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االفتتاحية

ال َّ
�ش��ك �أن 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�ص��رة على الرغم مم��ا يحمله هذا الم�ص��طلح من تناق���ض للوهلة الأولى ،فمن خ�لال مرونتها
ودقتها ا�س��تطاعت �أن ت�س��توعب كل علم �إن�ساني وفكري ،وكانت حا�ض��رة بقوة في حقول ال�صناعة والطب
واالقت�صاد وعلم النف�س والآثار والجغرافيا وغيرها من العلوم.
ولما كانت اللغة العربية تحمل كثير ًا من الم�ضامين الفكرية والعلمية الثرية ،التي مكنتها من الحفاظ
عل��ى مكانتها كحا�ض��نة للفكر والإب��داع ،والقدرة على ا�س��تيعاب الثقافات على مر الع�ص��ور والأجيال ،ف�إن
منظم��ة اليون�س��كو ارت���أت ف��ي ع��ام � 1973أن تك��ون اللغ��ة
العربي��ة واحدة م��ن لغاتها الر�س��مية المعتم��دة لما لها من
ت��راث ثقافي غاية في الثراء والتنوع ،ولمكانتها في توطيد
�أوا�صر التعاون بين ال�شعوب وتحقيق ال�سلم فيما بينها ،وهو
م��ا �أ�ش��ارت �إليه المدي��رة العام��ة لمنظمة الأم��م المتحدة
للتربي��ة والعل��وم والثقاف��ة (اليون�س��كو) �أودري �أزوالي
بقولها�« :إن العربية ركيزة من ركائز الح�ض��ارة الإن�س��انية،
وه��ي لغ��ة االبتكار واال�ستك�ش��اف ف��ي مجاالت عل��وم الطب
والفلك والريا�ض��يات والفل�س��فة والتاريخ على مر الع�ص��ور،
وق��د كان��ت وماتزال ،ج�س��ر ًا للمعرفة عبر الزم��ان والمكان
و�أ�س��همت عبر القرون ــ مع بقية ثقاف��ات العالم ــ في تراكم
�إرث الإن�س��انية» وي�ؤك��د هذا ما ذكره الم�ست�ش��رق الفرن�س��ي
اللغة العربية
«كري�ستيان لو�شون» �أثناء ندوة نظمت في فرن�سا �أواخر عام
� ،2012أن اللغة العربية بقيت لغة الإدارة والعلوم والآداب
في �إ�س��بانيا طيلة �أكثر من �س��تة قرون من الحكم الإ�سالمي،
من أعظم اللغات
و�أن الت�أثير الذي تركته العربية في اللغات الأوربية مازال
جلي�� ًا حت��ى اليوم ،منوه ًا �إل��ى �أن معاجم تل��ك اللغات تحمل
التي حافظت على
ف��ي طياتها �أكثر م��ن  2500مفردة عربية في العلوم والطب
والفل��ك وغيرها م��ن المعارف والفنون ،من جه��ة �أخرى ف�إن
اللغة العربية كانت �ش��ائعة اال�س��تخدام في الإمبراطورية
مسيرتها
العثماني��ة التي حكمت ج��زء ًا من �أوربا حت��ى بداية القرن
الع�ش��رين ،ولما كانت اللغ��ة العربية لغة �إن�س��انية عالمية،
ف�إنه��ا نجح��ت ف��ي تطوي��ر اللغ��ة الفار�س��ية (الحديث��ة)
والمختلف��ة كل االخت�لاف ع��ن اللغ��ة الفار�س��ية القديم��ة
(الفهلوية) ،كما �أنها اللغة الأكثر انت�ش��ار ًا في �أفريقيا وهي اللغة الأ�ص��لية هناك ،تليها اللغة ال�سواحلية
التي يعود �أ�صل ن�صف مفرداتها �إلى لغة ال�ضاد.
و�إيمان�� ًا بال��دور الكبي��ر والفاعل للغ��ة العربية ،فق��د احتفل��ت منظمة اليون�س��كو بالي��وم العالمي للغة
العربي��ة لعام  ،2021تحت �ش��عار« :اللغة العربية والتوا�ص��ل الح�ض��اري» �إذ عدّ ت المنظم��ة الدولية اللغة
العربي��ة من �أكثر اللغات التي �س��اهمت في التوا�ص��ل الح�ض��اري ،باعتبار �أنها كانت على م��ر القرون الركيزة
الم�ش��تركة التي تج�س��د ثراء الوجود الإن�ساني ،كما �أن اللغة العربية تتيح الدخول �إلى عالم زاخر بالتنوع
بجميع �أ�ش��كاله و�ص��وره ،وم�شاربه ومعتقداته ،ويزخر تاريخها بكثير من ال�ش��واهد التي ت�ؤكد �إن�سانيتها من
خالل ال�ص�لات الوثيقة والكثيرة التي تربطها بعدد من لغات العالم ،وي�ؤكد هذا ما قامت به اللغة العربية
من دور فاعل في نقل المعارف العلمية والفل�سفية اليونانية والرومانية �إلى �أوربا في ع�صر النه�ضة ،ما �أتاح
�إقام��ة الح��وار بين الثقافات على طول الم�س��الك البرية والبحري��ة لطريق الحرير من �س��واحل الهند �إلى
القرن الأفريقي.
يوم من الأي��ام لغة غز ٍو ثقاف��ي ،و�إنما كانت لغة
مم��ا �س��بق يمكنن��ا الق��ول�« :إن اللغة العربية لم تك��ن في ٍ
مثاقف��ة تعم��ل على تفاع��ل الجماعات وتوا�ص��لها فكري ًا به��دف االغتناء المتب��ادل ،ال�س��يما و�أن المثاقفة
تع��دُّ راف��د ًا مهم ًا ت�س��عى كل �أمة من خالله �إلى معرفة الآخر ،وا�س��تثمار ما لديه من قيم ومعطيات �إن�س��انية
وح�ض��ارية ،و�إل��ى تنمي��ة كيانه��ا الثقافي ب�ش��كل مبدع وخ�لاق ،من غي��ر �إ�ض��رار بمقومات الهوي��ة القومية
وثوابتها.
كم��ا �أن المثاقف��ة هي الو�س��يلة الأج��دى والأنفع لتنمي��ة روح الثقة والت�س��امح بين الأف��راد والجماعات،
وتفاهم �أف�ض��ل بين ال�ش��عوب ،مما ي�ؤدي �إلى �إزالة ب�ؤر التوتر والعداوة التي غالب ًا ما
توا�ص��ل
وت�س��اعد على
ٍ
ٍ
يغذيها التقوقع واالنعزال وجهل الآخر ،والأحكام الم�س��بقة وال�س��لبية عنه ،وعك�س ذلك ي�ؤدي �إلى تقارب
الح�ضارات.
�إن اللغة العربية من �أعظم اللغات التي حافظت على م�سيرتها وانتقلت �إلينا عبر ن�صو�ص ورقية في غاية
الدق��ة والنقاء ،وتتمثل الم�س���ؤولية الأخالقية والثقافية لنا بنقله��ا �إلى �أجيالنا خالية من الأخطاء نقية
من ال�ش��وائب وال�س��لبيات ،كما �أن من واجبنا تعزيز مكانة اللغة العربية القائمة على القيم الإن�س��انية التي
تبعث ال�س��كينة في الروح وتبني ج�س��ور الأخوة والمحبة والتوا�ص��ل بين الأفراد والأمم وال�ش��عوب ،وت�ؤكد
على قيم الت�سامح والتعاي�ش واحترام الآخر.
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اتحاد الكتاب العرب يشارك في
احتفالية اليوم العربي للغة العربية
في جامعة حلب

احت�ضنت جامعة حلب فعاليات اليوم العربي للغة العربية في مدرج كلية
الطب الكبير بم�شاركة اتحاد الكتاب العرب.
ت�ض ��منت االحتفالي ��ة ث�ل�اث جل�س ��ات تمح ��ورت عناوينها ح ��ول التناف�س
اللغ ��وي ومكان اللغة العربية في ��ه ،والعربية لغة العالم على امتداد قرون،
وحلب �سيف الدولة والمتنبي و�أبي فرا�س الحمداني.
و�أ�ش ��ار الدكت ��ور ابراهي ��م الحدي ��د �أمين فرع جامعة حل ��ب لحزب البعث
العربي اال�ش ��تراكي �إلى �أن االحتفالية جاءت للت�أكيد على �أن اللغة العربية
�س ��تكون م ��ن �أهم و�س ��ائل التعليم كونها �س ��مة ثقافية تعبر ع ��ن هوية الأمة
العربي ��ة تخت ��زن ت ��راث ال�ش ��عوب وتحاف ��ظ عل ��ى مقوم ��ات العروب ��ة م ��ن
قي ��م ومب ��ادئ وثقاف ��ة وتقاليد ،م�ش ��يراً �إلى البي ��ان الذي �أ�ص ��درته القيادة
المركزية لحزب البعث العربي اال�شتراكي في يوم اللغة العربية .
وبدوره �ش ��دد د.محم ��د الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب العرب في �س ��ورية
على �أن هذه االحتفالية هي خطوة جادة لالحتفاء باللغة العربية والحفاظ
عليها ،حيث �آن الأوان للعمل على ا�س ��تراتيجية ثقافية معرفية من �ش� ��أنها
الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز ح�ض ��ورها العريق في التربية والتعليم
والإعالم ومختلف مجاالت الحياة وبالتالي تقوية دعائم عروبة المجتمع
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وتح�ص ��ينه من محاوالت �إ�ض ��عاف اللغة العربية والنيل منها وال�سيما لدى
الجيل الجديد..
ب ��دوره �أ�ش ��ار د .عي�س ��ى العاك ��وب ع�ض ��و مجم ��ع اللغ ��ة العربي ��ة �إل ��ى �أن
االحتفالية ت�أكيد وا�ضح على العروبة التي هي �أ�سا�س االنتماء ،ومن جهته
بين د.ح�سين جمعة �أ�ستاذ اللغة العربية في جامعة دم�شق �أن اللغة العربية
تمثل الثقافة وتج�سد الهوية ،م�ؤكداً على �ضرورة �إيالء اللغة العربية التي
ترتب ��ط بالتاري ��خ والهوي ��ة والثقاف ��ة كل االهتم ��ام والرعاي ��ة والعناي ��ة من
مثقفي الوطن الذين يمتلكون الأخالق والمعرفة وبالتالي ي�س ��اهمون في
بناء وخدمة الوطن .
وعل ��ى هام� ��ش االحتفالي ��ة �ألق ��ى ال�ش ��اعر محمد ح�س ��ن العلي وال�ش ��اعر
د.جه ��اد محم ��د طاه ��ر بكفلون ��ي ،ود .عي�س ��ى العاك ��وب ق�ص ��ائد �ش ��عرية،
ت�ض ��منت الفعالي ��ة تكري ��م كل من ( د .ج ��ورج جبور ،د .عي�س ��ى العاكوب ،د.
�أحم ��د محم ��د ق ��دور ،د� .ص�ل�اح ك ��زارة ،د .فايز الداي ��ة ،د .ح�س ��ين جمعة)،
وافتت ��اح معر� ��ض “الت�ش ��كيل بالعربية “ بم�ش ��اركة مجموعة م ��ن الفنانين
(�أحم ��د القا�س ��م � ،أ�س ��امة عيرو� ��ض  ،خل ��دون الأحمد) وذلك ف ��ي قاعة ابن
بيطار في كلية الطب ..

قراءة :أيمن الحسن

و�أن ��ا �أكت ��ب ه ��ذه المقارب ��ة المخت�ص ��رة �أ�ستح�ض ��ر مقول ��ة
«غرام�ش ��ي» ف ��ي مه َّم ��ة الكات ��ب ،وه ��ي الإ�ص�ل�اح الثقاف � ُّ�ي
الأخالق � ُّ�ي م ��ن �أجل تكوي ��ن مجموع ��ات ب�ش ��ريَّة موحَّ دة في
الوع � ِّ�ي ،ومتما�س ��كة �أيديولوجي� �اً ك ��ي ت�ش� � ِّكل ر�ؤي ��ة تاريخ َّي ��ة
مُتط ّلع ��ة �إل ��ى تغيي ��ر الواق ��ع بم ��ا في ��ه م ��ن ت�ص� �وّرات و�أفكار
وعالقات ا�ستبداديَّة.
م ��ن هن ��ا ت�أتي �أهميَّة ق�ص ���ص مجموعتنا المدرو�س ��ة ( َزيد
الن ��ار) للقا� � ّ�ص العراق ��ي جاب ��ر خليف ��ة جابر عبر انت�ص ��ارها
للإن�س ��ان المقه ��ور ووقوفه ��ا �إلى جانب ح ِّق الب�ش ��ر �أجمعين
ف ��ي العي� ��ش بكرامة وحر َّي ��ة ومقاوم ��ة الطغاة الم�س ��تبدين،
وه ��ذه �ش ��واهد على ذلك :ففي الق�صَّ ��ة الأولى «�س ��اع ُة �آمنة»
�آمن ��ة ابن ��ة الكات ��ب� ،أ َّم ��ا �س ��اعتها فا�ش ��تراها م ��ن «�أك�س ��فورد
�س ��تريت» ،متج ��ر «�س ��لفريدج» تحدي ��داً ،وق ��د افتتح ق�صَّ ��ته( :منذ ال�ض ��حى و�أنا
�أفكر بكتابة ما ،كنت في �س ��وق ح َّنا ال�ش ��يخ ا�شتريت نظارة للقراءة ،و�أ�شياء �أخرى
خفيفة� )...ص7
بع ��د ذلك ي�س ��رد عل ��ى م�س ��امعنا حكاية ن�ش ��وء هذا ال�س ��وق العريق ف ��ي مدينة
بغداد م�ستح�ض ��راً تاريخه ،وكيف جازف عمَّار� ،أحد �أبناء الأ�س ��ر العراقية ،و�شيّد
متج ��ره ال�ش ��هير ه ��ذا ث ��م يقارنه م ��ع متجر «�س ��لفريدج» ف ��ي لندن الذي �أن�ش� ��أه
المغامر الأميركي «هاري �سلفريدج».
الحكايتان بد�أتا بمغامرة ثورية والنهاية�( :س ��قط متجر �س ��لفريدج التاريخي
في يد رجال مال يهود ا�ستولوا عليه بدهاء ومكر وتخطيط طويل) �ص12
تب ��دو الحرفي ��ة العالي ��ة في ت�س ��يير الحوادث المتفرقة الحا�ص ��لة ف ��ي �أماكن
�ش ��تى وتواريخ متعددة ب�سال�سة و�س ��ط زخم معلومات ت�ضاف �إلى معرفة القارئ
وذلك عبر:
ً
 – 1التنق ��ل بي ��ن الأزمن ��ة الموغلة في القدم و�ص ��وال �إلى ع ��ام  1987وانطالق
انتفا�ض ��ة الأر�ض المحتلة الأولى ور�ش ��ق الأطفال الفل�س ��طينيين الأبطال جنو َد
االحت�ل�ال والمُد ّرع ��ات «الإ�س ��رائيلية» بالحجارة تزامناً مع ق�ص ��ائد نزار قباني،
توفيق زياد و�سميح القا�سم :تقدّموا /كل �سماء فوقكم جهنم� ...ص18
 – 2انتقاالت في الأمكنة من لندن �إلى الواليات المتحدة ففرن�سا وفل�سطين
ورمي ابنه عمار للدبابات الإنكليزية بالطابوق،
ثم العراق و�ص ��و ًال �إلى الب�ص ��رة ِ
ف�ص ��ار لقب ��ه �ص ��ياد الإنكلي ��ز ،وهو الذي ارتقى �ش ��هيداً �إل ��ى ال�س ��ماء ،وقوفاً عند
الحا�ض ��ر الآن�( :س ��رحت بعيداً ولكن �آمنة باغتتني ب�س�ؤال مفاجئ« :وهل توجد
�ساعة مثلها – تق�صد �ساعتها ماركة �ُ –Stormصنِعت في العراق؟» فذ ّكرته:
 كانت عندنا �صناعات كثيرة باباتي ،ولكن عا�صفة ال�صحراء دمرت كل �شيء)�ص.14
و�إذ تل ّح ابنته في ال�س�ؤال ير ّد عليها بحزم:
 لدينا ما هو �أجمل من �ساعتك وقد ُ�صنِع في العراق.ولأنها تنتظر تو�ضيحاً ُ
قلت:
 عمار ُ�صنِع في العراق.“وكانت ابت�س ��امة عمار تملأ الجدار وقد لمحنا نق�ش� �اً ف�ض� � ّياً لأ�سد بابل يُزيّن
�ساعته” �ص 22في ت�أكيد على المقاومة طريقاً للحياة الحرة الكريمة و�أننا �أهل
لها وهي �صناعة محلية بالت�أكيد.
الق�ص ��ة الثاني ��ة« :كاليري ماريا» يفتتحها بالمقطع الأول� ،إذ يُق�سِّ ��م ق�ص�ص ��ه
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�أعرا� ��س ثقافي ��ة ومهرجان ��ات احت�ض ��نتها ف ��روع اتح ��اد
الكت ��اب الع ��رب ف ��ي المحافظ ��ات ال�س ��ورية بمنا�س ��بة �أعي ��اد
�آذار واليوم العالمي لل�ش ��عر وي ��وم اللغة العربية واللغة الأم،
بم�شاركة مجموعة كبيرة من الزمالء �أع�ضاء االتحاد.
وق ��د �أق ��ام ف ��رع ريف دم�ش ��ق مهرجانه ال�ش ��عري بمنا�س ��بة
الي ��وم العالم ��ي لل�ش ��عر وي ��وم اللغ ��ة الأم ظه ��ر الثالث ��اء
 2022/3/15ف ��ي مبنى االتحاد بالم ��زة ،ودعا فرع القنيطرة
الحتفالية اليوم العالمي لل�شعر ظهر الأربعاء .2022/3/16
وكان لف ��رع الالذقي ��ة مهرجان ��ه الخا� ��ص ال ��ذي �أقي ��م
بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة ت�شرين
ف ��ي قاع ��ة الم�ؤتم ��رات بالكلية ظه ��ر الأربع ��اء ،2022/3/16

المقاومة في ِّ
الفن القصصي الحديث
ً
أنموذجا)
(مجموعة َزيد النار لجابر خليفة جابر
ال�س ��بع التي تت�ض� �مّنها المجموع ��ة �إلى مقاط ��ع مُر ّقمة وقد
يعنون بع�ضها:
(ف ��ي �ص ��الة العر� ��ض الت ��ي تنتع� ��ش م ��ع م�ش ��ية “ماري ��ا”
الراق�ص ��ة وخ�صالت �شعرها الأ�ش ��قر بينما “�آرام” ينظر �إلى
�ص ��ورة ال�س ��يد الم�سيح ويبكي ،ر�آهما ي�ش ��اركانه البكاء ،وعلى
حالت ��ه ه ��ذه ر�أته “ماري ��ا” وتع ّرفت �إليه في �ش ��قتها القريبة
من “كاليري ماريا” في “ديترويت”�/أميركا:
 عراقي من كرد�ستان.ويحكي لها الالجئ العراقي ق�صته الم�أ�ساوية المفجعة ،فـ
“تغيِّر حكاياته حياة ماريا التي تعلق �ص ��ورة �أم حمد المر�أة
العراقي ��ة م ��ن ع ��رب ال�س ��ماوة ،والت ��ي ي�س ��ميها �أم ��ه“ :كانت
�أم ��ي ب ��ل �أكثر”� ��ص 29في �ش ��قتها �أعلى الكالي ��ري وقد فكرت
بتخطيطات �أولية لم�شاهد عدة كي ُتدوّن �أفكارها...
وهنا يلج�أ القا�ص ببراعة فنية �إلى م�شهديات مرقمة في عملية ا�سترجاع لما
تعر� ��ض ل ��ه �آرام وعائلته بادئاً بم�ش ��هد حب رومان�س ��ي ،فالحياة كان ��ت قبل وقوع
الح ��رب جميل ��ة وها هو جارهم “�سرب�س ��ت” يترنم بـ”تانيا” الت ��ي وقفت قبالته
با�س ��مة وهو يردد �أغنية لقادر كابان ،دوَّنها �آرام على اللوحة بخط يده ،و�إذ يورد
القا�ص ن�ص الأغنية باللغة الكردية من دون تعريب فك�أني به يقول:
 حت ��ى تك ��ون عراقي� �اً عليك �أن تفهم لغة �أخيك الكردي و�أنتما تتقا�س ��مان معاًالهواء العراقي المنع�ش.
خالل الق�صة تتذكر ماريا حكاية �آرام عن بكاء النا�س وحزنهم ال�شديد.
وال �أن�س ��ى الم�ش ��هد المفج ��ع( :قتلوه ��م جميعاً بالر�ص ��ا�ص ودفنوه ��م في بئر
مظلم ��ة كبي ��رة واحدة وكان معهم� ،أ�ص ��ابته ر�صا�ص ��ة �أو �أكثر ،وغطاه “ال�ش ��فل”
بالتراب كما غطاهم وكاد يختنق ،لكنهم رفعوه فوقهم لينجو فم�شى وهو ي�سعل
ويتعثر ،كانت الكالب تنبح من بعيد ،وكان يم�شي باتجاه ال�ضوء) �ص28
ليختم الراوي ق�ص ��ته بالعودة �إلى معر�ض ال�ص ��ور الذي نظمه بع�ض ال�ش ��بان
بعُجالة هناك حيث ظهرت ماريا وهي ت�س�أله عن معنى اللوحة التي وقف �أمامها
باكياً بحرقة:
(فاج�أن ��ي ظهوره ��ا �أمامي ،ثوبها لم يكن �أ�س ��ود كثياب الما�ش ��ين على ال�ش ��ارع،
ولكن ��ه لي�س ملوَّناً ،فاخت�ص ��رت ،ولم �أ�س ��تطع الإطالة ،كنت �أحك ��ي و�أبكي غير �أ َّن
المترج ��م �أط ��ال الترجم ��ة ،فراحت ماري ��ا تبكي .عرف ��ت �أ َّن ا�س ��مه �آرام ،و�أ َّنه من
كرد�ستان ،ور�أيت دموعه� )...ص34
نالحظ بجالء قوَّة القا�ص وجر�أته حين يفتتح ق�ص ��ته ب�ض ��مير المتكلم (�أنا)
الذي يحمِّله الم�س� ��ؤولية كاملة عن مواقفه و�آرائه الج�س ��ورة ،ولك َّنه بعد �س� ��ؤال
�آرام عن �سبب مجيئه �إلى الكاليري ،و�إجابته المقت�ضبة ،يدمج �صوته مع �صوت
ماريا بقوله“ :وابت�سمت ماريا” ،ليف�سح المجال مت�سعاً لآرام كي ي�سرد حكاياته
في م�شهديات �ست م�ؤثرة وم�شوقة لتكون �أكثر وقعاً وفجائعية في نف�س القارئ
م ��ن ال�س ��رد الع ��ادي بينما ماريا تر�س ��م تلك الحكايات في تخطيط ��ات عدة .وقد
نحَّ ى القا�ص نف�س ��ه بال �أدنى تدخل على مدى �ص ��فحات �ست �أي�ضاً �إعطا ًء للآخر
حق ��ه ف ��ي التعبي ��ر عن م�أ�س ��اته الفظيع ��ة ،وكذلك فجيع ��ة للإمام الح�س ��ين ،كي
تتع ��دد الأ�ص ��وات في الق�ص ��ة م�ؤكداً ت�آخيه ف ��ي الهم المفجع م ��ع �أخيه العراقي
الكردي ،تقا�سمهما ماريا الأميركية ابنة دتيرويت هذا الت�آخي الإن�ساني النبيل.
ف ��ي الق�ص ��ة الأخي ��رة “خارط ��ة وادي الجم ��ل” ت�أتي الخط ��ورة م ��ن �أن بطلها

ثقافيا ً
ً
ً
يانعا في اتحاد الكتاب العرب
موسما
ويزهر آذار

معل ��م ف ��ي مدر�س ��ة والمعلم عادة �ص ��احب ر�س ��الة في الدع ��وة �إلى العل ��م وتنوير
العق ��ول والعدال ��ة والحق ،لك َّن ��ه هنا ي�ؤيد وجود روبورتات غريبة ،ت�ص ��در �أ�ش ��عة
من نوع خا�ص ،وي�ؤ ِّكد فائدتها بينما تالميذه ي�س ��تمعون �إليه وهم م�ستقبل هذا
ال ��وادي ال ��ذي يرمز �إل ��ى الوطن العربي ال �س ��يما وقد تجز�أت خارطت ��ه �إلى �أكثر
م ��ن ع�ش ��رين قطعة ،وراحت كل قطعة تبتعد عن �س ��واها متناف ��رة معها� .ص.69
وهذا في الواقع حال الأقطار العربية الآن بينما تلميذه ال�ص ��غير «�ض ��اد» واللغة
العربية لغة ال�ضاد كما نعلم ي�ؤكد:
 ت�س� � ّنى ل ��ي يا �أ�س ��تاذ �أن �أفح�ص عينة من الأ�ش ��عة ال�ص ��ادرة ع ��ن �إحدى البقعفوجدتها عك�س ما و�صفت ال تحوي �أي فوتونات �أو ب�ؤرات م�ضيئة وهي لي�ست �إال
�أ�ش ��عة حارق ��ة ال تت ��رك �أي �أثر للحياة في المكان ال ��ذي تمر فيه �ص 68فنالحظ
�أ َّن التلميذ “الطفل” هو �ص ��احب الر�أيِّ المخالف لر�أيِّ �أ�س ��تاذه الخنوع الداعي
لوج ��ود الغري ��ب المحت ِّل ممَّا يعطي الطفولة دورها في بناء الم�س ��تقبل الواعد،
لتجيء النهاية حدثاً مهماً ومفارقاً يُنبئ عن ا�س ��تحالة بقاء الو�ض ��ع على ما هو
عليه في الوطن العربي من تحكم هذه الروبوتات و«الكوا�س ��ر» التي تحيط بكل
قطعة من خارطة وادي الجمل ،وهي مبتهجة فرحة:
(�إن ع ��دداً م ��ن الجم ��ال الجامح ��ة التي لم تخ�ض ��ع للأمر الواق ��ع طوّحت في
�أثناء ثورتها ب�أحد الروبوتات و�أن مجاميع جديدة من البدو ال�ص ��عاليك ،ونحن
الع ��ربَ عن ��د الغرب ك ُّلنا ب ��دو ،بد�أت بالظه ��ور تعلن تمردها� )...ص 69في �إ�ش ��ارة
جلية �إلى م�شروعية المقاومة و�ضرورتها من �أجل �إقرار حق الب�شر في �أي مكان
من العالم �أن يعي�ش ��وا كما يريدون بحرية وكرامة وعزة من غير �أن ت�س ��تعبدهم
�أو ت�ستبد بخيراتهم �أو تقرر م�صيرهم �أي قوة طاغية مهما كانت.
ختاماً �أ�س�أل:
ه ��ل ق�ص ��د القا� ��ص بعن ��وان ق�صَّ ��ته الأخيرة �أ َّنه ��م في الغ ��رب ينظ ��رون �إلينا كـ
إن�ساني ،فالخارطة ت� ِّؤ�شر �إلى
“خارطة” فح�سب ،بعيداً عن وجودنا وح�ضورنا ال ِّ
تو�ض ��ع البلدان والمناطق ،وهي قابلة للتق�س ��يم كما ح�ص ��ل في اتفاقيَّة �س ��ايك�س
بيكو الم�ش�ؤومة؟
( َزيد النار) للقا�ص جابر خليفة جابر مجموعة ق�ص�صية تحتوي �سبع ق�ص�ص
متع ��ددة الم�ض ��امين وال ��ر�ؤى الفكري ��ة المتنوع ��ة يق�س ��م القا� ��ص ك ًال منه ��ا �إلى
مقاطع مرقمة وقد يعنون بع�ض ��ها وهي م�شغولة ب�سردية باهرة وح�سا�سية فنية
عالي ��ة �إذ يب ��رع جاب ��ر ف ��ي المزاوجة بي ��ن الفن ��ي والجمالي وبي ��ن الأيديولوجي
الخفي المبثوث �ضمن تالفيف الن�ص ال�سردي تحقيقاً لمهمة الإ�صالح الثقافي
الأخالقي وت�أكيداً على المقاومة طريقاً لحياة �أف�ض ��ل غداً ولكنني �آ�س ��ف لورود
�أغالط لغوية فيها �أذكر منها على �سبيل المثال ال الح�صر:
وهو بعد �شاب طري في ال�ساد�سة ع�شر �ص( 13ع�شرة)
لم �أكن �أ َر الوقت فيها �ص�( 15أرى)
تعرفت عليه و�أنا طالب في االبتدائية �ص�( 36إليه)
لأنهم ي�صلون ويقر�أون القر�آن �ص( 44ويقر�ؤون)
�أرج ��و م ��ن كل قلب ��ي �أن تعرفونه �ص( 63تعرفوه) وغيره ��ا ...ذلك �أ َّن �أغالطاً
نحو َّي ��ة �أو مطبع َّي ��ة كهذهُ ،ت�س ��يء �إلى هذه المجموعة الق�ص�ص� �يَّة المبدعة ذات
الجمالية الرفيعة ،وت�شوهها كما ي�شوِّه الخد�ش اللوحة الفنيَّة الرائعة.
«زيد النار» مطبوعة في لبنان ،وهي �إ�ص ��دار دار المكتبة الأهلية في الب�ص ��رة/
العراق عام .2017

