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�ش��بُع �ش��نوات، والحرُب على اليمن تزداُد ُعنفًا واإرهابًا. �ش��بُع �ش��نوات، و�ش��عُب اليمن يزداُد 
كًا بدفاعه عن اأر�شه وثوابته. �شبُع �شنوات، والق�شيُة الفل�شطينية  اإ�شرارًا على مبادئه وَتم�شُّ
ت��زداُد ح�شورًا ور�شوخًا في وجدان ال�شعب اليمنّي وذاكرت��ه العربّية الأ�شيلة. �شبُع عجاف، 
والمجتم��ُع الدولّي ي��زداُد انحيازًا اإلى القاتل ودفاعًا عنه، رغب��ًة في الح�شول على مزيٍد من 

الّنفط والمال العربّيين. �شبُع �شنوات مريرة، والنظاُم 
الر�شميُّ العربّي يزداُد َت�َشْرُذمًا و�شياعًا وعجزًا اأماَم 
��ارًا ب�شب��ب �شعف  الُج��رح اليمن��ّي ال��ذي ل ي��زاُل َنغَّ
ه��ذا النظ��ام وابتعاده عن كلِّ م��ا من �شاأِن��ه اأن ُي�شِهَم 
 ف��ي وحدة الأّم��ة والدفاع عن ق�شاياه��ا الم�شيرية.

نع��م، اإنها �شب��ٌع عجاف، ل��م ُتنِت��ْج اإّل الّدم��اَر والقتَل 
لأبن��اء اليم��ن، وهي ح��رٌب، على الرغم م��ن دموّيتها 
واإجرامه��ا واإرهابه��ا، اإّل اأنه��ا جعلت ال�شع��َب اليمنيَّ 
��كًا بثوابت��ه ومبادئ��ه وقيم��ه النبيلة في  اأكث��َر تم�شُّ
والخ�ش��وع  الُخن��وع  وَرْف���ضِ  نف�ش��ه،  ع��ن  الظل��م  ردِّ 
ول، يا  لل�ّشيا�ش��ات العدوانّي��ة، وق��د اأ�شه��َم بع�ُض ال��دُّ
للأ�ش��ف، اإل��ى جان��ب الكي��ان ال�شهيون��ّي، ف��ي تدمير 
وبن��اُه  ُموؤ�ّش�شات��ه  ��ْرِب  و�شَ اأهِل��ه،  وتجوي��ع  اليم��ن، 
التحتي��ة، رغب��ًة ف��ي ال�شيط��رة عل��ى ُمق��ّدرات ه��ذا 
ال�شع��ب العظي��م، وَجْع��ِل اليم��ن منطق��ًة م��ن مناطق 

ال�شيط��رة والنف��وذ ال�شهيونّي، و�شاحًة م��ن �شاحات تنفي��ذ الُمخّططات الغربّي��ة والرجعّية 
ف��ن الحربية ل�شم��ان بقاِء باب  العربّي��ة، وتتاأك��د ه��ذه التهدي��داُت ال�شهيونية باإر�ش��ال ال�شُّ

المن��دب خاليًا من التهدي��دات والُم�شايقات »الحوثّية« ح�شَب المزاعم ال�شهيونية والتي ُتهّدُد 
 م��ا قِيمَتُ��هُ خم�شة ع�شر ملي��ار دولر، ُممّثلًة بال�شحن البحرّي ال�شهيون��ّي قبالَة �شواحل اليمن.

ول العربية، اأّن هذه الُمخّططات  لقد اأثبتت الأحداُث في ليبيا و�شورية واليمن وغيرها من الدُّ
محكوم��ٌة بالهزيم��ة والإخف��اق. كيَف ل، وق��د اأدَرْكنا ارتباَطه��ا بالم�شروع ال�شهيون��ّي الغربّي 

ِفها حلقًة من حلقات التاآمر على ُقوى الُمقاومِة في المنطقة؟! وُموؤازرته لها بَو�شْ
ِع  لِم والإرهاب عن ال�شعب اليمنّي، وَو�شْ رفاء جميعًا لأجِل رفِع الظُّ اآَن الأواُن لت�شاُفِر ُجهوِد ال�شُّ
ه��م يعتقُد ب��اأنَّ الُقّوَة والبط���َض والإرهاَب  ح��دٍّ لهمجّي��ة الح��رب الدموّية علي��ه، واإذا كاَن بع�شُ
م��ن �شاأنه��ا اأن ُت�شِع��َف ال�شعَب اليمن��ّي، وُتجِبَرُه على الر�ش��وخ لمطالب العدّو، ف��اإنَّ هذا اعتقاٌد 
ُمجاِنٌب للحقيقة وال�شواب، فال�شعُب الذي �شبَر �شبَع �شنوات مريرة، وقّدَم كثيرًا من الت�شحيات 
ه��داء، ل ُيمِك��ُن اأن يتخّلى عن ثوابت��ه، واأْن َيتُرَك �شلَح��ُه اإّل بتحقيق الن�شر  والآلف م��ن ال�شُّ
واإجب��ار الع��دو على ال�شتجابة اإلى مطالب��ه الم�شروعة، ومن واجِبنا جميع��ًا، ُمثّقفيَن واأدباء، 
اأن نقَف �شّفًا واحدًا اإلى جانب ال�شعب اليمنّي في ن�شاله لأجِل رفِع الظلم الواقع عليه، ولأجِل 
تحقيق ا�شتقلِله ونيِل ُحقوِقِه ووحدة اأرا�شيه، بعد �شبع �شنوات من الحرب العبثية التي تفوح 

منها رائحة النفط الممزوجة  برائحة دم اأطفال ال�شعب اليمني و�شبانه ون�شائه و�شيوخه.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

سبٌع عجاٌف 
من الحرِب على 

الشعب األبّي
آَن األواُن لتضاُفِر ُجهوِد 

رفاء جميعًا ألجِل  الشُّ

لِم واإلرهاب  رفِع الظُّ

عن الشعب اليمنّي



اآدب جمي��ل يغ��زو  الر�شائ��ل  اأدب 
القلوب ويوثق الأ�شواق ويحمل اإلى 
الآخر مكنون��ات النف���ض ولواعجها 
باأن��ه فن المكاتب��ات والتر�شل الذي 
ل��م نره ف��ي حياتن��ا الأدبية ول في 
حياتن��ا العامة، فلم��اذا تراجع هذا 
الن��وع م��ن الكتابة وماه��ي الأ�شباب 
الت��ي اأدت اإل��ى تعث��ره ف��ي ع�شرن��ا 
الحا�ش��ر، وه��ل نح��ن بحاج��ة اإليه 
كو�شيل��ة تك�ش��ف لنا عم��ا يجول في 

جوانياتنا وحيواتنا الخا�شة.
ه��ذه الأ�شئل��ة وغيره��ا ت��دور في 
الذه��ن حي��ن نرج��ع بذاكرتن��ا اإلى 
الوراء قلي��ًل حين تج��د �شخ�شيات 

اأدبية وقادرة ومفكرين و�شيا�شيين قد تعاملوا مع هذا النوع من الأدب واأودعوا 
في��ه لواعج ع�شقهم والم�شك��وت عنه في دواخلهم وق��د باحوابه على �شفحات 
اأوراقه��م وتركوه��ا عواطف تلتهب لت�شل اإلى محبيه��م فت�شعل فيهم نار الحنين 

وال�شوق اإلى لقياهم.
ل��م يقت�ش��ر اأدب الر�شائل عل��ى الحب والغرام فق��د تع��ددت اأغرا�شه و�شمت 
اأهداف��ه فكان��ت ر�شائ��ل �شيا�شي��ة وفكرية واجتماعي��ة واأدبية، وق��د ترك لنا 
ه��ذا النوع من الآداب اإرثًا جميًل ف��ي اأدب الر�شائل يمكن اأن ننهل منه ونتعامل 
مع��ه عل��ى اأنه جن���ض اأدبي في��ه من الذاتي��ة اأكثر م��ن المو�شوعي��ة والذاتية 
ف��ي الأدب تحمل �شدق الم�شاع��ر وخلجات النف�ض دون تزوي��ق اأو ت�شنع �شيما 
ونح��ن الي��وم في ع�شر الوجبات الجاهزة التي اأ�شبح فيه��ا كل �شيء م�شنعًا بما 
فيه��ا العواطف والأحا�شي�ض، فاإلى اأي م��دى يمكن اأن نعيد توازننا ونتخل�ض من 
هجم��ة الوجب��ات الجاهزة كي تبق��ى م�شاعرنا بعيدًا عن التغلي��ف والما�شكات 

والزهور ال�شطناعية.
ه��ي دع��وة لنقاء النف���ض فالعواط��ف والأحا�شي�ض حي��ن ن�شكبها عل��ى الورق 
ن�شع��ر اأنن��ا اأفرغنا م��ا بداخلنا من عواط��ف غير قابلة للتزيي��ف اأو المراوغة 

والخداع دام ودكم.

قضايا وآراء
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 كتبها: د. عبد الله الشاهر
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أدب 
الرسائل 

لم يقتصر أدب 
الوسائل على 

الحب والغرام 
فقط تعددت 

أغراضه وسمت 
أهدافه

  عرض وتقديم د. وليد السراقبي

  كتب: نبيل فوزات نوفل

 كتب: د. صياح فرحان عزام

 كتب: د. رحيم هادي الشمخي

كنت قد عرفت هذ� �لكتاب منذ زمن بعيد، و�قتب�ست منه بو�ساطة �أحد 
اً في مبحث لي �ساركت به في �أحد �لموؤتمر�ت �لعلمية، وكم  �لمر�جع ن�سّ
كنّلّلّلت �أتمنّلّلّلى �أن �أح�سّلّلّلل على �لكتاب في لغته �لأ�سّلّلّللية موؤمّلّلّلّأً �أن �أترجم 
بع�سّلّلّله �أو كله منفرد�ً �أو م�سّلّلّلاركاً، وبعد مرور �سّلّلّلنو�ت �ُسّلّلّلعدت بالح�سّلّلّلول 
عليه ُمترجماً، فاأحببت �أن �أ�سرك �لقّر�ء �لكر�م باإطألة على بع�ض �أفكار 
منه على �سّلّلّلفحات مجلة �لأ�سّلّلّلبوع �لأدبي، �إذ ل يت�سّلّلّلع �لمقام �إلى عر�ض 
ف�سّلّلّلوله كلها. على �أنني �سّلّلّلاأعود �إلى ��سّلّلّلتكمال عر�ض بقية �لف�سّلّلّلول في 

قابل.
�أمّلّلّلا �لموؤلّلّلّلف: فهّلّلّلو عالّلّلّلم فّلّلّلي �للغّلّلّلة، و�سّلّلّلاحب مو�سّلّلّلوعة »كيمبّلّلّلردج 
ولّلّلّله  م(«،   1997( �سّلّلّلنة  طبعهّلّلّلا  و�أُعيّلّلّلد   ،1987 �سّلّلّلنة  �ل�سّلّلّلادرة  للغّلّلّلة 
»مو�سّلّلّلوعة كيمبّلّلّلردج للغة �لإنكليزيّلّلّلة، 1995 م«، و«�للغّلّلّلة �لإنجليزية لغة 
ر مجأت، ومحا�سّلّلّلر، ح�سّلّلّلل على رتبة  عالميّلّلّلة/1997 م(«. كاتب، ومحرِّ
�لإمبر�طوريّلّلّلة �لبريطانيّلّلّلة عّلّلّلام 1995 م، ويرمّلّلّلز لهّلّلّلا بّلّلّلّلّل ) OBE(، لما 

قّدمّلّلّله مّلّلّلن جهود في خدمة �للغّلّلّلة وتعليمها. وله �أكثر من مو�سّلّلّلوعة غير 
ما ذكرنا �آنفاً، وقد طبع بع�سها غير طبعة.

ينق�سم �لكتاب �إلى �لأق�سام �لآتية: 
مة �لمترجم. �أ- مقدِّ
ب - تمهيد �لموؤلف.

ج-خم�سة ف�سول
د-خاتمة.

هّل - �لملحق.
و- �لمر�جع.

ز- فهر�ض �للهجات و�للغات و�لعائأت �للغوية و�لمجموعات �لعرقية.
ح-فهر�ض �لموؤلفين و�لمتحدثين.

ن مقدمة �لمترجم جملة من �لأفكار: تت�سمَّ
اأهمية الق�شايا التي يطرحها الموؤلف.

�إ�سهام �لموؤلف “د�ود كري�ستال” في ر�سم خارطة �لأخطار �لتي تترب�ض بلغات �لعالم .
دة. تقديم �سرد مف�سل ل�سبل �لحفاظ على �للغات �لمهدَّ

�سرورة و�سع معايير و��سحة تطبَّق على �للغات كافة، وتبيان حاجات هذه �للغات من �لجهود 
�لمختلفة للحفاظ عليها حيَّة، و�إبعاد �سبح �لموت عنها.

ى �لآن بّل”�لل�سانيات”. منزلة موؤلف �لكتاب في �لدر�ض �للغوي، �أو ما ي�سمَّ
ح �لموؤلف �أن �أكثر �لعو�مل �سوقاً للغة �إلى �لنقر��ض: يو�سِّ

��ستعمال لغة �أخرى وهذ� يوؤدي �إلى ثنائية �للغة.
فتك �للغة �لأجنبية باللغة �لأم، وحلولها محلها في غالب �لمجالت، ول �سيما عند �ل�سباب.

