجة!! م���ن �أين �أتت هذه 

�لمفردة...؟!!
�ضرخ بع�ص �لمارة... �إنها قذيفة �ضاروخية... �أ�ضابت �لبناء �لمجاور...

وق���ف ف���ي حيرت���ه وذهول���ه وه���و ي���رى �لوج���وه �لخائف���ة ملطخ���ة بالأل���م، 
و�لثياب �لجديدة مغ�ض���ولة بالدم، و�ل�ضحابة �ل�ض���ود�ء مغطية ف�ضحة �ل�ضماء 

حاجبة �إ�ضر�قة �ل�ضم�ص...
وم���ا ه���ي �إل لحظ���ات حت���ى تناهى �إلى �ض���معه �ض���وت �ض���يارة �إ�ض���عاف يقترب 

مزمجر�ً... مولوًل... لهثاً...  
عندها حدث نف�ضه قائًا:

� حقاً... �أيكون هذ� �ليوم يوم عيد...؟!!

  محمد محمود قشمر

 قصة: مريم علي جبة
هل توّدون زيارة مملكتي؟ فاأنا �أ�ض���ّميها مملكة! فكّل بيته بالن�ض���بة له 
���لَة،  مملك���ة على �لرغ���م من فقد�نه لكل ما يمّت للمملكة �لحقيقية ِب�ضِ
نع���م �إّنها مملكتي! ذلك �لبيت �لمتو��ض���ع �لذي �آخذ فيه ز�وية �ض���غيرة 
ُتدعى غرفتي �لخا�ض���ة �لتي تحتوي على �ض���رير �ض���غير وخز�نة ل باأ�ص 
بها ومكتبة �ضغيرة، �أركن فيها كتبي �لغالية جّد�ً على قلبي، وبالمنا�ضبة 
ل���م تك���ن لدّي مكتب���ة، وبقيت كتبي �ض���نو�ت طويلة مرمي���ة على �لأر�ص 
حتى �إن �إحدى ن�ضاء �لمملكة �لتي تتمّيز بتخّلف مر�ضّي طلبت مني �أن 
�أرمي هذه �لكتب، ت�ضّورو�! تريدني �أن �أرمي كتبي، عالمي �لر�ئع �لذي 
�أنفقت عليه �لكثير، وكان ن�ض���ف ما �أنفقت َديناً من �لأ�ضدقاء و�لأقارب 
حتى يكون بحوزتي تلك �لكتب؛ �لُمتّنف�ص �لوحيد لي في منزلي، عفو�ً 

في مملكتي...!!!
دعون���ا م���ن �لكت���ب �لآن، و��ض���محو� ل���ي �أن �أ�ض���ف لك���م مملكت���ي، �إذ� 
رغبتم بزيارتها �ض���ُتفاجوؤون باأنها تقع و�ض���ط حّي �ضعبّي فيه �لكثير من 
�لأطف���ال، وف���ي �لمملك���ة ع���دد �لأطف���ال ل يقّل ع���ن عددهم ف���ي �لحّي، 
فهل تعلمون كم طفًا لدي؟؟ �إنهم لي�ض���و� �أولدي بل �أولد �أخي، و�أخي 
و�أخ���ي و�أخي و�أخي و�أخي. نعم لدّي �ض���ّتة �أخ���وة، وكل و�حد منهم �أنجب 
عدد�ً من �لأطفال، فاح�ض���بوهم رعاكم �هلل. �أو لأقل لكم تعالو� لزيارتي 
و�دخل���و� غرفتي و�ض���اأغلق �لباب، باب غرفتي �لخا�ض���ة، وهن���ا �لمفاجاأة 
حيث ذلك �لباب �ضينفتح وينغلق مّر�ت عديدة ح�ضب عدد �لأطفال، فما 
بالك���م ل���و فت���ح �لطفل �لو�حد �لب���اب مرتي���ن �أو �أكثر ثم �أغلق���ه. ولي�ص 
هذ� وح�ض���ب بل �ض���تكون هناك �لعديد من �لطلبات من �لأطفال؛ وقلة 
منهم من يخجل في طلبه؛ فهذ� يريد خم�ص لير�ت، وذ�ك ي�ضاألني ماذ� 
جلب���ت له من �لخارج، فاأن���ا كنت في عملي و�أتيت وكاأنه مطلوب مني �أن 

�أجلب �أي �ضيء لاأطفال.
وهل �أحدثكم عن �لطفل محمد �لذي �ض���رعان ما ياأتيني �إلى غرفتي 
عندما ي�ض���عر باأنني فيها ليفتح �لباب ب�ضرعة جنونية وعندما ُيفاجاأ �أن 
�أحد�ً في زيارتي يحاول �إغاق �لباب بهدوء... �أنتبه �إليه و�أنظر بخل�ضة 
فاأر�ه ي�ضير لي باأ�ضابعه �لخم�ضة �أنه يريد خم�ص لير�ت، وعلّي �لإذعان 
كي �أ�ض���من غيابه حتى يذهب �ل�ض���يف، ول �أخفيكم �أنني �أعطيه لأُفاجاأ 
بنق���رة لطيف���ة عل���ى ناف���ذة غرفتي في �للحظ���ة ذ�ته���ا لأن محمود ذلك 
�لطفل �ل�ض���قي يناديني ب�ضوت منخف�ص، �أ�ضمعه، طبعاً فيطلب �لطلب 
نف�ض���ه وعل���ّي �لإذعان مرة �أخ���رى، وبعد ذلك �ض���يقف �لأطفال �لآخرون 