وق ��د احتفل ف ��رع طرطو�س باليوم العالمي لل�ش ��عر بم�ش ��اركة
مجموعة كبيرة من ال�شعراء والزمالء �أع�ضاء الفرع.
وبم�ش ��اركة وا�سعة من الزمالء ال�شعراء وح�ضور جماهيري
كثيف رغم برودة الطق�س ،جرت احتفالية فرع دم�ش ��ق التحاد
الكتاب العرب ظهر الأربعاء  2022/3/16في مقر الفرع.
ولحل ��ب ح�ص ��تها من االحتفاالت حيث �ش ��ارك ف ��رع االتحاد
فيه ��ا باحتفالي ��ة جامع ��ة حل ��ب بمنا�س ��بة الي ��وم العرب ��ي للغة
العربي ��ة� ،إ�ض ��افة �إل ��ى مهرجان ال�ش ��عر الذي احت�ض ��نه الفرع
خالل يومي  16و.2022/3/17
وقد �ش ��اركت باقة من �ش ��عراء ال�س ��ويداء في مهرجان �أقامه
الف ��رع ف ��ي ي ��وم ال�ش ��عر العالم ��ي ،لت�ش ��ارك باق ��ة �أخ ��رى ف ��ي

القصيدة الومضة
كتبت :هيالنة عطاالله

ج ��ذر مفردة وم�ض ��ة هو الفعل الثالث ��ي « َوم َ
َ�ض» �أي ب� � َر َق �أو لمع ،وقد
�أوجد النقاد م�ص ��طلح الوم�ضة ال�شعرية لمقاربته بفعل الوم�ضان لكون
الوم�ض ��ة ال�ش ��عرية ت�ش ��به الموجة ال�ض ��وئية من حيث ق�صرها و�سرعتها
وم ��ن ثم انفال�ش ��ها كخي ��ط النور ال ��ذي يقدر عل ��ى اختراق ثقب �ص ��غير
لي�ض ��يء �أنحاء غرفة مظلمة ،تماماً كانط�ل�اق ما تخمّر في خبايا الروح
ال�ش ��اعرة لين�س ��كب ف ��ي عب ��ارات �إيحائي ��ة تجع ��ل المتلق ��ي يفه ��م كنهه ��ا
في�ص ��اب بالع ��دوى ال�ش ��عورية دون �أن يبح ��ث ع ��ن تف�س ��ير له ��ا ،ودون �أن
ي�س� ��أل لماذا وردت المفردة �أو ال�ص ��ورة بهذا ال�شكل؟ �أو لماذا قال ال�شاعر
ك ��ذا وكذا؟ وهذا يذكرن ��ا بزائر كان يتجوّل في معر�ض للفن الت�ش ��كيلي،
وتو ّقف �أمام لوحة لزهرة الأ�ضاليا ليقول� :إن زهرة الأ�ضاليا في اللوحة
لي�س ��ت كما ه ��ي في الطبيعة ،ف�أجاب ��ه �أحدهم :لك ��ن �أال تتمناها �أن تكون
كما هي في اللوحة فابت�سم وقال :ليتها...
ظهرت ق�صيدة الوم�ضة ك�شكل ف ّني حديث له عالقة بال�شعر ،فال�شعر
عملي ��ة خلق متجدد وقاب ��ل للتماهي مع المتغيرات ،وهو ُ
مح�ض مغامرة
تغ ��ري ال�ش ��اعر عل ��ى ركوبه ��ا ...يق ��ول يو�س ��ف الخ ��ال« :نحن نج ��دد في
ال�شعر ال لأننا قررنا ذلك بل لأن الحياة بد�أت تتجدد فينا وتجددنا».
وكان ظهور الوم�ض ��ة في �س ��تينيات القرن الع�شرين حين كتب ال�شاعر
الفل�س ��طيني ع ��ز الدي ��ن المنا�ص ��رة الق�ص ��يدة الق�ص ��يرة الت ��ي �س ��ماها
«توقيعة» ،ونعلم �أن ا�سم التوقيعة هو «ا�سم م ّرة» ك�أن نقول توقيع المطر
�أي هطوله على بقعة محددة دون غيرها ولمرة واحدة يقول المنا�صرة:
و�ص ْلتُ �إلى المنفى
في ك ّفي ُخ ّفي ْ
حنين
حين و�صلتُ �إلى المنفى الثاني
�سرقوا مني الخ ّف ْ
ين
وفي ال�س ��بعينيات بد�أ فن الوم�ض ��ة يتبلور على �أيدي الكثيرين ومنهم
�شعراء كبار ،يقول ال�شاعر العراقي �أحمد مطر:
قر� ُأت في القر� ْآن
«ت ّبتْ يدا �أبي لهبْ »
ف�أعلنتْ ر�سائ ُل ال ْ
إذعان
َ
ال�سكوت من ذهبْ »
«�أ ّن
هك ��ذا تقوم الوم�ض ��ة ال�ش ��عرية على االخت ��زال والتكثيف مث ��ل الدفقة
الم�ش ��حونة بطاقة روحية ،و�إيحاءات ت�ش ��كل قرينة للمعنى دون الإف�صاح
التنا�ص يكفي لت�أدية غايتها.
عنه ،بل �إن
ّ
يقول ال�شاعر الإماراتي حبيب ال�صايغ:
م َْن ذا بين الط ْلق ِة والط ْلق ْة
ُ
ينك�ش َ�شع َر الأ�سما ْء
لتكون كعادتها
جثثاً طافي ًة فوق الماءْ؟
ن ��رى هن ��ا ق ��درة ال�ش ��اعر عل ��ى ا�س ��تخدام االنزياح ��ات لي�أخ ��ذ المفردة
�إلى مو�ض ��ع مغاير عما اعتدناه في ا�س ��تخدامها لتعطينا دالالت جديدة
و�أحياناً م�شحونة بالتوتر المتلب�س بالرمز.
الحقيقة؛ �إن �ش ��اعر الوم�ضة يغامر في رحلة يبحث فيها عن ا�صطياد
المف ��ردة كال�ص ��ياد ال ��ذي يج ��وب الغاب ��ة لي�ص ��طاد الغزالة ،مع ف ��ارق �أنه
ي�ص ��طادها ليزه ��ق روحها ويعي�ش هو ،وال�ش ��اعر ي�ص ��طاد المفردة ليعيد
خلقها فيحيا بها وتحيا دالالتها في الآخرين.
ومما كتبتُ في الوم�ضة ال�شعرية:
في الهزي ِع الأول
َ
حل ْمتُ �أني � ّ
عينيك
أق�ش ُر المل َح عن
وفي الهزيع الثاني
وج ْد ُتني � ُ
عيني
أق�ش ُر المل َح عن ّ
طوبايَ لأني لن � َ
أراك
بعد اليوم...
ه ��ذا وق ��د ت�أثر ال�ش ��عراء العرب بالحداثة ال�ش ��عرية وما بع ��د الحداثة

الملتقى ال�شعري في درعا بقاعة محا�ضرات المركز الثقافي.
وبمنا�سبة �أعياد �آذار نظم فرع الح�سكة حف ً
ال تكريمياً لأدباء
المحافظة( :الباحث د .خلف الجراد ،ال�ش ��اعرة جازية ال�شيخ
علي ،القا�ص محمد نديم ،الباحث د� .سهيل عرو�سي ،الباحث
�ص ��الح الم�س ��لط والباح ��ث محم ��د ال�س ��موري والأدي ��ب ع�ل�اء
الدي ��ن ح�س ��ن)� ،إ�ض ��افة �إل ��ى مهرجان ال�ش ��عر الذي احت�ص ��نه
بتاريخ . 20222/3/16
امتد مهرجان حم�ص ال�شعري خالل يومين في مقر الفرع
ب�شارع الغوطة  ،واحتفى فرع حماه بيوم ال�شعر العالمي خالل
ثالثة �أيام في المراكز الثقافية بحماه و�سلمية وم�صياف.

كتبها :د .عبد الله الشاهر
ال�ض��حك نزعة غريزية لها قيمة

بال�ش ��عراء الغربيي ��ن الذي ��ن �أنزلوا ال�ش ��عر من برجه العاج ��ي فخرج من
الذات المغلقة ليعانق ذوات الآخرين وا�ستحال �إلى كائن يعي�ش همومهم،
كم ��ا ت�أثروا ّ
بفن «الهايكو» اليابان ��ي وهو فن قديم جداً في اليابان وذلك
من خالل ترجمته �إلى اللغة العربية ،والحقاً من خالل �سهولة ترجمته
�إلكترونيا عبر الإنترنت ،وم�ؤخراً بد�أنا ن�ش ��هد انت�ش ��ار الوم�ضة ال�شعرية
ف ��ي كت ��ب مطبوع ��ة وعل ��ى �ص ��فحات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي م ��ع االنتباه
�إل ��ى نقط ��ة مهم ��ة تتجلى بمغب ��ة وق ��وع البع�ض بادع ��اء ال�ش ��اعرية حين
ي�ست�س ��هلون الكتاب ��ة� ،أو حي ��ن ال يتمكنون م ��ن كتابة الق�ص ��يدة الموزونة
فيهرعون �إلى كتابات نثرية ال عالقة لها بال�ش ��عر الموزون وال بق�ص ��يدة
النثر وال بق�صيدة الوم�ضة...
ولعل من �أهم �أ�س ��باب ظهور الوم�ضة ال�شعرية ّ
بغ�ض النظر عن الت�أثر
به ��ا لدى ال�ش ��عوب الأخ ��رى هو الع�ص ��ر المو�س ��وم بال�س ��رعة ،ومعطياته
وتعقيداته التي ا�س ��تلبت �إن�س ��انية الإن�س ��ان و�أرهقته بالقالقل وا�ستهلكت
طاقات ��ه ووقت ��ه مم ��ا �أثر عل ��ى الذائقة الجمعي ��ة لدى ال�ش ��عراء من جهة
ولدى القراء من جهة �أخرى ،ف�ش ��اعر الي ��وم مثقل بالهموم التي تتراكم
ف ��ي ال وعيه وتتخمر في خواب ��ي روحه� ،إلى �أن ت�أتي لحظة التجلي يكون
فيها �شاعر الوم�ضة كالغيمة الحبلى بالماء ال �سبيل لها �سوى االنهمار،
وبالمقاب ��ل ن ��رى الق ��ارئ ال يحتمل طوي ً
ال لي�ست�ش ��عر جم ��ال المطوالت
والمالحم ،بل نراه كمن يم ُّر على خميلة الورد ي�ستاف عبيرها ويم�ضي،
ونرى �أن ك ً
ال من ال�شاعر والقارئ يحتاج �إلى كوة ت�سمح لروحه بالتحليق
هنيه� � ًة وتعود م�ش ��حونة بالطاقة الإيجابية من عوالم الجمال وال�س�ل�ام
واالنعتاق كما في قول ال�شاعر ال�سوري توفيق �أحمد:
لو كان لدي ما �أتمناه
لتمنيت �أن �أعقد حواراً
بين الطواغيت والمجانين
بين الأعواد والم�شانق
بين ال�سكارى والحانات
بيني وبين المر�أة التي �سرقت جوالي
لتكلم ع�شيقها
به ��ذا التقاب ��ل بين طرفي ��ن قد يكون ��ان متنافرين ت�ؤدي الوم�ض ��ة �إلى
وح ��دة المو�ض ��وع ف ��ي زمن يغو�ص في التناق�ض ��ات ولكن ال�ش ��اعر ين�ش ��د
غاي ��ة واح ��دة :الح ��وار الذي يعني ب�ش ��كل ما الوئام وال�س�ل�ام والال عنف
كحاجة للروح الإن�سانية المرهقة.
�إن م ��ا يمي ��ز ق�ص ��يدة الوم�ض ��ة ه ��ذا التكثي ��ف المده� ��ش المتك ��ئ عل ��ى
خيال وا�س ��ع ،فال�ش ��اعر ير�صد حالة �أو حدثاً �أو موقفاً �أو فكرة من الواقع
ولكن ��ه يعبِّر عنها بلغة لي�س ��ت من الواقع ،وبمفارق ��ة تودي �إلى الإدها�ش،
�إن ��ه يح� �وّل بحر م�ش ��اعره المتدفقة بال ح ��دود �إلى قطرة مكثفة �أ�ص ��لها
م ��ن جين ��ة ذلك البحر� ،أو يمكن �أن �أقول �إنه يعت�ص ��ر رحيق �آالف الزهور
ليحيلها �إلى قارورة عطر بمجرد فتحها ينداح منها العبير دون حدود.
وهن ��ا ال ب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن الوم�ض ��ة ال�ش ��عرية عل ��ى الرغ ��م من
انت�ش ��ارها في دنيا العروبة ومنها �س ��ورية فهي ما تزال تراوح بين القبول
وبين الرف�ض ،وبع�ض ��هم يرف�ض ��ون �ش ��رعية انتمائها لل�شعر ،ومن جهتي
�أرى �أن الكتاب ��ة ال�ش ��عرية �ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال المغام ��رة �أو التجريب مهما
كان ال�ش ��اعر متمر�س� �اً ،وه ��و بطبيعت ��ه ف � ّ�ن يك ��ره التمو�ض ��ع ويت ��وق �إل ��ى
التحلي ��ق بخالف الأجنا�س الأدبي ��ة الأخرى فهو قابل للتجدد والتماهي
م ��ع الع�ص ��ر ،ول ��ذا ف� ��إن �أي ن� � ّ�ص يت ��رك �أث ��ره ف ��ي المتلقين هو ق�ص ��يدة
جيدة ّ
بغ�ض النظر عن جن�س ��ه �س ��واء �أكان بق�صيدة العمود �أو التفعيلة �أو
الوم�ض ��ة ...ومن يعلم ما يخفيه م�ستقبل الحركة ال�شعرية فقد يرف�ض
�أحد هذه الأنماط وقد ي�ستحدث نمطاً جديداً �أكثر حداثة من الوم�ضة،
وف ��ي جميع الأح ��وال �أرى �أال يتخلى ال�ش ��اعر عن الإيقاع المُتمو�س ��ق في
�أي جن�س �ش ��عري وعن االقت�ض ��اب لأنهما من �أهم �أركان ال�ش ��عر ،كما �أرى
�أنه يمكن للق�ص ��يدة العمودية والتفعيلة �أن تت�ض ��من �ش ��ك ً
ال من الوم�ضة
ال�شعرية في بيت �أو في �شطره.

عظيم��ة ف��ي حف��ظ حي��اة الف��رد
والمجتم��ع ،ذلك �أن ال�ض��حك يجعل

الضحك

�س��رائهم
النا���س مترابطي��ن ف��ي ّ
و�ض��رائهم ترابط ًا اجتماعي ًا وثيق ًا
ّ
عب��ر ط��رق الم�ش��اركة الوجدانية،
فه��و و�س��يلة للتنفي���س والتخفي��ف
وا�س��ترداد الن�ش��اط واالقت��دار
عل��ى م�ص��اعب الحي��اة ومتاع��ب
المجتمع...
لق��د كان ال�ض��حك وما ي��زال �أحد
و�سائل التوا�ص��ل الب�شري على مدى
التاريخ فهو يقوم بدور �ص ّمام الأمان

في الحقيقة إننا
ال نضحك ألننا
سعداء ،بل نحن
نسعد ألننا نضحك

للفئ��ات التي �أثقله��ا واقعها الجديد
في ع�ص��ور التحول وال�ش��عور بالقلق والخوف واختالل المفاهيم ليكون و�س��يلة
للحفاظ على الوجود االجتماعي والتعالي على الأحداث الطارئة فال تقع في
ب�ؤرة الواقع الأليم ،فقد كان المتحامقون والم�ض��حكون والمهرجون موجودين
دائم ًا وفي كل مكان عبر التاريخ ين�شرون الفرح حتى لو كانت �أعماقهم غارقة
بالأحزان ،وكان لهم ح�ضورهم الدائم في كل مكان.
�إذ ًا؛ ال�ض��حك هو نوع من التعبير عن حكم �أخالقي يقوم على مقارنة يجريها
ال�شخ�ص مو�ضوع ال�ضحك ،فين�ش�أ ال�ضحك من �سلوك �إن�ساني �أو حيواني يخالف
خا�ص بالإن�س��ان فهو ي�ضحك لأنه يتمتع
ال�س��لوك الطبيعي المعتاد ،وال�ض��حك ّ
بخ�صائ�ص وجدانية وعاطفية ينفرد بها دون �سائر المخلوقات...
وف��ي الحقيق��ة �إنن��ا ال ن�ض��حك لأنن��ا �س��عداء ،ب��ل نحن ن�س��عد لأننا ن�ض��حك
فال�ض��حك ي�ساعدنا على ن�سيان م�ش��كالتنا ولو قلي ًال وي�ساعدنا �أي�ض ًا في التغلب
عل��ى الإجهاد والم�ش��اعر ال�س��لبية كالغ�ض��ب والخ��وف والإحب��اط والعدائية
والخج��ل واالكتئ��اب ورف��ع الكب��ت والتخل�ص م��ن �ش��حنات زائدة م��ن الطاقة
والتوتر.
هي دعوة لل�ضحك كي يح�صل التطهير النف�سي والقدرة على التحمل وال�صبر
والتف��ا�ؤل في خ�ض��م الإحباط الفردي والجمعي كي ي�ض��في عل��ى الواقع قدر ًا
م��ن التجميل الخيالي والتطهير النف�س��ي الذي يحتاج��ه النا�س كثير ًا فالحياة
عبء ثقيل ال يحتمل.

ُم ّ
ؤشرات على مسار الحرب في
أوكرانيا :عالم جديد قيد التشكيل

قضايا وآراء
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�إن م ��ا يج ��ري ه ��و ف ��ي حقيقته مرحلة انتقالي ��ة بين ما هو
قائم في العالم من جهة وما �سيكون عليه الو�ضع في الم�ستقبل
من جهة �أخرى ،مما يجعل �أدوات ال�ص ��راع الم�س ��تعملة تتراوح
بالتالي بين الأ�س ��لحة التقليدية ،والأ�س ��لحة الم�س ��تقبلية التي
ت�ش ��مل الح�ص ��ار االقت�ص ��ادي والمالي بالإ�ض ��افة الى ا�ستعمال
�أو حج ��ب التكنولوجي ��ا الرقمي ��ة العالي ��ة ج ��داً وتطبيقاته ��ا
المختلفة ،بما في ذلك و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماعي وقدرتها
عل ��ى اخت ��راق الحدود وعل ��ى توجيه الر�أي العام خ�صو�ص� �اً بين
�أو�ساط ال�شباب.
�إن متابع ��ة الأح ��داث المرتبط ��ة بالح ��رب ف ��ي �أوكراني ��ا
وتطورها ت�ش ��ير الى مجموع ��ة من الم�ؤ�ش ��رات والحقائق التي
�سوف ت�ؤثر في مجرى الحرب من جهة وفي نتائجها من جهة
�أخرى .وهذه الم�ؤ�شرات والحقائق هي:
�أو ًال :واقع الأمور ي�ش ��ير �إلى �أن االتحاد الرو�س ��ي لم يقع في
الف ��خ الأمريكي عند قراره التدخل الع�س ��كري في �أوكرانيا كما
يعتق ��د البع� ��ض� .إن ع ��دم تج ��اوب �أمري ��كا والغرب م ��ع مطالب
رو�س ��يا الأمني ��ة المتك ��ررة ق ��د �أعط ��ى رو�س ��يا الوق ��ت الكاف ��ي
لدرا�س ��ة الخي ��ارات البديل ��ة ومنه ��ا الخيار الع�س ��كري وم�س ��اره
ونتائج ��ه وتبعاته .وفي هذا ال�س ��ياق ،من الجدي ��ر االنتباه الى
�أن الرئي� ��س الرو�س ��ي بوتين وم�ؤ�س�س ��ات الحكم الرو�س ��ية ال بد
من �أن تملك من الح�ص ��افة ال�سيا�سية ما ي�ؤهلها لتوقع معظم
الإج ��راءات االقت�ص ��ادية والمالي ��ة وال�سيا�س ��ات الت ��ي اتخذته ��ا
الوالي ��ات المتح ��دة والغ ��رب �ض ��د االتح ��اد الرو�س ��ي وحلفائ ��ه،
فاله ��دف الحقيق ��ي بالن�س ��بة لأمريكا ل ��م يكن �أوكراني ��ا في �أي
وق ��ت م ��ن الأوقات ،ب ��ل كان االتح ��اد الرو�س ��ي ال ��ذي كان واعياً
للمخطط الأمريكي الحقيقي.
ثاني� �اً� :أمري ��كا ال ته ��دف ال ��ى وق ��ف الح ��رب ف ��ي �أوكراني ��ا
�أو �إنق ��اذ �أوكراني ��ا والأوكرانيي ��ن بق ��در م ��ا ته ��دف �إل ��ى هزيمة
االتح ��اد الرو�س ��ي وا�س ��تنزافه وتدمي ��ر اقت�ص ��اده حتى ل ��و �أدى
ذل ��ك �إلى تدمي ��ر �أوكرانيا وانهيار �أوروبا الغربية واقت�ص ��اداتها
وتفكك االتحاد الأوروبي .ف�أمريكا باخت�ص ��ار ت�سعى الى تدمير
االقت�ص ��اد الرو�س ��ي و�س ��يلة ومدخ�ل ً�ا لتدمي ��ر رو�س ��يا ومن ��ع

�إ َّن تخندق الكثيرين في مواقفهم ال�سيا�سية من مو�ضوع الحرب في �أوكرانيا ما زال ي�ستند ب�شكل عام الى والءات و�شكوك وعداوات تقليدية
�سواء �أكان ذلك لل�شرق �أو للغرب .القليلون هم من ا�ستطاعوا الخروج من ذلك القمقم والولوج في الأ�سباب والعوامل الخفية وراء موقف رو�سيا
وحلفائه ��ا� ،أو �أمري ��كا وحلفائه ��ا م ��ن الحرب في �أوكرانيا .الجهر بالعداء �أو بالت�أييد لأ�س ��باب تقليدية لن ي�ش ��كل قيمة م�ض ��افة لأنه �س ��يكون في
نتائجه وا�ستخال�صاته بعيداً عن واقع الأمور ومجرياتها والنتائج المبنية عليها.