ت�سّلّلّلحيح ما تلبَّ�ض من خطاأ عند �لنا�ض بظنهم �أن قلة عدد �للغات يعّزز �لتو��سّلّلّلل، و�أن كثرتها 
تف�سّلّلّلي �إلى �ل�سّلّلّلر�ع و�لخّلّلّلأف، وقد غاب عن �أذهانهم �أن حروباً قامّلّلّلت بين متكلمي لغة و�حدة 
فّلّلّلي غيّلّلّلر مّلّلّلا بقعة من �لعالّلّلّلم. وفي مقابل ذلك ثمّلّلّلة بلد�ن متعّلّلّلددة �للغات يعي�ض �أهلها ب�سّلّلّلأم 

وطماأنينة.
ت�سحيح �لخطاأ �ل�سائع �أن كثرة متكلمي لغة ما هي �للغة �لغالبة وهذ� يتنا�سى �أن حياة �للغة 

وموتها توؤثر فيهما عو�مل مت�سابكة من �سيا�سية، و�قت�سادية، وغيرهما.
*�لتمهيد: يتمحور “تمهيد” �لموؤلف حول �لموؤتمر �لدولي لل�سانيات �لمعقود في “كيبيك” 
�سنة 1992 م، و�تفاق هوؤلء �لعلماء �لل�سانيين على �أن لّل”�ليون�سكو” و�جباً عظيماً وطارئاً لدعم 
�لبر�مج �للغوية لو�سّلّلّلف �أنماط �لقو�عد، و�إعد�د �لمعاجم و�لن�سو�ض، �سعياً �إلى ت�سجيل �لآد�ب 
�ل�سّلّلّلفهية لكثيّلّلّلر مّلّلّلن �للغات �لتي لّلّلّلم تحَظ بالمد�ر�سّلّلّلة، �أو تلك �لتي لّلّلّلم ُتوثَّق توثيقّلّلّلاً كافياً، �أو 
ي  ّلّلّلت �لجمعيّلّلّلة �لعامة �سّلّلّلنة 1993 م م�سّلّلّلروعاَ �ُسّلّلّلمِّ دة بالنقر��ّلّلّلض، و��سّلّلّلتجابًة لذلّلّلّلك؛ تبنَّ �لُمهّلّلّلدَّ
دة”، وبعد ذلك  دة بالنقر��ض”، و�سمنته “�لكتاب �لأحمر للغات �لمهدَّ بّل”م�سروع �للغات �لمهدَّ

�سدر تقرير ُموؤّد�ه:
وفي و�سفها”. �للغات،  �نقر��ض  دون  �لحوؤول  في  �لمهني=�لعملي  �لل�ساني  “ �أهمية 

دة بالنقر��ض” في �لمملكة �لمتَّحدة، وجاء  وفي �سّلّلّلنة 1995 م �أُ�ّس�سّلّلّلت “موؤ�س�سة �للغات �لمهدَّ
تلخي�ض �لم�سكلة في تقريرها �لذي ي�سير �إلى �أن �أكثر من ن�سف لغات �لعالم في حال �حت�سار، 
ويعنّلّلّلي ذلّلّلّلك عجزها عّلّلّلن �لنتقال �إلّلّلّلى �لجيل �لقادم؛ ولذلّلّلّلك يو�جه �لعالم �أزمّلّلّلة غير �لأزمات 

�لتي �عتيد على �لوقوف عليها �أو ذكرها، وهي �لأزمة �للغوية.
وي�سّلّلّلير �لموؤلّلّلّلف �إلّلّلّلى �أن هذ� �لكتّلّلّلاب يطرح للنقا�ض ق�سّلّلّلية �لموت �للغوي، ووجّلّلّلوب �لهتمام 

بهذ� �لأمر وتاأ�سي�ض �لحقائق بقدر ما هي معروفة.
دة بالنقر��ض يجب �أن تكون على ر�أ�ض �أي  ولذلك ر�أى �لموؤلف �أن حال �للغات �لعالمية �لمهدَّ

جدول �أعمال معني بالل�سانيات �لبيئية.
وقّلّلّلد �تّلّلّلكاأ �لموؤلّلّلّلف فّلّلّلي �إنجّلّلّلاز عملّلّلّله هّلّلّلذ� علّلّلّلى “جي�ّلّلّلض �سّلّلّلغير مّلّلّلن �لعمّلّلّلال 
ّلّلّلحه  اليّلّلّلن، بحماية �للغّلّلّلة حول �لعالم”، وهذ� تو�سّ �لميد�نييّلّلّلن �لمعنييّلّلّلن، �لفعَّ

كثرة �لقتبا�سات من جهة، وغز�رة �لمر�جع �لتي ��ستقى منها مادة كتابه.
وُي�سّلّلّلاف �إلّلّلّلى ذلك ُنهوده في رحّلّلّلأت �إلى عدد من �لباحثيّلّلّلن �لمهتمين بعلم 
�للغّلّلّلة �لبيئّلّلّلي، وعر�سّلّلّله م�سّلّلّلّودة كتابّلّلّله علّلّلّلى عّلّلّلدد مّلّلّلن زمأئّلّلّله �لذين �أفّلّلّلاد من 
تعليقاتهم، وهذ� ي�سير �إلى �لروح �لعلميَّة �لتي يتمتع بها و��سعه؛ ذلك �أنه �سعى 
ر لجهود �أحد،  �إلى م�ساركة �آخرين في عقولهم، و�أفاد من ملحوظاتهم، فلم يتنكَّ
ولّلّلّلم يتعّلّلّلاَل علّلّلّلى من رفّلّلّلدوه بملحوظاتهّلّلّلم و�آر�ئهم، ولم ي�سّلّلّلعر �أنّلّلّله منتهى �أفق 
�لبحّلّلّلث، و�لغايّلّلّلة �لتّلّلّلي لم يبلغها غيّلّلّلره. وقد �أ�سّلّلّلار �لموؤلف �إلى ذلّلّلّلك �لعتر�ف 
بقولّلّلّله: “لم �أكن �أ�سّلّلّلتطيع، من دون هذه �لم�سّلّلّلاعد�ت، �أن �أكمّلّلّلل كتابة هذ� �لنوع 
رت كثير�ً من �لهو�م�ض �لمكّثفة و�لو��سحة �عتر�فاً  ة؛ لذ� �سخَّ من �لنظرة �لعامَّ
لهّلّلّلم بالجميّلّلّلل على دورهم �لذي قامو� به، وهّلّلّلو �لعمل �لحقيقي. و�آمل �أل �أكون 

قد �أزعجتهم”.
جعل �لموؤلف ف�سّلّلّلول كتابه على هيئة �أ�سّلّلّلئلة يبد�أ بها ف�سله، ثم يكون �لف�سل كله �إجابات عن 

تلك �لأ�سئلة �لتي بد�أ بطرحها. وفيما ياأتي تف�سيل ذلك: 
الف�شل الأّول

وعنوانه: ما هو موت اللغة؟
وعلى �متد�د �سفحات هذ� �لف�سل �لبالغ عددها �ستاً وع�سرين �سفحة يبيِّن �أن موت �للغة �أمٌر 
حتمّلّلّليٌّ �إذ� �نعّلّلّلدم َمّلّلّلْن يتكّلم بهّلّلّلا، »فاإذ� كنت �لناطّلّلّلق �لأخير للغٍة ما، فلغُتك مْيتّلّلّلة بالفعل طالما 
�أن �لغر�ض من �للغة �لتو��سّلّلّلل مع �لنا�ض. فاللغة ُتَعدُّ حيًَّة عند وجود �سّلّلّلخ�ض �آخر يتحدث هذه 
�للغَة معه، ولِكْن عندما تكوُن �أنَت �لناطَق �لوحيَد للغٍة ما، فاإّن معرفَتَك بهذه �للغة م�ستودٌع �أو 

�أر�سيف لما�سي �أمتك �للغوي«. �ض 24.
وقد �سفع �لموؤلف َعْر�َسه باأمثلة على لغات كثيرة ُتحَت�سُر وذلك في �أثناء عمله �لميد�ني، من 
ذلك لغة ت�سمى لغة )�لكا�سابي( في �إقليم )مامبيّأ( في مقاطعة )�أد�ماو(، في �لكاميرون. ففي 
�سّلّلّلنة 1994-1995م ُعِثر على متحدث و�حد بهذه �للغة ��سّلّلّلمه )بوجون(، ولما عاد �لموؤلف نف�ُسّلّلّله 
�إلى �لمقاطعة وجد »بوجوَن« قد مات و�أخذ معه لغَة »�لكا�سابي«، وترك �أختاً له تفهم هذه �للغة 

هي وبع�ض �لأحفاد لكّن �أحد�ً منهم ل ي�ستطيع �لتكلم بها.
ويروي عن »�أولي �سّلّلّلتيج �آندر�سّلّلّلين« في �لموؤتمر �لثاني لموؤ�س�سّلّلّلة �للغات �لمهّددة بالنقر��ض 
فّلّلّلي »�إدنبّلّلّلرة« فّلّلّلي عّلّلّلام 1998 م �أن �للغة �لقوقازية �لغربيّلّلّلة »�أوبوه« ماتت في فجر يوم 8 ت�سّلّلّلرين 

�لأول عندما مات �آخر ناطقي هذه �للغة.
�إنَّ ثّمة تبايناً و��سعاً في تقدير عدد �للغات �لحيَّة، وهذ� عائد �إلى:

�سّلّلّلبب �إجر�ئي هو �نعد�م �لدر��سّلّلّلات �ل�ستق�سّلّلّلائية حتى �لن�سّلّلّلف �لثاني من �لقرن �لع�سرين؛ 
ر �أن عّلّلّلدد �للغات �لحية  ، ومعظم �لم�سّلّلّلادر تقدِّ ذلّلّلّلَك �أنَّ تقديّلّلّلر�ت �للغّلّلّلة �لحية تقوم علّلّلّلى �لظنِّ
فّلّلّلي �لعالّلّلّلم يتّلّلّلر�وح بيّلّلّلن 6000 و 7000 لغة، ثم تغير هّلّلّلذ� �لتقدير في �لعقّلّلّلود �لأخيرة فقدر بين 

3000 – 10000 لغة.
عدم وجود دليل ِمْهني محترف لهذه �للغات.

ج-ع�سو�ئية �لتقدير�ت.  
  د-  �حتياج �لدر��سات �ل�ستق�سائية �إلى زمن حقيقي لإنجازها.

هّلّل - وجود لغات غير مكت�سفة حتى �لآن.
دة  ولهّلّلّلذ� كلّلّلّله ثمّلّلّلة م�سّلّلّلكلة د�ئمّلّلّلة ترتبّلّلّلط بترجمّلّلّلة �لمأحظّلّلّلات ذ�ت �ل�سّلّلّللة باللغّلّلّلات �لمهدَّ

بالنقر��ض حتَّى تغدو �أرقاماً مطلقة.
�إنَّ �للغة – وفق كري�ستال – �إذ� قلَّ عدد �لمتكلمين بها عن 100 في حال خطرة، فاإذ� ز�د على 

500 كانت �للغة �أقل عر�سة لأنقر��ض، وهكذ�...
ولكّلّلّلنَّ كثّلّلّلرة عدد �لمتكلمين ل يوحي ب�سّلّلّلأمة �للغّلّلّلة على �لمدى �لمتو�سّلّلّلط، ففي �أجز�ء من 
غرب �إفريقيا، �إذ �ل�سيطرة للغة �لإنجليزية �أو “�لكريول” �لفرن�سية، وهما تجذبان عدد�ً كبير�ً 

دًة بالنقر��ض.  ت لغاٍت محليًة كثيرًة مهدَّ من �لمتكلمين �لجدد ُعدَّ
ويورد ختام هذ� �لف�سّلّلّلل �إح�سّلّلّلائية “ميخائيل كر�و�ض” �لتي يقول فيها: “�أنا �أعتبرها عملية 
ح�سّلّلّلابية معقولة –بح�سّلّلّلب ما هو ظاهر– �أن �لقرن �لقادم �سي�سّلّلّلهد �إما موت و�إما خ�سّلّلّلارة %90 

من لغات �لإن�سانية.
وهذ� يعني �أن )600( لغة في ماأمن من �لخطر، وينقل حكمين ين�سان على ما ياأتي: 

معظم لغات �لعالم معر�سٌة للموت ل لأنحطاط فح�سب.
اٍل للجيل �لتالي. �أكثر من ن�سف لغات �لعالم في حالة �حت�سار، �أي لن ُتنَقَل على نحو فعَّ

وقد تو�سل �ثنان من �لل�سانيين �سنة 1992 م �إلى �أن 50% من �للغات �سُتْفَقُد خأَل �لمئة �سنة 

�لقادمة، وتعني 50% 3000 لغة، وتعني �لمئة عام 1200 �سهر، وفي هذ� �لإطار �لزمني يجب موت 
لغة و�حدة كل �أ�سبوعين، وهذ� لي�ض بعيد�ً عن �لحقيقة.

وتتعدد م�ستوياُت �لخطورِة �لمحدقِة باللغات، وهي:
�للغات �لتي في ماأمن.

دة. �للغات �لمهدَّ
�للغات �لمنقر�سة.

و�لفكّلّلّلرة �لتّلّلّلي قال بها �لل�سّلّلّلاني “مايكل كر�و�سّلّلّلي” �لذي �سّلّلّلبق لنا ذكره مفادهّلّلّلا: “�إن �للغات 
رة”. �ُض لأأطفال، على �أنها لغة �أم، هي لغة محت�سَ �لتي لم تعْد تدرَّ

 وتتعّلّلّلدد �لطّلّلّلرق �لتّلّلّلي يوردهّلّلّلا �لموؤلّلّلّلف لت�سّلّلّلنيف م�سّلّلّلتويات �لخطّلّلّلر، وينتهّلّلّلي �إلى ��سّلّلّلتعمال 
�لمعايير �لل�سانية، وهي معايير تقوم على:

�لوظيفة �لتي توؤديها �للغة في �لمجتمع.
ر �لبنيوي في �للغة. نوعية �لتغيُّ

دُة بالنقر��ض هّلّلّلي �لأقلُّ ��سّلّلّلتعماًل، و�لأكثُر فقد�ناً للمهمّلّلّلات �لوظيفية �لتي  فاللغّلّلّلات �لمهّلّلّلدَّ
كانت توؤديها، ففي �إفريقيا حيث �لغلبُة لأإنكليزية �أو �ل�سّلّلّلو�حلية يقل ��سّلّلّلتعمال �للغة �لأ�سّلّلّللية 
في �لمجالت �لتربوية، �أو �ل�سيا�سية، �أو �لعمل �لعام. ومن ذلك �للغة “�لجعزية” في �إثيوبيا، �إذ 

�أ�سبحت منح�سرًة في �لطقو�ض �لدينية فح�سب.
ي�ساف �إلى ذلك من �لناحية �لبنيوية ح�سول تغيير �سريع بين معظم من يتعاملون بلغة ما. 
دة، وذلك من خأل ��سّلّلّلتيعاب �ألفاظ من لغة �أو لغات يتم  ل �سّلّلّللوكي ما في �للغة �لمهدَّ فثمة تحوُّ
�لتو��سل من خألها، وهذ� مف�ٍض �إلى تغّير قو�عدي فيها من جهة، وزيادة �لتحّولت �ل�سرفية، 

وتناق�ض مفرد�ت �لح�سيلة �للغوية نتيجة �سيطرة لغة غالبة.
وينتهي �إلى �لقول في ختام �لف�سل:

“وعليّلّلّله يبّلّلّلدو �أننّلّلّلا و�أبناءنّلّلّلا نعي�ض مرحلّلّلّلة كارثية لمعظم �للغات، �إذ و�سّلّلّلل �لتدهور في �أعد�د 
�لمتحدثين لمعظم �للغات في �لعالم �إلى نقطة �ل�سفر”.