طو�بير على �لباب يريدون ذ�ت �ل�ضيء )�لخم�ص لير�ت(.
ذ�ت م���رة ل���م �أك���ن �أمتل���ك نق���ود�ً عل���ى �لإط���اق، وح���دث �أن �لأطفال 
يري���دون كل و�ح���د خم����ص لير�ت، ومن �أي���ن �آتي بها فهي لي�ض���ت و�حدة 
ب���ل ع���دة، فم���اذ� �أفع���ل؟ حتى ه���م تملكه���م �ل�ض���تغر�ب لأنن���ي ل �أمتلك 
نق���ود�ً، ف���كل و�ح���د منهم يظ���ن �أن خم����ص �للير�ت يج���ب �أن تتوفر لدي 
حتى ت�ضبح ملكاً لكل و�حد منهم على �لفور، لم يكن لدي؛ وهذه كارثة 
بالن�ض���بة لهم ماذ� �ض���يفعلون ل بد من حل ولو تعلمون من وجد �لحل، 
�إن���ه محم���ود ذل���ك �لطفل �ل�ض���قي �لذي دخ���ل غرفتي ونظ���ر حوله وكم 
كان���ت �أع���د�د �لجر�ئد كبيرة ف���ي �لز�وية �لمقابلة للمكتبة ف�ض���األني هل 

تريدين هذه �لجر�ئد، نظرت �إليه بده�ضة و�ضاألته لماذ� ت�ضاأل؟؟؟
�أجابن���ي: �آخذه���م و�أعطيه���م ل�ض���احب �لم�ض���بغة في �لح���ي �لمجاور 

ويعطيني �لنقود فاأوّزعها على �أخوتي و�أولد عمي.
ده�ض���ت لذل���ك �لقتر�ح وخ�ض���عت لاأم���ر ووجدته حًا منا�ض���باً لحل 

مع�ضلة هي كارثة بالن�ضبة لأطفال منزلي، عفو�ً مملكتي.
طر�ئ���ف مذهل���ة �ضتلم�ض���ونها عندما ت���زورون مملكتي و�أوله���ا �أن باب 
�لمملك���ة ل ينغل���ق نه���ار�ً ول حت���ى لي���ًا، وكاأن���ه ب���اب بناء حدي���ث وفيه 
�ض���قق كثيرة وجميلة و�أ�ض���حابها يجب �أن يكون �لباب �لرئي�ص ل�ضققهم 
مفتوح���اً لأن���ه ب���اب �لجمي���ع، ه���ل تعلم���ون لم���اذ� يبق���ى �لب���اب مفتوحاً 
لي���ًا نه���ار�ً لأن مفتاح���ه ل يوجد مع �أحد من �ل�ض���كان �لقاطنين، لي�ص 
لأن���ه �ض���ائع، ب���ل لأن قف���ل �لباب ُفجع ذ�ت مرة بك�ض���ر �لمفت���اح فيه منذ 
نح���و �ض���نو�ت عدي���دة ل �أذكر عددها، و�ض���دقوني �إل���ى �لآن ما يز�ل قفل 
�لب���اب مفجوعاُ ومتاألماً لأن بقية �لمفتاح �ض���ربت �لقفل في �ل�ض���ميم. 
ه���ذ� �لب���اب �لخارج���ي طبع���اً، ولندخ���ل ب�ض���ع �أمت���ار لنج���د باباً خ�ض���بياً 
�ض���تطرقونه طوي���ًا حت���ى ُيفتح برغ���م �لأع���د�د �لكبي���رة �لموجودة في 
�لد�خل، �إل �أنكم �ض���تنتظرون طويًا، ولي�ص هذ� وح�ض���ب بل �ضت�ضمعون 
�أ�ض���و�تاً تق���ول: قومي �أنت �فتحي �لباب، فترد عليه���ا �لأخرى: لماذ� ل 
تقومي���ن �أن���ت، لتتدخل �لأم وتبد�أ بالتوبيخ فتطلب من �بنها �ل�ض���غير: 
قم و�فتح �لباب فيرد عليها: و�هلل لن �أفتحه لماذ� ل يقوم غيري ويفتح 

�لباب وهكذ� حتى ُيفتح �لباب في �لنهاية.
�إنكم �ضتح�ض���دونني ل �ض���ك �أنني �أعي�ص د�خل مملكة فيها من �لروعة 

�ل�ضيء �لكثير، ل بل من �لطر�ئف �ل�ضيء �لكثير.
و�لآن دعون���ي �أ�ض���ف لك���م قفل باب غرفتي �لخا�ض���ة، �إن���ه مده�ص لأن 