عودتها قو ًة عظمى تناف�س �أمريكا في نظام دولي جديد متعدد
الأقطاب.
ثالث� �اً :تق ��ود �أمريكا الآن حرباً اقت�ص ��ادية �ض ��د رو�س ��يا تحت
عن ��وان عقوبات اقت�ص ��ادية .العقوبات والمقاطعة االقت�ص ��ادية
ال�شر�س ��ة لرو�س ��يا م ��ن �أمريكا والغ ��رب هي بالنتيجة �س�ل�اح ذو
حدي ��ن ،و�أوروبا �س ��وف تدفع الثمن الأكب ��ر في نهاية المطاف.
فاالتح ��اد الرو�س ��ي هو �أكبر دولة في العالم في م�س ��احتها وهو
�أغن ��ى دولة في العالم في الثروات الطبيعية .االتحاد الرو�س ��ي
ه ��و ال�ش ��ريك االقت�ص ��ادي الطبيع ��ي ل ��دول �أوروب ��ا الغربية وال
�سيما في حقل الغاز والنفط والمعادن حيث يزود �ألمانيا مث ً
ال
بالغ ��از الطبيعي بما يزيد عن  %40من حاجتها وهنغاريا %100
م ��ن حاجتها وكذا العديد من الدول الأوروبية ،بالإ�ض ��افة الى
مع ��ادن مث ��ل الني ��كل حي ��ث تمتل ��ك رو�س ��يا  %30م ��ن احتياط ��ي
العالم وقد ت�ض ��اعف �سعر هذا المعدن في ال�سوق العالمي بعد
العقوب ��ات بمقدار �أربعة �أ�ض ��عاف خالل يومي ��ن ،وكذلك معدن
الباليدي ��وم حي ��ث تنتج رو�س ��يا �س ��نوياً  91طناً وه ��ي �أكبر منتج
ف ��ي العالم من هذه المادة اال�س ��تراتيجية الم�س ��تعملة في عدة
�ص ��ناعات منه ��ا �ص ��ناعة الرقائ ��ق الإلكترونية .وتمتلك رو�س ��يا
كذل ��ك  %20م ��ن مخ ��زون العالم من م ��ادة الكوبالت و  %40من
البالتي ��ن و %12من الألمونيوم .ويوجد في �س ��يبيريا  %20من
مخزون الذهب والف�ض ��ة في العالم ،و %35من الحديد الخام.
وتنت ��ج رو�س ��يا ثل ��ث الغ ��از الطبيعي ف ��ي العالم وتمل ��ك  %6من
مخزون العالم من النفط (الثانية بعد ال�سعودية).
رابع� �اً :تبره ��ن �أمري ��كا مجدداً �أن �سيا�س ��اتها تج ��اه الآخرين
تفتق ��ر �إل ��ى �أي قاع ��دة حقيقي ��ة �أو �أخالقي ��ة .فه ��ي تخت ��رع
الأع ��داء وه ��ي الت ��ي ُتجَ ّر َم ُه ��م حين� �اً و ُتبرئهُم حينا �آخ ��ر طب ًقا
لم�ص ��الحها فق ��ط .فمث ً
ال ت�س ��عى الوالي ��ات المتح ��دة الآن �إلى
ا�س ��تقطاب تع ��اون كل م ��ن فنزوي�ل�ا و�إيران من خ�ل�ال التلويح
برف ��ع العقوب ��ات و�إلغ ��اء قي ��ود الح�ص ��ار االقت�ص ��ادي عل ��ى كلتا
الدولتين مقابل قيامهما ب�ض ��خ المزيد من النفط في �أ�س ��واق
العال ��م الغرب ��ي للتخفي ��ف م ��ن ال�ض ��غوط الناجم ��ة ع ��ن من ��ع
الإمدادات الرو�س ��ية من النفط والغاز الطبيعي نتيجة لفر�ض

�أمريكا والغرب ح�ص ��اراً على �إمدادات رو�سيا من الطاقة (الغاز
الطبيع ��ي  +النف ��ط)� .أمريكا ال تمانع برف ��ع العقوبات عن كلتا
الدولتي ��ن لأن ه ��ذه العقوب ��ات ال ت�ش ��كل ف ��ي الواق ��ع �أي �ض ��رر
حقيق ��ي عل ��ى �أمري ��كا .اله ��دف من عر� ��ض �أمريكا ف ��ك الحظر
ع ��ن فنزوي�ل�ا و�إيران هو من �أجل العمل عل ��ى تخفيف �أثر منع
االتح ��اد الرو�س ��ي من تزويد �أوروبا و�أمري ��كا وحلفائها بالنفط
والغاز الرو�سي وذلك فيما لو وافقت كلتا الدولتين على ال�سير
في المخطط الأمريكي ،وهو �أمر م�ستبعد.
خام�س� �اً :الح ��رب عل ��ى رو�س ��يا لم تقف عن ��د حدود الح�ص ��ار
االقت�ص ��ادي ،ب ��ل ات�س ��عت وتم ��ددت ب�ش ��كل مذهل لئي ��م يتجاوز
العدي ��د م ��ن المحظورات لت�ش ��مل كافة الحق ��ول تقريباً ومنها
الريا�ض ��ة والمو�س ��يقى والأف�ل�ام والتع ��اون الثقافي ب�ش ��كل عام
بالرغم من �أن العالم متفق على ف�ص ��ل ال�سيا�س ��ة عن الريا�ضة
مث ً
ال .الهدف الوا�ض ��ح هنا هو رغب ��ة �أمريكية في عزل االتحاد
الرو�س ��ي ع ��ن �أمري ��كا والغرب ب�ش ��كل ت ��ام وكام ��ل خدمة لهدف
الحد من االنطالق الرو�سي قو ًة عالمية في نظام دولي جديد.
�ساد�س� �اً :تتعام ��ل ال�ص ��ين م ��ع ه ��ذا الو�ض ��ع الم�ض ��طرب
ال�ش ��ائك ب�ص ��بر �صامت ال ت�س ��مح بموجبه بالإخالل بالتحالف
اال�س ��تراتيجي بينها وبين االتحاد الرو�س ��ي ،وال ت�سمح بالوقت
نف�س ��ه با�س ��تفزاز �أمريكا التي تتململ في عقالها وهي ت�شعر �أن
الأمور في العالم ال ت�س ��ير في �ص ��الحها و�صالح النظام الدولي
�أحادي القطبية الذي تقوده .ال�ص ��ين هي المارد القابع �ض ��من
ح ��دوده �إلى �أن ت�أتي اللحظة المنا�س ��بة النطالقة .وهو �أ�ص�ل ً�ا
ل ��م ي�س ��مح لإدارة دونال ��د ترامب با�س ��تفزازها �إلى حد ال�ص ��دام
لأن الأم ��ور ،طبق� �اً للموازي ��ن والح�س ��ابات ال�ص ��ينية الدقيق ��ة
جداً ،لم تن�ض ��ج بعد .ولكن ،مرة �أخرى ،كل ذلك تفعله ال�ص ��ين
ويت ��م دون االخ�ل�ال بالتحال ��ف اال�س ��تراتيجي بي ��ن ال�ص ��ين
واالتح ��اد الرو�س ��ي ،علماً �أن ال�ص ��ين قد �أبدت ا�س ��تعداداً مبكراً
ل�ش ��راء فائ�ض الغ ��از الطبيعي والنفط الرو�س ��ي مهما بلغ ذلك
الفائ�ض.
�سابعاً :كما �أو�ضحنا �سابقاً ،الحرب في �أوكرانيا �سوف ت�ؤدي،
مهم ��ا كان ��ت نتائجه ��ا� ،إل ��ى تغيي ��ر طبيع ��ة العال ��م كم ��ا نعرف ��ه

�سيا�سياً واقت�صادياً و�إعادة �صياغته وتوجيه مقدراته وم�سيرته
بم ��ا يتنا�س ��ب ومتطلب ��ات التكنولوجي ��ا العالي ��ة� ،ض ��من نظ ��ام
دول ��ي جديد متعدد الأقطاب .ه ��ذه هي الحقيقة وراء الموقف
الأمريك ��ي والغرب ��ي م ��ن الح ��رب ف ��ي �أوكراني ��ا وال ��ذي تحاول
�أمريكا ا�س ��تغالله لإ�ض ��عاف فر�ص االتحاد الرو�س ��ي في العودة
مجدداً كقوة عظمى في نظام دولي جديد متعدد الأقطاب.
ثامناً :النظام الدولي الجديد �أو عالم ما بعد حرب �أوكرانيا
�سوف يعتمد اعتماداً متزايداً على التكنولوجيا الرقمية العالية
ف ��ي �إدارة �ش� ��ؤون ال ��دول والمجتمع ��ات .الح�ص ��ار االقت�ص ��ادي
والتكنولوجي الذي تمار�س ��ه �أمريكا والغرب �ض ��د رو�سيا �سوف
يدف ��ع رو�س ��يا وال�ص ��ين ودول �أخ ��رى �إل ��ى العم ��ل ب�ش ��كل جدي
لخل ��ق منطقة اقت�ص ��ادية جديدة خ ��ارج نطاق النف ��وذ الغربي،
وكذل ��ك على فك �س ��يطرة �أمريكا وقب�ض ��تها عل ��ى التكنولوجيا
الرقمي ��ة العالية وتطبيقاتها وط ��رح بدائل جدية وم�ؤثرة لها،
خ�صو�صاً بعد �أن ارتكبت �أمريكا الخط�أ الخطيئة ب�إخ�ضاع تلك
االحتكارات مثل «ميكرو�س ��وفت» ،و»في�سبوك» و»تويتر» و»�آبل»
وغيرها �إلى متطلبات ال�سيا�س ��ة الأمريكية و�إلى نهج الح�ص ��ار
االقت�ص ��ادي والتكنولوجي الذي تمار�سه �ضد االتحاد الرو�سي،
وقب ��ل ذل ��ك �ض ��د االمت ��داد والتط ��ور التقن ��ي ال�ص ��يني في هذا
المجال .وهكذا ،ف�إن المزيد من ال�س ��يطرة ال�س ��وبرمانية على
�أوجه الحياة كافة للإن�س ��ان الفرد �س ��وف تدف ��ع الدول الكبرى
�إلى مزيد من اال�س ��تثمار في خل ��ق �أدوات التكنولوجيا الرقمية
الخا�صة بها وب�شعوبها ،وهذا هو ال�سالح الجديد في العالقات
بي ��ن ال ��دول خ�صو�ص� �اً ال ��دول الكب ��رى ،وه ��و الأ�س ��ا�س الحاكم
للنظ ��ام الدول ��ي الجدي ��د ف ��ي ظ ��ل ا�س ��تحالة ا�س ��تعمال الخيار
النووي.

في يومه العالمي ...مهرجان للشعر في اتحاد الكتاب العرب
بح�ض ��ور د .محم ��د الحوران ��ي رئي� ��س اتح ��اد الكت ��اب
الع ��رب ،وتح ��ت �ش ��عار “دور ال�ش ��عر ف ��ي الحف ��اظ عل ��ى
الهوي ��ة الوطني ��ة والقي ��م الإن�س ��انية”� ،أقام ��ت جمعي ��ة
ال�ش ��عر ف ��ي االتح ��اد مهرجان� �اً �ش ��عرياً ظه ��ر االثني ��ن
 2022/3/14بم�ش ��اركة مجموع ��ة م ��ن ال�ش ��عراء �أع�ض ��اء
االتحاد.
�س ��بق افتت ��اح المهرج ��ان االجتم ��اع ال�ش ��هري لجمعية
ال�ش ��عر حي ��ث ق ��دم خالل ��ه الدكت ��ور �أحم ��د عل ��ي محمد
ق ��راءة ف ��ي �ش ��عر الزميل ��ة هيالن ��ة عط ��ااهلل الت ��ي قر�أت
نماذج من �شعرها.
�أدار الجل�سة الأولى مقرر الجمعية �أ .جهاد الأحمدية
الذي �أكد �أنه في البدء كانت الكلمة فكان ال�شعر روحها
والرئة التي يتنف�س منها ،وما هذا المهرجان �إال خطوة
عل ��ى طري ��ق ا�س ��تمرارية الكلم ��ة ال�ش ��اعرة التي ت�س ��جل
تاريخ الب�شرية بالجمال والحب والإبداع.
وق� �دّم �أ .توفي ��ق �أحم ��د نائ ��ب رئي� ��س االتح ��اد التهنئة
للزم�ل�اء ف ��ي ه ��ذه المنا�س ��بة ،ومقطوع ��ات �ش ��عرية
متنوعة.
و�أكد د� .أ�سامة حمود �أن الم�شاركة في مهرجان ال�شعر
وفي منا�سبة كبرى كاليوم العالمي لل�شعر هو تعبير عن
�أهمي ��ة ال�ش ��عر ومكانته ودوره الهام في كل �آن وال �س ��يما
في المراحل المف�صلية من حياة ال�شعوب ليكون معبراً
ع ��ن �آالم النا� ��س وتطلعاته ��م ،لأن ��ه �إذا لم ي�ض ��طلع بهذا
ال ��دور فل ��ن يكون حرياً ب�أن يكون �ص ��وت النا�س و�ص ��دى
�ضمائرهم.
و�ش ��ارك �أ� .إياد خزعل بق�ص ��يدة حملت عنوان “هويات

قاتل ��ة” ،دعا فيها �إلى �إزالة الحواج ��ز بين �أبناء الوطن،
وبين النا�س بروح �إن�سانية.
وع ّب ��ر �أ .رفع ��ت بدران خالل م�ش ��اركته ع ��ن �أن الكلمة
ه ��ي الفك ��ر والوعي وه ��ي الم�س� ��ؤولية وهي وع ��ي الذات
ور�ؤيته ��ا ور�ؤاه ��ا .وف ��ي ه ��ذه المنا�س ��بة �أ�ش ��ار �أ .غال ��ب
جازية �إلى �أن ال�شعر قب�سة من نور مقد�س تطرد حلكات
الليل المدلهمة وت�ض ��يء زوايا الروح ب�ش�ل�االت من نور
و�ألق.
و�ش ��ارك �أ .وائ ��ل �أب ��و يزب ��ك بق�ص ��يدة “نب � ّ�ي ال�ش ��عر”
التي تتحدث عن دم�ش ��ق و�صمودها الأ�سطوري في وجه
الم�ؤام ��رة الكوني ��ة الت ��ي حاكه ��ا �ض ��دها �أ�ص ��حاب الفكر
الظالمي والعقول المظلمة ال�سوداء.
�أدار الجل�س ��ة الثانية �أ .يحيى محيي الدين �أمين �س ��ر
الجمعي ��ة الذي �ش ��دد عل ��ى دور الكلمة ف ��ي عملية البناء
والنهو�ض الإن�ساني والوطني.
وع ��ن م�ش ��اركته ف ��ي ه ��ذا المهرج ��ان �أك ��د د .جه ��اد
بكفلون ��ي ع�ض ��و المكت ��ب التنفي ��ذي عل ��ى �أن ال�ش ��عر �أب
كريم نعت ّز به ،وفي عيده نحمل له رفيف �أهدابنا ونب�ض
قلوبن ��ا لنقول له� :س ��لمتْ لنا قندي ً
ال نع ّلقه لي�ض ��يء لنا
الغد الجميل.
�أم ��ا �أ� .أم ��ل مح�س ��ن المن ��اور فق ��د �أ�ش ��ارت م ��ن خالل
م�ش ��اركتها �إلى �أن ال�ش ��عر ديوان العرب و�س ��ر االحتفاظ
بالتراث والأخالق.
و�شارك �أ� .إياد القاعد بق�صيدة حملت عنوان “ت�سابيح
في �ص ��حراء الع�ش ��ق” بينما �ش ��ارك �أ .محمود ا�س ��ماعيل
بق�ص ��يدة تحم ��ل عنوان «المحب ��ة» حاكت اله ��م الوطني

واالجتماعي ببعد �إن�ساني.
وعن م�ش ��اركتها في المهرجان �أ�ش ��ارت �أ .مروة حالوة
�إل ��ى �أن ال�ش ��عر ر�س ��الة �إن�س ��ان ومفاهي ��م �أم ��ة وخريط ��ة
وط ��ن ،لتلخ� ��ص �أ .ي�س ��رى م�ص ��طفى (ري ��م البيات ��ي)
م�شاركتها في هذه المنا�سبة ببيت جميل:
�إنه ال�شعر �إذا ما �ضاق ٌ
كون

يغزل الأحالم قم�صان رجا ْء
و�أك ��د د .محمد الحوراني رئي� ��س اتحاد الكتاب العرب
على �أن االحتفال باليوم العالمي لل�شعر �سيتم في فروع
اتحاد الكتاب العرب في المحافظات خالل هذا الأ�سبوع
الذي تزهر فيه �أعياد الربيع كلمات من نور.
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عن الكتابة والنشر
كتب :محمد إبراهيم العبد الله
عندما كنت �أت�ص� �فّح ال�س ��يرة الذاتية لعدد
م ��ن الكت ��اب والأدباء على ال�ش ��ابكة لفت انتباهي
ف ��ي الواقع العدد الكبير من الكتب التي ن�ش ��رها
هذا الكاتب �أو ذاك ،وت�س ��اءلت حينها� ،أين ُن�شرت
ه ��ذه الكت ��ب التي �أخ ��ذت الوقت والجه ��د الكبير
م ��ن كاتبه ��ا؟! وم ��ا الم ��ردود الم ��ادي والمعنوي
ال ��ذي جن ��اه من ن�ش ��رها؟ وم ��ا عدد الن�س ��خ التي
ُطرح ��ت ف ��ي الأ�س ��واق؟ و�أين ه ��م الق� � ّراء الذين
ينتظرون ب�شغف قراءة كل ما هو جديد في عالم
الكت ��اب؟ ط ��رح مث ��ل ه ��ذه الأ�س ��ئلة ُيو ّلد �أ�س ��ئلة
�أخ ��رى ربم ��ا �أكثر �أهمي ��ة تطال عالق ��ة الم�ؤلف
بالنا�ش ��ر ،وعالقة النا�ش ��ر بالق ��ارئ وغيرها من
الأ�س ��ئلة .فالعالق ��ة الي ��وم بي ��ن ه ��ذه الأط ��راف
ت ��كاد تكون عالقة غي ��ر متوازنة ناتجة عن حالة
مركب ��ة ترتب ��ط بالم�ؤل ��ف نف�س ��ه وقدرت ��ه عل ��ى
تقديم كتاب ي�ستوفي فيه دقة المعلومة ،وجمال
الأ�س ��لوب ،و�إمت ��اع الق ��ارئ ،فهن ��اك �آالف الكت ��ب
التي ُتن�شر �س ��نوياً ال ت�ستحق الورق الذي طبعت
علي ��ه� ،إذ �إنه ��ا تفتق ��ر �إل ��ى ثب ��ت المراج ��ع الت ��ي
اعتم ��د عليه ��ا الكاتب في تقدي ��م مادته الفكرية
�أو الأدبي ��ة ،فكثيراً ما تو�ض ��ع المراجع في نهاية
الكت ��اب دون الإ�ش ��ارة �إلى رقم الفقرة المقتب�س ��ة
�أو رقم ال�ص ��فحة التي �أخ ��ذ منها هذا المقبو�س،
�إ�ض ��افة �إلى الأخطاء اللغوية و�ض ��عف التبويب،
وتناثر الأفكار وغيرها من الم�شكالت.
�أم ��ا دور الن�ش ��ر فمعظمها تتعامل مع الكاتب
�أو المترج ��م عل ��ى �أن ��ه �ص ��احب الحاج ��ة عندها،
�إذ �إ ّن ��ه الجان ��ب الأ�ض ��عف �س ��واء �أكان باحث� �اً �أو
مترجم� �اً �أو مبدع� �اً  ،فالكاتب ف ��ي �أحايين كثيرة
ي�ض ��طر �إلى دفع تكلفة الطباعة والن�شر لمئة �أو
مئت ��ي ن�س ��خة ،في حين تقوم دار الن�ش ��ر بطباعة
�أعداد كبيرة قد تتجاوز الألف كتاب دون �أن يعلم
الكات ��ب �أو الم�ؤل ��ف ودون �أن ي ��دري يج ��د كتاب ��ه
معرو�ض� �اً ف ��ي جن ��اح ال ��دار ف ��ي معار� ��ض الكت ��ب
الخارجية.
�إنّ م ��ا يتعر� ��ض ل ��ه الكات ��ب م ��ن غب ��ن ،و�س ��وء
معامل ��ة يع ��د عام�ل ً�ا �أ�سا�س ��ياً في تراج ��ع العمل
الثقاف ��ي ،فغي ��اب القواني ��ن التي تنظ ��م العالقة
بي ��ن الكات ��ب والنا�ش ��ر ،وبي ��ن النا�ش ��ر والق ��ارئ،
والته ��اون ف ��ي �ص ��ون حق ��وق الملكي ��ة الفكري ��ة
يجع ��ل الكات ��ب والمب ��دع ف ��ي حال ��ة من ال�ض ��ياع
واالبت ��زاز ،فع ��دم االلت ��زام بم�ض ��مون العق ��د،
وغي ��اب الجه ��ة الرقابي ��ة �أو الق�ض ��ائية لح ��ل
النزاع ��ات التي يمكن �أن تحدث تدفع دار الن�ش ��ر
�إلى طباعة �ض ��عفي العدد و�أحياناً ثالثة �أ�ضعاف
العدد المتفق عليه.
م ��ن يتاب ��ع معار� ��ض الكت ��اب الت ��ي تق ��ام ف ��ي
عوا�ص ��م الدول العربي ��ة وبع�ض الم ��دن الكبيرة
فيه ��ا يج ��د �أنّ ثم ��ة م�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة �أو �ش ��به
حكومي ��ة ف ��ي بع�ض البل ��دان تقوم ب�ش ��راء ثالثة
عنوان ��ات �أو �أكث ��ر م ��ن كل عن ��وان ،و�أن كثي ��راً
م ��ن دور الن�ش ��ر الم�ش ��اركة ت ��كاد تنف ��د الكت ��ب
ف ��ي مخازنه ��ا ،فالأرباح الت ��ي تجنيها م�ؤ�س�س ��ات
ودور الن�ش ��ر من ج ّراء الم�ش ��اركة ف ��ي المعار�ض
المحلي ��ة والعربي ��ة ال تق ��ل ع ��ن �أي معر� ��ض �أو
�سوق تجاري �آخر ،و�إال ما الذي يدفع الحكومات

والأف ��راد والم�ؤ�س�س ��ات للم�ش ��اركة ف ��ي مثل هذه
المعار�ض؟ �إن تهافت الكتّاب والأدباء للن�ش ��ر في
الهيئ ��ة العامة ال�س ��ورية للكتاب ،وف ��ي مثيالتها
ف ��ي الوط ��ن العرب ��ي ،وفي اتح ��اد الكت ��اب العرب
يف�سر لنا حجم الغبن الذي يتعر�ض له الم�ؤلف
والكاتب في دور الن�شر الخا�صة ،على الرغم من
ع ��دم م�ش ��اركة هاتي ��ن الم�ؤ�س�س ��تين الكبيرتي ��ن
ف ��ي معار� ��ض الكت ��اب الخارجية خالل ال�س ��نوات
الع�ش ��ر الما�ض ��ية ،وتراج ��ع المبيع ��ات المحلي ��ة
ب�س ��بب ارتفاع الكلف وانخفا�ض القوة ال�ش ��رائية
ل ��دى المواط ��ن ب�ش ��كل ع ��ام .فم ��ا ت ��زال هات ��ان
الم�ؤ�س�س ��تان تتعامالن ب�ش ��فافية مع الكاتب من
خ�ل�ال توقيع العقد بين الطرفين الذي ي�س ��مح
له ��ذه الم�ؤ�س�س ��ة �أن تت�ص ��رف به ��ذا المخطوط،
ك�أن ت�ص ��دره ورقياً� ،أو تن�شره �إلكترونياً ،وتعطي
الكات ��ب ع ��دداً من الن�س ��خ الورقية في حال ُن�ش ��ر
ورقياً� ،إ�ضافة �إلى منحه التعوي�ض المالي بحده
الأعظم ��ي وبموج ��ب الت�س ��عيرة المعم ��ول به ��ا
ر�سمياً.
ه ��ذه العالق ��ة غير المتوازنة بي ��ن الكاتب �أو
الم�ؤل ��ف وم�ؤ�س�س ��ات الن�ش ��ر الخا�ص ��ة ال ب ��د من
درا�س ��تها م ��ن جدي ��د وو�ض ��ع نواظم له ��ا تحفظ
حق ��وق الم�ؤل ��ف والنا�ش ��ر على حد �س ��واء ،وال بد
م ��ن الإ�ش ��ارة هنا �إلى الدور ال ��ذي يمكن �أن تقوم
ب ��ه وزارة الثقاف ��ة واتح ��اد النا�ش ��رين من و�ض ��ع
�ض ��وابط له ��ذه العالق ��ة ،ك�أن تلتزم الم�ؤ�س�س ��ات
الخا�ص ��ة ب�ض ��رورة كتاب ��ة عق ��د بي ��ن الطرفي ��ن
ُي�ص� �دّق من ال ��وزارة و�أال يقل �ش ��روط العقد عن
تلك ال�شروط المعمول بها في الوزارة.
ق ��د ال نجد مث ��ل هذه العالقة غير المتكافئة
بين النا�ش ��ر والكاتب في دول متقدمة كثيرة في
ال�ش ��رق �أو في الغ ��رب .المفارقة الكبرى �أن تجد
كاتباً �أو �شاعراً في بلدنا �صدرت له ع�شرات الكتب
وهذه الإ�ص ��دارات لم ت�ؤم ��ن له الحد الأدنى من
العي� ��ش الكري ��م ،ف ��ي حين من ت�ص ��در ل ��ه رواية
واحدة في دولة مثل فرن�س ��ا �أو �إ�س ��بانيا يكفل له
ريعها �أن ي�س ��جل في ال�ض ��مان ال�ص ��حي ،ويعطى
معا�ش� �اً تقاعدياً في �شيخوخته .الكاتبة الروائية
الأمريكي ��ة “كيج ��ا بار�س ��ينين” الت ��ي ترجم ��ت
له ��ا روايته ��ا “�أطاللن ��ا” و�ص ��درت ع ��ن الهيئ ��ة
العام ��ة ال�س ��ورية للكت ��اب ،كانت ق ��د �أخبرتني �أن
ع ��دد الن�س ��خ المبيعة من ه ��ذه الرواية في لغتها
الأ�ص ��لية (الإنجليزية) قد تجاوز خم�س ��ة ع�ش ��ر
�ألف ن�س ��خة ،و�أخبرني الكاتب الروائي ال�سعودي
�أحمد �أبو دهمان �أنّ روايته “الحزام” التي كتبها
باللغ ��ة الفرن�س ��ية و ُن�ش ��رت ف ��ي فرن�س ��ا وال ��دول
الفرانكفوني ��ة ق ��د �ش ��مله الت�أمي ��ن ال�ص ��حي في
فرن�سا من مبيعاتها.
�إذن ،ثمة عالقة م�ض ��طربة وغير متوازنة بين
الكاتب والنا�شر في الوطن العربي وال �سيما في
بلدي �س ��ورية ،وال بد من ت�صحيح هذه العالقة،
وو�ض ��ع نظ ��م وقواني ��ن تكف ��ل حق ��وق النا�ش ��ر
والكات ��ب معاً� .إن مثل هذا الإجراء من �ش� ��أنه �أن
يع ��زز الم�ش ��هد الثقافي في �س ��ورية الذي تراجع
كثي ��راً ف ��ي الآون ��ة الأخي ��رة ولأ�س ��باب ق ��د تك ��ون
مو�ضوعية �إلى حد كبير.
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كتبت :نجاح إبراهيم
�ش ��ك َل الإره ��ابُ منعطف� �اً مظلم� �اً عب ��ر التاري ��خ ،ومن ��ذ الق ��دم ف ��ي الم�س ��ار االن�س ��اني� ،سيا�س ��ياً
وثقافياً واجتماعياً واقت�ص ��ادياً وع�س ��كرياً ،من حيث حجم الم�آ�س ��ي والكوارث ،من �إبادات جماعية
واغتي ��االت وت�ص ��فيات ج�س ��دية ،وح�ش ��ر ف ��ي المعتقالت وال�س ��جون  ،ومن تهجير ق�س ��ري واخفاء
لمعالم جثث ال�ض ��حايا بوا�س ��طة الحرق ،ومن تدمير ج�س ��دي بحروب نف�سية في المنافي وغ�سل
للأدمغة .وتعددت مظاهر الإرهاب� ،إرهاب الأفراد والجماعات و�إرهاب الدولة ،وتعددت عناوينه،
م ��ن تط ��رف فكري و�إيديولوجي �إلى تطرف �سيا�س ��ي وع�س ��كري (الحركات العن�ص ��رية الفا�ش ��ية،
كالحركة ال�ص ��هيونية العالمية ،وحركات التمييز العن�ص ��ري ،كالأبارتهايد التي كانت �س ��ائدة في
جن ��وب �أفريقي ��ا ،وفل ��ول الحركة النازي ��ة ب�أوروبا ،وح ��ركات التطرف الديني الم�س ��يحي ب�أمريكا،
وم ��ن تط ��رف متوح� ��ش ف ��ي المج ��ال االقت�ص ��ادي والمالي والتج ��اري ،ال ��ذي ال ي�س ��تقيم �إ َّال على
�إره ��اب مافي ��ات الإتج ��ار في الب�ش ��ر والمخ ��درات والأ�س ��لحة ،ودور ال�ش ��ركات العاب ��رة للقارات في
ر�س ��م خطوط الإرهاب الدولي والع�س ��كري من �أجل ال�سيطرة على مقدرات البلدان وثرواتها كما
ح�ص ��ل في بالد الرافدين وال�ش ��ام ،وغيرها من البلدان �س ��واء �إبان مرحلة اال�ستعمار المبا�شر� ،أو
المرحلة الحالية ،حيث �شكل الإرهاب م�سل� ً
سال من ال�صراعات داخل البلد الواحد ،وبين البلدان
المجاورة ،ف�شكل بذلك عبئاً على �سيادة الدول والتي ا�ستهدفت في م�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها ال�سيادية
لزعزع ��ة البل ��دان الطامحة لال�س ��تقرار وال�س ��لم والتق ��دم ،و�إذا كانت الب�ش ��رية قد عان ��ت كابو�س
محصلة تراكمات
الإرهاب في �أوروبا و�أمريكا خ�صو�ص� �اً �إرهاب الدولة التيوقراطية با�س ��م الكني�س ��ة وتعاليمها التي
حياة مشحونة
�أف�ضت �إلى اغتيال العلماء والمفكرين وال�سيا�سيين المثقفين ورجال الدين المتنورين و�شنقهم
و�س ��حلهم ،وم ��ا �س ��لطته م ��ن حروب ورع ��ب الم�ش ��انق والمقابر الجماعي ��ة طلبا للرق ��اب الحاملة
باالنغالق الثقافي
لنا�ص ��ية الفكر العقالني والحرية والم�س ��اواة والعدالة االجتماعية كحرب المائة �س ��نة الدينية
والت ��ي �أتت على الأخ�ض ��ر والياب�س ،وما كر�س ��ته م ��ن تطهير عرقي في عدد من بل ��دان �أوروبا بما
وباالستبداد
فيها التطهير العرقي للأندل�س ��يين و�ش ��عوب بلدان �أمريكا (الهنود الحمر) فكان �إرهاب الكني�سة
والهشاشة
�أكث ��ر دموي ��ة وبط�ش� �اً ،ق ��د �أكل �أبن ��اء �أوروبا ف ��ي الدين والع ��رق واللغ ��ة المتعددة في �س ��ياق حرب
والحرية
�ض ��ارية مك�ش ��وفة بين تي ��ار العقالنية والتنوي ��ر الفكري في مجال الفل�س ��فة والعقي ��دة
االقتصادية
الفكرية ،وبين التطرف الكن�س ��ي وا�س ��تبداد الدولة التيوقراطية الإرهابي في العهد الفيودالي..
واالجتماعية
�إ َّن ظاهرة الإرهاب لي�ست حالة نف�سية �سيكولوجية� ،أو قدراً �سيا�سياً ل�صيقاً بالدولة الم�سيرة ،بل
هو اطار لممار�س ��ة العنف واالعتداء والأذية ب�ش ��كل مبا�ش ��ر وغير مبا�ش ��ر� ،ضمن م�سارات متعددة
ع�سكرية وثقافية و�سيا�سية ،اقت�صادية ومالية ،لن تزيد البلدان المت�ضررة �إ ّال امعاناً في التخلف
والتكل�س واالنغالق ،وا�س ��تعار نار الحرب الطائفية والمذهبية واللغوية والدينية في ظل ا�س ��تمرار هيمنة الدول اال�ستعمارية المكر�سة
لظاهرة الإرهاب الإقليمي والعالمي لأ�سباب جيوا�ستراتيجية مح�ضة تتعلق بالهيمنة والنفوذ� ،أو ما ي�سمى بعولمة االقت�صاد االحتكاري
وت�س ��ييد النف ��وذ المال ��ي ،وما التيارات الدينية وال�سيا�س ��ية المتطرفة �إال تفا�ص ��يل و�أدوات ديناميكية مجربة �ض ��من ف�سيف�س ��اء الإرهاب
العالم ��ي ،رغ ��م تط ��ور ثقاف ��ة حقوق و�أ�س ��اليب الدمقرطة في ت�س ��يير دفة الحكم ودواليب االقت�ص ��اد ف ��ي الدول المتقدم ��ة �إال �أ َّن الدول
اال�س ��تعمارية الكبرى ،الزالت تتحايل على مكت�س ��بات حقوق الإن�سان لت�ص ��ريف مظاهر الإرهاب العالمي �ضداً على عدد من البلدان من
�أجل ت�أبيد ال�س ��يطرة على منابع الثروات ..والأ�س ��ئلة الم�ؤرقة التي تتبادر �إلى دهننا با�س ��تمرار ،لماذا ا�ستفحلت ظاهرة الإرهاب واحتلت
م�س ��احة كونية و�أ�ض ��حى الإرهاب عابراً للقارات رغم التقدم التكنولوجي والثقافي والمعرفي الفكري؟ كيف ال�س ��بيل لتجاوز �س ��رطان
الإرهاب وتداعياته المدمرة؟ �أال يعتبر الفن عموماً والإبداع ال�سينمائي على وجه الخ�صو�ص ،خارطة طريق �إن�سانية �سامية للتح�سي�س
بمخاط ��ر الإره ��اب ب ��كل تجليات ��ه وتداعيات ��ه الكارثي ��ة تف�ض ��ي �إل ��ى تحقيق بدائ ��ل تربوية وفكرية ناه�ض ��ة للنا�ش ��ئة وال�ش ��باب ومكونات
المجتمع المدني ،ك�أفالم الأنيمي�شن والأفالم الروائية والق�صيرة ال�سينمائية والتلفزيونية ،وللتعريف �أكثر بهوية الإرهاب وانتمائه؟
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دوافع وم�سببات الإرهاب الإقليمي والدولي:

�إ ّن مفه ��وم الإره ��اب وج ��د تف�س ��يره الأمثل في العمق االجتماعي وال�سيا�س ��ي للمجتمعات والدول و�أ�ض ��حى ظاه ��رة اجتماعية ال تت�أثر
بفعل جرمي لفرد� ،أو مجموعة �أفراد ،بل هو نتاج واقع محتقن بتناق�ض ��ات �ص ��ارخة ،وبان�س ��داد الأفق ال�سيا�س ��ي على م�س ��توى الحريات
العام ��ة والنهو� ��ض الثقاف ��ي ،وه ��و كذل ��ك تعبير ع ��ن واقع معا� ��ش متفاعل بفئات ��ه ومكونات ��ه االجتماعية ،وتعبير �سيا�س ��ي عم ��ا تقوم به
ال ��دول بتحدي ��د مخاط ��ر الإره ��اب� ،إما بمعالجة م�س ��بباته� ،أو تكري� ��س مظاهره ،حيث الإرهاب ينمو ب�س ��رعة ملفتة ،كالنار في اله�ش ��يم،
في بيئة غا�صة بالف�ساد االقت�صادي والمالي ،وبتف�شي الرقابة ال�سيا�سية والبولي�سية على الإنتاجات الفكرية والعلمية والأدبية والفنية
وال�ص ��حفية لتمتد بذلك يد االختطافات الق�س ��رية والت�ص ��فيات الج�س ��دية والإكراه البدني دون محاكمات عادلة ومن�ص ��فة ،التي طالت
الأعالم من مفكرين وعلماء و�أدباء و�سيا�سيين وفقهاء متنورين ،لأ�سباب فكرية� ،أو �سيا�سية ،وهذه الم�شاهد الم�أ�ساوية اكتوت بها �أغلب
البل ��دان المتخلف ��ة والبل ��دان النامي ��ة ،منها البل ��دان العربية كجزء ال يتجز�أ من هذا الم�سل�س ��ل الدرامي في الحياة العامة مع ت�س ��جيل
بع� ��ض التط ��ورات الحا�ص ��لة في بع�ض البل ��دان العربية في مجال الحريات العامة وحقوق الإن�س ��ان ،وت�س ��جيل كذل ��ك تنامي المطالب
ال�شعبية العربية وتعبيراتها ال�سيا�سية ومنابرها الثقافية والإعالمية ،في تح�سين �أو�ضاع العي�ش الكريم والعدالة االجتماعية ،والرفع
من من�سوب حرية الإبداع والحريات العامة ،و�إ�صالح الهياكل الم�ؤ�س�ساتية للدولة والمجتمع ،المنتجة مادياً وثقافياً على �أ�س�س �إ�شاعة
�ص ��رح الديمقراطي ��ة ..م ��ن ه ��ذا المنطلق يمكن اعتب ��ار ظاهرة الإرهاب ،قد اتخذت �ش ��كلين ال ثال ��ث لهما في معادلة ال�ص ��راع العالمي
ثقافي� �اً و�سيا�س ��ياً ،فال�ش ��كل الأول لظاه ��رة الإرهاب وكما �أ�س ��لفنا ،هو مح�ص ��لة تراكمات حياة م�ش ��حونة باالنغالق الثقافي وباال�س ��تبداد
واله�شا�ش ��ة االقت�ص ��ادية واالجتماعي ��ة ،وال�ش ��كل الثان ��ي لظاهرة الإرهاب ،هو �ص ��ناعة مختبرية بامتي ��از ،وذخيرة حية قابلة للت�ص ��دير،
ت�سهر الدول ال�صناعية الكبرى اال�ستعمارية ،على تنميتها لوج�ستيكياً ومالياً ودعمها بما يلزم عبر و�سائل الإعالم ثقافياً وايدبولوجياً،
نظرية(�ص ��راع الح�ض ��ارات) لهاتنكتون ،وكذلك تطعيم مقولة (الغرب والإ�سالم) بمان�شيتات �إعالمية معادية لق�ضايا ال�شعوب العربية
والإ�س�ل�امية ،وللإن�س ��ان العربي باعتباره كائناً �إرهابياَ بمرجعية ثقافته الدينية ،مع ت�ش ��كيل ل�ص ��ور نمطية للإن�س ��ان الم�س ��لم ،موجهة
لل ��ر�أي الع ��ام الأوروب ��ي والأمريك ��ي والغربي عموماً ،متمحورة في اللبا�س كالحجاب والبرقع ،واللبا�س الأفغاني و�ألب�س ��ة �أخرى عاك�س ��ة
للبيئة الثقافية للإن�سان الم�سلم المتدين ،بل و�أن بلدانا غربية �أوروبية اتخذت �إجراءات قانونية �صارمة في حرمان طالبات وتلميذات
يرتدي ��ن الحج ��اب اعتب ��اراً منهن �أنهن ي�ش ��كلن �ص ��ورة غير مبا�ش ��رة لالنغ�ل�اق والتزمت والت�ش ��به بالتطرف الديني لجماعات الإ�س�ل�ام
ال�سيا�س ��ي ،وهكذا ا�س ��تطاع الإعالم الغربي ومراكز القرار الغربية �أن تخلق حالة نف�س ��ية جيا�شة في تزييف الحقائق الواقعية ،وت�صدير
الإره ��اب عب ��ر و�س ��ائط الرعاي ��ة الدولية للجماع ��ات المتطرفة ،و�أغلبهم �ش ��باب عرب وم�س ��لمون و�أجانب من مواليد البل ��دان الأوربية،
�إ�ض ��افة ل�ش ��باب جا�ؤوا من بلدانهم العربية والإ�س�ل�امية الأ�ص ��لية بدوافع الحاجة والفقر وقلة ذات اليد ،لت�ش ��كل بذلك الدول الكبرى
طابورا من قنابل �آدمية ارهابية ،م�صدرة �إلى بلدانها العربية واال�سالمية ،تحت م�سميات عدة ،تمهيداً لإعادة توطين �شركاتها العابرة
للقارات ،لال�ستثمار في تجارة ال�سالح وخيرات هذه البلدان ،ولعل �آفة الإرهاب العالمي قد �أ�صاب هذه الدول نف�سها في عقر دارها ،كما
ح�صل في عدد من بلدان �أوروبا و�أمريكا و�إ�سرائيل ..في مجرى ا�شتداد هذا ال�صراع العالمي الم�ؤ�س�س على بواعث الإرهاب بكل �أ�شكاله
الع�سكرية وال�سيا�سية والأيدولوجية ،انبثقت م�ساحات المواجهة الفكرية والإبداعية والثقافية ،للت�صدي ولك�شف زيف الإرهاب المدمر
لحياة ال�ش ��عوب وح�ض ��اراتها ،ب�أدوات الخلق والإ�ص ��رار العلمي والمعرفي ،لتمثل الواقع الحي في �ش ��كله الإيجابي ،ومحاولة تعرية وجه
الم�أ�س ��اة والظلم والتزييف ب�ص ��ورة الإبداع الناطق ،فكانت ال�س ��ينما بك ّل �إنتاجاتها الأدبية من ق�ص ��ة وق�ص ��ة ق�ص ��يرة ورواية ومن �إخراج
و�س ��يناريو وتمثي ��ل ،خي ��ر معب ��ر جمالي عن م�أ�س ��اة الإرهاب وتداعيات ��ه الخطيرة ،وكانت النخب ��ة المثقفة من البدان ال�ص ��ناعية ،بحكم
التطور التكنولوجي والمعرفي وتطور حرية الإبداع رائدة في مجال �صناعة ال�سينما والفرجة ،و�أول من طرق باب الك�شف عن خلفيات
الإره ��اب وم�ص ��ادره وعوامل ��ه ،حي ��ث تعددت الإنتاجات ال�س ��ينمائية عن ظاه ��رة الإرهاب بمختلف م�س ��اراته ،وكانت ال�س ��ينما الأمريكية،
قد �ش ��كلت �ألأ�س ��ا�س الكمي والنوعي في هذا ال�س ��ياق ،من خالل �سل�س ��لة �أفالم كثيرة منها الهادف والجيد الكا�ش ��ف عن خلفيات الإرهاب
ومنابع ��ه ،ومنه ��ا التج ��اري المف�ض ��ي �إل ��ى الترويج بهدف ربح ��ي �أو بهدف �سيا�س ��ي دعائي مغر�ض ..بع� ��ض الأفالم الأمريكي ��ة المتعلقة
بظاهرة الإرهاب في الطرح والمعالجة

نشاطات
شعر
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ذا انت اسديت جميال الى انسان فحذار أن تذكره ،وان اسدى انسان اليك جميال فحذار أن تنساه.
-ابن المقفع.

الفراتي
ملتقى األدب
ّ
ّ
اوي)
(الشاعر أحمد ّالر ّ
1992-1931
كتب :د .قاسم قحطاني
م�س ��اء
ف ��ي
الخمي� ��س
ي ��وم
2022/3/10م ،وقب ��ل
حلول موع ��د الملتقى
تواف ��د ّ
ال�ض ��يوف �إل ��ى
قاع ��ة المحا�ض ��رات،
فامت�ل��أت القاع ��ة بهم
جال�س ��ين وواقفي ��ن،
ال�س ��اعة
وف ��ي تم ��ام ّ
ال�س ��ابعة م�س ��ا ًء افتت ��ح
ّ
الدّكتور عدن ��ان عو ّيد
الأم�س ��ية بال ّترحيب ّ
الفراتي))،
بال�ض ��يوف ،والإعالن عن �إطالق م�ش ��روع ((ملتقى الأدب
ّ
وب ّي ��ن �أنّ اله ��دف من ��ه هو ا�س ��تعرا�ض �إبداع ��ات �أبناء الف ��رات ،وعر� ��ض تجاربهم من خالل
ن ��دوات دور ّي ��ة ،ي�ش ��ارك فيه ��ا باحثون من محافظة دير ال� � ّزور ،كما ب ّين �أنّ الملتقى ي�س ��عى
ال�س ��تقطاب تجارب المبدعين ّ
ال�ش ��باب وعر�ض محاوالتهم ،وتقديم ال ّن�صح والإر�شاد لهم
ّ
من خالل جل�سات نقد ّية ،تهدف �إلى تطوير �أعمالهم ،حتى تكتمل وتن�ضج.
�أعلن الدّكتور عدنان �أنّ ال َعلَم المحتفى به في هذا الملتقى هو ّ
ال�ش ��اعر �أحمد ال ّراويّ ،
فراتي ،ن�شر ق�صائدَه في عدد من المجلاّ ت المح ّل ّية والعرب ّية ،غير �أ ّنه لم ينل
وهو �أديب
ّ
ّ
حظه من ّ
ال�ش ��هرة واالنت�ش ��ار ،لأ ّنه �أحرق مخطوطات �شعره قبل وفاته ،ولوال جهود �أبنائه
في ل ّم ما تف ّرق من �أدبه ل�ضاع ذكره �إلى الأبد .وبعد �أن ع ّرف الدّكتور عدنان بالم�شاركين
ترك لهم المجال لعر�ض م�شاركاتهم.
القحطاني ،ا ّلذي ا�ستعر�ض جوانب من حياة ّ
ال�شاعر
وكانت البداية مع الدّكتور قا�س ��م
ّ
ّ
المحطات الحيات ّية المه ّمة ،ا ّلتي �أ ّثرت في تكوين ثقافة
�أحمد ال ّراويّ  ،و�أ�شار �إلى عدد من
ّ
ال�شاعر ،و�أغنت تجربته الإبداع ّية.
وف ��ي ختام الم�ش ��اركة �ألق ��ت الأديبتان ّ
ال�ش ��ا ّبتان �إ�س ��راء الفرح ��ان و�آية الخلف ق�ص ��يد ًة
ّ
لل�ش ��اعر �أحمد ال ّراويّ بعنوان ((�أفراح و�أحزان)) ،ورافقتهما عزفاً على �آلة العود الأ�س ��تاذة
�سحر �إ�سماعيل.
وكانت الم�ش ��اركة ال ّثانية للأ�س ��تاذ �أ�س ��عد جميدة تناول فيها ((�أدوات الو�ص ��ف في �شعر
تو�سل بها ّ
ال�شاعر
ال ّراويّ )) ،وا�س ��تعر�ض في عدد من ّ
ال�ص ��فحات �أبر َز �أدوات الو�صف ،ا ّلتي ّ
�أحمد ال ّراويّ  ،لعر�ض م�شاهداته على م�ستمعيه ،كما ب ّين الأ�ستاذ �أ�سعد �أه ّم �سمات الو�صف
في �شعر ال ّراويّ  ،من خالل عدد من الأمثلة وال ّنماذج ّ
ال�شعر ّية.
ّ
ً
و�ألق ��ت بع ��د ه ��ذه الم�ش ��اركة الأديب ��ة ن ��دى مندي ��ل ق�ص ��يدة لل�ش ��اعر ال� � ّراويّ بعن ��وان
((الف ��رات)) ،ورافقتها الأ�س ��تاذة �س ��حر �إ�س ��ماعيل بع ��زف مقطوعات على �آل ��ة العود ،نقلت
الح�ضور ب�سحرها �إلى �أجواء نهر الفرات الفاتنة.
ّ
((ال�ش ��عر القوم � ّ�ي و�س ��ماته عن ��د ال� � ّراويّ )) ،وه ��ي
وج ��اءت الم�ش ��اركة ال ّثالث ��ة بعن ��وان
ّ
للأ�ستاذ عبد المجيد ّ
ال�شبيب� ،أبر َز من خاللها مدى ارتباط ال�شاعر ال ّراويّ بق�ضايا �أمّته
العرب ّية ،فقد عر�ض م�شاركاته الأدب ّية في المحافل الكبرى و�أمام �أبناء ّ
العربي في
ال�شعب
ّ
�سورية ،ا ّلذين ه ّزتهم كلماته ،فراحوا يندّدون معه بالم�ستعمرين ُّ
والطغاة.
ال�ش ��ا ّبتان روان الخلف ونور المطلق ق�ص ��يد ًة ّ
و�ألق ��ت الأديبتان ّ
لل�ش ��اعر ال ّراويّ بعنوان
ً
((نهو�ض� �اً بني قومي)) ،ورافقتهما كذلك الأ�س ��تاذة �س ��حر �إ�س ��ماعيل عزفا على �آلة العود،
ف�أطربت الح�ضور بمقطوعات مو�سيق ّية وطن ّية وقوم ّية.
فاعي،
وكانت الم�ش ��اركة الأخيرة بعنوان ((ال ّرثاء في �شعر ال ّراويّ )) للدّكتور مناف ال ّر ّ
ا�س ��تعر�ض فيه ��ا ،م ��ن خالل عدد م ��ن ال ّنماذج ّ
ال�ش ��عر ّية� ،أبرز �س ��مات غر�ض ال ّرث ��اء ،و�أه ّم
م�ضامينه في �شعر ال ّراويّ .
ّ
ال�شا ّبتان روان بطاح و�سماح الفهد ق�صيد ًة ّ
و�ألقت في ختام الم�شاركة الأديبتان ّ
لل�شاعر
ال� � ّراويّ بعن ��وان ((رث ��اء الفرات � ّ�ي)) ،وهي الق�ص ��يدة ا ّلتي رثى بها ال ّراويُّ �ص ��دي َقه �ش ��اع َر
الف ��رات مح ّم ��د الفرات � ّ�ي ،وق ��د رافقتهم ��ا عزف� �اً عل ��ى �آلة العود الأ�س ��تاذة �س ��حر �إ�س ��ماعيل
بمقطوعات �شج ّية م�ستوحاة من ج ّو الق�صيدة الحزين.
وجدي� � ٌر بال ّذك ��ر �أنّ عدداً من �أبناء ّ
ال�ش ��اعر وحفدته ،قد ح�ض ��روا الأم�س ��ية ،وكانت لهم
رغبة في الم�ش ��اركة ،ف�ألقى نج ُله الأ�س ��تاذ م�ص ��طفى ال ّراويّ ق�ص ��يد ًة في رثاء والده ،كانت
م�سك الختام لهذه الأم�سية.
وبعد �س ��اع ٍة من الوقت �أم�ض ��اها �ض ��يوف الملتقى م�س ��تمعين �إلى ّ
ال�ش ��عر والمو�سيقى،
اختتم الدّكتور عدنان الأم�س ��ية ،ب�ش ��كر الم�ش ��اركين ّ
وال�ضيوف ،معلناً للجميع عن ترحيب
ف ��رع دي ��ر ال� � ّزور ال ّتح ��اد الك ّت ��اب الع ��رب ،بالم�ش ��اركات الأدب ّي ��ة والفكر ّية لمختل ��ف الفئات
العمر ّي ��ة ،ووع ��د بالإعداد لأم�س ��ية جديدة وندوة متم ّيزة ،يكون محوره ��ا �أحد �أعالم �أدباء
الفرات.
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األديب عبد الرزاق األصفر
في ندوة استثنائية

حفل تكريمي بفرع طرطوس
لشهداء الوطن وجرحاه وذويهم

منذر يحيى عيسى

كتب :معاوية كوجان
�أقل ما يمكن �أن ُيقال في و�صفها� :إنها ندوة ا�ستثنائية
في كل �ش ��يء .ندوة �أ�ش ��به بمهرجان يلي ��ق بتكريم �أديب
ومترجم ف ّذ هو الأ�س ��تاذ عبد الرزاق الأ�ص ��فر.
وباح ��ثٍ
ٍ
ن ��دو ٍة لن ين�س ��اها جمه ��ور مدينة �أب ��ي الفداء ،و ُت�س � ّ�جل
�سجل النجاحات ،حيث
لفرع اتحاد الكتاب في حماة في ّ
امتلأت �ص ��الة المركز الثقافي في حماة م�ساء الأربعاء
التا�س ��ع م ��ن �آذار  2022بجمه ��ور نوع ��ي ه ��رع لح�ض ��ور
الندوة برغم المطر وبرودة الطق�س فقط لأنها تخ�ص
عبد الرزاق الأ�صفر �أديب حماة ومثقفها الأول البارز.
�شارك في هذه الندوة خم�سة من �أع�ضاء اتحادنا هم
الزمالء� :أ.د �س ��عد الدين كليب و�أ.م�ص ��طفى �ص ��مودي
و�أ�.س ��امي ط ��ه ود .موف ��ق �أب ��و ط ��وق و�أ.ر�ض ��وان ال�س ��ح
و�أ.عبا�س حيروقة ،وكاتب هذه ال�س ��طور مديراً للندوة.
وقب ��ل الدخ ��ول في تفا�ص ��يل الندوة يطيب ل ��ي �أن �أقدم
الأ�س ��تاذ عبد الرزاق الأ�صفر :هو من مواليد حماة عام
� 1928أي �إنه الآن في عامه الرابع والت�سعين من العمر.
حا�صل على �إجازة في اللغة العربية و�آدابها  1952ودبلوم
ف ��ي الت�أهيل التربوي من جامعة دم�ش ��ق .عمل مدر�س� �اً
للغة العربية و�أ�س ��تاذاً �أو ًال ومفت�ش� �اً لمادة اللغة العربية
ف ��ي محافظ ��ة حم ��اة� .أُعي ��ر للتدري� ��س ف ��ي ال�س ��عودية
ل�س ��نواتٍ قليل ��ة .ث ��م اختي ��ر مدي ��راً للمرك ��ز الثقاف ��ي
العرب ��ي ف ��ي حم ��اة ع ��ام  1968وبق ��ي اثنتي ع�ش ��رة �س ��ن ًة
ف ��ي �إدارة المركز .ثم ع ��اد لمزاولة التدري�س والتفتي�ش
التربوي� .أ�س ��هم في و�ضع المناهج التدري�سية للمعاهد
والمدار�س� .ش ��هدت �إدارته للمرك ��ز الثقافي العربي في
حم ��اة �إنج ��ازاتٍ ونجاحاتٍ باهرة و�ص ��ل ح ��د نجاحها �أن
ُك� � ّرم م ّراتٍ عديدة على الم�س ��توى الر�س ��مي وال�ش ��عبي.
وو�ص ��لت �أ�ص ��داء نجاحاته �إلى فرن�س ��ا وهنغاريا اللتين
وجهت ��ا ل ��ه الدع ��وة لل�س ��فر والتعرف من خ�ل�ال هاتين
ّ
الزيارتين �إل ��ى �أحدث طرائق الإدارة في مجال الثقافة
والتربي ��ة .كان �أول م ��ن �ض� � ّم الفن ��ون الت�ش ��كيلية �إل ��ى
دائرة العمل الثقافي والفنون ال�شعبية التي بحث عمن
يزاولها و�ض� � ّمهم في فريق عمل واحد ،وفي �إبان �إدارته
للمرك ��ز الثقاف ��ي بحث ع ��ن �أ�ص ��حاب المواهب ال�ش ��ابة
�آنذاك و�أف�س ��ح لهم الفر�ص ��ة ليقفوا للم ��رة الأولى على
منب ��ر المرك ��ز الثقاف ��ي ،و�أج ��رى م�س ��ابقاتٍ �أدبي ��ة ف ��ي
ال�ش ��عر والق�ص ��ة وك� � ّرم الفائزي ��ن م ��ن الأدب ��اء ال�ش ��بان
ف ��ي ذل ��ك الوقت ،نذك ��ر من �أولئ ��ك الأدب ��اء :عبدالغني
ح ��داد ون ��زار نج ��ار وموف ��ق �أب ��و ط ��وق ويا�س ��ر ب ��رازي
ور�ض ��وان حزواني وغيرهم .و�أديبنا الأ�ص ��فر ع�ض ��و في
اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب -جمعي ��ة الترجم ��ة .يتق ��ن اللغة
الفرن�س ��ية التي تعلمها بجهده ال�شخ�ص ��ي ،و�س � ّ�خر هذا
الإتقان لترجمة كتب مهمة من الفرن�س ��ية �إلى العربية
و�إنج ��از ت�آلي ��ف �أغن ��ت مكتبتن ��ا العربي ��ة وماتزال.عُرف
�أ�س ��تاذنا الأ�ص ��فر بثقافت ��ه المو�س ��وعية وتن ��وع معارف ��ه
وه ��و �أديب بارع في اللغة العربية التي كتب في علومها
�أ�ش ��كال الكتاب ��ة كله ��ا من مقال� � ٍة وبحثٍ ودرا�س ��ة وزاوية
�ص ��حفية وترجمة بم�س ��توىً عالٍ ق َّل �أن ي�ص ��ل �إليه �أحد
من خريجي اللغة العربية ومد ِّر�س ��يها .ويدل على ذلك
تنوع الت�آليف التي �ألفها ورفد بها الحركة الثقافية في
�س ��ورية والوط ��ن العرب ��ي� .أذكر من كتب ��ه التي ترجمها
�إل ��ى العربي ��ة�( :أن�ش ��ودة الزم ��ان) و(معج ��م الأ�س ��اطير
اليوناني ��ة والرومانية) و(فل�س ��فة العل ��وم االجتماعية)
و(نواعي ��ر العا�ص ��ي) و(نخب ��ة الدهر ف ��ي عجائب البر
والبح ��ر) و(المذاه ��ب الأدبية لدى الغ ��رب ) و(نظرية