وهذه نتيجة – كما يبدو– �سديدة �لت�ساوؤم، ولكنها تك�سف و�قعاً تعي�سه �أكثر لغات �لعالم.
ل فيها  �ض حال لغتنا، فاإننا مهما تفاءلنا، م�سّلّلّلطرون �إلى حقائق تحوُّ ونحن �إذ� �أردنا �أن نتفحَّ

�نت�سار�ً، وت�سويهاً.
فالعربيّلّلّلة �إحّلّلّلدى �للغّلّلّلات �ل�سّلّلّلت �لتّلّلّلي غّلّلّلدت معتمّلّلّلدة في �لأمّلّلّلم �لمتحّلّلّلدة، وهي فّلّلّلي �لمرتبة 
�لر�بعة بين �للغات �لأكثر ��سّلّلّلتعماًل في “�ل�سّلّلّلابكة”، �إذ يبلغ عدد م�سّلّلّلتعمليها 135600 م ن�ْسّلّلّلمة، 
�أي بن�سّلّلّلبة 4،8 % من مجموع �لم�سّلّلّلتعملين في �لعالم، فالإنجليزية هي �لأولى، ثم �ل�سّلّلّلينية، ثم 
�لإ�سّلّلّلبانية ثّلّلّلم �لعربية)1(.ولكن �ل�سّلّلّلوؤ�ل �لذي يمكن طرحّلّلّله: ما �للغة �لعربية �لم�سّلّلّلتعملة في 

�ل�سابكة؟ �أهي �لعربية �لمثالية؟
و�لجو�ب: ل، لي�ست �لعربية �لف�سيحة. فما ت�سكو منه عربيتنا تعّدَد وجوُهه، بين �لزدو�جية 

�للغوية، و�لثنائية �للغوية، و�ل�سعف �للغوي.
�أو  �أو » �للغّلّلّلة �لفي�سّلّلّلبوكية«،  و�آخّلّلّلر مظاهّلّلّلر �لأخطّلّلّلار هّلّلّلو »�لأر�بي�ّلّلّلض«، »�أو �لفر�نكّلّلّلو �آر�ب«، 
�لم�سّلّلّلطلح �لأكثّلّلّلر دقّلّلّلة هو م�سّلّلّلطلح » �لعربيزي«. وهو م�سّلّلّلطلح قائم على �لنحّلّلّلت من كلمتين 
)English( و)Arabic(. وهذه �للغة ُمّتكاأ �ل�سباب “في �لكتابة عن �لدرد�سة على مو�قع 
�ل�سابكة، �أو ر�سائل مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، وتختلط فيها �لأحرف �لأتينية بالأرقام”)2(.

فالرقم )2( مقابل �لهمزة.
و�لرقم )3( مقابل ع.

so2al : فاإذ� �أريد كتاب كلمة �سوؤ�ل كتبت
7azeen وكلمة حزين تكتب

وي�سّلّلّلميها بع�سّلّلّلهم لغّلّلّلة “�لكر�سّلّلّلنة”، وتعنّلّلّلي “كتابّلّلّلُة جمّلّلّلِل لغّلّلّلٍة ما باأحّلّلّلرٍف لأبجديّلّلّلٍة �أخرى 
لت�سهيل �لكتابة على لوحة مفاتيح لتينية”.

ويعود �أ�سل م�سطلح “كر�سنة” �إلى كلمة “كر�سوني”، ومعناها كتابة �لجملة �لعربية باأحرف 
�سريانية ُعرفت في بع�ض �لمخطوطات �لعائدة �إلى ق 7 م. 

و�أخير�ً �لكتابة باأبجدية غير عربية لألفاظ عربية مثل جملة: “ممكن تجيب �لآلة �لحا�سبة 
تبعتك بكرة لقدومي”.

فقد كتبت:
Momken  tgeeb  el calculator  TbTK  bokra  lakodomi

ومن ذلك �أغنية لعمرو دياب كتب ��سمها:
Rihet  El Habayib

ريحة �لحبايب.

1 - ال�ضيد، ، د. محمود : ق�ضايا راهنة للغة العربية، الهيئة العامة للكتاب ، 2016 ، �ص : 68.

موت اللغة »دافيد كريستال«
ترجمة: د . فهد اللهيبي  )بعض منه(

الكتاب  والثورة التكنولوجية

ل �سّلّلّلّلّك باأن �لكتاب �لذي 
ُيبحر �لقارئ في �سفحاته 
باحثّلّلّلّلاً عّلّلّلّلن �لمعرفة؛ ُيغني 
�سّلّلّلّلاغها  بكلمّلّلّلّلات  �لعقّلّلّلّلل 
كاتبهّلّلّلّلا بقلم �لفكر وبهدف 
جهّلّلّلّلده  ُع�سّلّلّلّلارة  و�سّلّلّلّلع 
يتّلّلّلّلرك  بحبّلّلّلّلٍر  �أور�ٍق  علّلّلّلّلى 
ب�سّلّلّلّلمة �لكاتب على �أ�سابع 
وي�سّلّلّلّلتهوي  ّلّلّلّلفح،  �لمت�سَّ
�لقّلّلّلّلّر�ء  مّلّلّلّلن  �لمأييّلّلّلّلن 
علّلّلّلّلى  يجل�سّلّلّلّلون  �لذيّلّلّلّلن 
كر��سّلّلّلّليهم ُمم�سّلّلّلّلكين بهّلّلّلّلذ� 

تها وعنفو�نها  �لكتاب �لذي لم ت�ستطع �لثورة �لتكنولوجية على قوَّ
ّلّلّلّلت �أجهزتها �لذكية كل �سّلّلّلّليء �إلى  تغييّلّلّلّلر �لنظّلّلّلّلرة �إليه، بعّلّلّلّلد �أن حولَّ
رقمّلّلّلّلّي، ليرث �لأبناء عن �آبائهم حّلّلّلّلبَّ �لكتاب و�لإقبال على �لقر�ءة 
في كتب وُمجّلد�ت قيِّمة تفقد كل متعتها عندما ُتخت�سر في ملف 

هاً ل يجد من ي�ستهويه. م�سغوط وُمجَتَز�أ و�أحياناً يكون م�سوَّ
ّلّلّلّلده �ل�سّلّلّلّلاعر �لكبير �أحمد �سّلّلّلّلوقي  نعّلّلّلّلم هّلّلّلّلذ� هو �لكتّلّلّلّلاب �لذي مجَّ

حين قال فيه:
َل بالكتب �ل�سحابا �أنا من َبدَّ

لم �أجد لي و�فياً �إل �لكتابا   
�لكتاب يحمل بين �سّلّلّلّلفحاته متعًة كبيرًة ل ي�سّلّلّلّلعر بها ول يعرف 
ماهيتها َمْن لم يفتح غأفه ويقر�أ باهتمام ورغبة جامحة �أ�سطره 
وكلماتّلّلّلّله ليقّلّلّلّلف ُمنبهّلّلّلّلر�ً بعمق ما تكتنّلّلّلّلزه من �أفكار ومفّلّلّلّلرد�ت، وما 
تحمله من معلومات تن�سّلّلّلّلجم مع مختلف �لم�سارب و�لأهو�ء، �إذ �إن 
للتاريخ ن�سّلّلّلّليباً كبير�ً في كتبنا �لعربية وغيره من �لمجالت �لتي 

ي وُتغني فكر قارئها وثقافته. ُتغذِّ
�لكتّلّلّلّلاب و�لقّلّلّلّلر�ءة وت�سّلّلّلّلجيع �لجيّلّلّلّلل �لجديّلّلّلّلد مّلّلّلّلن �ل�سّلّلّلّلباب علّلّلّلّلى 
�لإقبّلّلّلّلال عليهمّلّلّلّلا، وَبعّلّلّلّلث �لّلّلّلّلروح مّلّلّلّلن جديّلّلّلّلد في كتّلّلّلّلب تغّبر بع�سّلّلّلّلها 
علّلّلّلّلى رفّلّلّلّلوف مكتبات كانت في وقّلّلّلّلت لي�ض بالبعيد مق�سّلّلّلّلد�ً للطلبة 
وُمحّبي �لقر�ءة، وهذ� �لأمر �إن تحقق من �سّلّلّلّلاأنه �أن ُي�سّلّلّلّلهم �إلى حد 
كبير في �إعادة �لهيبة �إلى �لكتاب، وفي تن�سئة جيل قارئ يّتخذ من 

�لكتاب رفيقاً و�سديقاً على �لدو�م.
�إن �لقّلّلّلّلر�ءة �لتّلّلّلّلي تعّلّلّلّلّد غّلّلّلّلذ�ء للعقل و�لروح معاً، وو�سّلّلّلّليلة �ت�سّلّلّلّلال 
ف �إلى �لثقافات و�لعلّلّلّلّلوم �لمختلفة،  رئي�سّلّلّلّلة وُمهّمّلّلّلّلة للتعّلم و�لتعّلّلّلّلرُّ
وم�سّلّلّلّلدر�ً للنمّو �للغوي و�ل�سخ�سّلّلّلّلي للفرد، وباتت م�سّلّلّلّلاألُة غر�سّلّلّلّلها 
فّلّلّلّلي �أذهّلّلّلّلان �لنا�سّلّلّلّلئة �سّلّلّلّلرورة ُمّلحة ل تقبّلّلّلّلل �أي تاأجيل �أو ت�سّلّلّلّلويف، 
ل �لأجهزة �لإلكترونية �لتي فر�ست �سطوتها �لمخيفة  في ظلِّ تغوَّ
على �لكبار و�ل�سّلّلّلّلغار وحتى  على �لأطفال، حتى �أ�سبحت تأزمهم 
من �سحوهم �إلى نومهم في غفلة من �لآباء و�أولياء �لأمور �لذين 
�إن وجّلّلّلّلدو� فيهّلّلّلّلا هّلّلّلّلدوء �لمنزل �أحيانّلّلّلّلاً، فهم قد تجاهلّلّلّلّلو� �أنها تنال 
مّلّلّلّلن �سّلّلّلّلحة �أبنائهّلّلّلّلم، وترهق عيونهم وت�سّلّلّلّلتت عقولهّلّلّلّلم ناهيك عما 
ي�سّلّلّلّلاهدونه من م�سّلّلّلّلامين هزيلّلّلّلّلة ومنحرفة عبر مو�قع �لتو��سّلّلّلّلل 

�لجتماعي.
لقّلّلّلّلد �أ�سّلّلّلّلبح مّلّلّلّلن �لم�سّلّلّلّلاهد �لماألوفّلّلّلّلة فّلّلّلّلي �ل�سّلّلّلّلارع و�لحد�ئق ول 

�أن  �ل�سّلّلّلّلباب  بيّلّلّلّلن  �سّلّلّلّليما 
يفتحّلّلّلّلون  هّلّلّلّلوؤلء  معظّلّلّلّلم 
�لتّلّلّلّلي  �لجّلّلّلّلو�لت  �أجهّلّلّلّلزة 
يحملونها في �أثناء �سيرهم 
مّلّلّلّلا  لم�سّلّلّلّلاهدة  وتنقأتهّلّلّلّلم 
�أنهّلّلّلّلم  لدرجّلّلّلّلة  ي�سّلّلّلّلتهويهم، 
علّلّلّلّلى  �أمامهّلّلّلّلم  يلتفتّلّلّلّلون  ل 
�لر�سيف من ماّرة �أو �أ�سياء 
�أخّلّلّلّلرى، و�لأمّلّلّلّلر نف�سّلّلّلّله فّلّلّلّلي 
و�سّلّلّلّلائط �لنقّلّلّلّلل �لعامة على 
�سّلّلّلّلبيل �لمثّلّلّلّلال، بينمّلّلّلّلا مّلّلّلّلن 
�لنّلّلّلّلادر �أن تّلّلّلّلرى بيّلّلّلّلن �أيّلّلّلّلدي 

هوؤلء �ل�سباب كتاباً �أو ق�سة �أو ديو�ن �سعر.
وهنا نذكر باأن ��ستطأعاً لأأدب ُن�سر على موقع �سحيفة عربية 
مو�سّلّلّلّلوعة �لكتاب �لرقمي بديًأ للورقّلّلّلّلي« �أظهرت نتائجه �أن %71 
�سّلّلّلّلّوتو� ل�سّلّلّلّلالح ��سّلّلّلّلتمر�ر �لثنيّلّلّلّلن، وهذ� يّلّلّلّلدل على �ت�سّلّلّلّلاع �لروؤية 
و�سّلّلّلّلعة �ل�سّلّلّلّلدر، و�أظهرت �أي�ساً �أن كبار �ل�سن هم متحيزون للورقي 