)ما�ض���كة( �لب���اب تق���ع على �لأر�ص با�ض���تمر�ر، �إذ بمجرد و�ض���ع كف �ليد 
عليه���ا فه���ذ� كاٍف لرميه���ا عل���ى �لأر����ص، وه���ذ�... ل �أخفيكم �إن���ه ُيتعب 
�أع�ض���ابي، و�أرجو �أل ت�ضفوني بالمهملة بالن�ضبة لهذ� �لأمر لأنني قمت 
باإ�ض���احها مر�ت عديدة لكن عدد �لأكف �لتي تلم�ض���ها يومياً ُيعّر�ض���ها 
للخ���ر�ب فتركته���ا ل�ض���اأنها لأنني مللت، وب�ض���ر�حة �أكث���ر فالنقود نفدت 

بالن�ضبة لهذه �لحالة لأنها خ�ضارة في �لنهاية.
م���ا علين���ا �دخل���و� غرفت���ي و�أتمن���ى �أن ت���زورو� ه���ذه �لغرفة في ف�ض���ل 
ت�ض���ورو�  بحوزت���ي،  �لت���ي  �لمده�ض���ة  �لر�ئع���ة  �لمدف���اأة  حي���ث  �ل�ض���تاء 
فمنف���ذ �لمدف���اأة لي�ص ُم�ض���ّوباً على �ل�ض���طح كم���ا هو متع���ارف عليه في 
�لغ���رف �لأخرى، بل ��ض���طررت �إلى ثقب �لحائط �لُمطّل مبا�ض���رة على 
�لح���ي و�ض���نعت منفذ�ً، وربك���م يعلم عندما يهب �لهو�ء في �ل�ض���تاء ماذ� 
يح���دث؟؟؟ �ض���وت قناب���ل في غرفتي وغط���اء �لمدفاأة �لعل���وي كم يقفز 
م���ن مكان���ه لي�ض���بح عل���ى �لأر����ص، وكم تعر�ض���ت لإح���ر�ج عندم���ا يكون 
ف���ي زيارت���ي �أحد �لنا�ص �أول م���رة، لكن �أخذت على �لأم���ر وكذلك �لأمر 
بالن�ض���بة لم���ن �أخ���ذو� يت���رددون على غرفت���ي، و�أظنكم �أنتم �ض���ترون في 
�لح���دث �لجلل ه���ذ� طرفة لي�ص �أكث���ر، طرفة مثيرة لل�ض���حك �لممتع، 
و�أرج���و �أل توؤجل���و� زيارتكم �إلى ف�ض���ل �ل�ض���يف تعالو� في �ل�ض���تاء لترو� 
�لعج���ب م���ن مدفاأتي �لعجيب���ة �لتي باتت حديثاً ممتع���اً لدى �لكثيرين 
مم���ن يزورونن���ي، ول �أخفيكم �أن ه���ذه �لمدفاأة �أحّبت ب���ل وتحب في كل 
ف�ض���ل �ض���تاء �أن تزّين �لحيطان �لمحيطة بها بلون رمادي تك�ض���و به كل 
حائ���ط، ولكنه���ا �أنانية بع�ص �ل�ض���يء لأنها تزّود �لحائ���ط �لذي بجانبها 

مبا�ضرة بزيادة كبيرة من �للون �لرمادي لي�ضبح �أ�ضود قليًا.
حتى �لجماد�ت تتميز باأنانية مفرطة بع�ص �ل�ضيء �أحياناً.

�تركوني من �لمدفاأة ودعوني �أ�ضحبكم باتجاه مكتبتي �لتي �ضنعتها 
بنف�ض���ي م���ن �لحديد �لرخي�ص �لثمن وثبتها عل���ى �لحائط، كتب كثيرة 
لدي: �ضيا�ضية، �قت�ضادية، علوم، رو�يات، ق�ض�ص ق�ضيرة، در��ضات ونقد، 
كل �ض���يء، لك���ن �أي كتاب �ض���يتناوله �أحدكم ويت�ض���فحه، ل ب���د، بل يجب 
عليه �أن يغ�ض���ل يديه بعد ت�ضفحه مبا�ضرة لأن �أ�ضابعه �ضت�ضاب بالغيرة 
من �لحيطان لأنها �ضتتلون، لي�ص بلون رمادي، بل بلون �أ�ضود، �عذروني 
ه���ذه �لحقيق���ة لكنكم �ض���تجدون كتباً ر�ئعة �ض���تعذر للون �لأ�ض���ود تعلقه 
عل���ى �أ�ض���ابعكم، فه���ذه �لموؤلف���ات �لكامل���ة ل�»بل���ز�ك« �إذ� �أحببت���م، وذ�ك 
�لرك���ن لن���ز�ر قبان���ي، وتحت���وي مكتبتي �أي�ض���اً عل���ى �لموؤلف���ات �لكاملة 
لمحم���ود دروي����ص، وثم���ة رك���ن خا�ص جد�ً للكاتب ح�ض���ن حمي���د: كتبه، 
مقالته، در��ض���اته... وكل �ض���يء ��ض���تطعت �لح�ض���ول عليه لهذ� �لكاتب 
�لذي �أحترمه جد�ً. وهنا رو�يات من �لأدب �لعالمي وم�ضرحيات عديدة 
عالمي���ة وعربية ومحلي���ة. و�لكثير �لكثير �أل ت�ض���تحق هذه �لمكتبة بما 