تزامناً مع احتفاالت �ش ��عبنا بذكرى ثورة الثامن من �آذار وبالتعاون مع م�ؤ�س�س ��ة
(�أر� ��ض ال�ش ��ام) ،وت�أكي ��داً عل ��ى الدور المق ��اوم والوطن ��ي التحاد الكت ��اب العرب في
�س ��ورية ،وتح ��ت رعاي ��ة الدكت ��ور محم ��د الحوران ��ي رئي� ��س اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب،
وبح�ضور ع�ضوي المكتب التنفيذي الأ�ستاذ ريا�ض طبرة والأ�ستاذ الأرقم الزعبي؛
�أق ��ام ف ��رع طرطو� ��س احتفالي ��ة مميزة لتكري ��م ذوي ال�ش ��هداء العظم ��اء والجرحى
الأبطال يوم الأربعاء . 2022/3/9
ب ��د�أت االحتفالية بالوقوف دقيقة �ص ��مت لأرواح ال�ش ��هداء ليلق ��ي بعدها الأديب
من ��ذر عي�س ��ى رئي�س هيئة المكت ��ب الفرعي  كلمة تح ��دث فيها عن نبالة ال�ش ��هداء
وعظمة ال�ش ��هادة التي �أر�س ��ى قواعدها القائد الم�ؤ�س ���س حافظ الأ�س ��د ،و�س ��ار على
نهجها القائد ال�صامد ب�شار الأ�سد رئي�س الجمهورية العربية ال�سورية.
كما �أكد على النهج المقاوم والوطني الذي يتبعه اتحاد الكتاب العرب وذلك من
خ�ل�ال مواكب ��ة بطوالت الجي�ش وال�ش ��عب وتوثيقها ،وقد تم ذل ��ك من خالل كتاب
“حكايات �أثيرة” ،الذي �سيتوالى �إ�صداره ب�أجزاء �أخرى ليكون وثيقة للت�ضحية

الأن ��واع الأدبي ��ة ) و(ال�ص ��واب ف ��ي م�ش ��كل الإع ��راب)
و(الطوا�س ��ين) و(تحقي ��ق دي ��وان خال ��د الخطي ��ب)
و(تحقي ��ق ديوان ال�ش ��يخ �أحمد ال�ص ��ابوني)ُ .ك ّرم �أديبنا
الأ�ص ��فر ع ��دة م ��راتٍ م ��ن قب ��ل وزارة التربي ��ة ووزارة
الثقافة واتحاد الكتاب العرب .وقد بادر الدكتور محمد
الحوران ��ي رئي� ��س اتحاد الكت ��اب العرب ونائبه الأ�س ��تاذ
توفي ��ق �أحمد �إل ��ى زيارته في منزل ��ه بمدينة حماة منذ
عدة �أ�ش ��هر و�ش ��كروا له ما قدم للتربية والثقافة والأدب
ف ��ي �س ��ورية .وقام ��ت ال�س ��يدة الدكت ��ورة لبان ��ة م�ش ��وح
بزيارت ��ه في بيته �أي�ض� �اً وك َّرمته ب�ص ��فته م ��ن �أنجح من
عمل في حقل الثقافة في قطرنا.
تمي ��زت ه ��ذه الن ��دوة بح�ض ��و ٍر ع ��ددي ونوع ��ي الف ��ت
وبحميمي ��ة م ��ا �ألق ��اه الم�ش ��اركون فيها .تناول الأ�س ��تاذ
الدكتور �س ��عد الدين كليب محور (عبد الرزاق الأ�صفر
الباحث المو�س ��وعي) �إذ �أكد حقيقة �أن م�ؤلفات الأ�س ��تاذ
الأ�ص ��فر بالرغ ��م من �أنه ��ا ترجمات من عل ��و ٍم مختلفة
�إال �أنه ��ا ت�ش ��ف ع ��ن مترج ��م عن ��ده ثقاف ��ة مو�س ��وعية
مكنت ��ه �أن يب ��ز ف ��ي الم�س ��توى العلمي والترجم ��ة �أغلب
المترجمي ��ن والباحثي ��ن .الأ�س ��تاذ م�ص ��طفى �ص ��مودي
تحدث عن �أ�س ��تاذه الأ�ص ��فر معلماً له ث ��م مديراً خالل
عمل ��ه ف ��ي المرك ��ز الثقافي ف ��ي حماة .الأ�س ��تاذ �س ��امي
ط ��ه مدي ��ر الثقافة تحدث عن منزلة الأ�س ��تاذ الأ�ص ��فر
الأدبي ��ة والعلمي ��ة والدور الذي �أداه ف ��ي العمل الثقافي
عل ��ى م ��دى عق ��ود .الزمي ��ل ر�ض ��وان ال�س ��ح تح ��دث عن
كتاب (الطوا�س ��ين) للحالج ودور الأ�س ��تاذ الأ�ص ��فر في
�إظهار هذا الكتاب الذي ترجم مقدماته من الفرن�س ��ية
�إل ��ى العربي ��ة .الزمي ��ل عبا� ��س حيروقة قدم �ش ��هادة في
�أديبنا الأ�ص ��فر محتفياً بمكانته وب�آثاره التي �أغنى بها
المكتبة العربية .حظيت الندوة بجمل ٍة من المداخالت
التي �أثنت على نجاحها وغناها ب�صدق العواطف وعمق
الم ��ادة العلمية التي قدمت .وكان لمدير الندوة �إ�س ��هام
لغوي وتدفقٍ عاطفي كانا
ارتجال ��ي في �إنجاحها بت � ٍ
�رف ٍ
عامل جذب للح�ضور.
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و�شاهداً على جرائم الع�صابات الم�سلحة �ضد �أهلنا و�شعبنا ولتكون هذه الت�ضحيات
نبرا�ساً للأجيال القادمة.
ثم �ألقى ال�شاعر محمود حبيب ق�صيدة �شعرية تحدث فيها عن ال�شهداء ووحدة
التراب ال�سوري وعرج على منا�سبة ثورة البعث في الثامن من �آذار.
وت�ض ��من الحفل كلمة للأ�س ��تاذ با�س ��ل الدنيا المدير التنفيذي لم�ؤ�س�سة (�أر�ض
ال�شام) الذي �أعرب عن �شكره لكل من �ساهم في نجاح هذه الفعالية..
بدوره �أكد الأديب ن�صر مح�سن الم�شرف على كتاب “حكايات �أثيرة” على واقعية
هذه الحكايات وم�صداقية الوقائع وم�شاركة الأدباء في توثيق البطوالت.
كانت الكلمة الأخيرة لع�ضو المكتب التنفيذي الأديب ريا�ض طبرة ناق ً
ال تحيات
الدكت ��ور محم ��د الحوراني رئي�س االتحاد ،وم�ؤكداً على �أهمية ال�ش ��هادة وال�ش ��هداء
وت�ضحياتهم في تحقيق الن�صر و�شاكراً لفرع طرطو�س تنظيم هذه الفعالية.
قدم ��ت بعده ��ا مداخلة لل�س ��يد الل ��واء محمد �س ��ليمان رئي�س رابط ��ة المحاربين
القدم ��اء و�ض ��حايا الح ��رب في طرطو�س ،من خالل �ش ��ريط ذكريات ��ه ك�أحد �أبطال
ث ��ورة �آذار وح ��رب الخام� ��س م ��ن حزي ��ران وح ��رب ت�ش ��رين التحريري ��ة ف ��ي �س�ل�اح
ال�ص ��واريخ ال ��ذي هو �أح ��د �أبطال ��ه ،وكان لحديثه وق ��ع خا�ص على الح�ض ��ور نظراً
لخبرته الطويلة والوا�سعة في ميدان الن�ضال الوطني.
و قدم ��ت ال�ش ��اعرة لين ��دا �إبراهيم مداخلة �ش ��رحت فيها دورها ف ��ي تدوين بع�ض
ق�ص ���ص الأبط ��ال ف ��ي ه ��ذا الكتاب ،م�ؤك ��دة على الحال ��ة الإن�س ��انية المتعلقة بذوي
ال�ش ��هداء ،كما �ألقت ابنة ال�شهيد نبال ح�سن مقطوعة �شعرية م�ؤثرة حول ال�شهادة
وعظمتها.
وتحدث الأديب ح�س ��ن النا�ص ��ر �أمين �س ��ر فرع طرطو�س وهو من ذوي ال�ش ��هداء
(وال ��ده ووالدته و�أخته) كلمة م�ؤث ��رة عبرت عن عمق االنتماء والتجذر في التراب
ال�سوري وعن حتمية متابعة م�سيرة الن�ضال و الت�ضحية.
ج ��رى بعده ��ا توزي ��ع �ش ��هادات تكريم م ��ع مبالغ مالية لع�ش ��ر من �أ�س ��ر ال�ش ��هداء

والجرحى.
امت ��ازت الفعالية  بح�ض ��ور حا�ش ��د م ��ن �أع�ض ��اء االتح ��اد والأ�ص ��دقاء والأطب ��اء
والمهند�س ��ين والفعاليات االجتماعية المختلفة ،وبم�ش ��اركة مميزة لعدد كبير من
و�س ��ائل الإعالم  ،و�أبطال الجي�ش العربي ال�سوري ومنهم العميد �أحمد �أيوب الذي
رف ��ع العل ��م ال�س ��وري فوق(مر�ص ��د جبل ال�ش ��يخ) خالل ح ��رب ت�ش ��رين التحريرية
ورئي� ��س ف ��رع الرابط ��ة محم ��د �س ��ليمان كما ح�ض ��ر رئي�س ف ��رع رابط ��ة المحاربين
القدماء ل�صف ال�ضباط.
اختتم ��ت الفعالية  بقي ��ام رئي�س ف ��رع طرطو� ��س بتوجيه ال�ش ��كر للدكتور محمد
الحوران ��ي رئي� ��س اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب ال ��ذي تاب ��ع �أدق تفا�ص ��يل الإع ��داد له ��ذه
االحتفالية ،ولل�سادة الح�ضور م�ؤكداً على ا�ستمرار ال�سير خلف قيادة الرئي�س ب�شار
الأ�سد ربّان �سفينة الن�صر الم�ؤزر على كامل م�ساحة التراب ال�سوري.

مفاتيح

كتبتَّ :
ميادة مهنا سليمان

نحن �أمام ثالث جمل ،فيها ثالثة �أفعال ما�ضية ،في
الجمل َتين الأولى ،وال ّثانية كان الفعل في بدايتهما.
�أ ّم ��ا ف ��ي الجمل ��ة ال ّثالث ��ة ،فقد �أُ ِّخ� � َر الفع ��ل لغاي ٍة في
ق�ص ��ة ،ويوج ��ز عِ ب ��رة،
نف� ��س الكات ��ب ،وك ّل فع ��لٍ يحك ��ي ّ
وموعظة.
بث�ل�اث جم ��ل ،و�س ��بعة رم ��وز �أق ��ف حي ��رى مِ ��ن �أي � َ�ن،
ال�سبع؟
وكيف �أدخل �إلى تلك البوّابات ّ
�س ��رقتُ مفاتي ��ح �إبراهيم ب ��ازو ،وحاولت ال ّت�س� � ّلل �إلى
ن�صه.
تلك المعاني الغافية في �أح�ضان ّ
 نبد�أ من العنوان (مفاتيح)مِ فتاح (ا�سم):
الجمع  :مَفاتي ُح  ،ومَفاِت ُح
المِفتا ُح � :آلة ال َف ْتح والغلق
عنوان رائع ذو �إيحاءات ،ودالالت رمزيّة متعدّدة
�سيتب ّين لنا ذلك بعد االنتهاء من تحليل ال ّن ّ�ص.
 نبد�أ الآن مع ال ّن ّ�ص ا ّلذي بين �أيدينا:(جن َح قاربُ �أورفيو�س)
جنح ،يجنحُ ،جُ نوحاً ،وجَ نحاً
ال�س ��فين ُة :انته ��ت �إل ��ى الم ��اء القلي ��ل،
نق ��ول جنح ��تِ ّ
تم�ض.
فمالت ،ولزقت بالأر�ض ،فلم ِ
فما ا ّلذي ق�صده الكاتب بجنوح القارب؟
وما عالقته ب�أورفيو�س ،ومن هو �أورفيو�س؟
 تقول الأ�سطورة:� ّإن �أورفيو� ��س كان �س� � ّيد ّ
ال�ش ��عراء والمو�س ��يق ّيين ف ��ي
الع�ص ��ر القدي ��م .و�أ ّن ��ه ع ّل ��م الب�ش ��ريّة ّ
الط � ّ�ب ،والكتابة،
�يقي ف ��ي الأ�س ��اطير الإغريق ّي ��ة،
وال ّزراع ��ة .وه ��و مو�س � ّ
وال ّرومان ّي ��ة ،كان ��ت مو�س ��يقى �ص ��وته ،وقيثارت ��ه عذب ��ة،
فتتبع ��ه الحيوان ��ات ،والأ�ش ��جار ،والأحج ��ار ،وتتو ّق ��ف
الأنهار عن الجريان كي ت�ستمع �إليه.
�أ ّم ��ه كان ��ت �آله ��ة الغن ��اء (كاليو ِّب ��ه) ،ووال ��ده مل ��ك
(تراقي ��ة) الإل ��ه (�أپولل ��و) ا ّل ��ذي �أه ��داه قيث ��ار ًة ذهب ّي� � ًة،
فكان يعزف عليها ،ويغ ّني �ألحاناً �شج ّي ًة �ساحر ًة.
بع ��د فق ��دان زوجت ��ه ،بقي �أ�س ��بوعاً ق ��رب ال ّنهر يعزف
ويبك ��ي ،ح ّت ��ى قتل ْته (الباخيات) لأ ّنه ل ��م يهت ّم لأمرهنّ ،
وقد اغتظن من وفائه لزوجته ،فطاف ر� ُأ�س ��ه في ال ّنهر،
وكان ل�س ��ان (�أورفيو� ��س) الم ّي ��ت يغ ّن ��ي ،فيم ��ا القيث ��ارة
ال�س ��ماء،
تع ��زف عزف� �اً حزين� �اً ،ث� � ّم تحوّلت �إل ��ى نجم في ّ

* وممك ��ن �أن يك ��ون (�أورفيو� ��س) ه ��و رم ��ز العدال ��ة ،تجربته ّ
ال�شعريّة.
وعث ��رت �إحدى ربّات الإلهام على �أجزاء ج�س ��ده ،ودفنتها
 كم ��ا ب ��رزت �أ�س ��طورة �أورفيو� ��س ف ��ي ق�س ��م كبي ��رالخي ��ر ،الإن�س ��ان ّية ا ّلت ��ي جن ��ح قاربها ،فب ��ات الكثير من
قرب جبل (الأوليمب).
ال�س ��ابقة ،وبمقارنته ��ا م ��ع الأطف ��ال يعان ��ون الج ��وع ،والمر�ض ،والب�ؤ� ��س ،في حين م ��ن �ش ��عر �أدوني� ��س� ،إذ ال يمك ��ن تجاه ��ل مالمحه ��ا ف ��ي
�ة
�
ل
الجم
وبالع ��ودة �إل ��ى
ّ
ّ
ً
ُ
�س ��فينة “�أورفيو�س” التي احتوت خم�س ��ين بطال وكانت � ّأن الملياراتِ ت�ص َرف على الحروب ،وعلى مباهج الحياة ق�ص ��ائده�“ :أورفيو� ��س” و”�أغان ��ي مهي ��ار الدم�ش ��قي”
ك ّلم ��ا تع ّر�ض ��ت �إلى خطر ،ع � َ
�زف �أورفيو� ��س ،وغ ّنى فهزم عند ال ّنخبة المالكة لزمام الحكم في كثير من الدول .و”مر�آة �أورفيو�س” و”الر�أ�س والنهر”.
 وكذلك الب ّياتي ولعل ق�صيدته” هبوط �أورفيو�س”قافي �إذا
ال�ص ��خور ا ّلتي
الوحو� ��ش ،وه� � ّد�أَ الأم ��واج ،و�أنقذه ��ا من ّ
* وربّما كان ال ّتراجع الفكريّ � ،أو ال ّتدهور ال ّث ّ
اعتر�ضتها ،بف�ضل �ألحانه ّ
ما تذ ّكرنا � ّأن (�أورفيو�س) ح�سب الأ�سطورة كان �أ ّول من خير دليل على اهتمامه بهذه الأ�سطورة.
ال�شج ّية وغنائه العذب.
ّ
ّ
ق�ص ��ته:
نج ��د � ّأن ق ��ارب الكات ��ب ،ل ��م يك ��ن كذل ��ك ،فق ��د جن ��ح علم الكتابة ،وال ّزراعة ،والط ّب.
 وه ��ا ه ��و �إبراهي ��م ب ��ازو ي�س ��تخدمها ف ��ي ّك ّل تل ��ك االحتم ��االت وغيره ��ا واردة ف ��ي ه ��ذا ال ّن ّ�ص “مفاتيح” لتكون �إثرا ًء جديداً ي ُ
ُ�ضاف �إلى ما �سبق.
والت�ص ��ق بالأر� ��ض عاج ��زاً ع ��ن الإبح ��ار نح ��و وجهت ��ه
ختامًا �أقول:
المق�ص ��ودة� ،أو لع� � ّل َخرق� �اً م ��ا (ق ��وىً خف ّي ��ة) �أعاق ��ت ال ّرحب المعاني ،المتعدّد القراءات.
ال ّن� � ُّ�ص مك ّث � ٌ�ف ،ذو دالالتٍ  ،و�إيح ��اءاتٍ متع� �دّدةٍ .ح ّق� � َق
وعندما ن�صل �إلى الجملة الأخيرة من ال ّن ّ�ص
حركته ،وا�ستمراريّة �سيره .فما هو م�صير هذا القارب؟
ً
ً
ُ
ُ
ً
وح ��دة متكاملة بترابطه م ��ع العنوان ال ّرائ ��ع (مفاتيح)
ر�ستْ قيثارته)
ت�أتينا الإجابة في الجملة ال ّثانية:
(�شاهدة على قبر الفجر غ َ
بقفل� � ٍة �ص ��ادمةٍ ،م�ؤ ّث ��رةٍ ،ذك ّي� �ةٍ ،وعميق� � ِة الم�ض ��مون،
ونلحظ في الجملة ثالثة رموز:
(�ساق ُه اللي ُل �إلى جزيرة…)
فهذا القارب ا ّلذي لم يواكب �إبحاره كان �صيداً ثميناً
 القبر :ال ّنهاية الحتم ّية للمادّة ،الفناء ،الهالك… موجعة المغزى ،والعبرة.* مالحظ ��ة �ص ��غيرة :بر�أي ��ي كان م ��ن الأف�ض ��ل،
وهو عك�س ما �آمنت به الأورف ّية ا ّلتي ُتعلي �ش�أن ال ّروح
للمجهول المتم ّثل بكلمة (ليل) ،وربّما هو الخطر ،وك ّل
ً
ّ
ً
ً
(ال�س ��فينة) ب ��دال م ��ن
ما ي�ض ّر� ،أو ُي�ؤذي ،ويُخيف ،وي�س ّبب الهالك.
وت�ؤمن بوالدتها مجدّدا ،ولعله هنا موت ينتظر والدة� ،أو والأجم ��ل ،والأع� � ّم ا�س ��تخدام ّ
(القارب) في الجملة الأولى (جن َح قارب �أورفيو�س).
ونلحظ ا�ستخدام الفعل (�سا َقهُ) �أي ح ّث ُه من الخلف ،تق ُّم�صاً� ،أو بعثاً ما.
لأ ّنه كما هو معلوم:
ال�س�ل�ام ،الحريّة ،اال�س ��تقرار،
ف ��كان الق ��ارب مُجبراً على تغيير وجهة �س ��يره� ،إلى جه ٍة
 الفج ��ر :وهو الأملّ ،ً
ّ
بال�سفن.
ة
مقارن
أ�صغر
�
القوارب
•
قافي…
ث
ال
،
االزدهار
العلم،
العدالة،
الخال�ص،
مجهول ٍة ال يودّ� ،أو ال ن ّية له بالإبحار �إليها.
الفكريّ
ّ
ّ
ال�س ��فينة م ��ا ال يق� �ل ع ��ن  500ط ��ن ،وي ��زن
 القيث ��ارة :رمز الجمال ،الخير ،المح ّبة ،الإ�ص ��رار،وفي الجملة رمزان:
• ت ��زن ّ
 الأوَل( :اللي ��ل) بم ��ا يوحيه من مخاوف ،ووح�ش ��ة ،الحكم ��ة ،الم�ش ��اعر ال ّنبيلة (فقد ا�س ��تخدمها �أورفيو�س القارب �أق ّل.ال�س ��فن مالح ًة مائ ّي� � ًة عميق ًة� ،أمّا
ورهبة ،واعتداء ،وظالم ّية ،ولع ّله الجهل� ،أو الإرهاب�،أو في حالة الفرح ،والحزن ،وم�ساعدة الآخرين)...
• ع ��اد ًة م ��ا تكون ّ
ونحن �أمام القفلة نتب ّين حقيقة م ّرة نعي�شها ،وواقعاً القوارب تكون في المياه ّ
ال�ضحلة.
العربي ،والخيانة.
ال ّتكفير� ،أو ال ّتخاذل
ّ
ً
ُ
لل�س ��فن حم ��ل ال� � ّركاب والب�ض ��ائع� .أ ّم ��ا
 ال ّثان ��ي( :الجزي ��رة) بم ��ا تثي ��ره ف ��ي ال ّنف� ��س م ��ن م�أ�س ��او ّيا اغتال ��ت فج� � َره ظلم� �ة الح ��روب ،والأحق ��اد،• يمك ��ن ّ
ّ
والطائف ّية ،وال ّت�آمر الممنهج على �أب�سط حقوق الإن�سان القوارب لديها قدرة محدودة جدًّا.
مخ ��اوف ،فه ��ي المجه ��ول ا ّل ��ذي ال ُي�ؤم ��ن جان ُب ��ه ،وهي
ال�س ��فينة منذ عهد �س� � ّيدنا ن ��وح(ع) باتت رمزاً
المفاج� ��آت ،والأخطار ،وربّما الف�ش ��ل ،وقد تكون منطقة وكرامته ،وحريّته.
كما � ّأن ّ
نعمّ � ،إن تلك القيثارة/ال ّرمز لك ّل ما هو جميل ،وخ ّير لل ّنج ��اة ،والخال�ص ،وبه ��ذا لو �أوردها الكاتب في �ص ��در
جغراف ّي ��ة موج ��ودة ف ��ي ع�ص ��رنا ال ّراه ��ن (الجزي ��رة
ً
ً
العرب ّية مث ً
 �أمّا توظيف �أ�س ��طورة �أورفيو�س فقد �شاع في الأدب ،جملت ��ه الأولى ،ل ��كان �أعطاها �إيح ��اءً ،وبُعدا ،وق� � ّوة �أكثرال)!
حي ��ث ا�س ��تخدمها ّ
ال�ش ��اعر ال ّرومان � ّ�ي �أوفيد ف ��ي كتابه :ت�أثيراً في نف�س المتل ّقي.
والمفاتيح هنا كثيرة ومتعدّدة:
م ��ن قيث ��ارة (�أورفيو� ��س) ا ّلت ��ي كان ��ت ر�س ��ولة جمالٍ ،
* فلع� � ّل القارب الغ ��ارق هنا هو ق ��ارب العروبة ،وربّما “ال ّتحوّالت”.
�أورفيو� ��س ه ��و ّ
 كما ا�س ��تخدمها ع ّبا�س محمود الع ّقاد في ق�ص ��يدة :وخي� �رٍ ،و�إن�س ��ان ّيةٍ ،ومح ّب� �ةٍ� ،إل ��ى قل ��م (ب ��ازو) ا ّل ��ذي كانال�س ��وريّ ) ا ّلذي م ��ا �إن واجهته
(ال�ش ��عب ّ
ّ
ّ
ؤمن بالكرامة،
ل�س ��ان حال كل مثق ٍف متن ّورٍ ،و�ش � ٍ
ال�ص ��عاب ،وح ��اق ب ��ه الخط ��ر ح ّت ��ى تكالب ��ت علي ��ه ق ��وى “حديقة حيوانات �آدم ّية”
�ريف م� ٍ
ّ
وحق ّ
ّ
 وكذل ��ك �أحم ��د زك ��ي �أب ��و �ش ��ادي ف ��ي ق�ص ��يدة :والعدال ��ةّ ،ال�ش ��عوب في تقرير م�ص ��يرها ،والعي�ش
الظ�ل�ام وال ّرجع ّي ��ة ،وب ��د ًال م ��ن �أن تم� � ّد ل ��ه ي ��د الع ��ون،
الآم ��ن بعي ��داً ع ��ن ر�ص ��ا�ص الوح�ش� � ّية ،ودبّاب ��ات الموت،
“�أورفيو�س ويورد�سي”.
�ساهمت في خرق قارب نجاته ،وك�سر مجاذيفه.
* �أو لع ّل ��ه ّ
ال�س� � ّياب ال ��ذي ع ّبر وقذائف الحقد ،و�أيادي الغدر.
�طيني) ا ّل ��ذي ت�آمرت على
 ومن المعا�ص ��رين ا�س ��تخدمها ّ(ال�ش ��عب الفل�س � ّ
ح ّق ��ه ف ��ي الع ��ودة ،وتقري ��ر الم�ص ��ير ٌ
دول يُفتر� ��ض �أ ّنه ��ا ع ��ن م�ض ��امين (�أورف ّي ��ة) ف ��ي �أ�ش ��عاره المبك ��رة ،وظ� �لّ
ّ
يّتكىء على �صورها و�إيحاءاتها ح ّتى مرحلة مت� ّأخرة من
ن�ستدل على ذلك بكلمة (الجزيرة).
�شقيقة!
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دائما بالتغيير.
يغير الوقت كل شيء ما عدا
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أحزان السندباد
الصدي
كتب :سليمان
ّ
لوس أنجلوس -كاليفورنيا
منذ �أكثر من ثالثين عاماً بد�أت غربتي ،كان جرحي ما يزال طف ً
ال ،وحزني ما يزال
ولي ��داً .ك ُب� � َر جرح ��ي حتى تح� � ّول �إلى عالم من الجراح ،وامت ّد حزني حتى �ص ��ار م�س ��احة
تمتدُّ على الوطن ب�أكمله ،و�صار الحزن �صديقي ،تح ّول �إلى وطن �سكن ُته ،وتك ّلمتُ لغته.
وكنت لي يا �ش� ��آمي �ش ��مع نذوراتي ،ومقام روحي ،لم يكن لي غير وجهك ال ُمقمر في
عتمة الدرب� ،أ�ستمدُّ وجودي من وجودكِ  ،و�أتخ َّلد با�سمك.
ي ��ا يا�س ��مينة حبي ،طيف ��كِ ي�أتيني في غربت ��ي �أيتها العابقة ب�أ�ش ��جان التاري ��خ العَطِ ر،
ف�أح�س ��ب �أني �ص ��غيرك ،و�أول ما �س ��كنتُ في �س ��هد عينيك .بكيتُ كثيراً من وح�شة الفراق،
وكنت �أراك من بعيد تفتحين ذراعيك على ثلج البالد و�أنت الراهبة الوحيدة.
عليك �صالتي� ،ضائع �أنا في غربتي،
�أب�صرت فيك وجه �أمي ،وفي عبق اليا�سمين د َّلت ِ
فهل يبعثني اهلل من تحت هذا الرماد.
�أعرن ��ي �أيه ��ا الن�س� � ُر عينيك لأب�ص ��ر م ��ا وراء تلك البح ��ار ،فقد عاني ��ت جفاف روحي،
والزمن الأعمى يم�ض ��غ جروحي ،وقه ُر الم�س ��افات يا �سيدتي يُخم ُد لأال َء الفجرِ� ،أحتمي
بجذوت ��ك� ،أف ��رح بي ��ن يديك بال ��دفء الحن ��ون ،في�أتيني �ص ��وتك كجوهرة ال ��روح .فباهلل
�أخبريني يا �ش�آمي َمنْ ُج ِر َح بجرح الغربة كيف يُ�شفى من �أزاهير ح ِّبه؟
حملتك في
في،
ِ
ابتعدت عنك فلم يب َق مكان للفرح ،لم يب َق لي �س ��وى �ش ��عري� ،س ��كنتِ َّ
قلبي ،في حقيبة �س ��فري �إلى م�س ��احات العالم المترامية ،نظمتك �أحلى مع�ش ��وقة بعيني
عا�ش ��ق مت َّي ��م� ،ص ��رختُ ب�أعل ��ى �ص ��وتي :يا حبيبتي ف ��داك الروح� ،س ��كنَ المنف ��ى بداخلي،
فتمت ْمتُ بلفظ ا�سمك ف�إذا بقلبي يرتع�ش كع�صفو ٍر ذبيح ،فيا حلمي وتاريخي ،يا حا�ضري
�مينك في غربتي ،و�أفخر بانتمائي �إلي ��ك ودمعي يمتزج بماء
�تم عب َق يا�س � ِ
وم�س ��تقبلي �أ�ش � ُّ
البحار ،ف ُتولد ق�صيدتي من حزن الحا�ضر وفرح الما�ضي.
من رائحتي يعرف النا�س �أني �ش�آمي ،يعرفون �أني كنت �أنام بين يديك ،من اخ�ضرار
�فتي يعرفون �أني ق َّبلت ترابك ،من عبق اليا�س ��مين بين ال�سطور يعرفون �أنك حبيبتي،
�ش � ّ
ُخفي رائح َة اليا�سمين؟!
وهل من �أحد ي�ستطيع �أن ي َ
حزن ��ي ي ��ا �ش ��ام �أكب ��ر من �أيامي ،في عينيك ب ََ�س� � َم رب ��ي ،من بعد الم ��وت �أحياني ،فمن
�امي ،ولقبي ز َّي ��نَ التاريخ� ،أن ��ا المكتوب من زمن
م ��كان غربت ��ي �أر ِّد ُد و�أفتخ ��ر �أنا عربي �ش � ٌّ
�امي ح�ض ��ارات الدنيا غابت،
بم ��اء الذه ��ب� ،أنا البارود تمطره غا�ض ��بات ال�س ��حب� ،أنا ال�ش � ّ
و�شم�س ال�شام لم تغب.
ُ
عدت �إليك منذ �أ�ش ��هر ،فعاد القمر م�س ��تديراً في الف�ضاء ،وعاد االخ�ضرا ُر للأ�شجار،
ُ
و�شعرت �أن امتداد ال�سماء
بعطفك،
والزرقة في ال�سماء ،عاد الطير ال ُمهاجر ،فاحت�ض ْنتِه
ِ
لن يكفيني لأكتب لك ق�صيدة� ،إني بحاجة �إلى النطق با�سم قا�سيون وبردى ،با�سم مجد
الأمويين و�آالف ال�شهداء لأك�س َر �صقيع حياتي.
لم �أع ْد �أ�ستطيع �إخفا َء حنيني ،وهل ت�ستطيع الوردة �أن ُتخفي عطرها؟! يراكِ النا�س
في عيني وفي لغتي ،وحين اقتربت �س ��اعة الرحيل �س� ��ألت نف�س ��ي �إلى متى �ست�س ��تمر هذه
الأوجاع والأرق؟ �إلى متى كاحتراق العود �س�أحترق؟
وفي المطار �شعرت �أني �أ�شقى الع�شاق �ساعة الفراق ،ف�أم�سكتُ الورقة ،ور�سمتُ عينيك
قم ��راً ،فاعت ��ذر القمر �أمام جمالك ،منَّيتُ نف�س ��ي بالعودة ،وفي ج�س ��دي قلب كاد ينفطر،
فان�سكب دمعي على ورقي ،وكادت كلماتي ت�سبح فيه .في الع�شق يت�ساوى العا�شقون ،لكني
�شعرت �أن ع�شاق العالم لي �صو ُر.
على ترابك �أتذكر �أني �إن�س ��ان ،والآن �س� ��أعاني لوعة الحرمان� ،س� ��أحيا �س ��اعة الذكرى
م ��ع الخالن� ،س� ��أحنّ �إلى دفء عينيكِ يناديني� ،إلى �ض ��مة الأيدي م ��ن الأحزان تحميني،
فا�س ��معي ندائ ��ي م ��ن وراء البح ��ار� ،أنا عائ ��د �إليك يا َمنْ تمدَّدت على م�س ��احة �ش ��راييني،
و�أبحرت في �أوردتي.
�آن لي �أن �أختم الجرا َح بقبلة فوق التراب ،يا �ش ��ام يا ق�ص ��يدتي كيف �ص ��ار العا�شق في
أماني ،فما �أ�ص ��عب البعد ،وال
ح ��ال اغت ��راب؟ �آن لي �أن �أطلب الراحة والأمان ،و�أنت مرف�أ � ّ
حيلة لي �إال �إر�سال ال�سالم.
فيا طي َر البرق القادم من جنات اليا�س ��مين ب�أحالمي ،احمل لبالدي حين ينام النا�س
�سالمي.
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الفنان الروسي
إيفان قسطنطينوفيتش إيفازوفسكي
()1900–1817
ترجمة :محمد الدنيا
ر�س ��ام رو�س ��ي م ��ن
ّ
�أ�ص ��ول �أرمني ��ةُ ،ول ��د
ف ��ي «تيودو�س ��يا» ب�ش ��به
جزي ��رة الق ��رم .ا�ش ��تهر
عالمي� �اً بر�س ��م الطبيع ��ة
البحري ��ة ب�ش ��كل خا� ��ص.
جذبته الر�س ��وم وال�ص ��ور
الت ��ي تزي ��ن الكت ��ب
من ��ذ طفولت ��ه .وبع ��د
تعل ��م �أول ��ي ف ��ي مدر�س ��ة
�أرمني ��ة في القرم� ،أر�س ��ل
ع ��ام � 1833إل ��ى �س ��ان
بطر�سبورغ ليكمل ت�أهله
الفن ��ي ف ��ي الأكاديمي ��ة
الإمبراطوري ��ة للفن ��ون
الجميلة.
در� ��س هن ��اك �أعم ��ال
ر�س ��ام الطبيعة «مك�س ��يم
فوروبي ��ف» ،ور�س ��ام
البحري ��ة
المناظ ��ر
الفرن�سي «فيليب تانور» ،الأ�ستاذ �آنذاك في هذه الأكاديمية.
جذبت �أعماله �أمير �شعراء رو�سيا «�ألك�سندر بو�شكين» خالل
�أحد المعار�ض و�أعجب بها جداً.
تخ ��رج «�إيفازوف�س ��كي» ع ��ام  1837م ��ن الأكاديمي ��ة ،الت ��ي
منحت ��ه ميدالي ��ة ذهبي ��ة ،و�أر�س ��لته �إل ��ى القرم لر�س ��م �ص ��ور
بحرية� .أبحر من هناك على متن �سفن رو�سية ،وتعرف على
قباطنة رو�س كبار ،و�أعجب جداً بالأ�س ��طول الرو�س ��ي ،الذي
خ�صه بالعديد من لوحاته.
ولم ��ا عاد من جدي ��د ،لم ي�أب ��ه لألقاب ال�ش ��رف والأمجاد
والث ��روات ،بل كان مت�أث ��راً ب�أفكار ال�ش ��عراء والكتاب الرو�س،
مث ��ل «بو�ش ��كين» و»غوغ ��ول» .ترك �أخيراً �س ��ان بطر�س ��بورغ
وع ��اد �إل ��ى المدين ��ة الت ��ي ول ��د فيه ��ا« ،تيودو�س ��يا» ،حي ��ث
بق ��ي ير�س ��م وينظ ��م المعار� ��ض لأعمال ��ه في مو�س ��كو و�س ��ان
بطر�س ��بورغ وتفلي� ��س وباري� ��س ونيوي ��ورك ،و�س ��خّ ر نف�س ��ه
لتدري ��ب مواطنيه وغيرهم حيثما توجه� .أ�س ���س في مدينته
«كلية الفنون» عام  ،1885وح ّول منزله �إلى متحف عام 1889
يحمل ا�س ��مه اليوم ،و�س ��اهم في ت�شييد العديد من المن�ش�آت
العامة.
كان «�إيفان �إيفازوف�س ��كي» وا�س ��ع ال�ش ��هرة عالمياً ،وح�صل
على �أو�س ��مة من �أكثر من دولة ،ونال اعجاب ر�س ��امين كبار،
مثل «دوالكروا» و»تورنر» ،ودرب �أو �أثر في كثير من ر�سامي
العالم.
تتمي ��ز �أعمال ��ه بالبح ��ث عن ال�ض ��وء ،وبمقارب ��ة انفعالية
وا�ض ��حة .وبنتيج ��ة ه ��ذا الج ��و ال�ض ��وئي والخ�ل�اب ،زخ ��رت
لوحاته بالعواطف و�أحالم اليقظة .ر�س ��م من ذاكرته ،ون�سخ
�أحا�سي�سه دون درا�سات م�سبقة ،لكن م�ستر�شداً ب�أ�شكال �أولية
بالقلم ،بب�ساطة .كان ارتباط �أعماله بالبحر حميمياً ،و�أجاد