و�لأ�سغر �سناً للرقمي.
نعود �إلى م�ساألة �لقر�ءة و�لكتاب في �لوطن �لعربي عموماً لنجد 
�أنها كانت �سّلّلّلّلعيفة ن�سّلّلّلّلبياً، ولكن في �ل�سنو�ت �لأخيرة تح�ّسنت �إلى 
حّلّلّلّلّد ما عن �ل�سّلّلّلّلابق، هّلّلّلّلذ� مع �لأخذ بعين �لعتبّلّلّلّلار �أن قر�ءة �لكتب 
تتفّلّلّلّلاوت بيّلّلّلّلن بلّلّلّلّلد عربّلّلّلّلي و�آخر، فمثّلّلّلّلًأ في �سّلّلّلّلورية ولبنان وم�سّلّلّلّلر 
و�لأردن و�لإمّلّلّلّلار�ت، ن�سّلّلّلّلبة �لقّلّلّلّلر�ء�ت هذه ُمتقّدمة عّلّلّلّلن غيرها في 

بقّية �لدول �لعربية.
�أما �لأ�سّلّلّلّلباب �لكامنة ور�ء قلة قر�ءة �لكتب فقد ر�أى بع�سّلّلّلّلهم �أن 
�أحّلّلّلّلد هذه �لأ�سّلّلّلّلباب، هو �سّلّلّلّلعر �لكتّلّلّلّلاب �لمطبوع �لذي قّلّلّلّلد ل يتوفر 
فّلّلّلّلي متنّلّلّلّلاول �لكثيريّلّلّلّلن، ول �سّلّلّلّليما فّلّلّلّلي �لّلّلّلّلدول منخف�سّلّلّلّلة �لدخّلّلّلّلل 
�أو متو�سّلّلّلّلطته، وقّلّلّلّلال بع�سّلّلّلّلهم: �إن �لكتّلّلّلّلب ُمتاحّلّلّلّلة ل�سّلّلّلّلكان �لمّلّلّلّلدن 
مّلّلّلّلن دون �أهّلّلّلّلل �لريّلّلّلّلف، فّلّلّلّلي حيّلّلّلّلن ر�أى �آخّلّلّلّلرون �أن �سّلّلّلّلغوط �لحيّلّلّلّلاة 
وُمتطّلباتهّلّلّلّلا تجعّلّلّلّلل �لأ�سّلّلّلّلخا�ض ل يطيقون �لقر�ءة، ول �سّلّلّلّليما في 
�سّلّلّلّلوء �لم�سل�سأت و�لأفأم �لتي �لتهمت كل �سيء، علماً باأن قر�ءة 
�لكتب باأنو�عها �لمختلفة تبعُث �ل�سعادة و�لأمل في نفو�ض �لقّر�ء.
يبقى �لأهم، هو �لتركيز على مقولة )ل م�ستقبل بغير كتاب( ول 
م�سّلّلّلّلتقبل من دون قر�ءة. و�لكتب �سّلّلّلّلحبة ل ي�سّلّلّلّلوبها �أيُّ غ�ض، وهي 
من ثمار �لقر�ئح و�لعقول و�لأفئدة �لنّيرة، وهي في �لوقت نف�سّلّلّلّله 
ذ�كرة �لأيام و�لع�سور، ومن �ل�سروري �أن يكون �لجيل �ل�ساب على 
يقين باأنها �لرفيق �لأمثل و�ل�سّلّلّلّلاحب �لأف�سل، و�أنها �ستبقى قوية 
ّلّلّلّلية على �لك�سّلّلّلّلر �أو �لنيل  وقادرة على �لمحافظة على مكانتها، وع�سّ
منهّلّلّلّلا، ولّلّلّلّلن تقّلّلّلّلوى �لتكنولوجيا بكل مّلّلّلّلا حملته و�سّلّلّلّلتحمله من نور 

على �أن تذهب بالورق �لذي نرتبط و�إياه بعأقة حب وع�سق.
نختم بالقول: �إن �لكتاب بكلماته هو ر�سول �لمعرفة و�أد�ة �لعلم، 
و�لُمعّبّلّلّلّلر عّلّلّلّلن �لم�سّلّلّلّلاعر و�لأحا�سّلّلّلّلي�ض ومكنّلّلّلّلون �ل�سّلّلّلّلمير، و�سّلّلّلّلفير 

�لح�سارة وثمرة �لل�سان وخأ�سة �لبيان.  

لقد تطّورت �لحروب وتنوعت �أ�ساليبها و�أدو�تها، ومع �لتطّور �لعلمي و�لتقني؛ 
طّلّلّلّورت �لدول �ل�سّلّلّلتعمارية مّلّلّلن حروبها تجاه �ل�سّلّلّلعوب �لم�سّلّلّلتهدفة بالحتأل، 
ول �سّلّلّليما �لوليّلّلّلات �لمتحّلّلّلدة �لأمريكية �لتّلّلّلي تمار�ض كل �أنو�ع �لحّلّلّلروب،  وتركز 
�ليّلّلّلوم علّلّلّلى �لحّلّلّلروب �لّلّلّلأ متماثلّلّلّلة وهّلّلّلي تعتمد علّلّلّلى تدميّلّلّلر �لقيّلّلّلم و�لعأقات 
�لجتماعيّلّلّلة و�لثقافّلّلّلة �لجتماعيّلّلّلة، وركائّلّلّلز �لنتمّلّلّلاء للوطّلّلّلن و�لأمّلّلّلة وتنميّلّلّلة 
�لنتمّلّلّلاء�ت غيّلّلّلر �لوطنيّلّلّلة و�لقومية، وتدميّلّلّلر �لهوية و�لعقيدة مّلّلّلع تغذية �لقيم 
�لفرديّلّلّلة و�لخأ�ّلّلّلض �لفّلّلّلردي وتعزيّلّلّلز �لثقافّلّلّلة �لعدميّلّلّلة، وطم�ّلّلّلض �لكثيّلّلّلر مّلّلّلن 
�لمفاهيّلّلّلم وتزويرهّلّلّلا مثّلّلّلل �لفّلّلّلرق بين �لمقاومّلّلّلة و�لإرهّلّلّلاب،  و��سّلّلّلتخد�م �لحرب 
�لنف�سّلّلّلية، ومّلّلّلا ير�فقها من �سّلّلّلحنات �ل�سّلّلّلدمة و�لعجّلّلّلز لكي تنتزع زمّلّلّلام �لمبادرة 
وحرية �لحركة و��سّلّلّلتخد�م �أ�سّلّلّللحة غير متوقعة وغير معقولة، وهي �أي�سّلّلّلاً حرب 
لي�ّلّلّلض فيهّلّلّلا َتقاتّلّلّلل بين �لمتحاربين وجهّلّلّلاً لوجه، ولي�ض فيها �سّلّلّلأح متماثل وهي 
غيّلّلّلر مقيدة بمذ�هب �لحرب �لتقليدية، وتمتاز �لعنا�سّلّلّلر �لم�سّلّلّلاركة فيها بالروح 
�لمعنوية �لعالية ويوجد �لخ�سم بين �لنا�ض ود�خل �لتجمعات �ل�سكنية، �أي حرب 

�لخأيا �لنائمة، ول يمكن �لق�ساء على �لعدّو نهائياً، وت�ستخدم حرب �لمعلومات 
على �لم�سّلّلّلتوى �لفردي بمعنى معرفة �أ�سّلّلّلر�ر �لأ�سّلّلّلخا�ض و�لقادة و�لتج�س�ض على 
�لمن�سّلّلّلاآت �ل�سّلّلّلناعية و�لقت�سّلّلّلادية و�لموؤ�س�سّلّلّلات �لحكوميّلّلّلة وغيّلّلّلر �لحكوميّلّلّلة، 
وبالتالّلّلّلي �لو�سّلّلّلول �إلى حال �لنك�سّلّلّلار و�لهزيمّلّلّلة بدًل من �لتقدم و�لنت�سّلّلّلار في 

�لمجتمعات �لم�ستهدفة.
لقّلّلّلد تحولّلّلّلت �لعقيّلّلّلدة �لع�سّلّلّلكرية �لأمريكيّلّلّلة مّلّلّلن عقيّلّلّلدة �ل�سّلّلّلدمة و�لترويّلّلّلع 
�إلّلّلّلى عقيّلّلّلدة /بتر�يو�ّلّلّلض/ �لتّلّلّلي �سّلّلّلماها /��سّلّلّلتر�تيجية �أفعّلّلّلى �لأنا كونّلّلّلد�/ وتقوم 
علّلّلّلى خنّلّلّلق �لخ�سّلّلّلم مّلّلّلن خّلّلّلأل تخفيّلّلّلف م�سّلّلّلادر �لدعّلّلّلم وقطّلّلّلع خطّلّلّلوط �لدعم 
�للوج�سّلّلّلتي وت�سّلّلّلفية �لقادة، و�لعي�ض بين �ل�سّلّلّلكان وك�سّلّلّلب قلوبهم وعزل �لخ�سم 
عّلّلّلن �ل�سّلّلّلكان، و�سّلّلّلرورة فهّلّلّلم �لقّلّلّلو�ت �لأمريكية لطبيعّلّلّلة �لمجتمع �لّلّلّلذي �حتلته 
ومعرفة عاد�ته وثقافته و�أدق تفا�سّلّلّليل تركيبته �لدينية و�لإثنية و�لإيديولوجية 
وكل �سّلّلّلاردة وو�ردة تتعلّلّلّلق بهذ� �لمجتمع مع ��سّلّلّلتعمال معقّلّلّلول للقوة، و�لتخفيف 
مّلّلّلن عّلّلّلدد �لقتلّلّلّلى من �ل�سّلّلّلكان مع �لتركيّلّلّلز على تكليّلّلّلف �لقو�ت �لمحليّلّلّلة بالمهام 

�لقّلّلّلذرة مثّلّلّلل �لقتل و�لغت�سّلّلّلاب و�لتدمير للثرو�ت و�سّلّلّلرقتها وممار�سّلّلّلة �لإرهاب 
من �لمجموعات �لإرهابية، وفي �سبيل تحقيق �أهد�فها �سنعت ع�سر�ت �لمنظمات 
�لدوليّلّلّلة و�لجمعيات د�خل �لمجتمعات تحت م�سّلّلّلميات خادعة، بهدف �لقيام بدب 
�لياأ�ض في قلوب �لنا�ض وحرف �أهد�فهم، وخلق �لفو�سى و�لبغ�ساء و�لنعر�ت بين 
�أبنّلّلّلاء �لمجتمع �لو�حد بهدف تمزيق وتفريق �لمجتمعات، وتنمية �لولء�ت تحت 
�لوطنيّلّلّلة و�لنزعات �لنف�سّلّلّلالية، و�لعمل على �نت�سّلّلّلار �لقيّلّلّلم �لأ�أخأقية بهدف 
تدمير �ل�سّلّلّلباب ون�سر �لفا�سدين و�لف�سّلّلّلاد بهدف تدمير �لتنمية �لم�ستد�مة �لتي 
عمادهّلّلّلا �لتربيّلّلّلة و�لتعليّلّلّلم، وخلّلّلّلق ثقافّلّلّلة �لّلّلّلأ �نتماء و�إ�سّلّلّلعاف �ل�سّلّلّلعور �لقومي 

و�لوطني.
علّلّلّلى �ل�سّلّلّلعوب و�لحكومّلّلّلات �لوطنيّلّلّلة �ل�سّلّلّلطأع بم�سّلّلّلروع مقّلّلّلاوم يعمّلّلّلل علّلّلّلى 
�لت�سّلّلّلدي لهّلّلّلذه �لأعمّلّلّلال وتفعيّلّلّلل �لنتمّلّلّلاء �لوطني وبنّلّلّلاء مجتمعّلّلّلات خالية من 
�لف�ساد وبناء �أ�س�ض تربوية وتعليمية وثقافية ت�ساهم في تقدم �لمجتمع وتقويته 

وتح�سينه في مو�جهة ثقافة �لفو�سى و�لنك�سار و�لهزيمة و�لتخلف.