تحتويه باأن تمّن عليكم ببع�ص من �ل�ضو�د على �أ�ضابعكم.
وبعد كل هذ� �لجهد فا بد �أن �أقدم لكم �ضيئاً وذنبكم على جنبكم في 
ح���ال طلبتم فنجان قهوة فالقهوة عندي لن ت�ض���ربوها �ض���وى بفناجين 
مختلفة فهذ� قد تعر�ص لك�ضر ب�ضيط ويمكن �أن ي�ضتاأنف �للون �لأ�ضود 
على �أ�ض���ابعكم لأن �لقهوة �ضتت�ض���رب ببطء من �لك�ضر �لموؤلم للفنجان، 
وربما تحتاجون �أ�ضابعكم كلها لتحملو� �لفنجان �لآخر لأن �أذنه ُك�ضرت 
منذ زمن طويل ربما لأنه ين�ض���ت لأحاديثنا »فقرفتها« له، وعفو�ً يجب 
�أن �أق���دم لك���م �لماء مع �لقهوة طبعاً هذه �لع���ادة غير موجودة لدي و�إذ� 
عط�ض���تم و�أردتم ر�ضف �لماء ف�ضتر�ضفونها من عدة �أ�ضياء �ضحن �ضغير 
�أو من وعاء �لقهوة فل�ض���ت �أمتلك كاأ�ض���اً زجاجية لهذ� �ل�ضاأن، عفو�ً لي�ص 
لأن���ي فقي���رة ل �أ�ض���تطيع �ض���ر�ء كاأ����ص م���اء، ب���ل لأننا ف���ي �لي���وم �لو�حد 
ن�ض���ّحي بالعديد من �لكوؤو�ص، فنحن نحتفل بعيد �لأ�ض���حى يومياً في 
مملكتن���ا. و�إياك���م ث���م �إياك���م �أن تطلب���و� من���ي �أي منكر، لأن هذ� �ل�ض���يء 
ممن���وع ف���ي مملكت���ي، فثم���ة تدّين في تل���ك �لمملك���ة يمنع �قتن���اء هذه 
�لم�ض���روبات، وعل���ى �لرغم من �ض���غل ع���دد كبير من �ض���بان �لمملكة في 
�أماك���ن تقدم هذه �لأ�ض���ياء وبين���ي وبينكم ل �أعرف �إذ� كان���و� يتعاطونها 
�أم ل. �لمه���م �أنها مرفو�ض���ة في غرفتي �ل�ض���غيرة ولك���ن يمكن تهريبها 
و�حت�ض���ائها بحذر ول تن�ض���و� �أن موقع مملكتي و�ضط حي �ضعبي ون�ضيت 
�أن �أخبرك���م �أن ن�ض���ف �أه���ل ه���ذ� �لح���ي يعملون ف���ي �لتهري���ب فلماذ� ل 
نجاريه���م مرة و�حدة على �لأقل لن ن�ض���ّر �أحد�ً بتهريبنا لزجاجة نبيذ 

و�حت�ضائها و�لتحليق في جو ر�ئع، هل �ضن�ضر �أحد�ً بالطبع ل...!
ويمكنك���م �لإح�ض���ا�ص برع���ب حقيقي لأنكم �ضت�ض���معون �أ�ض���و�تاً عالية 
�آتية من خارج غرفتي �لخا�ض���ة لأن �أحد �لحا�ض���ية في �لمملكة �ض���يكون 
غا�ض���باً جد�ً و�ضيبد�أ بك�ض���ر كل ما يقع �أمامه وما عليكم �ضوى �لإن�ضات 
و�لده�ضة، نعم، �لده�ضة، و�ضت�ضمعون �ضتائم مخزية �أرجوكم �أن ت�ضّمو� 

�آذ�نكم كي ل ت�ضمعوها �أو... ل �أدري ماذ� �أقول لكم... �ن�ضو�...
ه���ل ت���ودون زيارت���ي �ض���اأنتظركم وه���ذ� عن���و�ن مملكتي: ح���ي �لبوؤ�ص، 

�لز�وية �لمهملة، مملكة: طر�ئف من �لأحياء �لفقيرة.