ب�إتق ��ان عجي ��ب ودق ��ة
مده�ش ��ة حين �صور من
ذاكرت ��ه حرك ��ة الأم ��واج
و�ش ��فافية الم ��اء الهادئ
ت ��ارة وال�ص ��اخب ت ��ارة
والهائ ��ج ت ��ارة �أخ ��رى،
مازج� �اً �أمواج ��ه م ��ع
ال�سماء العا�صفة.
الر�س ��ام
كان
الفرن�س ��ي «دوالك ��روا»
يتح ��دث عن ��ه بعب ��ارات
وو�ص ��فه
المدي ��ح،
الر�س ��ام الإنكلي ��زي
«تورن ��ر» ب�أن ��ه عبق ��ري.
تن ��درج المو�ض ��وعات
ا�س ��توحاها
الت ��ي
«�إيفازوف�س ��كي» وطريقة
معالجت ��ه له ��ا ف ��ي قلب
التي ��ار الرومانتيك ��ي
للق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر.
و�ستتر�س ��خ ه ��ذه الرومانتيكي ��ة لدي ��ه ط ��وال حيات ��ه ر�س ��اماً
لتبل ��غ �أوجها في الأعمال التي �أنجزها في خم�س ��ينيات ذلك
الق ��رن ،م ��ع لوحات ��ه «الموج ��ة التا�س ��عة» ،و»�ض ��وء القم ��ر»
و«العا�صفة»...
فيم ��ا بع ��د ،و�ض ��من منطقة ت�أثي ��ر الفن الرو�س ��ي �آنذاك،
وبفع ��ل الكتاب الرو� ��س الذين واكبهم عن ق ��رب ،ظهر لديه
مي ��ل �إل ��ى الواقعي ��ة في لوحات ��ه ،لك ��ن دون �أن ينقطع خيط
الو�صل مع الرومانتيكية .تمثلت �أكثر �أعماله اكتما ًال خالل
ه ��ذه المرحل ��ة ف ��ي «البح ��ر الأ�س ��ود» ،الت ��ي ت�ص ��ور طبيع ��ة
البح ��ر نف�س ��ها ،الخال ��دة ،المتحرك ��ة دائم� �اً ،غي ��ر �أن «غرق
�سفينة» و«الموجة» و»ماريا ت�أخذها العا�صفة» هي �أي�ضاً من
بين �أهم لوحاته.
ووفق� �اً لعب ��ارة «�ش ��اهين خت�ش ��اتوريان» ،المدي ��ر ال�س ��ابق
ل�ص ��الة العر� ��ض الوطني ��ة الأرميني ��ة ،ف� ��إن �أ�ص ��الة �أعم ��ال
«�إيفازوف�س ��كي» تكم ��ن جزئياً في تعلق ��ه بالثقافة الأرمينية،
التي ترى �أن فكرة ال�ضوء الخالق� ،ضوء المعرفة ،متجذرة
في تقاليد �أرمينيا؛ وربما كان ت�صويره للرجال المكافحين
ف ��ي مواجه ��ة البح ��ر الهائ ��ج ترجم� � ًة �أي�ض� �اً لإرادة البق ��اء
المرتبط ��ة بالثقاف ��ة الأرمينية .كان قد عالج كذلك العديد
م ��ن المو�ض ��وعات التاريخي ��ة الأرمني ��ة («جب ��ل �أرارات»،
«المجازر الأرمنية».)...
توف ��ي «�إيف ��ان �إيفازوف�س ��كي» ف ��ي � 5أي ��ار  ،1900و�أطلق ��ت
البحري ��ة الرو�س ��ية ع ��دة طلق ��ات مدفعي ��ة بهذه المنا�س ��بة.
ويعتب ��ر بع� ��ض �أعمال ��ه 6000 ،لوحة ن�ص ��فها ي�ص ��ور البحر،
م ��ن روائع الفن العالمي ،و�إذا كانت �ص ��ور البحر مو�ض ��وعه
المف�ض ��ل وبرع فيها ،ف�إنه لم يبرع مث ً
ال في ت�ص ��وير الوجه
الب�شري.

نشيد
ُ
الم ِْهرجان
َ
العالم ِّي
للحزن!...
ُ

ْتوق
شعر:
محمود حمود

شعر :حسان عربش

شعر :راتب سكر
-1َمنْ على بابي يُنادِي؟
ل ْم �أُجِ ْب...
ُ
فالو ْقتُ
ن�صف الل ْيلِ !
والخ ُ
َ
وف َت َمادى
ً
َ
م ُْ�سدِ ال َع ْت َمة كونٍ من غِ ياب
والمنادي
مثل �أحال ِم َ�شبَابٍ
من جديدٍ ي�ضرِبُ الباب
غريب
ب�إلحا ٍح
ْ
أجيب!
لن � ْ
-2ُظ ٌ
لمات َن َهبَتْ َخ ْز َن َة ُع ْمرِي
وتما َدتْ في َ�ص َناديقِ الل َيالي
لم يع ْد لي في َ�سرِير الريح
� اَّإل امر�أ ٌة َت ْ�شربُ �شاياً
و�أُ َجاريها َ�ش َراباً في خيالي!
حام�ل ً�ا ف ��ي ج ْعبت ��ي لي�ل ً�ا
َو َناياَ
ً
طاوي� �ا ف ��ي �أ�ض ��لعي َع ْت� � َم
َ�ص َحارى
من رمَالٍ و ُد َوار
ن�ص ليلٍ
نا�شِ راً في دفتري َّ
وحِ واراً
غام�ض...
ٍ
من حنينٍ
وحبيب!
بينَ َحب
ِيبٍ
َ
-3ز ْو َر ٌق ْ
ن�ش ُ
وان...
يغفو في بُح ْيرات جنون
ق ��د تن ��اءى َحا ِلم� �اً يقط ��فُ
َن ْجماتِ َ�س َماء

السيد في
الشعر
والشعراء

يح�س � ُ�ب م ��ا �ش� � َّع به ��ا موع� � َد
تاريخ َ�سعيد
هذ ِه َم ْم�شوق ُة ْ
الخطو تغ ِّني
ع ��ن ه ��وى ي ْغ� � َر ُق ف ��ي زحمة
ليلٍ
من ُظ ُنونٍ وظالم
و�أنا�شيدِ عبيد
�صو ُتها يحنو على و ْقتٍ
يُداري ما َت َمادى منْ ُظنون
في كتاباتِ غريبٍ لغريب!
-4ي�شب ُه ي�أْ�ساً َخامِ ً
�ضج ٌر ْ
ال...
جب عميقْ
ي�سكنُ في ٍّ
ٌ
ون�سيان َعتِيقْ
َقلَ ٌق يهذي
من ينادي في �أعالي ج ِّبه
ُ
والوقتُ
ن�صف ال َّل ْيل
ُ
والخوف تمادى
ربَّما كان �صديقاً!
ربَّما كان عد ّواً
طا َل َظ ِّني وارتيابي
َمنْ على بابي؟
و َي ْر َتدُّ �صدى �صوتي
خوف مُزم ��نٍ في نظر ِة
مث َل ٍ

-1إليك ي�ساف ُر توقاً
و� َ
مُذ را َح يف ِّت ُق �أكمامه
ثغري
نحري
�صدري
نهدي...
زندي...
خ�صري
ودما ٌء ت�سري في ُغ�صني
و� َ
أراك �إهابي
ْ
الر�ؤيا في ُحلمي
وندى فكري
�أفناني جذري
اللحنَ الرائ َع
�شِ عري
نثري
ُح ّبي
عمري
ما بي
-2ما الذي ي ّت�س ْع؟!
�صمْتي �أم �أنفا�سُ عِطركْ
قل لي
�ساكنٌ مثلي ...بِ�سِ ّر ْك
-3ل َم ي�سيرا في المقدّمة
طالئ ُع توقٍ ناهداكِ ؟
�أرغب ٌة �أم ذي الديا ُر
ال�شقي مح ّرمة
على
ِّ
ّ
خطا دفا ٍع نافراكِ
وفي غِ نا ٍء ملحمة

ع ْيني
عاتم طابَ مقاماً في
و�س ��وا ٍد ِ
ثيابي
وغفا في ظلماتٍ من نحيب!

لي وطنانِ
بي ي�س ُكنانِ
�أنتِ
و�أر�ضي

-4-

انعكاسات مرايا النبض
شعر :فاطمة حيدر العطا الله
ل ّما على النب�ض ثار القلب وانفرطا
ما عاد في ال�شعر يجدي غير ما انحبطا
ما عاد ث ّمة من قول ي�شابه ما
يغلي به الدمع� ،إن قلنا �إذاً �شططا
ما عادت الأر�ض تحوي وزر خطوتنا
ف�إن م�شينا تعثرنا بنا قططا
َ
لينب�ضنا
ما عاد في القلب من عز ٍم
�إن الن�شيج على �شريانه ربطا

ك ّل ابت�ساماتنا في الأر�ض كاذب ٌة
الحزن �أول ميراث لنا خططا
حتى المرايا ت�ص ّلي حين تلمحنا
النبي ،فقد كنا بها رهَطا
على ِّ
نلم عقود ال�صبر في حنقٍ
كنا ٌّ
حتى نفدنا ف�ضاع العقد وانفرطا
ثم انحنتْ قبل ٌة في ك ّفنا ودنتْ
حتى ت�صلي على �أوراقها بخطى ...
لم ندر ماذا ّ
نخط الآن ...ال لغة
�سطورنا ملأتْ �أح�ضا ُنها ال ُّنقطا....

�إلى المرحوم ال�شاعر ر�ضا رجب وهو ي�صعد �آخر
درجات ال�شعر وال�سحر والجنون:
�صاغت َْك من ن�سماتها (عنّاب) �شعراً محكما
فخطرتَ في برد البالغة والبيان مُع ّلما
تب�سما
و�صنعت من عطر البنف�سج وجهها ال ُم ّ
ليدين من ذهبٍ �أباحت جيدها والمع�صما
ِ
قد �أر�ضعتك جمالها فطلعت منها ملهما
والح�سن علمك القراءة والكتابة و(الومى)
فالورد والأطيار تزهو في كتابك كالدمى
�أمن ال�صباح �أم الربيع جنيت هذا المو�سما؟
عيناك �أغنيتان ي�شرق �ألف فجر منهما
وكتاب عمرك حافل «ليلى ُتودّع مريما»
(عنّاب) من عطر ومن خمر ومن �شهد اللمى
وبها (ر�ضا) قم ٌر �إذا انكدر الزمان و�أظلما
* **
يا �شاعري �أر�أيت كيف ال�شعر �أ�صبح م�أتما!
من زوروا ور�أوا من التاريخ وجهاً مظلما
ما همنا لل�شعر �أن ن�شقى و�أن نتنعما
* **
هذي حماة و�أنت ن�سر في �سماها حوّما
ما �أ�سلمت �إال �إليك خدودها والمب�سما
َ
ع�شقتك في جناتها متغز ًال مترنما
َ
و�سقتك من ثغر المفاتن والعذوبة زمزما
وفرادة وعذوبة �أثريت فيها المعجما
ومحبة �أغنتك عمن يكنزون الدرهما
واحتل قلبك من هواها موقعاً متقدما
هي كعبة ال�شعر التي طوّفت فيها محرما
َ
لب�ستك �أطيار الربيع تر ّنماً وتب�سما
وحماة عا�شت للرجولة وال�شهامة توءما
* **
ولكم قهرتَ وكم هزمتَ ولم تكن م�ست�سلما
زبد و�أنت البحر ثار على الطغاة مُدمدما
وتم ّر ُد العا�صي �أحالك في النوائب �ضيغما
ما �أقبح الدنيا �إذا ما النذل فيها ُح ّكما
* **
الأغنيات و�أنت لل�صبح التن ّف�س منهما
لفرا�شة لثمت على �شفة ال�سواقي برعما
لل�شعر و(الف�سر) الذي جاوزت فيه الأنجما
لوالك ينبوع الق�صيدة ي�ستب ّد به الظما
فاكتب بحبر الأر�ض ما �أبدعتَ عن ع�شق ال�سما
ر ّت ْل جراح القلب �شعراً بالأناقة مفعما
من جنة الم�أوى قطفت الح�سن �أم وادي حما
الحمد لل�شعر الذي �ص ّلى عليك و�س ّلما
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وحدي أمام الريح
شعر :جودي العربيد
ال تكوني عَجو ًال
ك ُّلنا
راحلون!
الغيابُ كالخريف ق�صيد ُة انتظا ٍر
ل َأجلٍ غي ِر معلوم...
في الغياب
ُ
النقاط عن الأوراقِ
تت�ساقط
ال�ص ُ
حف بي�ضا َء
لتعو َد ّ
كال ّثلج
.......... .......
في رحيلكِ
�أُهديك قلبي
نجم ًة
وخارطة طريق...
نهاي َة الحربِ
غابوا جميعاً...
في �أُفقٍ مغب ٍّر �إ ّال ر�سال ًة
م�س َتعجلة
ك َتبتْها �شجر ُة ك َرز...
حينَ � ْأ�سل َم الراي َة
كانت الطيو ُر ت�ص ّفقُ
فرِح ًة...
لقد ُو ِل َد رمْ ح!
على الما ِء
أكتب ا�سمَكِ
حينَ � ُ
بك ِّل هديلِ ال ّرو ِح
�أ�ض ُع َ
حروف
ثالث
ٍ
�ش ...م� ...س
وح ّتى ال يُخفيها المو ُج
�أحف ُرها على �شاطئ الرو ِح
ل�صبا ٍح م�شرقٍ
كو�شْ ٍم!...
يوماً �إذا انك َف�أتُ في ديرٍ
ف�ستكونينَ تراتيلي
و�إنْ ّ
تقطعتْ ُ�س ُبلي
ف�أنتِ المنار ُة
أر�ض
�أمّا على ال ِ
الخافق �أبداً
ُ
ف�أنتِ
�أ ّي ُتها المع�شو ُقة
لي�س كثيراً �أن تكوني
بالدي
.......... ..........
ال�س�أ ِم
في لحظاتِ ّ
المتثائب...
ل�ستُ �أنا
َ
روحي البعيد ُة عنكِ يا «وطني»
...... .........
عندما يهاج ُمني الوَج ُع
ا�س ُم ِك ال�شفا ُء
�أ ّي ُتها «الغيب»...
........... ........
ال ْ
ت�سل عنهم
ال�شار ُع ُ
يعرف
�أوالدَه...
--- * --ال�ساح َر
ما �أبهى هذا ّ
ال ُم�س ّمى ّ
بال�ضحك!...
ّ
ال�ضحك من الأفعالِ النّاق�ص ِة
والج�سو ِر الراق�صة...
ال�ض ُ
ّ
حك من زمنٍ ف ْلتانٍ
ي�شكو من غ ْد ِر الدروبِ
والذواتِ !...
�شكراً «�شابلن»� ...شكراً �أبا بح ٍر
�شكراً «رابليه»!...
ُ
�سن�ضحك ْ
مل َء �أيدينا
طوي ً
ال
ُ
ّ
ت�شرق ك َّل يو ٍم
م�س
فال�ش ُ

قصة
شعر
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يجب على اإلنسان أن يعرف كل شئ عن شئ  ،و بعض الشئ عن كل شئ .

لحسن الحظ  ،فإن التقاط صورة ال يترك أي أثر.