أميركا... استراتيجّية أفعى/األنا كوندا/

»1من2«

�سّلّلّلوؤ�ل يدغّلّلّلدغ ذهنّلّلّلي منذ عقود، و�ل�سّلّلّلوؤ�ل هو: مّلّلّلا فائدة 
مير�ثنّلّلّلا �لثقافّلّلّلي؟ خذ مثًأ )�أبا �لطيّلّلّلب �لمتنبي( �إنه حقاً 
مظلّلّلّلوم فّلّلّلي هذه �لأمّلّلّلة، ديو�نه مفعّلّلّلم بالتنظير �ل�سيا�سّلّلّلي، 
ومع ذلك ل �أثر لأفكاره و�آر�ئه في حياة �لعرب، قر�أه �لنا�ض 
و�سّلّلّلرحوه )�سّلّلّلطحياً، نثريّلّلّلاً، عر�سّلّلّلياً، لغوياً( ول �سّلّلّليء بعد 

�سّر�ح، لو �سّرحو� �للحم لكان خير�ً لهم.
حيّلّلّلث نثّلّلّلوب �إلى ر�سّلّلّلدنا �لآن، )�إن وجد له مّلّلّلكان( ونمعن 
�لنظّلّلّلر )بل نمعن �لنظر( في �سّلّلّليرتنا �لمجيّلّلّلدة منذ �لقرن 
�لما�سّلّلّلي، نرى �أن �لوليات �لمتحدة �لأمريكية و»�إ�سر�ئيل« 
�للقيطّلّلّلة و�سّلّلّلائر �لطامحيّلّلّلن �إلّلّلّلى �ل�سّلّلّليطرة علّلّلّلى �لعالّلّلّلم 
هّلّلّلم �لذيّلّلّلن يطبقّلّلّلون �أفّلّلّلكار )�أبّلّلّلي �لطيّلّلّلب �لمتنبّلّلّلي( جملة 

وتف�سيًأ.
�أَعلى �لَمماِلِك ما ُيبنى َعلى �لأَ�َسِل

َو�لَطعُن ِعنَد ُمِحبِّيِهنَّ َكالُقَبِل

َوما َتِقرُّ �ُسيوٌف في َمماِلِكها
َحّتى ُتَقلَقُل َدهر�ً َقبُل في �لَقلَِل

على �لرماح �لعو�لي، على حامأت �لطائر�ت �لقا�سّلّلّلفات، 
على �لغو��سات �لنووية، على حرب �لنجوم:

�إذ� كنت تر�سى �أن تعي�ض بذلة
فأ ت�ستعّدن �لح�سام �ليمانيا   

ل تنفق �ألف مليار دولر على تر�سّلّلّلانات �لأ�سلحة �لعربية، 
تتو�سدها وت�سخر:

ومن طلب �لفتح �لجليل فاإنما
مفاتيحه �لبي�ض �لخفاف �ل�سو�رُم  

)ولكّلّلّلن  و�لتمّنّلّلّلي  بالدعّلّلّلاء  ُي�سّلّلّلتريان  ل  و�لظفّلّلّلر  �لقّلّلّلوة 
توؤخّلّلّلذ �لدنيّلّلّلا غأباً( حتى في حالة �لدفاع فقط و�سيا�سّلّلّلية 

�لأعنف، يحتاج �لمرء �إلى �لحيطة �لقوية.
في م�سّلّلّلقط ر�أ�سّلّلّلي في قريّلّلّلة �لعبا�سّلّلّلية بمحافظة �لنجف 

�لأ�سّلّلّلرف فّلّلّلي �لعّلّلّلر�ق، كان �لنا�ض يعتقّلّلّلدون �أن من يهاجمه 
يتر�جّلّلّلع  �لعقّلّلّلور  فّلّلّلاإن  )ي�ّلّلّلض(  �سّلّلّلورة  يقّلّلّلر�أ  �أن  عليّلّلّله  كلّلّلّلب 

وين�سحب، فجاء �لمثل �لقائل )�إقر�أ ي�ض، و�لحجر بيدك(
من �أطلق �لتما�ض �سيء غأباً

و�غت�ساباً لم يلتم�سه �سوؤ�ل   
هّلّلّلل يمكن �أن يمد �لجبابرة �أيديهم �إلى �لعرب متو�سّلّلّللين 
مت�سّلّلّلولين؟ بتّلّلّلرول �هلل يّلّلّلا مح�سّلّلّلنين؟ هّلّلّلو ذ� نفّلّلّلط �سّلّلّلمال 

�لعر�ق يتدفق نحو حيفا، �ألي�ض هذ� حيفاً؟
فاأتيت من فوق �لزمان وتحته

مت�سل�سًأ و�أمامه وور�ءه   
�لتو�سّلّلّليات،  ل  �لهديّلّلّلر  �لع�سّلّلّلماء،  �لخطّلّلّلب  ل  �ل�سّلّلّلليل 

�لهجوم ل �لتفاو�ض، �لكت�ساح ل �لو�ساطات:
ويقول:

وهل تغني �لر�سائل في عدو
�إذ� لم يكن ُظبى رقر�قا؟

)�لُظبى: �ل�سيوف(
و�أخير�ً، لعل �لأمة تتعلم من �ساعرها �أنه:

ل �فتخار �إل لمن ل ُي�ساُم
مدرك �أو محارب ل يناُم   

حتى ل يظل جندي �لعدو هو �لذي ُيرّدد:
�إذ� �عتاد �لفتى خو�ض �لمنايا

فاأهون ما يمرُّ به �لوحول   
وحتى ل يقول �لعربي عند �لتوقيع على �لهزيمة:

من يهن ي�سُهِل �لهو�ُن عليه
ما لجرح بمّيت �إيأُم   

التنظير السياسي في شعر أبو الطيب المتنبي

إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح

إرنست همنغواي



يرى موؤرخو �لأدب �أنَّ �لم�سّلّلّلرحيات �لكبيرة �لتي �سّلّلّلهدها �لربع �لأخير من �لقرن 
ّلّلّلاب )هنريّلّلّلك �إب�سّلّلّلن( و)جّلّلّلورج برنّلّلّلارد �سّلّلّلو( و)�أوغ�سّلّلّلت  �لتا�سّلّلّلع ع�سّلّلّلر علّلّلّلى يّلّلّلد �لُكتَّ
�سّلّلّلترندبيرغ( ومعا�سريهم، قد �سكلت �لحركة �لدر�مية �لتي �أطلق عليها �لنقاد ��سم 

»�لدر�ما �لحديثة«.
فّلّلّلي �لأربّلّلّلاع �لثأثّلّلّلة �ل�سّلّلّلابقة، �سّلّلّلادت  »�لميلودر�مّلّلّلا« �أي )�لفاجعة( ذلك �لع�سّلّلّلر، 
وطغّلّلّلت عّلّلّلل كل ما عد�ها. مع �أن �لممثلين �لذين تميّلّلّلزو� بالجدية و�لميل �إلى �لفن 
�لمحترم كانو� يحاولون �لتخل�ض من �سّلّلّلمة »�لميلودر�ما« بللتوجه �إلى �لم�سرحيات 

�لكأ�سية من مثل م�سرحيات �سك�سبير مثًأ.
وفّلّلّلي �إنكلتّلّلّلر� تعقّلّلّلد ر�ية بد�يّلّلّلة �لكتابّلّلّلة �لميلودر�مية للكاتّلّلّلب  �إدو�ر بالّلّلّلو�ر ليتون 
1803-1873م . لقد ��سّلّلّلتمر عر�ض م�سّلّلّلرحياته مثل )ري�سّلّلّليليو( و)�سّلّلّليدة ليون( على 

م�سارح بريطانيا �أكثرمن خم�سين عاماً.
وجد جمهور �لع�سر �لفيكتوري في م�سرحيات ليتون مق�سد�ً ربما يمأأ �سدورهم 
باإيمان ر��سّلّلّلح، وتقاليد خلقية �سّلّلّلارمة، و�حت�سّلّلّلام ز�ئد، فقد ودو� م�سرحياته محركة 

لوجد�نهم، و�سادقة في �لإعر�ب عن حياتهم.
و�سّلّلّلنجد �أي�سّلّلّلاً فّلّلّلي �لع�سّلّلّلر �لفيكتّلّلّلوري �أدباء �ن�سّلّلّلرفو� عّلّلّلن �لكتابّلّلّلة �لدر�مية لأن 
�ّلّلّلض لنقّلّلّلد لذع ولهجمّلّلّلات �سر�سّلّلّلة من )جيرمّلّلّلي كوليير( �إذ و�سّلّلّلم  �لم�سّلّلّلرح كان تعرَّ
�لكتابّلّلّلة �لميلودر�ميّلّلّلة باأنهّلّلّلا »تافهة فّلّلّلي �لجوهر و�لمظهر« ما جعّلّلّلل �لأدباء ينفرون 

من �لم�سرح وين�سرفون عن �لكتابة �لميلودر�مية.
ه �إلى تلك �لم�سرحيات �لتجارية �لتي كان يقا�ض  �إن  ذلك �لهجوم �لمقذع كان مردُّ
مقّلّلّلد�ر نجاحهّلّلّلا علّلّلّلى ما يحققّلّلّله �لعمل �لم�سّلّلّلرحي من �إيّلّلّلر�د�ت، لذلّلّلّلك �نزلقو� �إلى 
تقديم �لإثارة بغ�ض �لنظر عن تقديم �لقيم �لحقيقية �لتي يهدف �إليها �لأدب ب�سكل 

عام،  و�لم�سرح على �لوجه �لأخ�ض.
وعلى �لرغم من ذلك �سّلّلّلنجد �أّن هذ� �لإ�سّلّلّلفاف �لذي منع �لكتاب من �لنزلق �إلى 
هّلّلّلذ� �لنوع من �لم�سّلّلّلرح. ربما �سّلّلّلّكل –في �لوقّلّلّلت ذ�ته- جاذباً لكتاب كبّلّلّلار من �أمثال 
)�سيللي( و)بايرون( و)تين�سيون( و)بر�وننغ( جعلهم ل ي�ستطيعون مقاومة �لكتابة 

للم�سّلّلّلرح، لكنهم كتبو� �أعماًل ل لتقديمها على خ�سّلّلّلبات �لم�سّلّلّلرح �إلى جانب تلك �لأعمال �لتجارية، بل خلقت ما �سّلّلّلمي 
»در�ما �ل�سّلّلّلالونات«. �أي: تلك �لتي يمكن تأوتها في �ل�سّلّلّلالونات �لأدبية، ولي�ض على خ�سّلّلّلبة �لم�سّلّلّلرح، وذلك تاأبياً من 

�أن تح�سب �إلى جانب �لعرو�ض �لميلودر�مية.
ولهذ� �ل�سّلّلّلبب �سّلّلّلنجد �أن نقاد �لأدب ي�سّلّلّلنفون مثل هذه �لأعمال في باب »�لق�سائد �لدر�مية« �أكثر من �أن تح�سب في 

باب )�لعرو�ض �لم�سرحية(، وهذ� ينطبق على �أعمال )روبرت بر�وننغ( و)ت�سارلز ديكنز(.
هّلّلّلذ� �لأمّلّلّلر �لموؤ�سّلّلّلف �سّلّلّلبب �سّلّلّلرخاً فّلّلّلي �لم�سّلّلّلرح �لإنكليزي فّلّلّلي تلك �لفتّلّلّلرة، فلّلّلّلو ُقيِّ�َض لهّلّلّلذ� �لنوع �أن يتو��سّلّلّلل مع  
�لجمهور –كما كانت �لحال مع �سوفوكلي�ض و�سك�سبير وموليير- ربما ك�سب �لأدب �لإنكليزي م�سرحيات كبيرة، خا�سة 
من قبل )ديكنز( �لذي كان يع�سق �لم�سرح، وعمل فيه ممثًأ لكنه �أبى �أن يكتب تلك �لم�سرحيات خوفاً من �أن يح�سب 

على �لم�سرح �لميلودر�مي.
ل مّلّلّلا ي�سّلّلّلترعي �لنتبّلّلّلاه فّلّلّلي �لم�سّلّلّلرح �لفرن�سّلّلّلي فّلّلّلي �لقرن �لتا�سّلّلّلع ع�سّلّلّلر هو �نت�سّلّلّلار )�لمدر�سّلّلّلة  وفّلّلّلي فرن�سّلّلّلا �إنَّ �أوَّ
�لرومان�سّلّلّلية( على )�لمدر�سّلّلّلة �لكأ�سّلّلّلية( �لتي و�سّلّلّلفت بّل«�لكاذبة« وباأنها »ظلت ت�سّلّلّليِّق بخناقها على موؤلفي �لم�سّلّلّلرح 

�لفرن�سيين منذ ع�سر ر��سين«.
لقد كان �لتغيير ثورياً وحاد�ً. �سّلّلّلحيح �أنه تمت ترجمة م�سّلّلّلرحيات �سك�سّلّلّلبير في ع�سّلّلّلرينات �لقرن �لتا�سع ع�سر، لكن 
�لبد�ية �لحقيقية جاءت مع م�سرحية )هرناني(  لفيكتور هيغو في �لعام 1830م. تلك �لم�سرحية �لتي حولت �لم�سرح 
في فرن�سا من مز�ج �إلى �آخر. مز�ج ي�سرخ با�ستياء �سد »�لكأ�سيين �لمتحفيين«. �إنها ثورة �أدبية بما للكلمة من معنى.

وهناك �سرخة �أخرى في فرن�سا –في �لقرن نف�سه- جاءت على يد يوجين �سكريب 1791-1861م. فقد كتب يوجين 
�سكريب م�سرحيات ميلودر�مية جيدة �ل�سبك، لأنه كان ماهر�ً في �سناعة �لكتابة �لم�سرحية، وفي �لتمثيل �أي�ساً. 

ففي حين كانت �لمعركة محتدمة بين �لرومان�سّلّلّليين و�لكأ�سّلّلّليين، كان �لكأ�سّلّلّليون يحاولون –بكل ما لديهم من 
قّلّلّلوة- �لحفّلّلّلاظ علّلّلّلى �لتقاليد �ل�سّلّلّلارمة في �لكتابة �لم�سّلّلّلرحية، وعدم �لنزلق �إلّلّلّلى �لكتابة �لميلودر�ميّلّلّلة »�لهابطة«، 
و�لتّلّلّلي كانّلّلّلت ر�ئجّلّلّلة �سّلّلّلعبياً. في هّلّلّلذ� �لوقت جاء �سّلّلّلكريب �لمتمكن مّلّلّلن فن �لكتابّلّلّلة، و�لمتقن لحرفة �لتمثيل، ف�سّلّلّلاغ 

م�سرحيات �سعبية لقيت نجاحاً هائًأ. 
�ً من �ل�سهرة لم ي�سله �أحد من �لرومان�سيين ول  كتب �سكريب نحو400 م�سرحية عادت عليه بثروة كبيرة. وو�سل حدَّ
من �لكأ�سّلّلّليين، فقد �ت�سّلّلّلمت م�سّلّلّلرحياته بالترفيه �لذي »ل ينفع ول ي�سر« ح�سب ر�أي �لنقاد في ذلك �لع�سر، لكنه– 
ح عن نفو�ض �لجماهير، وتلك فائدة عظيمة، و�أ�سا�سّلّلّلية في �لم�سّلّلّلرح. �إنها �أحد جناحي  م �لمتعة �لتي تروِّ في ر�أيي-  قدَّ
�لم�سرح، وهما: �لمتعة و�لفائدة. بل �إن �لمتعة هي �لجناح �لأول �لذي يحمل �لجناح �لثاني من �لم�سرح، �أي: �لفائدة. 
ه، في ع�سّلّلّلر �سّلّلّلادت فيه تلك �لروح، مع �سّلّلّلر�مة �لرقابّلّلّلة و�لمز�ج �لعام  ول يجّلّلّلب �أن نغمّلّلّلط هّلّلّلذ� �لم�سّلّلّلرحي �لكبير حقَّ
�لمخرب عبر �لقرون �لظأمية )�لع�سور �لو�سطى( �لمتخل�سة من �سلطة �لكهانة من جهة، ومن �ل�سلطات �ل�سيا�سية 
ل �سّلّلّلكريب �لم�سّلّلّلرح �إلى م�سّلّلّلرح جماهيري، فعاد بالمتعة على  �لتي �عتبرت �لم�سّلّلّلرح و�سّلّلّليلة ترفه لها وحدها. هنا حوَّ
�لجماهير، وبالفائدة عليه �إذ قفز به �إلى م�سّلّلّلاف �لأغنياء. هذه نقطة ت�سّلّلّلجل للم�سّلّلّلرح �لذي �سّلّلّلار مهنة تدر �لأرباح، 