هل توّدون زيارة مملكتي؟ قصص قصيرة جداً

يعل���ن �تح���اد �لكت���اب �لعرب ف���ي �لجمهوري���ة �لعربية �ل�ض���ورية ع���ن �إطاق 
�لجائ���زة �لت�ض���جيعية لاتح���اد لع���ام 2021 � 2022 ف���ي مج���ال /�أدب �لأطفال/ 
وقيمتها /1،000،000/ ل. �ص فقط مليون ليرة �ض���ورية مع درع تكريمي با�ض���م 

�تحاد �لكتاب �لعرب.
1 � �ضروط �لتر�ّضح للجائزة �لت�ضجيعية:

�أ � �أن يتميز �لإنتاج �لأدبي �لمقدم بم�ضتوى متميز وقيم فنية جيدة.
ب � �أن يتناول مو�ض���وعات ذ�ت تاأثير �إيجابي في �لأو�ض���اط �لأدبية و�لثقافية 

و�لجتماعية...
���رة بموهبة و�عدة �أو بم�ض���روع �إبد�عي  ج���� � �أن تك���ون �لأعم���ال �لمقدمة مب�ضِّ

متميز.
د � �أن يك���ون حج���م �لعم���ل �أكث���ر من مئة �ض���فحة من �لقطع �لمتو�ض���ط )14 

)20 ×
ه� � �أن يكون توجهه �� ول �ضيما في �إنتاجه �� غير متعار�ص مع �أهد�ف �لتحاد.
د � �أن يكون من مو�طني �لجمهورية �لعربية �ل�ضورية، �أو ممن في حكمهم.

ي � �أن يكون �لعمل غير من�ضور باأّي و�ضيلة ورقية �أو �إلكترونية.
و � ل يقبل طلب من نال جائزة �لدولة �لتقديرية �أو �لت�ضجيعية.

ز � ل يزيد عمر �لمتقدم للجائزة على خم�ضة وخم�ضين عاماً في عام �لتقدم 
للجائزة.

ط � ُيَعدُّ �لذين تقدمو� للجائزة عام 2021 متقّدمين حكماً باأعمالهم ويحّق 

لكّل منهم �لتقدم بعمل جديد يلغي �ل�ضابق.
2 � يتم �لتر�ضيح للجائزة خال �لفترة �لممتدة من 4/1 لغاية 2022/9/30م، 

وتقبل �لتر�ضيحات من �لجهات �لآتية:
مر�ّضح و�حد للجائزة �أ � �لمكتب �لتنفيذي  

مر�ّضح و�حد لكل جمعية ب � جمعيات �لتحاد  
مر�ّضح و�حد لكل فرع. ج � فروع �لتحاد  

مر�ّضحان �ثنان د � مجل�ص �لتحاد  
ه� � ل يجوز تر�ضيح �لمتوفى ول �لمتقاعد و�لم�ضارك و�لمر�ضح.

كم���ا يح���ق لأيٍّ كان �ض���من �ل�ض���روط �لمطلوب���ة �أع���اه �أن ير�ض���ل �إنتاَج���ُه 
للم�ضاركة بالجائزة �إن لم تر�ضحه �إحدى �لجهات �ل�ضابقة.

3 � ل يح���ق لع�ض���و �لمكت���ب �لتنفيذي �لقائم على ر�أ�ص عمله تر�ض���يح نف�ض���ه 
للجائزة.

4 � قر�ر لجان �لتحكيم قطعّي. 
5 � يرفق طلب �لتر�ض���يح بن�ض���ختين م���ن �لإنتاج �لمطبوع ورقياً مع �ل�ض���يرة 

�لذ�تية للمر�ّضح مكتوبة بخط يده وبمو�فقته على �لتر�ضيح.
6 � ت�ض���كل لجن���ة تحكي���م للجائ���زة م���ن ثاث���ة �إلى خم�ض���ة �أع�ض���اء ي�ض���ميهم 
�لمكت���ب �لتنفي���ذي �ض���نوياً م���ن دون �لإع���ان عنه���م، ول يج���وز �أن يك���ون من 
بينه���م �أحد �لمر�ض���حين للجائزة في �لعام ذ�ته، وتق���وم �للجنة بفح�ص �أعمال 

ل رئا�ضُة �لتحاد طلباتهم و�إنتاجهم �إليها. �لمر�ضحين �لذين ُتحوِّ

7 � ت�ض���ع �للجن���ة تقرير�ً معلًا بنتيجة �أعمالها يوقع عليه �أع�ض���اوؤها كافة، 
وتمار����ص �ض���احياتها وتعقد �جتماعاتها وفق ما يحدده قر�ر ت�ض���كيلها �لذي 
ي�ض���دره رئي�ص �لتحاد �أ�ض���وًل، وذلك بناًء على قر�ر �لمكتب �لتنفيذي وقر�ر 

�للجنة.
8 � تعل���ن نتائ���ج �لتحكي���م بق���ر�ر يوقع���ه رئي�ص �للجن���ة ورئي����ص �لتحاد بعد 

�طاع �لمكتب �لتنفيذي وم�ضادقته.
9 � يح���ق للمكت���ب �لتنفيذي �إلغاء تر�ض���يح �أي مر�ض���ح ل تتو�فر فيه �ض���روط 

�لجائزة قبل �إر�ضال �لأعمال �لم�ضاركة �إلى لجنة �لتحكيم.
10 � تق���دم �لجائ���زة للفائ���ز في حفٍل ع���اّم، �أو في �أثناء �نعق���اد �لدورة �لعادية 

للموؤتمر �ل�ضنوي لاتحاد.
11 � ُتر�ضل �لأعمال �لم�ضاركة �إلى �لعنو�ن �لتالي:

�تحاد �لكتاب �لعرب/ �أوتو�ضتر�د �لمزة/ مقابل ق�ضر �لعدل.