توفيق الحكيم

إدوارد س كيرتس

العدد »1767« :األحد2022/3/21م-

العدد »1767« :األحد2022/3/21م-
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قصص قصيرة ً
جدا
محمد محمود قشمر
1ـ اكتفاء

�س�أل القا�ص زوجته وقد �أوحت له بفكرة جيدة:
ـ ما ر�أيكِ �أن نتبارى �أ ّينا ي�صوغها كق�صة �أجمل...؟
فكرت قلي ً
ال ...ثم قالت هاربة من خ�سارة �ستحالفها:
ـ يكفيني �أني مُلهمة الكاتب ،ولي�س يهمني �أن �أكون كاتبة الإلهام!...
*****

2ـ ذكراها

دائم� �اً ..كان ي ��رى ذل ��ك العج ��وز ينظ ��ر هن ��ا وهن ��اك ك�أن ��ه يبحث عن �ش ��يء
�أ�ض ��اعه ،وعل ��ى محياه �س ��يما التح�س ��ر والأ�س ��ف ت ��ارة� ،أو الفرح وال�س ��رور تارة
�أخرى...
اليوم؛ غلبه ف�ضوله ف�س�أله:
ـ ج ��دي! �أراك دوم� �اً وك�أن ��ك تبح ��ث عن �ش ��يء ما �أ�ض ��عته في ه ��ذه الأماكن،
�ألي�س كذلك؟
فقال العجوز:
بني! �إنني �أبحث عن �أيام �شبابي التي ق�ضيتها هنا...
ـ بلى يا ّ
وبعد �أن �صمت العجوز �صمتاً ق�صيراً �أردف قائ ً
ال:
ـ مع علمي �أنها لن تعود...
ا�ستغرب ال�شاب ،وقال مت�سائ ً
ال:
ـ بما �أنها لن تعود ...ما الفائدة من البحث عنها؟
فتنف�س العجوز ال�صعداء ثم قال:
ـ ك ��ي �أعي� ��ش بذكراها التي �إن خلقت الح�س ��رة في نف�س ��ي حين� �اً؛ ف�إنها تخلق
معها الفرح والن�شوة وال�سرور �أحياناً...
*****

3ـ يكبر معنا

�س�أل الحفيد جده قائ ً
ال:
ـ جدي! �أما زلت تحب جدتي كما كنت تحبها في عهد �صباك؟
ف�أجابه الجد بب�ساطة:
ـ طبعاً ال ...فقد ازداد حبي لها كثيراً عما كان عليه.
تعجب الحفيد وقال مت�سائ ً
ال:
ـ كيف ذلك؟
ف�أجاب الجد:
ـ في عهد �صباي كانت جدتك الزوجة والحبيبة� ...أما الآن فقد �صارت فوق
ذلك؛ الرفيقة وال�صديقة والم�ؤن�سة والمدبرة ...وباخت�صار؛ حياتي كلها...
فقال الحفيد با�ستغراب:
الحب في ع�صرنا!!
ـ عجيب ح ّبكم يا جدي� ...إنه يختلف كثيراً عن ّ
فقال الجد با�سماً:
بني ،يكبر مع تتالي الأيام وال�س ��نين ...بخالف معظم
ـ لأنه حب حقيقي يا ّ
الح ��ب ف ��ي ه ��ذا الع�ص ��ر ،ف�إنه يت�ض ��اءل يوم� �اً بعد يوم ك�س ��حابة دخ ��ان ،تبدو
كبيرة ،لكنها �سرعان ما تزول مخلفة �أثرها ال�سيئ في ال�صدر والنف�س.
*****

4ـ يوم عيد

قاله ��ا ف ��ي نف�س ��ه وقد ق ّرر �أنّ �ش ��يئاً ل ��ن يمنع الإن�س ��ان �أن يُفرح نف�س ��ه ،و�أن
يجعلها ت�شرق بالبهجة ...وكيف له �أن يمنعه؟ �ألي�س اليوم يوم عيد...؟!!
كان الأوالد منت�ش ��رين ف ��ي الطرق ��ات الب�س ��ين ثيابه ��م الجدي ��دة الملون ��ة،
والب ��راءة تب�س ��م ف ��ي وجوههم ،والحب ��ور يكلل طفولته ��م ...بينم ��ا راح الكبار
يتبادلون التهاني بكلمات مل�ؤها المودة واالحترام...
الن�س ��مات عليلة ،وال�شم�س ت�ضحك م�سدلة �أ�شعتها مبارِكة بالعيد ،و�أ�صوات
الفرح ��ة تم�ل��أ جنب ��ات المكان ...نع ��م ...في ه ��ذا اليوم الذي يمك ��ن للفرحة
�أن� ...أن ...يا �إلهي ...يا �إلهي !!...ماذا جرى...؟!! ماذا الذي يحدث...؟!!
د ّوى �ص ��وت مري ��ع ه ��ز بقوت ��ه جنب ��ات الأر� ��ض ،ورجف ��ت لهول ��ه الأبني ��ة
والبي ��وت ،وردد الأف ��ق �ص ��داه ب�أ�س ��ى وح ��زن ...والنا� ��س ...النا� ��س ...راح ��وا
يتدافع ��ون ويهرولون ...الأطفال ي�ص ��رخون ،والن�س ��وة يولول ��ن ...وهو ...ما
ب ��ه...؟ ِل� � َم يختب ��ئ خلف ه ��ذا العم ��ود...؟ منذ قليل كان ي�س ��ير في منت�ص ��ف
الطري ��ق يتعر�ض بكل م�س ��امات ج�س ��ده للبهجة ...بهجة!! م ��ن �أين �أتت هذه
المفردة...؟!!
�صرخ بع�ض المارة� ...إنها قذيفة �صاروخية� ...أ�صابت البناء المجاور...
وق ��ف ف ��ي حيرت ��ه وذهول ��ه وه ��و ي ��رى الوج ��وه الخائف ��ة ملطخ ��ة بالأل ��م،
والثياب الجديدة مغ�س ��ولة بالدم ،وال�سحابة ال�س ��وداء مغطية ف�سحة ال�سماء
حاجبة �إ�شراقة ال�شم�س...
وم ��ا ه ��ي �إال لحظ ��ات حت ��ى تناهى �إلى �س ��معه �ص ��وت �س ��يارة �إ�س ��عاف يقترب
مزمجراً ...مولو ًال ...الهثاً...
عندها حدث نف�سه قائ ً
ال:
ـ حقاً� ...أيكون هذا اليوم يوم عيد...؟!!
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تودون زيارة مملكتي؟
هل ّ

أموية الهوى
قصة :نور نديم عمران

قصة :مريم علي جبة
هل تودّون زيارة مملكتي؟ ف�أنا �أ�س� � ّميها مملكة! فك ّل بيته بالن�س ��بة له
مملك ��ة على الرغ ��م من فقدانه لكل ما يمتّ للمملكة الحقيقية ب ِِ�ص� �لَة،
نع ��م �إ ّنها مملكتي! ذلك البيت المتوا�ض ��ع الذي �آخذ فيه زاوية �ص ��غيرة
ُتدعى غرفتي الخا�ص ��ة التي تحتوي على �س ��رير �ص ��غير وخزانة ال ب�أ�س
بها ومكتبة �صغيرة� ،أركن فيها كتبي الغالية ج ّداً على قلبي ،وبالمنا�سبة
ل ��م تك ��ن لديّ مكتب ��ة ،وبقيت كتبي �س ��نوات طويلة مرمي ��ة على الأر�ض
مر�ضي طلبت مني �أن
حتى �إن �إحدى ن�ساء المملكة التي تتم ّيز بتخ ّلف
ّ
�أرمي هذه الكتب ،ت�صوّروا! تريدني �أن �أرمي كتبي ،عالمي الرائع الذي
�أنفقت عليه الكثير ،وكان ن�ص ��ف ما �أنفقت دَيناً من الأ�صدقاء والأقارب
حتى يكون بحوزتي تلك الكتب؛ ال ُمت ّنف�س الوحيد لي في منزلي ،عفواً
في مملكتي!!!...
دعون ��ا م ��ن الكت ��ب الآن ،وا�س ��محوا ل ��ي �أن �أ�ص ��ف لك ��م مملكت ��ي� ،إذا
�شعبي فيه الكثير من
حي ّ
رغبتم بزيارتها �س� � ُتفاج�ؤون ب�أنها تقع و�س ��ط ّ
الحي،
الأطف ��ال ،وف ��ي المملك ��ة ع ��دد الأطف ��ال ال يق ّل ع ��ن عددهم ف ��ي ّ
فهل تعلمون كم طف ً
ال لدي؟؟ �إنهم لي�س ��وا �أوالدي بل �أوالد �أخي ،و�أخي
و�أخ ��ي و�أخي و�أخي و�أخي .نعم لديّ �س� � ّتة �أخ ��وة ،وكل واحد منهم �أنجب
عدداً من الأطفال ،فاح�س ��بوهم رعاكم اهلل� .أو لأقل لكم تعالوا لزيارتي
وادخل ��وا غرفتي و�س� ��أغلق الباب ،باب غرفتي الخا�ص ��ة ،وهن ��ا المفاج�أة
حيث ذلك الباب �سينفتح وينغلق م ّرات عديدة ح�سب عدد الأطفال ،فما
بالك ��م ل ��و فت ��ح الطفل الواحد الب ��اب مرتي ��ن �أو �أكثر ثم �أغلق ��ه .ولي�س
هذا وح�س ��ب بل �س ��تكون هناك العديد من الطلبات من الأطفال؛ وقلة
منهم من يخجل في طلبه؛ فهذا يريد خم�س ليرات ،وذاك ي�س�ألني ماذا
جلب ��ت له من الخارج ،ف�أن ��ا كنت في عملي و�أتيت وك�أنه مطلوب مني �أن
�أجلب �أي �شيء للأطفال.
وهل �أحدثكم عن الطفل محمد الذي �س ��رعان ما ي�أتيني �إلى غرفتي
عندما ي�ش ��عر ب�أنني فيها ليفتح الباب ب�سرعة جنونية وعندما يُفاج�أ �أن
�أحداً في زيارتي يحاول �إغالق الباب بهدوء� ...أنتبه �إليه و�أنظر بخل�سة
وعلي الإذعان
ف�أراه ي�شير لي ب�أ�صابعه الخم�سة �أنه يريد خم�س ليراتّ ،
كي �أ�ض ��من غيابه حتى يذهب ال�ض ��يف ،وال �أخفيكم �أنني �أعطيه لأُفاج�أ
بنق ��رة لطيف ��ة عل ��ى ناف ��ذة غرفتي في اللحظ ��ة ذاته ��ا لأن محمود ذلك
الطفل ال�ش ��قي يناديني ب�صوت منخف�ض� ،أ�سمعه ،طبعاً فيطلب الطلب
نف�س ��ه وعل � ّ�ي الإذعان مرة �أخ ��رى ،وبعد ذلك �س ��يقف الأطفال الآخرون
طوابير على الباب يريدون ذات ال�شيء (الخم�س ليرات).
ذات م ��رة ل ��م �أك ��ن �أمتل ��ك نق ��وداً عل ��ى الإط�ل�اق ،وح ��دث �أن الأطفال
يري ��دون كل واح ��د خم� ��س ليرات ،ومن �أي ��ن �آتي بها فهي لي�س ��ت واحدة
ب ��ل ع ��دة ،فم ��اذا �أفع ��ل؟ حتى ه ��م تملكه ��م اال�س ��تغراب لأنن ��ي ال �أمتلك
نق ��وداً ،ف ��كل واح ��د منهم يظ ��ن �أن خم� ��س الليرات يج ��ب �أن تتوفر لدي
حتى ت�صبح ملكاً لكل واحد منهم على الفور ،لم يكن لدي؛ وهذه كارثة
بالن�س ��بة لهم ماذا �س ��يفعلون ال بد من حل ولو تعلمون من وجد الحل،
�إن ��ه محم ��ود ذل ��ك الطفل ال�ش ��قي الذي دخ ��ل غرفتي ونظ ��ر حوله وكم
كان ��ت �أع ��داد الجرائد كبيرة ف ��ي الزاوية المقابلة للمكتبة ف�س� ��ألني هل
تريدين هذه الجرائد ،نظرت �إليه بده�شة و�س�ألته لماذا ت�س�أل؟؟؟
�أجابن ��ي� :آخذه ��م و�أعطيه ��م ل�ص ��احب الم�ص ��بغة في الح ��ي المجاور
ويعطيني النقود ف�أو ّزعها على �أخوتي و�أوالد عمي.
ً
ً
ده�ش ��ت لذل ��ك االقتراح وخ�ض ��عت للأم ��ر ووجدته حال منا�س ��با لحل
مع�ضلة هي كارثة بالن�سبة لأطفال منزلي ،عفواً مملكتي.
طرائ ��ف مذهل ��ة �ستلم�س ��ونها عندما ت ��زورون مملكتي و�أوله ��ا �أن باب
المملك ��ة ال ينغل ��ق نه ��اراً وال حت ��ى لي�ل ً�ا ،وك�أن ��ه ب ��اب بناء حدي ��ث وفيه
�ش ��قق كثيرة وجميلة و�أ�ص ��حابها يجب �أن يكون الباب الرئي�س ل�شققهم
مفتوح� �اً لأن ��ه ب ��اب الجمي ��ع ،ه ��ل تعلم ��ون لم ��اذا يبق ��ى الب ��اب مفتوحاً
لي�ل ً�ا نه ��اراً لأن مفتاح ��ه ال يوجد مع �أحد من ال�س ��كان القاطنين ،لي�س
لأن ��ه �ض ��ائع ،ب ��ل لأن قف ��ل الباب ُفجع ذات مرة بك�س ��ر المفت ��اح فيه منذ
نح ��و �س ��نوات عدي ��دة ال �أذكر عددها ،و�ص ��دقوني �إل ��ى الآن ما يزال قفل
الب ��اب مفجوعاُ ومت�ألماً لأن بقية المفتاح �ض ��ربت القفل في ال�ص ��ميم.
ه ��ذا الب ��اب الخارج ��ي طبع� �اً ،ولندخ ��ل ب�ض ��ع �أمت ��ار لنج ��د باباً خ�ش ��بياً
�س ��تطرقونه طوي�ل ً�ا حت ��ى يُفتح برغ ��م الأع ��داد الكبي ��رة الموجودة في
الداخل� ،إال �أنكم �س ��تنتظرون طوي ً
ال ،ولي�س هذا وح�س ��ب بل �ست�سمعون
�أ�ص ��واتاً تق ��ول :قومي �أنت افتحي الباب ،فترد عليه ��ا الأخرى :لماذا ال
تقومي ��ن �أن ��ت ،لتتدخل الأم وتبد�أ بالتوبيخ فتطلب من ابنها ال�ص ��غير:
قم وافتح الباب فيرد عليها :واهلل لن �أفتحه لماذا ال يقوم غيري ويفتح
الباب وهكذا حتى يُفتح الباب في النهاية.
�إنكم �ستح�س ��دونني ال �ش ��ك �أنني �أعي�ش داخل مملكة فيها من الروعة
ال�شيء الكثير ،ال بل من الطرائف ال�شيء الكثير.
والآن دعون ��ي �أ�ص ��ف لك ��م قفل باب غرفتي الخا�ص ��ة� ،إن ��ه مده�ش لأن
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(ما�س ��كة) الب ��اب تق ��ع على الأر�ض با�س ��تمرار� ،إذ بمجرد و�ض ��ع كف اليد
كاف لرميه ��ا عل ��ى الأر� ��ض ،وه ��ذا ...ال �أخفيكم �إن ��ه يُتعب
عليه ��ا فه ��ذا ٍ
�أع�ص ��ابي ،و�أرجو �أال ت�صفوني بالمهملة بالن�سبة لهذا الأمر لأنني قمت
ب�إ�ص�ل�احها مرات عديدة لكن عدد الأكف التي تلم�س ��ها يومياً يُع ّر�ض ��ها
للخ ��راب فتركته ��ا ل�ش� ��أنها لأنني مللت ،وب�ص ��راحة �أكث ��ر فالنقود نفدت
بالن�سبة لهذه الحالة لأنها خ�سارة في النهاية.
م ��ا علين ��ا ادخل ��وا غرفت ��ي و�أتمن ��ى �أن ت ��زوروا ه ��ذه الغرفة في ف�ص ��ل
ال�ش ��تاء حي ��ث المدف� ��أة الرائع ��ة المده�ش ��ة الت ��ي بحوزت ��ي ،ت�ص ��وروا
فمنف ��ذ المدف� ��أة لي�س مُ�ص� �وّباً على ال�س ��طح كم ��ا هو متع ��ارف عليه في
الغ ��رف الأخرى ،بل ا�ض ��طررت �إلى ثقب الحائط ال ُمط ّل مبا�ش ��رة على
الح ��ي و�ص ��نعت منفذاً ،وربك ��م يعلم عندما يهب الهواء في ال�ش ��تاء ماذا
يح ��دث؟؟؟ �ص ��وت قناب ��ل في غرفتي وغط ��اء المدف�أة العل ��وي كم يقفز
م ��ن مكان ��ه لي�ص ��بح عل ��ى الأر� ��ض ،وكم تعر�ض ��ت لإح ��راج عندم ��ا يكون
ف ��ي زيارت ��ي �أحد النا�س �أول م ��رة ،لكن �أخذت على الأم ��ر وكذلك الأمر
بالن�س ��بة لم ��ن �أخ ��ذوا يت ��رددون على غرفت ��ي ،و�أظنكم �أنتم �س ��ترون في
الح ��دث الجلل ه ��ذا طرفة لي�س �أكث ��ر ،طرفة مثيرة لل�ض ��حك الممتع،
و�أرج ��و �أال ت�ؤجل ��وا زيارتكم �إلى ف�ص ��ل ال�ص ��يف تعالوا في ال�ش ��تاء لتروا
العج ��ب م ��ن مدف�أتي العجيب ��ة التي باتت حديثاً ممتع� �اً لدى الكثيرين
مم ��ن يزورونن ��ي ،وال �أخفيكم �أن ه ��ذه المدف�أة �أح ّبت ب ��ل وتحب في كل
ف�ص ��ل �ش ��تاء �أن تزيّن الحيطان المحيطة بها بلون رمادي تك�س ��و به كل
حائ ��ط ،ولكنه ��ا �أنانية بع�ض ال�ش ��يء لأنها تز ّود الحائ ��ط الذي بجانبها
مبا�شرة بزيادة كبيرة من اللون الرمادي لي�صبح �أ�سود قلي ً
ال.
حتى الجمادات تتميز ب�أنانية مفرطة بع�ض ال�شيء �أحياناً.
اتركوني من المدف�أة ودعوني �أ�صحبكم باتجاه مكتبتي التي �صنعتها
بنف�س ��ي م ��ن الحديد الرخي�ص الثمن وثبتها عل ��ى الحائط ،كتب كثيرة
لدي� :سيا�سية ،اقت�صادية ،علوم ،روايات ،ق�ص�ص ق�صيرة ،درا�سات ونقد،
كل �ش ��يء ،لك ��ن �أي كتاب �س ��يتناوله �أحدكم ويت�ص ��فحه ،ال ب ��د ،بل يجب
عليه �أن يغ�س ��ل يديه بعد ت�صفحه مبا�شرة لأن �أ�صابعه �ست�صاب بالغيرة
من الحيطان لأنها �ستتلون ،لي�س بلون رمادي ،بل بلون �أ�سود ،اعذروني
ه ��ذه الحقيق ��ة لكنكم �س ��تجدون كتباً رائعة �س ��تعذر للون الأ�س ��ود تعلقه
عل ��ى �أ�ص ��ابعكم ،فه ��ذه الم�ؤلف ��ات الكامل ��ة لـ«بل ��زاك» �إذا �أحببت ��م ،وذاك
الرك ��ن لن ��زار قبان ��ي ،وتحت ��وي مكتبتي �أي�ض� �اً عل ��ى الم�ؤلف ��ات الكاملة
لمحم ��ود دروي� ��ش ،وثم ��ة رك ��ن خا�ص جداً للكاتب ح�س ��ن حمي ��د :كتبه،
مقاالته ،درا�س ��اته ...وكل �ش ��يء ا�س ��تطعت الح�ص ��ول عليه لهذا الكاتب
الذي �أحترمه جداً .وهنا روايات من الأدب العالمي وم�سرحيات عديدة
عالمي ��ة وعربية ومحلي ��ة .والكثير الكثير �أال ت�س ��تحق هذه المكتبة بما
تحتويه ب�أن تمنّ عليكم ببع�ض من ال�سواد على �أ�صابعكم.
وبعد كل هذا الجهد فال بد �أن �أقدم لكم �شيئاً وذنبكم على جنبكم في
ح ��ال طلبتم فنجان قهوة فالقهوة عندي لن ت�ش ��ربوها �س ��وى بفناجين
مختلفة فهذا قد تعر�ض لك�سر ب�سيط ويمكن �أن ي�ست�أنف اللون الأ�سود
على �أ�ص ��ابعكم لأن القهوة �ستت�س ��رب ببطء من الك�سر الم�ؤلم للفنجان،
وربما تحتاجون �أ�صابعكم كلها لتحملوا الفنجان الآخر لأن �أذنه ُك�سرت
منذ زمن طويل ربما لأنه ين�ص ��ت لأحاديثنا «فقرفتها» له ،وعفواً يجب
�أن �أق ��دم لك ��م الماء مع القهوة طبعاً هذه الع ��ادة غير موجودة لدي و�إذا
عط�ش ��تم و�أردتم ر�شف الماء ف�ستر�شفونها من عدة �أ�شياء �صحن �صغير
�أو من وعاء القهوة فل�س ��ت �أمتلك ك�أ�س� �اً زجاجية لهذا ال�ش�أن ،عفواً لي�س
لأن ��ي فقي ��رة ال �أ�س ��تطيع �ش ��راء ك�أ� ��س م ��اء ،ب ��ل لأننا ف ��ي الي ��وم الواحد
ن�ض � ّ�حي بالعديد من الك�ؤو�س ،فنحن نحتفل بعيد الأ�ض ��حى يومياً في
مملكتن ��ا .و�إياك ��م ث ��م �إياك ��م �أن تطلب ��وا من ��ي �أي منكر ،لأن هذا ال�ش ��يء
ممن ��وع ف ��ي مملكت ��ي ،فثم ��ة تديّن في تل ��ك المملك ��ة يمنع اقتن ��اء هذه
الم�ش ��روبات ،وعل ��ى الرغم من �ش ��غل ع ��دد كبير من �ش ��بان المملكة في
�أماك ��ن تقدم هذه الأ�ش ��ياء وبين ��ي وبينكم ال �أعرف �إذا كان ��وا يتعاطونها
�أم ال .المه ��م �أنها مرفو�ض ��ة في غرفتي ال�ص ��غيرة ولك ��ن يمكن تهريبها
واحت�س ��ائها بحذر وال تن�س ��وا �أن موقع مملكتي و�سط حي �شعبي ون�سيت
�أن �أخبرك ��م �أن ن�ص ��ف �أه ��ل ه ��ذا الح ��ي يعملون ف ��ي التهري ��ب فلماذا ال
نجاريه ��م مرة واحدة على الأقل لن ن�ض� � ّر �أحداً بتهريبنا لزجاجة نبيذ
واحت�سائها والتحليق في جو رائع ،هل �سن�ضر �أحداً بالطبع ال!...
ويمكنك ��م الإح�س ��ا�س برع ��ب حقيقي لأنكم �ست�س ��معون �أ�ص ��واتاً عالية
�آتية من خارج غرفتي الخا�ص ��ة لأن �أحد الحا�ش ��ية في المملكة �س ��يكون
غا�ض ��باً جداً و�سيبد�أ بك�س ��ر كل ما يقع �أمامه وما عليكم �سوى الإن�صات
والده�شة ،نعم ،الده�شة ،و�ست�سمعون �شتائم مخزية �أرجوكم �أن ت�ص ّموا
�آذانكم كي ال ت�سمعوها �أو ...ال �أدري ماذا �أقول لكم ...ان�سوا...
ه ��ل ت ��ودون زيارت ��ي �س� ��أنتظركم وه ��ذا عن ��وان مملكتي :ح ��ي الب�ؤ�س،
الزاوية المهملة ،مملكة :طرائف من الأحياء الفقيرة.

عبثا ً �أح�ش ��ر ر�أ�سي في محا�ض ��رات الأدب في الع�صر الأموي ،ثم �أخرجه
بال جدوى ،ما لي وحر�ص عبد الملك على ال�س ��ير بخطا معاوية لإ�ض ��فاء
الطابع العربي على دولته؟!
م ��ا �ش� ��أني وح ��ركات الفتوح ��ات الت ��ي �أ�ض ��افت �أرا�ض � َ�ي جدي ��د ًة للدول ��ة
الإ�سالمية؟!
ربما �أنا جاهلية...ال..ال�...أنا �أع�شق الأدب الحديث ،ولن �أتابع الدرا�سات
العليا �إال في هذا المجال و..و..و...
و �أظ ��ل �أت�ص ��ارع وه ��ذا المق ��رر كلم ��ا نوي ��ت االقت ��راب م ��ن تل ��ك الحقبة
الزمنية.
قلي�ل ً�ا م ��ن الراحة يا فتاة ...رفقاً بنف�س ��ك�...إنه امتح ��ان فقط ،لكن...
�ألي� ��س م ��ن المعيب ر�س ��وبي ف ��ي امتحان مادة من ال�س ��نة الثاني ��ة وحملها
معي �إلى الدورة التكميلية للتخرج؟
ي�س ��ري الو�س ��ن �إلى عيني في هذا الخريف الأرجواني الرائع ،ويغازلني
ليتمكن مني كما تمكن الحب من قي�س ولبنى وطرحهما �صريعي الهوى،
ف�أ�سقط.... .
�سقيماً ال ي�صاب له دواء
�أ�صاب الحب مقتله فناحا
وعذبه الهوى حتى براه
كبري القين بال�سفن القداحا
فكان يذيقه جوع المنايا
ولو �أ�سقاه ذلك ال�ستراحا
وانهرت فوق �أوراقي ل�س ��اعة ربما �أو �أكثر ليوقظني بعدها �ص ��وت ارتطام
�أحدهم ب�شيء و�سقوطه على �أر�ضية غرفتي.
نه�ضت مذعورة لأجد رج ً
ال ممدداً مثل ملَ ٍك بعباءة بي�ضاء .
يا �إلهي من هذا ،كيف دخل غرفتي ،بل كيف دخل �سكن الفتيات الجامعي
دون �أن يراه �أحد؟!
ما الذي يرتديه ليبدو فار�ساً خرج للتو من كتاب الحكايات؟
�أنا �أحلم بال �شك ،لقد بد�أت �أهذي بالفعل.
�إنه يتحرك ..ماذا �س�أفعل لو ر�أته م�شرفة ال�سكن �،ستقتلني حتماً ،الحمد
هلل باب غرفتي مو�صد من الداخل...ربما دخل هذا الرجل من النافذة.
لن ي�صدقني �أحد� ،سيظن الجميع �أني �أدخلته ب�إرادتي.
اقترب ��ت م ��ن ذل ��ك الراق ��د الغائ ��ب ع ��ن هواج�س ��ي كله ��ا ،م�س ��حت وجهاً
�أ�سرني بمنديل معطر ،ر�ش�شت بع�ض الماء على وجهه دونما فائدة.
كان محموم� �اً وحرارت ��ه مرتفع ��ة ب�ش ��كل جنون ��ي فو�ض ��عت ر�أ�س ��ه عل ��ى
و�سادتي وبد�أت بو�ضع الكمادات الباردة على جبينه.....
الحمد هلل زميلتي في ال�سكن �سافرت لأيام ,لن �أدع �أحداً ي�شعر بوجوده .
�س ��هرت اللي ��ل �أق ��ر�أ ف ��ي وجهه �آيات من ال�س ��حر وق�ص ��ائد غ ��زل لم يبدع
مثلها ابن �أبي ربيعة عمر...
و�س ��رحت بخيالي �أفكر :ما الحكمة الإلهية من وجود هذا ال�ش ��خ�ص في
حياتي الآن� ،أنا الهاربة من قيودي و�سجن ذاتي المتمردة على م�شاعري...
كيف انح�شرت مع رجل �أجهله في غرفة؟

بعد �س ��اعاتٍ تطفل النور على �ص ��باحنا فزاده �ألقاً ،كانت عيناه تنفتحان
على عالمي ،ويراني لأول مرة وقد �صدمته تلك الفتاة الغريبة عنه ،كيف
ظهرت فج�أة في عالمه.
بدا �أكثر تما�س ��كاً مني ولم يتخل عن ر�ص ��انته ،عدل من و�ض ��عية جلو�سه
وكاد ي�س ��قط فاقترب ��ت من ��ه �أ�س ��نده ....،وانطل ��ق �ص ��وته بدرج ��ة التمك ��ن
والر�ص ��انة ذاته ��ا التي ظهرت في وجهه� ،س� ��ألني :من �أنت ي ��ا �أخت العرب،
وكيف و�صلت معك هذه الدار؟
�ضحكت وقلت� :أه ً
ال بك يا زميل....
�إذاً �أنت طالب �أو خريج من كلية الآداب �أي�ضاً.
لم يب ُد �أنه فهم كالمي ،ولكنه ع ّلق:
هل �أحلم....ما هذا الحلم الغريب؟!
ف�أردف ��ت :واهلل ي ��ا �أخا العرب ال �أعل ��م من الحالم فينا� ،أنا ليلى ...طالبة
ف ��ي كلي ��ة الآداب ق�س ��م اللغة العربية ،لدي مقرر واحد (الأدب في الع�ص ��ر
الأموي) و�أتخرج بعد ذلك.
_ تمهل ��ي ..تمهل ��ي ..م ��ا هذه اللهجة الت ��ي تنطقين بها...لم ا�س ��معها
يوماً من الأعراب؟
**
�أنت بالفعل زميل في ق�سمنا...
 �أن ��ا �ش ��اعر �أم ��وي ،هربت من حياتي و�ش ��عري بعدما تعر�ض ��ت للظلم واتجه ��ت نحو ال�ش ��ام لأعر�ض ما كان على الملك،مخلف� �اً ورائي حباً و�أه ً
ال
بانتظار عودتي من�صوراً .
ف�س�ألته :بما �أن لديك حبيبة فلم ال ت�سمعنا ماكتبت يا نابغة ع�صرك؟
 ع ��ن �أي نابغة تتحدثين؟ �أنا العامري....ولكن ما �ش� ��أنك وا�س ��مي،لقد�سافرت و�أعياني التعب و�سقطت عن ظهر ح�صاني..
**ووقعتَ في دياري كما تقول �أنتَ  ،وما �أجمله من وقوع!
لعله ارتقاء و�سمو..
فتابع وقد لمح �شغفاً في عيني زاد ا�ضطراب نب�ضات قلبي:
وها �أنا �أ�ستيقظ مع فتاة تداويني من عذاباتي دون �أن �أعلم.
�ص ��دمني كالمه وفكرت:ه ��ل ترانا هاربين حالمين التقيا في منت�ص ��ف
الطريق �إلى الحقيقة؟
وب ��د�أ ال�ش ��اعر الأموي يروي ق�ص ��ته بق�ص ��يدة �أنع�ش ��ت عروبتي و�أ�ش ��علت
لواعج �أ�شواقي لنف�سي التي افتقدتها،وعرفنا �أنا تائهان التقيا لغاية ما..
حاول ��ت م ��راراً فتح باب غرفتي لأخرج من هذا الحلم قبل �أن �أغو�ص في
بحاره دونما عودة،لكن الباب كان عالقاً.
ً
نظ ��رت �إلى نافذت ��ي التي انفتحت على جنات عدن لم �أره ��ا يوما�،أو ربما
جزي ��رة من ال�س ��حر ،فمفردات هذه اللوح ��ة الإلهية كان ��ت كثيرة،و�ألوانها
تبهر روحاً لم تعرف يوماً الرماد.
دعان ��ي فار�س ��ي للم�ض ��ي مع ��ه ،ف ��كاد قلب ��ي يتوقف�....أن ��ا محتاج ��ة هذا
الح ��ب ،روح ��ي ت�ش ��تاقه� ،إن ��ه يخرجني م ��ن تابوت رتاب� � ٍة �أمقته ��ا وماديات
تخنقني �إلى عوالم الروح التي ت�أ�سرني ،كما في الغزل العذري حيث يفنى
الج�س ��د وترتق ��ي الروحاني ��ات ،حي ��ث اليتج�س ��د الح ��ب رج ً
ال وام ��ر�أة ،بل
يغدو لقاء نب�ض روح بنب�ض روح.