وهذ� يعني �أن �ل�سعب بد�أ ينظر �إلى هذ� �لفن باحتر�م، و�إن كان ذلك في باب )م�سدر �لمتعة(.
ول يجّلّلّلب �إغفّلّلّلال كاتب م�سّلّلّلرحي فرن�سّلّلّلي �آخر يماثل )روبرت�سّلّلّلون( فّلّلّلي �أنكلتر�، هّلّلّلو �لك�سّلّلّلندر ديما�ض-�لبن 1824-

َم �لك�سّلّلّلندر لنا �سّلّلّلكًأ جديد�ً من �لم�سّلّلّلرح، هو �لذي �سّلّلّلمي »�لم�سّلّلّلرح �لجتماعية«. فبعد �أن قدم م�سّلّلّلرحيته  1895م. قدَّ
�لأولى )غادة �لكاميليا( لفت �لنتباه �إليه. موهبة فذة في �لغو�ض بق�سايا �لمجتمع عبر �لأدب �لم�سرحي. �إن جوهر 
�لم�سّلّلّلكأت �لجتماعيّلّلّلة كان جوهر�ً رومان�سّلّلّلياً –على �لأغلب- لكّلّلّلن هذ� �لنوع من �لم�سّلّلّلرح �لجتماعي �ختطَّ طريقاً 

خا�ساً تاأ�س�ض مع نجاح مثل هذ� �لنوع من �لم�سرحيات.
م�سّلّلّلرحية )غّلّلّلادة �لكاميليّلّلّلا( تحكّلّلّلي ق�سّلّلّلة )مارغريّلّلّلت غَوتييّلّلّله( �لتّلّلّلي وقعت فّلّلّلي �لحب، وهّلّلّلي تحّلّلّلاول �لتخلُّ�ض من 

ما�سيها... وما �إن تجد �لحبَّ مع رجل – بعد فو�ت �لأو�ن- حتى تلفظ �أنفا�سها بين ذر�عيه.
بعّلّلّلد نجاح �لم�سّلّلّلرحي �نغم�ّلّلّلض �لكاتب في تاأليف �لم�سّلّلّلرحيات �لجتماعي، فكتب م�سّلّلّلرحية )�لمال( �لتي ف�سّلّلّلح من 

خألها �لنظام �لر�أ�سمالي. نبه �لك�سندر في هذه �لم�سرحية �إلى �أخطار �لر�أ�سمالية ب�سكل �سريح وو��سح.
وكتب م�سّلّلّلرحية )�أفكار مد�م �أوبري( عالج من خألها �لطيبة و�لتع�سّلّلّلف. �سّلّلّلحيح �أنَّ م�سّلّلّلرحيات �لك�سّلّلّلندر ديما�ض-

�لبّلّلّلن لم تكن بم�سّلّلّلتوى م�سّلّلّلرحيات �إب�سّلّلّلن و�سّلّلّلترندبيرغ وجورج برنارد �سّلّلّلو، لكنها –علّلّلّلى كل حال- �ت�سّلّلّلمت بالجر�أة، 
وبالقدرة على معالجة �لو�قع و�لق�سايا �لجتماعية، وح�سدت �إعجاباً كبير�ً جعلها ت�ستمر �إلى يومنا هذ�.

تلك هي �لأ�سو�ت �لم�سرحية �لتي �سادت قبل ظهور م�سرحية )بيت �لدمية( لهنريك �إب�سن.
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بدايات 
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ض  المسرح كان تعرَّ
لنقد الذع ولهجمات 
شرسة من )جيرمي 

كوليير(

 كتب: محمد الحفري 

صوت المرأة..صوت الحياة 
)وللحيّلّلّلاة تتمة( هو عنو�ن �لمجموعة �لق�س�سّلّلّلية 
�لأولى للكاتبة رند� �لعازر، �لتي تهديها �إلى �سقيقتها 
وتقّلّلّلول في �لإهّلّلّلد�ء: »�إلّلّلّلى تلك �لروح �لتّلّلّلي ما ز�لت 
هائمّلّلّلة فّلّلّلي ج�سّلّلّلدي. �إلى مّلّلّلن بهّلّلّلا �أرى �لعالّلّلّلم و�أرى 
كل مّلّلّلا حولّلّلّلي مفرحّلّلّلاً �أو مبكياً. �إلى �سّلّلّلدى �ل�سّلّلّلوت 
ذ�ك يتّلّلّلردد فّلّلّلي م�سّلّلّلامعي ومّلّلّلاز�ل«... ولعّلّلّلل م�سّلّلّلاألة 
�ل�سّلّلّلوت و�سّلّلّلد�ه فّلّلّلي كلمات �لإهّلّلّلد�ء هي مّلّلّلا تجعلنا 
على تما�ض مبا�سّلّلّلر مّلّلّلع �لمجموعة �لمذكّلّلّلورة وتتيح 
�لدخّلّلّلول �إلى متون ن�سو�سّلّلّلها، ذلك لأن �ل�سّلّلّلوت قد 
يكّلّلّلون �لبد�ية و�ل�سّلّلّلدى وهو �ل�سّلّلّلتمر�ر، وهذ� ربما 
ينطبّلّلّلق علّلّلّلى حياتنا وحيّلّلّلاة �لأجيّلّلّلال �لقادمّلّلّلة وهذ� 
مّلّلّلا يتو�فّلّلّلق �أي�سّلّلّلاً مّلّلّلع �لعنّلّلّلو�ن �لرئي�ّلّلّلض للمجموعة 
)وللحياة تتمة(، ويتما�سّلّلّلى مّلّلّلع �لتقديم �لذي خطه 
�لأديب ريا�ض طبرة �لذي يقول في بد�يته: »�لق�سة 
فن قّلّلّلر�ءة �لحياة و�سّلّلّلرف ترتيبها وتنظيم ما تي�سّلّلّلر 
منهّلّلّلا ترتيباً طوباويّلّلّلاً، و�إن هبطت �لحكاية �إلى �لقاع 
تكن دلو�ً ينتظر �لعطا�ض ماءه وهي ع�سّلّلّلية على من 
ل يعرف كيف يرتب حروفها، �أو ي�ست�سّلّلّلهل عمارتها«، 
وتو�فقنا مع هذ� �لتقديم ل ينفي �لفارق �لكبير بين 

�لق�سة و�لحكاية. 
�إليّلّلّله:  و�ل�سّلّلّلاعية  حلّلّلّلم  مّلّلّلن  �لم�سّلّلّلنوعة  �لمّلّلّلر�أة 
»ت�سّلّلّلاكنها �أطيّلّلّلاف و�أرو�ح وحتّلّلّلى كلمّلّلّلات تناجّلّلّلي بهّلّلّلا 
�لأول  ن�سّلّلّلها  منّلّلّلذ  نف�سّلّلّلها  �سّلّلّلاهرة  تظهّلّلّلر  روحهّلّلّلا« 
حيّلّلّلث  لأأزيّلّلّلاء«  كلوديّلّلّلا  »د�ر  عنّلّلّلو�ن  يحمّلّلّلل  �لّلّلّلذي 
ينه�ض �ل�سّلّلّلباح بها مع �أ�سّلّلّلعة �ل�سوء، لتهّب كالغز�ل 
مأم�سّلّلّلة �أر�ّلّلّلض غرفتهّلّلّلا غيّلّلّلر مكترثّلّلّلة بّلّلّلذ�ك �لزوج 
�لّلّلّلذي يعي�ّلّلّلض حياتّلّلّله مّلّلّلن �أجل �ل�سّلّلّلهر و�ل�سّلّلّلر�ب لأن 
�أمامها مهّلّلّلام يجب عليها تحقيقها و�لو�سّلّلّلول �إليها، 
فهّلّلّلي تمتلّلّلّلك د�ر�ً لأأزيّلّلّلاء تخّلّلّلرج منهّلّلّلا د�ئمّلّلّلاً �أجمل 

�لأزياء و�أحدثها...
وفي ن�سّلّلّلها �لثانّلّلّلي »ذ�ت خريف« تبّلّلّلدو وكاأنها منذ 
�سّلّلّلطورها �لأولى  تريد �خت�سار ق�سها ب�سطور قليلة 
»قبّلّلّلل �ل�سّلّلّلروق �لتقيّلّلّلا، وبعّلّلّلد �أن ر�سّلّلّلم �لغّلّلّلروب �آخّلّلّلر 
لوحاتّلّلّله �فترقّلّلّلا بدمّلّلّلوع ختمّلّلّلت ذ�ك �للقّلّلّلاء �لأخير«، 
وهي تعزو ذلك �إلى خريف �لعمر و�لعاد�ت و�لتقاليد 
�أو ربمّلّلّلا خريّلّلّلف �لعقّلّلّلول �لتّلّلّلي تّلّلّلرى �لأ�سّلّلّلياء بنظّلّلّلرة 
�سّلّلّلفر�وية فاقدة لكل معنى ولذلك تقول: »�لخريف 
تنّلّلّلزل فاقّلّلّلدة طر�وتهّلّلّلا  �لآن،  �آخّلّلّلر لوحاتّلّلّله  ُي�سّلّلّلّطر 
وكثيّلّلّلر�ً مّلّلّلن دفئهّلّلّلا«، وهّلّلّلذ� مّلّلّلا يمتّلّلّلّد ب�سّلّلّللة وثيقّلّلّلة 
�إلّلّلّلى ن�ّلّلّلض »عابر في غربّلّلّلة« فقد وقّلّلّلف بطلها موقف 
�لحائر مع �لأهل �لذين تحولو� �إلى خ�سوم ل يعرف 
كيّلّلّلف يو�جههّلّلّلم ويرد عليهّلّلّلم بعد �أن حب�سّلّلّلو� حبيبته 

و�سّيجو� �لجدر�ن من حولها. 
نريّلّلّلد �لقول مّلّلّلن خأل �لأمثلّلّلّلة �لتّلّلّلي �أوردناها �أن 
هنّلّلّلاك لحظات مهمة وحرجة ��سّلّلّلتغلت عليها �لكاتبة 

�سّلّلّلاعية  ر� �لمن�سّلّلّلودة  �لّلّلّلذُّ �إلّلّلّلى  لت�سّلّلّلل مّلّلّلن خألهّلّلّلا 
بعّلّلّلد ذلّلّلّلك للو�سّلّلّلول �إلى خو�تيّلّلّلم لها عأقّلّلّلة بالأمل 
و�لحيّلّلّلاة �لتّلّلّلي تتر�ك�ّلّلّلض عجأتهّلّلّلا متعجلّلّلّلة نحّلّلّلاول 
�أن نلحّلّلّلق بركابهّلّلّلا فننجح تّلّلّلارة ونخفق تّلّلّلار�ت �أخرى 
وهّلّلّلذ� مّلّلّلا يبّلّلّلدو و��سّلّلّلحاً منّلّلّلذ �نطأقتهّلّلّلا �لأولى في 
ق�سّلّلّلة »جوليا« �لتي تقول فّلّلّلي بد�يتها: »�لذل طريق 
ل تهّلّلّلو�ه روحها« وهي كما ت�سّلّلّلفها فتاة جمعت بر�ءة 
�لأطفّلّلّلال فّلّلّلي محياهّلّلّلا وفّلّلّلي قلبها جعلّلّلّلت مأعبهم، 
كمّلّلّلا  �سّلّلّلوتها  بمّلّلّللء  وت�سّلّلّلحك  يعّلّلّلدون،  كمّلّلّلا  تعّلّلّلدو 

ي�سحكون. 
ق�سّلّلّلة »جوليّلّلّلا« �لتي تحمل ��سّلّلّلم بطلتها قد تتمثل 
فيهّلّلّلا جميّلّلّلع بطّلّلّلأت هّلّلّلذه �لمجموعّلّلّلة، فقّلّلّلد عملّلّلّلت 
م�سّلّلّليفَة طير�ن وهذ� لي�ض م�سّلّلّلتغرباً بطبيعة �لحال 
علّلّلّلى �لمّلّلّلر�أة �ل�سّلّلّلورية �لتّلّلّلي عملّلّلّلت و�سّلّلّلغلت مر�كّلّلّلز 
ووظائّلّلّلف ومهّلّلّلن �سّلّلّلاركت بهّلّلّلا �لرجل فّلّلّلي �لمجالت 
كافّلّلّلة وقد �أثبتت �لأحد�ث �لتي جرت في �لبأد على 
مقّلّلّلدرة �لن�سّلّلّلاء ووقوفهّلّلّلن كالجبّلّلّلال �ل�سّلّلّلامخات في 
تحمل �لم�سوؤولية ومو�جهة ظروف �لحياة �لقا�سية. 
لقّلّلّلد ت�سّلّلّليدت �لبطولّلّلّلة �لن�سّلّلّلائية لعدد غيّلّلّلر قليل 
مّلّلّلن ن�سّلّلّلو�ض �لمجموعّلّلّلة ومع ذلّلّلّلك، فهي لّلّلّلم تغفل 
في ن�سّلّلّلو�ض �أخرى عن �إ�سّلّلّلناد �لبطولّلّلّلة للرجال كما 
في ق�سّلّلّلة »�أبّلّلّلو معّلّلّلروف« ذ�ك �لفأح �لن�سّلّلّليط �لذي 
يبدو وهو ير�ض �لبذ�ر ويزرع �ل�سّلّلّلتول وي�سّلّلّلقيها كاأنه 
يّلّلّلزرع �لأمّلّلّلل وينتظّلّلّلره، وكذلّلّلّلك هّلّلّلو �لأمر فّلّلّلي ن�ض 
»�لجائّلّلّلزة« �لتّلّلّلي تحكي فيهّلّلّلا عن حياة بطلهّلّلّلا »نو�ر« 
وهّلّلّلي و�إن جعلّلّلّلت مّلّلّلن �لبطولّلّلّلة م�سّلّلّلتقلة لّلّلّلكل مّلّلّلن 
�لرجّلّلّلل و�لمر�أة فقد عملت على �لمو�زنة و�لم�سّلّلّلاو�ة 
بينهمّلّلّلا فّلّلّلي خط و�حد ي�سّلّلّلير �إلى �أن كليهمّلّلّلا معاً في 
مو�جهّلّلّلة لعبة �لحياة وم�سّلّلّلاعبها وهذ� ما يظهر في 
ق�س�ض: »بع�ض �لتيه نعمة... حلم �أجنبي... حبيبان 
ولكن... وغير ذلك من ن�سو�ض �لمجموعة.                 