دم�ضق في 1 /3 /2022

رئي�ض اتحاد الكتاب العرب

إعـالن الجائزة التشجيعية التحاد الكتاب العرب
في مجال أدب األطفال ـ جائزة سليمان العيسى
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ف���ي كتابه���ا )�ضخ�ض���يات ف���ي �لخاط���ر( َكَتَب���ْت عن���ه 
�لأديب���ة �لكبيرة كوليت خوري ف�ض���ًا كامًا نقتطُف 
من���ه: )عي�ض���ى فّت���وح يحي���ط ب���الأدب �لعرب���ي، ُيتق���ن 
قو�ع���َد �للغ���ة بل م���ن �لممك���ن �أن نعتب���رُه مرجعاً في 
�للغة.. وهو �ض���خ�ٌص �ضادق و�ض���ريح.. ويتمتَُّع بمز�يا 
ل  وه���و  لأ�ض���دقائه  مخل����ص  م�ض���كورة..  �جتماعي���ة 
ين�ض���ى َمْن َيمدُّ له يد�ً وقت �لحاجة.. وهو رفيُق درٍب 

طويل مزهٍر �ضائٍك.. درِب �لأدب(.
وعي�ض���ى فتوح وبعد َع�ْض���ر �ض���نو�ٍت م���ن ولدته ُنكب 
بوف���اِة و�ل���ده �لمفاجئ���ة ت���اركاً في عهدة و�لدته �ض���تة 
غ���ادر مدر�ض���ة  م  ع���ام 1949  ف���ي  و�بنتي���ن..  �ض���بيان 
�لقرية �لتي كانت �أ�ضبه بحب�ص �ضيق وق�ضد �لمدر�ضة 
�لر�ض���مية �لوحيدة �لتي كانت في م�ضتى �لحلو، وبعد 
�إج���ر�ء �ختب���ار ل���ه، ر�أت �لمدر�ض���ة �أّن م�ض���تو�ه �لعلمي 
ينا�ض���ب �ل�ض���ف �لخام����ص �لبتد�ئ���ي. بع���د ح�ض���وله 
ر �أْن  عل���ى �ض���هادة �لدر��ض���ة �لإعد�دي���ة ع���ام 1953 م فكَّ
ي�ض���بح معلِّم���اً في �لمد�ر����ص �لبتد�ئي���ة ليتغلب على 
�لم�ض���كلة �لمادي���ة، ولأخي���ه �لأكب���ر �ل���ذي َح���لَّ مح���لَّ 
و�لده دوٌر كبيٌر في تن�ضئة عي�ضى وتعليمه و�لت�ضحية 
من �أجل جميع �أفر�د �لأ�ضرة وفي خريف عام/1954/ 
دَخَل ثانوية )�لآ�ض���ية( �لخا�ضة في دم�ضق.. نجح في 
ل���ه �لدر��ض���ة في �للغ���ة �لعربية  �لمتح���ان �ل���ذي يخوِّ
ف���ي �لجامعة، عم���ل بالتدري�ص و�لدر��ض���ة لي�ض���تطيع 
�لم�ض���ادر  �أكب���ر كمي���ة م���ن  �لعي����ص و�ض���ر�ء  مو�كب���ة 
و�لمر�ج���ع �لتي �حتاجها في در��ض���ته و�أ�ض���بحت نو�ة 
مكتبت���ه ف���ي �لم�ض���تقبل.. وق���د ن���ال ر�ض���ى وتقدي���ر 
�لأفغان���ي،  �ض���عيد  مث���ل  �لآد�ب  كلي���ة  ف���ي  �أ�ض���اتذته 
و�لدكتور �ض���كري في�ضل، و�لدكتور �ض���بحي �ل�ضالح، 

و�لدكتور �ضالح �لأ�ضتر، رحمهم �هلل جميعاً.
ف���ي ع���ام 1960 ن���ال �ض���هادة �لإج���ازة ف���ي �آد�ب �للغة 
�لعربي���ة وعلومه���ا، بعدها نال �ض���هادة �لدبلوم �لعامة 
ف���ي �لتربي���ة.. وغ���ادر دم�ض���ق ف���ي �أيل���ول ع���ام 1961، 
متنق���ًا بي���ن ث���اث محافظ���ات للتدري����ص فيها هي: 

�إدلب وطرطو�ص و�لاذقية. 
يحتف���ظ حتى �ليوم في مكتبت���ه �لكبيرة �لتي تزيد 
على �ض���تة �آلف كتاب؛ باأول كتاب ��ض���تر�ه عام 1954.. 
ت���ردد �إل���ى د�ر �لكت���ب �لوطني���ة »�لظاهري���ة« بدم�ض���ق 