لم �أقو على الرف�ض،فناقو�س القلب قد دق بحبه  ،لذا م�ض ��يت معه �إلى
عالمه.
ال �أع ��رف كي ��ف تل ��ون ثوب ��ي بالل ��ون ال ��وردي فج� ��أة  ،وطال ليل َ�ش ��عري ،
وانطل ��ق ل�س ��اني بعربي ��ة ف�صيحة�،ص ��رت �أميرة �أموي ��ة لفار�سي...عا�ش ��قة
عامرية..
ال �أعلم لكني بالفعل انف�صلت عن الع�صر الحديث بال�شك.
ووجدته �أميري و�شاعري ،وغرقت معه في كتبه و�أدبه ،بعدما وقعت في
غرام ثقافته ورقيه ،وع�شقت �صوته وكالمه الف�صيح.
كنت �أخو�ض في هذا الحب حتى الثمالة،نعم �إنها ن�ش ��وة الخمر التي لم
�أتذوقها �إال من بحور �شعره.
ولأن ��ه اليمك ��ن لأي �ش ��يء �أن يظ ��ل مثالي� �اً تماماً،كان الح ��زن رفيق حبي
خ�شي َة �صحو ٍة تبدد حلمي.
وددت النوم �أبداً لأظل مت�صلة به .
هم�س ��ت ف ��ي �أذن مع�ش ��وقي :ليت هذا ي�س ��تمر،ولكنه لن يفع ��ل ،نحن من
عالمين مختلفين.
رد ب�صوت �أدمنته حتى �أدماني:
ولك ��ن تجمعن ��ا روح واحدة تنب�ض بكل الجمال والحب والقيم �،إنه تعالق
بين روحينا لن ننف�صل عنه يوماً.
ً
 ولكن يا �ش ��اعري �أنت ويا �أميري�،س� ��أنه�ض حتما من غفوتي ،ولن تظلقربي.
ف�آه �أيها الم�سافر في ف�ضاء روحي كم �أرهقني �سفرك....
�أيها العا�شق لروحي �أ�ضناني ع�شقي لروحك وع�شقك �أدماني..
يا من ت�شظى يا�سمينك في دمي ....
كيف ال�سبيل �ﻷ لملم نزفك المحموم من بحور الزيزفون.....
وعيناك في كفي...وفي �أنفا�سي عطرك ....وقلبك في الوريد؟!
كيف �أيها الحب�....أيتها الروح....كيف �ألملمك؟!
مرت نظراته الدافئة على دمعاتي وت�ش ّربتها:
ابحث ��ي عن ��ي في كتبك ،في �أدبك :الحديث منه والقديم ،و�س ��تعلمين �أن
الأدب كالحب واح ٌد ال يتجز�أ.
اقرئيني في كل ق�ص ��ائد الع�ش ��ق ،واعلمي �أن روحي �س ��تكون معك دوماً..
�س�أظل مالكك الحار�س:
يهواك ما ع�شت الف�ؤاد ف�إن �أمت
يتبع �صداي �صداك بين الأقبر
اقترب �أميري يلملم دمعاتي وي�ش ��م عطر �ألمها ،فا�س ��تيقظت على �صوت
المنبه و�أنا �أتمتم ململم ًة دموعاً فا�ضت من روحي:
ً
كن ��ت �أدرك �أنك �أعظم من �أن تكون حقيقة،ولكني �أعلم �أي�ض� �ا ً�أنك �أجمل
مايمكن �أن يحدث لي.
عدت لمحا�ضراتي �أنغر�س في تربتها بعدما تج ّذر الأدب الأموي داخلي،
و�ش ��رعت �أقر�أ ب�ش ��غف باحثة عن �شاعر لن تطال و�صاله �إال على �صفحاتها
�...أو ربما ..ربما في جزيرة �أحالم انح�صرت ملكيتها با�سميهما.

إعـالن الجائزة التشجيعية التحاد الكتاب العرب
في مجال أدب األطفال ـ جائزة سليمان العيسى
يعل ��ن اتح ��اد الكت ��اب العرب ف ��ي الجمهوري ��ة العربية ال�س ��ورية ع ��ن �إطالق
الجائ ��زة الت�ش ��جيعية لالتح ��اد لع ��ام  2021ـ  2022ف ��ي مج ��ال �/أدب الأطفال/
وقيمتها  /1,000,000/ل� .س فقط مليون ليرة �س ��ورية مع درع تكريمي با�س ��م
اتحاد الكتاب العرب.
 1ـ �شروط ّ
التر�شح للجائزة الت�شجيعية:
�أ ـ �أن يتميز الإنتاج الأدبي المقدم بم�ستوى متميز وقيم فنية جيدة.
ب ـ �أن يتناول مو�ض ��وعات ذات ت�أثير �إيجابي في الأو�س ��اط الأدبية والثقافية
واالجتماعية...
ج� �ـ ـ �أن تك ��ون الأعم ��ال المقدمة ِّ
مب�ش ��رة بموهبة واعدة �أو بم�ش ��روع �إبداعي
متميز.
د ـ �أن يك ��ون حج ��م العم ��ل �أكث ��ر من مئة �ص ��فحة من القطع المتو�س ��ط (14
× )20
هـ ـ �أن يكون توجهه ــ وال �سيما في �إنتاجه ــ غير متعار�ض مع �أهداف االتحاد.
د ـ �أن يكون من مواطني الجمهورية العربية ال�سورية� ،أو ممن في حكمهم.
ي ـ �أن يكون العمل غير من�شور ب�أيّ و�سيلة ورقية �أو �إلكترونية.
و ـ ال يقبل طلب من نال جائزة الدولة التقديرية �أو الت�شجيعية.
ز ـ ال يزيد عمر المتقدم للجائزة على خم�سة وخم�سين عاماً في عام التقدم
للجائزة.
ط ـ ُيعَدُّ الذين تقدموا للجائزة عام  2021متقدّمين حكماً ب�أعمالهم ويحقّ

لك ّل منهم التقدم بعمل جديد يلغي ال�سابق.
 2ـ يتم التر�شيح للجائزة خالل الفترة الممتدة من  4/1لغاية 2022/9/30م،
وتقبل التر�شيحات من الجهات الآتية:
ّ
مر�شح واحد للجائزة
		
�أ ـ المكتب التنفيذي
ّ
مر�شح واحد لكل جمعية
		
ب ـ جمعيات االتحاد
ّ
مر�شح واحد لكل فرع.
		
ج ـ فروع االتحاد
ّ
مر�شحان اثنان
		
د ـ مجل�س االتحاد
هـ ـ ال يجوز تر�شيح المتوفى وال المتقاعد والم�شارك والمر�شح.
كم ��ا يح ��ق لأيٍّ كان �ض ��من ال�ش ��روط المطلوب ��ة �أع�ل�اه �أن ير�س ��ل �إنتاجَ � � ُه
للم�شاركة بالجائزة �إن لم تر�شحه �إحدى الجهات ال�سابقة.
 3ـ ال يح ��ق لع�ض ��و المكت ��ب التنفيذي القائم على ر�أ�س عمله تر�ش ��يح نف�س ��ه
للجائزة.
قطعي.
 4ـ قرار لجان التحكيم
ّ
 5ـ يرفق طلب التر�ش ��يح بن�س ��ختين م ��ن الإنتاج المطبوع ورقياً مع ال�س ��يرة
ّ
للمر�شح مكتوبة بخط يده وبموافقته على التر�شيح.
الذاتية
 6ـ ت�ش ��كل لجن ��ة تحكي ��م للجائ ��زة م ��ن ثالث ��ة �إلى خم�س ��ة �أع�ض ��اء ي�س ��ميهم
المكت ��ب التنفي ��ذي �س ��نوياً م ��ن دون الإع�ل�ان عنه ��م ،وال يج ��وز �أن يك ��ون من
بينه ��م �أحد المر�ش ��حين للجائزة في العام ذاته ،وتق ��وم اللجنة بفح�ص �أعمال
المر�شحين الذين ُتحوِّل رئا�س ُة االتحاد طلباتهم و�إنتاجهم �إليها.

 7ـ ت�ض ��ع اللجن ��ة تقريراً معل ً
ال بنتيجة �أعمالها يوقع عليه �أع�ض ��ا�ؤها كافة،
وتمار� ��س �ص�ل�احياتها وتعقد اجتماعاتها وفق ما يحدده قرار ت�ش ��كيلها الذي
ي�ص ��دره رئي�س االتحاد �أ�ص ��و ًال ،وذلك بنا ًء على قرار المكتب التنفيذي وقرار
اللجنة.
 8ـ تعل ��ن نتائ ��ج التحكي ��م بق ��رار يوقع ��ه رئي�س اللجن ��ة ورئي� ��س االتحاد بعد
اطالع المكتب التنفيذي وم�صادقته.
 9ـ يح ��ق للمكت ��ب التنفيذي �إلغاء تر�ش ��يح �أي مر�ش ��ح ال تتوافر فيه �ش ��روط
الجائزة قبل �إر�سال الأعمال الم�شاركة �إلى لجنة التحكيم.
 10ـ تق ��دم الجائ ��زة للفائ ��ز في حفلٍ ع ��امّ� ،أو في �أثناء انعق ��اد الدورة العادية
للم�ؤتمر ال�سنوي لالتحاد.
 11ـ ُتر�سل الأعمال الم�شاركة �إلى العنوان التالي:
اتحاد الكتاب العرب� /أوتو�ستراد المزة /مقابل ق�صر العدل.
دم�شق في 2022/ 3/ 1

رئي�س اتحاد الكتاب العرب

كلمة أخيرة
كتبها :توفيق أحمد
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جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:

د.حممد احلوراين
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئيـــ�س التحريــر:

�أ .توفيق �أحمد
مديـــر التحريــر:

د.عبد اهلل ال�شاهر
�أمينا التحرير:

جناح �إبراهيم ،داود �أبو�شقرة
هيئـة التحريـر:
حممد ح�سن العلي ،عيد الدروي�ش،
فايزة دا�ؤد� ،سليمان ال�سلمان،
د� .إبراهيم �ســـــعيد ،حممد احلفري،
معاوية كوجان� ،أو�س �أحمد �أ�سعد
الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمئة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص .ب( - )3230هاتف -6117241
- 6117240فاكس  -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242

www.awu.sy

E-mail : alesboa2016@hotmail.com

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

عيسى ّفتوح
من (مشتى الحلو) إلى دمشق ..إلى العالم
المْر ِج ُع في اللغة العربية والنبيل واألصيل
َ
الكاتب والناقد والمترجم
إنه أديب من بالدي

ف ��ي كتابه ��ا (�شخ�ص ��يات ف ��ي الخاط ��ر) َك َت َب ��تْ عن ��ه
الأديب ��ة الكبيرة كوليت خوري ف�ص�ل ً�ا كام ً
ُ
نقتطف
ال
من ��ه( :عي�س ��ى ف ّت ��وح يحي ��ط ب ��الأدب العرب ��ي ،يُتق ��ن
قواع� � َد اللغ ��ة بل م ��ن الممك ��ن �أن نعتب ��ر ُه مرجعاً في
�خ�ص �صادق و�ص ��ريح ..ويتم َّت ُع بمزايا
اللغة ..وهو �ش � ٌ
اجتماعي ��ة م�ش ��كورة ..مخل� ��ص لأ�ص ��دقائه وه ��و ال
ين�س ��ى م َْن يَم ُّد له يداً وقت الحاجة ..وهو رفي ُق دربٍ
طويل مزه ٍر �شائكٍ  ..دربِ الأدب).
وعي�س ��ى فتوح وبعد ع َْ�ش ��ر �س ��نواتٍ م ��ن والدته ُنكب
بوف ��ا ِة وال ��ده المفاجئ ��ة ت ��اركاً في عهدة والدته �س ��تة
�ص ��بيان وابنتي ��ن ..ف ��ي ع ��ام  1949م غ ��ادر مدر�س ��ة
القرية التي كانت �أ�شبه بحب�س �ضيق وق�صد المدر�سة
الر�س ��مية الوحيدة التي كانت في م�شتى الحلو ،وبعد
�إج ��راء اختب ��ار ل ��ه ،ر�أت المدر�س ��ة �أ ّن م�س ��تواه العلمي
ينا�س ��ب ال�ص ��ف الخام� ��س االبتدائ ��ي .بع ��د ح�ص ��وله
عل ��ى �ش ��هادة الدرا�س ��ة الإعدادي ��ة ع ��ام  1953م ف َّكر � ْأن
ي�ص ��بح مع ِّلم� �اً في المدار� ��س االبتدائي ��ة ليتغلب على
الم�ش ��كلة المادي ��ة ،ولأخي ��ه الأكب ��ر ال ��ذي حَ � � َّل مح� � َّل
والده دو ٌر كبي ٌر في تن�شئة عي�سى وتعليمه والت�ضحية
من �أجل جميع �أفراد الأ�سرة وفي خريف عام/1954/
َ
دخ َل ثانوية (الآ�س ��ية) الخا�صة في دم�شق ..نجح في
االمتح ��ان ال ��ذي يخ ِّول ��ه الدرا�س ��ة في اللغ ��ة العربية
ف ��ي الجامعة ،عم ��ل بالتدري�س والدرا�س ��ة لي�س ��تطيع
مواكب ��ة العي� ��ش و�ش ��راء �أكب ��ر كمي ��ة م ��ن الم�ص ��ادر
والمراج ��ع التي احتاجها في درا�س ��ته و�أ�ص ��بحت نواة
مكتبت ��ه ف ��ي الم�س ��تقبل ..وق ��د ن ��ال ر�ض ��ى وتقدي ��ر
�أ�س ��اتذته ف ��ي كلي ��ة الآداب مث ��ل �س ��عيد الأفغان ��ي،
والدكتور �ش ��كري في�صل ،والدكتور �ص ��بحي ال�صالح،
والدكتور �صالح الأ�شتر ،رحمهم اهلل جميعاً.
ف ��ي ع ��ام  1960ن ��ال �ش ��هادة الإج ��ازة ف ��ي �آداب اللغة
العربي ��ة وعلومه ��ا ،بعدها نال �ش ��هادة الدبلوم العامة
ف ��ي التربي ��ة ..وغ ��ادر دم�ش ��ق ف ��ي �أيل ��ول ع ��ام ،1961
متنق�ل ً�ا بي ��ن ث�ل�اث محافظ ��ات للتدري� ��س فيها هي:
�إدلب وطرطو�س والالذقية.
يحتف ��ظ حتى اليوم في مكتبت ��ه الكبيرة التي تزيد
على �س ��تة �آالف كتاب؛ ب�أول كتاب ا�ش ��تراه عام ..1954
ت ��ردد �إل ��ى دار الكت ��ب الوطني ��ة «الظاهري ��ة» بدم�ش ��ق
وكان لها ف�ضل كبير على تكوين ثقافته..
ف ��ي ع ��ام  1956تع ��رف عل ��ى ال�ش ��اعر الراح ��ل �أحمد
الجن ��دي وكان م�ش ��رفاً على تحرير ال�ص ��فحة الأدبية
ف ��ي جري ��دة «االتح ��اد» وق ��د ُن�ش ��ر ل ��ه مقال ف ��ي تلك
الجري ��دة ف ��ي الع ��دد رق ��م  391وتاريخ  /14/ت�ش ��رين
الأول ع ��ام  ..1956عندما دخل عي�س ��ى ف ّتوح الجامعة
تع ��رف عل ��ى مجموع ��ة م ��ن ه ��واة الأدب و�ش ��كلوا معاً
رابط ��ة كان منه ��ا� :ص ��ابر فلح ��وط ،ومحم ��د عمران،
ومالح ��ة الخان ��ي ،وع ��ادل �أب ��و �ش ��نب ،وولي ��د قنب ��از،
وجورج جبور ،وغادة ال�س ��مان وغيرهم ،وقد �ساعدهم
جميع� �اً الأ�س ��تاذ ا�س ��كندر لوق ��ا بالن�ش ��ر ف ��ي جري ��دة:
«الجمهور»
كم ��ا ن�ش ��ر عي�س ��ى فت ��وح كتاباته ف ��ي ع ��دد كبير من
الجرائد ال�سورية والعربية.
عي�سى فتوح
ول ��د ف ��ي  1935 /6/3ف ��ي م�ش ��تى الحل ��و بمنطق ��ة
�صافيتا ـ محافظة طرطو�س.
تلق ��ى درا�س ��ته االبتدائي ��ة والإعدادية ف ��ي الكفرون
وم�ش ��تى الحلو ،والثانوية في دم�ش ��ق ،نال الإجازة في

�آداب اللغ ��ة العربية وعلومها من كلية الآداب بجامعة
دم�ش ��ق ع ��ام  ،1960والدبل ��وم العام ��ة ف ��ي التربية من
كلية التربية عام .1961
عم ��ل ف ��ي التدري�س بي ��ن عام ��ي  1958ـ  .1982عمل
مح ��رراً في مجلت ��ي الجن ��دي  ،1964والمعلم العربي
 ،1973ورئي�س� �اً لتحرير مجلة �صوت المعلمين ،1982
ثم �أميناً لتحرير مجلة بناة الأجيال حتى .1966
انت�س ��ب �إلى اتح ��اد الكتاب العرب ع ��ام  ،1970وعمل
�أمين �سر جمعية النقد الأدبي فيه عدة �سنوات� ،شارك
في م�ؤتمر الأدباء العرب الذي عقد في دم�شق.
نال ميدالية ال�ش ��اعر نيكوالي فاينزاروف الذهبية
من بلغاريا وميدالية ال�صداقة الف�ضية بين ال�شعوب
م ��ن �ألمانيا ،و�ش ��هادتي تقدير م ��ن المكتب التنفيذي
لنقابة المعلمين ،و�ش ��هادة تقدير م ��ن وزارة الثقافة،
و�شهادة تكريم من منظمة طالئع البعث.
نال �ش ��هادة تقدير ودرع اتحاد الكتاب العرب في 11
�ش ��باط عام  ،2007ونال درع معجم البابطين ل�ش ��عراء
العربي ��ة م ��ن الكويت عام  ،2009ع�ض ��و هيئ ��ة تحرير
مجلة(ال�ض ��اد) بحلب وع�ض ��و هيئة الم�ست�شارين في
مجلة (الثقافة) بدم�شق.
زار بلغاري ��ا و�إ�س ��بانيا وهولن ��دا وبلجي ��كا و�ألماني ��ا
والأردن.
ن ��ال �ش ��هادة تقدي ��ر ودرع اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب
./2019/
�أ�صدر حتى الآن �أربعين كتاباً بين ُم�ؤَ َّلف ومترجَ م..
كما �أ�ص ��درت ل ��ه مكتبة لبنان مو�س ��وعة (�أدباء العرب
المعا�صرين) ومو�سوعة (�أديبات العرب المعا�صرات)
ع�ش ��ر كتاباً
�ص ��در للم�ؤلف ف ��ي �أدب الأطف ��ال �أربعة َ
منها:
1ـ عندم ��ا ج ��اءت ع�ص ��افير ال ��دوري ـ �ش ��عر مترجم ـ
ليدا ميليفاـ وزارة الثقافة .1975
2ـ مدر�س ��ة اللقلق ـ ق�ص ���ص وحكايات مترجمة ـ عدد
من الكتاب ـ وزارة الثقافة.1977
 3ـ الف�أ� ��س الذهبي ��ة ـ ق�ص ���ص وحكاي ��ات مترجم ��ة ـ
�أنجل كاراليت�شف ـ وزارة الثقافة .1977
 4ـ دنيا الحكايات ـ ق�ص ���ص وحكايات مترجمة ـ عدد
من الكتاب ـ وزراة الثقافة .1978
 5ـ النم� ��س الوفي ـ ق�ص ���ص وحكايات مترجمة ـ عدد
من الكتاب ـ وزارة الثقافة . 1979
في الدرا�سات والنقد �صدر له حوالي ثالثين كتاباً
منها:
ـ �أديب �إ�سحق باعث النه�ضة القومية ـ اتحاد الكتاب

العرب ومجلة العرفان ـ دم�شق وبيروت .1976
ـ درا�س ��ات ف ��ي الأدب والنق ��د ـ اتح ��اد الكت ��اب العرب ـ
دم�شق .1991
ـ �ش ��موخ ف ��ي ال�ض ��باب (م ��ن �أع�ل�ام الأدب العرب ��ي
الحدي ��ث في �س ��ورية والمهج ��ر) دار المن ��ارة ـ بيروت
ودم�شق .1992
ـ �أديب ��ات عربي ��ات ـ الج ��زء الأول ـ الن ��دوة الثقافي ��ة
الن�سائية ـ دم�شق .1994
ـ م ��ن �أع�ل�ام الأدب العربي الحدي ��ث ـ الجزء الثاني ـ
دار الفا�ضل ـ دم�شق .1994
ـ ال�ص ��الونات الن�سائية الأدبية في الع�صر الحديث ـ
دار المنارة ـ دم�شق وبيروت .2002
ـ �أديبات عربيات ـ الجزء الثاني ـ دار طال�س ـ دم�ش ��ق
.2002
ـ وج ��وه م�ض ��يئة ف ��ي الأدب العرب ��ي الحدي ��ث ـ دار
كيوان ـ دم�شق .2003
ـ درا�س ��ات ف ��ي تاري ��خ الأدب الحدي ��ث ـ دار كي ��وان ـ
دم�شق .2003
ـ �أديب ��ات عربي ��ات ـ الج ��زء الثالث ـ دار كيوان دم�ش ��ق
.2004
ـ �أدباء في الذاكرة ـ دار كيوان ـ دم�شق .2004
ـ �شخ�صيات �أدبية ـ دار كيوان ـ دم�شق .2005
ـ محا�ض ��رات ف ��ي تاريخ الأدب العرب ��ي الحديث ـ دار
كيوان .2006
ـ �أدباء معا�صرون ـ دار كيوان ـ دم�شق .2007
ـ مخت ��ارات م ��ن ال�ش ��عر العالمي ـ دار كيوان ـ دم�ش ��ق
.2007
ـ ح�ص ��اد ال�س ��نين (مقاالت في الأدب والنقد واللغة
والتربية واالجتماع) ـ دار كيوان ـ دم�شق .2007
ـ ب ��وح الذكري ��ات (مقطوع ��ة وجداني ��ة) ـ دار كيوان ـ
دم�شق .2008
ـ �أديب ��ات عربي ��ات ـ الجزء الرابع ـ دار كيوان ـ دم�ش ��ق
.2008
لقد بلغ عدد كتبه المطبوعة والمن�ش ��ورة حتى عام
2018م �أربعي ��ن كتاب� �اً بي ��ن ُم�ؤ َّل ��ف ومترجَ ��م� ،إ�ض ��اف ًة
�إل ��ى مو�س ��وعتين كبيرتي ��ن �ص ��درتا في الع ��ام 2021م
ع ��ن (مكتبة لبن ��ان) في بيروت هما« :مو�س ��وعة �أدباء
العرب المعا�صرين» التي َ�ض َّمتْ � 256أديباً ،ومو�سوعة
«�أديب ��ات الع ��رب المعا�ص ��رات» الت ��ي �ض ��مت /203/
�أديب ��ات ،وق ��د اخت ��ار الأدب ��اء والأديب ��ات م ��ن ثالث ��ة
ع ََ�ش� � َر ُقطراً عربياً� :س ��ورية ،لبنان ،فل�سطين ،الأردن،
م�ص ��ر ،العراق ،الكويت ،الإمارات ،ال�س ��عودية ،تون�س،
الجزائر ،المغرب ،ليبيا..
وفي الحقيقة لي�س ب�إمكاننا وفي �صفح ٍة واحد ٍة من
ه ��ذه الجري ��دة الإحاطة بالم�س ��يرة الحافل ��ة للأديب
الكبي ��ر عي�س ��ى فت ��وح ،ولكنن ��ا حاولن ��ا �أدا َء واجبن ��ا
الثقاف ��ي المعرف ��ي والأخالق ��ي تج ��اه ه ��ذا الأدي ��ب
الذي �صَ � � َر َف ُع ُم َر ُه في خدم ِة العل ��م والمعرفة ،علماً
�أ َّن� � ُه واجه �ص ��عوبات كبير ًة منذ نعوم� � ِة �أظفاره في كل
مناح ��ي الحي ��اةْ ،
ولكن �إ�ص ��را ُر ُه على خدم ِة الر�س ��الة
ً
ً
النبيل ��ة جعله �أن يكون ا�س ��ما كبي ��را على لوح ِة الذين
تركوا ب�صماتٍ عميق ًة في م�سيرة الفكر والأدب ّ
والفن
والحياة..
نتمنى لأديبنا الكبير عي�س ��ى فتوح العافية والعطاء
وال�سالم.