 ل يت�سّلّلّلع �لمجّلّلّلال في هّلّلّلذه �لعجالّلّلّلة للحديث عن 
منجز �لقا�سّلّلّلة رند� �لعازر تف�سّلّلّليلياً، لكن حلمها في 
بنّلّلّلاء محكّلّلّلم تجلى من خأل معمارهّلّلّلا �لمتين لهذه 
�لق�سّلّلّل�ض �لتّلّلّلي بّلّلّلد� فيهّلّلّلا �سّلّلّلوت �لأمّلّلّلل متو�فقاً مع 
مو�سيقى �أعر��ض �لجنوب �لذي ترق�ض فيه �لأغ�سان 
فرحّلّلّلاً علّلّلّلى نغمّلّلّلات �لريّلّلّلح مع �متّلّلّلد�د تلك �ل�سّلّلّلهول 
�لف�سّلّلّليحة �لتّلّلّلي ��سّلّلّلتمدت منهّلّلّلا �لكاتبّلّلّلة مو�سّلّلّلوعات 
ق�سّلّلّلها، وقد نح�سّلّلّلبها تنظّلّلّلر من علوها مثّلّلّلل بطلتها 
»ليمار« �إلى �لحلم �لذي و�سّلّلّللت �إليه في نهاية ق�سة 
»فهنيئاً لنا« وكما �أ�سلفنا في بد�ية �لحديث فقد كان 
�ل�سّلّلّلوت بد�ية �لحياة �لتي يتمها �سّلّلّلد�نا لحقاً وهي 
ل تنتهي، لأن لها تتمة د�ئماً و�سّلّلّلوت �لمر�أة �سّلّلّليبقى 
كما فعلها �سادحاً و�ساجاً لأنه �سوت �لحياة.             

ص7ص 6
رواية »الشرفة« بين االقتباس واالستباق السردي

 لألديب رياض طبرة
الثقافة موقف وسلوك يومي

��ست�سّلّلّلّلاف �تحّلّلّلّلاد �لكتّلّلّلّلاب �لعرب يّلّلّلّلوم �لخمي�ض 
2022/3/24 �ل�سّلّلّلّليدين د. ب�سّلّلّلّلار �لجعفّلّلّلّلري نائب 
�ل�سّلّلّلّلفير  يفيمّلّلّلّلوف  و�ألك�سّلّلّلّلندر  �لخارجيّلّلّلّلة  وزيّلّلّلّلر 
�لرو�سّلّلّلّلي في دم�سّلّلّلّلق في لقاء خا�ّلّلّلّلضّ تحت عنو�ن 
)�لحّلّلّلّلرب �لأوكر�نيّلّلّلّلة وتد�عياتهّلّلّلّلا علّلّلّلّلى �سّلّلّلّلورية 

و�لمنطقة(.
و�أو�سّلّلّلّلح �ل�سّلّلّلّلّيد �ل�سّلّلّلّلفير �لرو�سّلّلّلّلّي �أنه ل توجد 
لّلّلّلّلدى رو�سّلّلّلّليا �أطمّلّلّلّلاع في �حتّلّلّلّلأل �أوكر�نيّلّلّلّلا، وقد 
لجّلّلّلّلاأت �إلى �لفعل �لع�سّلّلّلّلكري دفاعّلّلّلّلاً عن وجودها، 
فّلّلّلّلي  �لجّلّلّلّلدد  �لنازييّلّلّلّلن  �أن  تثبّلّلّلّلت  وهنّلّلّلّلاك وثائّلّلّلّلق 
ع�سّلّلّلّلكري  لهجّلّلّلّلوم  ّلّلّلّلرون  يح�سّ كانّلّلّلّلو�  �أوكر�نيّلّلّلّلا 
علّلّلّلّلى رو�سّلّلّلّليا، وقّلّلّلّلد حّلّلّلّلددو� �لموعّلّلّلّلد فّلّلّلّلي �لثامّلّلّلّلن 
و�لع�سّلّلّلّلرين من �سّلّلّلّلهر �سّلّلّلّلباط لعّلّلّلّلام 2022، ناهيك 
عّلّلّلّلن �أن �لوليّلّلّلّلات �لمتحّلّلّلّلدة �لأمريكيّلّلّلّلة و�لغّلّلّلّلرب 
كانّلّلّلّلا قّلّلّلّلد جعّلّلّلّلأ �أوكر�نيا مكاناً لت�سّلّلّلّلنيع �ل�سّلّلّلّلأح 
�لبيولوجّلّلّلّلي �لّلّلّلّلذي كان ُيعّلّلّلّلّد لتكون رو�سّلّلّلّليا هدفاً 

ُيهاجم بهذ� �ل�سأح.
�لع�سّلّلّلّلكرية  �سّلّلّلّلبب طّلّلّلّلول فتّلّلّلّلرة �لأعمّلّلّلّلال  وعّلّلّلّلن 
وعّلّلّلّلدم ح�سّلّلّلّلم �لأمّلّلّلّلر �سّلّلّلّلريعاً بّين �ل�سّلّلّلّليد �ل�سّلّلّلّلفير 
�أن �سّلّلّلّلبب ذلك هو حر�ض رو�سّلّلّلّليا علّلّلّلّلى �لمدنيين 
فّلّلّلّلي �أوكر�نيّلّلّلّلا، منّوهاً بعمق �لعأقّلّلّلّلات �لتاريخية 

و�لثقافية بين �سعبي رو�سيا و�أوكر�نيا. 
ورغّلّلّلّلم �لعقوبات �لتي فَر�َسّلّلّلّلها �لغّلّلّلّلرب و�أمريكا 
على رو�سّلّلّلّليا، �أكد �ل�سّلّلّلّليد يفيموف �أن رو�سيا �لتي 
وقفّلّلّلّلت على �لدو�م �إلى جانب �سّلّلّلّلورية لن تتخلى 
عنها، و�ست�ستمّر في تقديم �لم�ساعدة لها، منّوهاً 
بالموقّلّلّلّلف �ل�سّلّلّلّلوري �لو��سّلّلّلّلح فّلّلّلّلي �لوقّلّلّلّلوف مّلّلّلّلع 
�سورية و�لمثل يقول: “�ل�سديق عند �ل�سيق”.

نتائّلّلّلّلج  �لجعفّلّلّلّلري  �لدكتّلّلّلّلور  �سّلّلّلّلرح  ذلّلّلّلّلك  بعّلّلّلّلد 

�لحّلّلّلّلرب �لأوكر�نيّلّلّلّلة حا�سّلّلّلّلر�ً وم�سّلّلّلّلتقبًأ، مبينّلّلّلّلاً 
�أن �سّلّلّلّلورية من �لناحية �ل�سيا�سّلّلّلّلية �ست�ستفيد من 
هّلّلّلّلذه �لحرب، و�أنها �تخذت موقفاً �سيا�سّلّلّلّلياً و�عياً 
حكيمّلّلّلّلاً، مذكّلّلّلّلر�ً بّلّلّلّلاأن �لعّلّلّلّلرب تاريخيّلّلّلّلاً فوتّلّلّلّلو� مّلّلّلّلا 
�سّلّلّلّلّماه �لفر�ض �ل�سّلّلّلّلائعة كما في �أزمة �ل�سو�ريخ 
في كوبا، وقبل ذلك �لعدو�ن �لثأثي على م�سر 

عام 1956.
كلّلّلّلّله  فالعالّلّلّلّلم  �لقت�سّلّلّلّلادية  �لناحيّلّلّلّلة  مّلّلّلّلن  �أمّلّلّلّلا 

ت�سرر من هذه �لحرب، و�ل�سرر ناجم عن لجوء 
�لغّلّلّلّلرب و�أمريّلّلّلّلكا �إلّلّلّلّلى فر�ّلّلّلّلض �لعقوبّلّلّلّلات �لماليّلّلّلّلة 
و�لقت�سادية على رو�سيا �لتي تبقى دولة عظمى 

ل تبالي بكل ما يحيكه �لغرب و�أمريكا لها.
و�سّلّلّلّلّدد د. �لجعفّلّلّلّلري علّلّلّلّلى �أهميّلّلّلّلة عّلّلّلّلدم �لتاأثّلّلّلّلر 
�لكّلّلّلّلذب  �إلّلّلّلّلى  يعمّلّلّلّلد  �لّلّلّلّلذي  �لإعأمّلّلّلّلي  بال�سّلّلّلّلّخ 
و�لت�سّلّلّلّلليل، لكّلّلّلّلن �سّلّلّلّلعبنا قّلّلّلّلد خبّلّلّلّلر حقيقّلّلّلّلة هّلّلّلّلذ� 
�لإعأم �لذي ي�سّلّلّلّلوه �لحقائق وزّورها منذ �لأيام 

د. الجعفري والسفير الروسي 
يجلوان حقائق الحرب األوكرانية
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قضايا وآراء
  كتب:  وجيه حسن

وقّلّلّلد ِقيّلّلّلل ب�سّلّلّلدد �أهمّيّلّلّلة �للغّلّلّلة فّلّلّلي �لعمّلّلّلل �لق�س�سّلّلّلي »�أو 
�لرو�ئّلّلّلي«، �أو �سّلّلّلو�هما، علّلّلّلى �سّلّلّلبيل �لّتمثيّلّلّلل: »�إّن �لكلمّلّلّلة، �أو 
مجمّلّلّلوع �لكلمات في �لق�سّلّلّلة �لمكتوبّلّلّلة، �أو �لعمل �لمكتوب، قد 

ت�ساوي لقطاٍت عديدة، �إذ� ما تحّولت �إلى عمٍل �سينمائّي«...
ولّلّلّلو عّرجنا على مو�سّلّلّلوعة �للغة في �لّن�سّلّلّليج �لرو�ئي مثًأ، 
فّلّلّلاإّن للرو�ية �لف�سّلّلّلَل في جعل �للغة �لأدبية لغّلّلّلة َتَحاُور مع كّل 

�للغات �لإ�سارية، �لتي تعي�ض خارج �لمركز... 
وح�سّلّلّلب �لناقد �لمغربّلّلّلي »�لمويفن م�سّلّلّلطفى«، موؤّلف كتاب 
»ت�سّلّلّلّكأت �لمكّونات �لرو�ئّية«، فاإّن »�لرو�ية متعّددة �لأ�سّلّلّلو�ت 
و�للغّلّلّلات، تعمّلّلّلل علّلّلّلى خلّلّلّلق نّلّلّلوع مّلّلّلن �لّتناغّلّلّلم بيّلّلّلن �لأ�سّلّلّلو�ت 
ّلّلّلاً متما�سّلّلّلكاً  �لُمتباينّلّلّلة، حيّلّلّلث تتفاعّلّلّلل وتت�سّلّلّلاكن، لت�سّلّلّلّكل ن�سّ
م�سدود�ً، كالّن�سيج �لبوليفوني في �لمو�سيقى«! وُيعتبر مفهوم 
تعّدد �لأ�سو�ت �أي )�لبوليفونية( من �أهّم �لمفاتيح �لتي �سغلها 
ّلّلّليت؛ بمعنى �أّن  »ميخائيّلّلّلل باختيّلّلّلن«، �لناقد �لرو�سّلّلّلي ذ�ئع �ل�سّ
�لن�ض/�لخطّلّلّلاب �لرو�ئّلّلّلي، يبقّلّلّلى مفتوحاً على ُتخّلّلّلوم �لجهات 
كّلها، وقابًأ لقر�ء�ت كثيرة بانور�مية، وتلك �سّلّلّلمة من �سّلّلّلمات 
�لن�ّلّلّلضّ �لناجّلّلّلح، �لّلّلّلذي ي�سّلّلّلّدنا �إليه ِبُعّلّلّلرى وثيقّلّلّلة، ويجعلنا في 

�لوقت عينه، نكت�سف �سيئاً ف�سيئاً مع كّل قر�ءة جديدة... 
مّلّلّلن هنّلّلّلا، فاإّن �لخطّلّلّلاب �لق�س�سّلّلّلي، �أو �لرو�ئي، �أو �ل�ّسّلّلّلعري، 
�إّنما ينه�ض على لغة �أكيدة حا�سّلّلّلمة، تكون حا�سنة ِلكّل �سيء... 
كذلك فاإّن لغة �ل�ّسّلّلّلرد في �لرو�ية، على �سبيل �لّتمثيل، تم�سي 
بالأحّلّلّلد�ث في تناميها وتطّورها عبّلّلّلر �لزمان و�لمكان، فهي ل 
تعمل على �يقاف �لحدث وعرقلته، ول ُتف�سّلّلّلح �لمجال للخيال 
�لُمجّنّلّلّلح لخلّلّلّلق �سّلّلّلور خيالّيّلّلّلة، ول تنعّلّلّلدم فيهّلّلّلا �لحركّلّلّلة ول 

�لفعل...
عليّلّلّله يّلّلّلرُد �لقّلّلّلول: �إّن �لتعددّيّلّلّلة �أي »�لبوليفونيّلّلّلة« تخ�ّلّلّلضّ 
وطبيعتّلّلّله  لهجانتّلّلّله  نظّلّلّلر�ً  �سّلّلّلو�ه،  دون  �لرو�ئّلّلّلي  �لجن�ّلّلّلض 
نجّلّلّلد  لذلّلّلّلك  �لأخّلّلّلرى...  و�لن�سّلّلّلو�ض  للغّلّلّلات  �لمت�سا�سّلّلّلّية 
»ميخائيّلّلّلل باختيّلّلّلن«: )فيل�سّلّلّلوف ولغّلّلّلوي وناقد رو�سّلّلّلي( وعبر 
تحليأتّلّلّله �لعديّلّلّلدة �لُمتكّثّلّلّلرة، ُينّلّلّلّوُه بهّلّلّلذ� �لجن�ّلّلّلض �لتعبيري، 
ّلّلّلله على �لخطاب �ل�سّلّلّلعري تمثيًأ، لكون هذ� �لأخير، ل  ويف�سّ

يملك �سوى وجه ل�ساني »لغوي« و�حد...