وكان لها ف�ضل كبير على تكوين ثقافته..
ف���ي ع���ام 1956 تع���رف عل���ى �ل�ض���اعر �لر�ح���ل �أحمد 
�لجن���دي وكان م�ض���رفاً على تحرير �ل�ض���فحة �لأدبية 
ف���ي جري���دة »�لتح���اد« وق���د ُن�ض���ر ل���ه مقال ف���ي تلك 
�لجري���دة ف���ي �لع���دد رق���م 391 وتاريخ /14/ ت�ض���رين 
�لأول ع���ام 1956.. عندما دخل عي�ض���ى فّتوح �لجامعة 
تع���رف عل���ى مجموع���ة م���ن ه���و�ة �لأدب و�ض���كلو� معاً 
ر�بط���ة كان منه���ا: �ض���ابر فلح���وط، ومحم���د عمر�ن، 
وماح���ة �لخان���ي، وع���ادل �أب���و �ض���نب، وولي���د قنب���از، 
وجورج جبور، وغادة �ل�ض���مان وغيرهم، وقد �ضاعدهم 
جميع���اً �لأ�ض���تاذ ��ض���كندر لوق���ا بالن�ض���ر ف���ي جري���دة: 

»�لجمهور«
كم���ا ن�ض���ر عي�ض���ى فت���وح كتاباته ف���ي ع���دد كبير من 

�لجر�ئد �ل�ضورية و�لعربية.
عي�ضى فتوح

ول���د ف���ي 6/3/ 1935 ف���ي م�ض���تى �لحل���و بمنطق���ة 
�ضافيتا � محافظة طرطو�ص.

تلق���ى در��ض���ته �لبتد�ئي���ة و�لإعد�دية ف���ي �لكفرون 
وم�ض���تى �لحلو، و�لثانوية في دم�ض���ق، نال �لإجازة في 

�آد�ب �للغ���ة �لعربية وعلومها من كلية �لآد�ب بجامعة 
دم�ض���ق ع���ام 1960، و�لدبل���وم �لعام���ة ف���ي �لتربية من 

كلية �لتربية عام 1961.
عم���ل ف���ي �لتدري�ص بي���ن عام���ي 1958 � 1982. عمل 
مح���رر�ً في مجلت���ي �لجن���دي 1964، و�لمعلم �لعربي 
1973، ورئي�ض���اً لتحرير مجلة �ضوت �لمعلمين 1982، 

ثم �أميناً لتحرير مجلة بناة �لأجيال حتى 1966.
�نت�ض���ب �إلى �تح���اد �لكتاب �لعرب ع���ام 1970، وعمل 
�أمين �ضر جمعية �لنقد �لأدبي فيه عدة �ضنو�ت، �ضارك 

في موؤتمر �لأدباء �لعرب �لذي عقد في دم�ضق.
نال ميد�لية �ل�ض���اعر نيكولي فاينز�روف �لذهبية 
من بلغاريا وميد�لية �ل�ضد�قة �لف�ضية بين �ل�ضعوب 
م���ن �ألمانيا، و�ض���هادتي تقدير م���ن �لمكتب �لتنفيذي 
لنقابة �لمعلمين، و�ض���هادة تقدير م���ن وز�رة �لثقافة، 

و�ضهادة تكريم من منظمة طائع �لبعث.
نال �ض���هادة تقدير ودرع �تحاد �لكتاب �لعرب في 11 
�ض���باط عام 2007، ونال درع معجم �لبابطين ل�ض���عر�ء 
�لعربي���ة م���ن �لكويت عام 2009، ع�ض���و هيئ���ة تحرير 
مجلة)�ل�ض���اد( بحلب وع�ض���و هيئة �لم�ضت�ضارين في 

مجلة )�لثقافة( بدم�ضق.
ز�ر بلغاري���ا و�إ�ض���بانيا وهولن���د� وبلجي���كا و�ألماني���ا 

و�لأردن.
�لع���رب  �لكت���اب  �تح���اد  ودرع  تقدي���ر  �ض���هادة  ن���ال 

./2019/
�أ�ضدر حتى �لآن �أربعين كتاباً بين ُموؤَلَّف ومترَجم.. 
كما �أ�ض���درت ل���ه مكتبة لبنان مو�ض���وعة )�أدباء �لعرب 
�لمعا�ضرين( ومو�ضوعة )�أديبات �لعرب �لمعا�ضر�ت(

�ض���در للموؤلف ف���ي �أدب �لأطف���ال �أربعة ع�َض���ر كتاباً 
منها:

1� عندم���ا ج���اءت ع�ض���افير �ل���دوري � �ض���عر مترجم � 
ليد� ميليفا� وز�رة �لثقافة 1975.

2� مدر�ض���ة �للقلق � ق�ض����ص وحكايات مترجمة � عدد 
من �لكتاب � وز�رة �لثقافة1977.

3 � �لفاأ����ص �لذهبي���ة � ق�ض����ص وحكاي���ات مترجم���ة � 
�أنجل كار�ليت�ضف � وز�رة �لثقافة 1977.

4 � دنيا �لحكايات � ق�ض����ص وحكايات مترجمة � عدد 
من �لكتاب � وزر�ة �لثقافة 1978.

5 � �لنم����ص �لوفي � ق�ض����ص وحكايات مترجمة � عدد 
من �لكتاب � وز�رة �لثقافة 1979 .

في �لدر��ضات و�لنقد �ضدر له حو�لي ثاثين كتاباً 
منها:

� �أديب �إ�ضحق باعث �لنه�ضة �لقومية � �تحاد �لكتاب 

�لعرب ومجلة �لعرفان � دم�ضق وبيروت 1976.
� در��ض���ات ف���ي �لأدب و�لنق���د � �تح���اد �لكت���اب �لعرب � 

دم�ضق 1991.
� �ض���موخ ف���ي �ل�ض���باب )م���ن �أع���ام �لأدب �لعرب���ي 
�لحدي���ث في �ض���ورية و�لمهج���ر( د�ر �لمن���ارة � بيروت 

ودم�ضق 1992.
� �أديب���ات عربي���ات � �لج���زء �لأول � �لن���دوة �لثقافي���ة 

�لن�ضائية � دم�ضق 1994.
� م���ن �أع���ام �لأدب �لعربي �لحدي���ث � �لجزء �لثاني � 

د�ر �لفا�ضل � دم�ضق 1994.
� �ل�ض���الونات �لن�ضائية �لأدبية في �لع�ضر �لحديث � 

د�ر �لمنارة � دم�ضق وبيروت 2002.
� �أديبات عربيات � �لجزء �لثاني � د�ر طا�ص � دم�ض���ق 

.2002
� وج���وه م�ض���يئة ف���ي �لأدب �لعرب���ي �لحدي���ث � د�ر 

كيو�ن � دم�ضق 2003.
� در��ض���ات ف���ي تاري���خ �لأدب �لحدي���ث � د�ر كي���و�ن � 

دم�ضق 2003.
� �أديب���ات عربي���ات � �لج���زء �لثالث � د�ر كيو�ن دم�ض���ق 

.2004
� �أدباء في �لذ�كرة � د�ر كيو�ن � دم�ضق 2004.
� �ضخ�ضيات �أدبية � د�ر كيو�ن � دم�ضق 2005.

� محا�ض���ر�ت ف���ي تاريخ �لأدب �لعرب���ي �لحديث � د�ر 
كيو�ن 2006.

� �أدباء معا�ضرون � د�ر كيو�ن � دم�ضق 2007.
� مخت���ار�ت م���ن �ل�ض���عر �لعالمي � د�ر كيو�ن � دم�ض���ق 

.2007
� ح�ض���اد �ل�ض���نين )مقالت في �لأدب و�لنقد و�للغة 

و�لتربية و�لجتماع( � د�ر كيو�ن � دم�ضق 2007.
� ب���وح �لذكري���ات )مقطوع���ة وجد�ني���ة( � د�ر كيو�ن � 

دم�ضق 2008.
� �أديب���ات عربي���ات � �لجزء �لر�بع � د�ر كيو�ن � دم�ض���ق 

.2008
لقد بلغ عدد كتبه �لمطبوعة و�لمن�ض���ورة حتى عام 
���ف ومترَج���م، �إ�ض���افًة  2018م �أربعي���ن كتاب���اً بي���ن ُموؤلَّ
�إل���ى مو�ض���وعتين كبيرتي���ن �ض���درتا في �لع���ام 2021م 
ع���ن )مكتبة لبن���ان( في بيروت هما: »مو�ض���وعة �أدباء 
ْت 256 �أديباً، ومو�ضوعة  �لعرب �لمعا�ضرين« �لتي �َضمَّ
 /203/ �ض���مت  �لت���ي  �لمعا�ض���ر�ت«  �لع���رب  »�أديب���ات 
�أديب���ات، وق���د �خت���ار �لأدب���اء و�لأديب���ات م���ن ثاث���ة 
َع�َض���َر ُقطر�ً عربياً: �ض���ورية، لبنان، فل�ضطين، �لأردن، 
م�ض���ر، �لعر�ق، �لكويت، �لإمار�ت، �ل�ض���عودية، تون�ص، 

�لجز�ئر، �لمغرب، ليبيا..
وفي �لحقيقة لي�ص باإمكاننا وفي �ضفحٍة و�حدٍة من 
ه���ذه �لجري���دة �لإحاطة بالم�ض���يرة �لحافل���ة لاأديب 
و�جبن���ا  �أد�َء  حاولن���ا  ولكنن���ا  فت���وح،  عي�ض���ى  �لكبي���ر 
�لأدي���ب  ه���ذ�  �لمعرف���ي و�لأخاق���ي تج���اه  �لثقاف���ي 
���َرَف ُعُمَرُه في خدمِة �لعل���م و�لمعرفة، علماً  �لذي �ضَ
���ُه و�جه �ض���عوبات كبيرًة منذ نعوم���ِة �أظفاره في كل  �أنَّ
مناح���ي �لحي���اة، ولكْن �إ�ض���ر�ُرُه على خدمِة �لر�ض���الة 
�لنبيل���ة جعله �أن يكون ��ض���ماً كبي���ر�ً على لوحِة �لذين 
تركو� ب�ضماٍت عميقًة في م�ضيرة �لفكر و�لأدب و�لفّن 

و�لحياة..
نتمنى لأديبنا �لكبير عي�ض���ى فتوح �لعافية و�لعطاء 

و�ل�ضام.

عيسى فّتوح
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