وفّلّلّلي �لعاَلّلّلّلم �لأدبي بعاّمة، ل وجود للتجربة �ل�سّلّلّلعورية على 
�أر�ض �لو�قع، قبل �أن ُيعبَّر عنها في �سورة لفظية/لغوية، و�إنها 
ّلّلّلاً ل�سّلّلّلاحبها، فّلّلّلأ ُتعّد  لتبقّلّلّلى ُم�سّلّلّلَمرة فّلّلّلي �لنف�ض، ُملكاً خا�سّ
عمًأ �أدبّياً له وجود خارجي، �إّل حين تاأخذ �سورتها �للفظية/

�للغويّلّلّلة، وحيّلّلّلن يدركهّلّلّلا �لآخرون/�لُمتلّقون، فاإّنمّلّلّلا يدركونها 
من خأل �لتعبير �للفظي »�للغة«، �لذي وردت بو�ساطته، ومن 

خأله... 
بنّلّلّلاًء علّلّلّلى مّلّلّلا ورَد؛ وح�سّلّلّلب كتّلّلّلاب »�لّنقّلّلّلد �لأدبّلّلّلي – �أ�سّلّلّلوله 
ومناهجّلّلّله«، لموؤّلفّلّلّله �لم�سّلّلّلري »�سّلّلّلّيد قطّلّلّلب«، فاإننّلّلّلا »نجّلّلّلد �أّن 
هنّلّلّلاك �سّلّلّلعوبة ماديّلّلّلة في تق�سّلّلّليم �لعمّلّلّلل �لأدبي �إلى عنا�سّلّلّلر: 
لفّلّلّلظ ومعنّلّلّلى، �أو �سّلّلّلعور وتعبيّلّلّلر، لأّن �لِقيم �ل�سّلّلّلعورية، و�لِقيم 
�لتعبيريّلّلّلة كلتاهمّلّلّلا وحدة ل �نف�سّلّلّلام لها في �أّي عمّلّلّلل �أدبي، �أو 
�أّي ِنتاج �إبد�عي، ولي�سّلّلّلت �ل�سّلّلّلورة �لتعبيريّلّلّلة �للغوية، �إّل ثمرة 
لأنفعال بالتجربة �ل�سّلّلّلعورية، ولي�سّلّلّلت �لقيمة �ل�سّلّلّلعورية في 
�لوقت عينه، �إّل ما ��سّلّلّلتطاعت �لألفاظ »�للغة« �أن ت�سّلّلّلّوره، و�أن 

تنقله �إلى م�ساعر �لقّر�ء/�لُمتلّقين«...
�إذن؛ �لعمّلّلّلل �لأدبّلّلّلي وحدة ُمّت�سّلّلّلقة ُمن�سّلّلّلجمة، و�أنه ل �سّلّلّلبيل 
�أمامنّلّلّلا »نحّلّلّلن �لقّلّلّلّر�ء«، �إلّلّلّلى تقديّلّلّلر �لِقيّلّلّلم �ل�سّلّلّلعورية، �إّل من 
�إّنمّلّلّلا  �لِقيّلّلّلم �لتعبيريّلّلّلة »�للغّلّلّلة«، وكّل قيمّلّلّلة �سّلّلّلعورية،  خّلّلّلأل 
ندر�سّلّلّلها في �سّلّلّلياق �لن�ّلّلّلض �لتعبيري/�للغوي �لّلّلّلذي وردت فيه، 

وكما تظهر من خأل هذ� �لن�ض �لمعرو�ض...
�آنفّلّلّلاً:  �لمذكّلّلّلور  كتابّلّلّله  فّلّلّلي  قطّلّلّلب«  »�سّلّلّلّيد  �لموؤلّلّلّلف  يقّلّلّلول 
»فالألفاظ �لتي يختارها �لأديب/�لكاتب، و�لّن�سق �لذي يرّتبها 
فيّلّلّله، همّلّلّلا عن�سّلّلّلر�ن �أ�سّلّلّليأن فّلّلّلي تعبيّلّلّلره، وفّلّلّلي قيمّلّلّلة عملّلّلّله 
�لأدبي، لأنهما هما وحدهما �للذ�ن ينقأن �إلينا كامل �سّلّلّلعوره 

ب�سدق وح�سا�سية«، )�ض 45(...
وعّلّلّلن طريّلّلّلق �للغّلّلّلة و�لأ�سّلّلّللوب، يقتّلّلّلرب �لكاتب �لمبّلّلّلدع �أكثر 
ث  فاأكثر من فحوى �لم�سّلّلّلمون، وثيمة �لعمّلّلّلل �لأدبي، �لُمتحدَّ
عنهما... لأّن �للغة �أمارة د�ّلة على �لمعنى في �لملفوظات على 
�ختّلّلّلأف �أنو�عهّلّلّلا، ومّلّلّلن حيُث )�إّن هّلّلّلذه �لملفوظّلّلّلات، هي �لتي 
ت�سّلّلّلع �ل�سّلّلّلور، وُتبقي �لقر�ئن بمنزلة ِبطاَنة معنوية د�ّلة على 

�لإنجاز �للغوي(...

لكّلّلّلّن “�أبّلّلّلا حامّلّلّلد محمد �لغز�لّلّلّلي”: )�أحد �أعأم ع�سّلّلّلره في 
�لقرن �لخام�ض �لهجري(، في تعريفه للغة يقول: “�إّنها لفٌظ 
غيّلّلّلُر د�ّل، وهّلّلّلذ� مّلّلّلا ُيتيّلّلّلح �إلّلّلّلى تمّثل �لن�ّلّلّلضّ في �لج�سّلّلّلد، حيث 
يتكّون �لن�ّض... �إّن �لن�ّض ج�سّلّلّلٌد حّي، وبما �أنه كذلك، فهو د�ّل، 
وذو معنّلّلّلى، وتاأتّلّلّلي روح �لج�سّلّلّلد، تلّلّلّلك �لّلّلّلّروح �لتّلّلّلي تتماَهى في 
نمطين: �إّما �أن تكون روحاً محّببة لنف�ض �لقارىء، �أو �أن تكون 
ماّدة �سّلّلّلحر�وية، حيث تفارق �لّروح و�لج�سد، ويطعن �لقارىء 

ب�سكاكين �لن�ّض”... 
�أّما �لقا�ض و�لرو�ئي �ل�سّلّلّلوري “محمد �لحفري”، فيحّدثنا 
عّلّلّلن �أهمّية �للغة/�لملفوظات فّلّلّلي �أّي عمل �أدبي/�إبد�عي، حيث 
يقّلّلّلول: “يحمّلّلّلل �لن�ّض، �أّي ن�ّض، بين �سّلّلّلطوره �أكثر مّما يحمله 
فّلّلّلي ظاهّلّلّلر �لكتابة، وهنا بيت �لق�سّلّلّليد �أعني: �إّننّلّلّلا وقتئٍذ نكون 

�أمام ن�ّض معّلم، بما تعنيه هِذِه �لكلمة من دللت و�أبعاد”...
وفيمّلّلّلا يتعّلّلّلّلق بالن�سّلّلّلو�ض �لمكتوبة، �لتي يعمّلّلّلل �لكّتاب على 
تقديمهّلّلّلا لقّر�ئهم/متلّقيهّلّلّلم، ينبغّلّلّلي �أّل تكون هذه �لن�سّلّلّلو�ض 
مترّهلّلّلّلة، ممطوطّلّلّلة، مّلّلّلن حيّلّلّلث �لإكثار مّلّلّلن �ل�ّسّلّلّلرد �لممجوج، 
ومن حيث �لإطناب فّلّلّلي �للغة/�لملفوظات �لمكتوبة... وكثير�ً 
مّلّلّلا ين�سّلّلّلح �لنّقّلّلّلاُد، �أهّلّلّلُل �لح�سّلّلّلافة و�لتجربّلّلّلة و�لّلّلّلّر�أي، بعّلّلّلدم 
�لإ�سّلّلّلر�ف في �لكتابة �لُمترّهلة �لُمطّولة، �لتي تجعل �لقارى/
�لمتلّقّلّلّلي ي�سّلّلّلعر بالملّلّلّلل، وب�سّلّلّليٍق في مجّلّلّلرى �لتنّف�ّلّلّلض، �أو ذ�ك 
�لكاتّلّلّلب �لّلّلّلذي يغلو في �لتفل�سّلّلّلف، وما �أ�سّلّلّلدق �لمثّلّلّلل �ليوناني 

�لذي قامت عليه فل�سفة �لفأ�سفة حقاً وهو: “ل ُت�سِرف”...
كتابهمّلّلّلا  فّلّلّلي  “�أو�سّلّلّلتن و�ريّلّلّلن، ورينيّلّلّله ويليّلّلّلك”   وح�سّلّلّلب 
�لم�سّلّلّلترك “نظريّلّلّلة �لأدب”: “فّلّلّلاإّن �لغلطّلّلّلة �لفنّيّلّلّلة �لتّلّلّلي ل 
ّلّلّلة، هي  ُتغتَفر لدى �لكاتب ب�سّلّلّلورة عاّمة، ولدى �لرو�ئي بخا�سّ
�إخفاقه في �لمحافظة على �لَجْر�ض، و�ل�سبط، و�لإيجاز خأل 
ن�سج خيوط عمله �لإبد�عي/�لأدبي”، وقديماً قال �لعرب حول 
�لكأم  “خير  ذلك: “�لّتلميح �أف�سّلّلّلُل من �لّت�سريح”، وقالو�: 

ما قّل ودّل”...
وعلّلّلّلى �لكاتب/�لأديب �لُمتمّكن من عملّلّلّله ومن �أدو�ته، ومن 
فّنّلّلّله، �أن يكّلّلّلون �سّلّلّلاحب كلمّلّلّلة لها وجودهّلّلّلا وتاأثيرهّلّلّلا في نف�ض 
�لقّلّلّلّر�ء �لُمهتّميّلّلّلن، و�إّل كانت زوبعة في فنجان مك�سّلّلّلور... وفي 

رو�يته  هذ� �ل�ّسّلّلّلياق، يقول �لرو�ئي �لمْرحوم “حنا مينه”، في 
�لمعروفّلّلّلة “حكايّلّلّلة بّحّلّلّلار” )�ّلّلّلض )69: )لأنني �سّلّلّلاحب كلمة، 
وفّلّلّلي �لكلمة “�للغة” ينتفي �لّتذبذب، فاإّما �أن تكون �لكلمة مع 
�لحّق فتن�سّلّلّلره، وتنت�سّلّلّلر به، و�إّما �أن تكون مع �لباطل فتخ�سر 
نف�سّلّلّلها و�حتر�مها، وتخون م�سّلّلّلوؤولّيتها �لأدبّية و�لإن�سانّية في 

�آٍن معاً(...
ولنترّيّلّلّلث قليّلّلّلًأ حّلّلّلول مّلّلّلا قالّلّلّله �لأديّلّلّلب �لرو�ئّلّلّلي �لمغربّلّلّلي 
“عبّلّلّلد �لكريّلّلّلم غّلّلّلّأب”، فّلّلّلي كتابّلّلّله �لقّيّلّلّلم “تجربّلّلّلة ذ�تية في 
كتابّلّلّلة �لرو�ية”، حيث كان “غّأب” ُمت�سّلّلّلّدد�ً في رف�سّلّلّله �للغة 
ّلّلّلباً للغة �لعربية �لف�سّلّلّلحى، م�سير�ً  �لعامية في �لكتابة، ومتع�سّ
�إلّلّلّلى �لمحدودّيّلّلّلة �لجغر�فيّلّلّلة لأد�ئهّلّلّلا، وُمِحيّلّلّلًأ علّلّلّلى �لمحيط 
�لحقيقي �لمطلوب �إي�سّلّلّلال ما ُيكَتب �إليه، وفي جملة ما يقوله 
دد: “ل �أكتب �لعامّية، وبالتالي ل �أقروؤها، لأّني ل  في هذ� �ل�سّ
�أتعامّلّلّلل معهّلّلّلا، و�إْن كنت ل �أنكر قّوة �أد�ئها في �لقرية، �أو �لحّي، 

�أو �لمدينة”...
و�أختّلّلّلم بمّلّلّلا كتبّلّلّله �لموريتانّلّلّلي “ د. �أحمّلّلّلد محمّلّلّلد �ل�سّلّلّلالم 
ين �لمبدعين،  �ل�سعد” حول ق�سة قر�أها ذ�ت مّرة لأحد �لقا�سّ
لأبّيّلّلّلن للقارىء �لمهتّم جمالّية �للغة و�لأ�سّلّلّللوب، حين يكونان 
ّلّلّلدق �لفّني، حيث  �سّلّلّلادَرين من منبّلّلّلع �لتجربة �لطويلّلّلّلة، و�ل�سّ

يقول:
 “�لقا�ّلّلّلضّ فّلّلّلأن... موؤمّلّلّلن بقيمّلّلّلة �لحياة... ير�سّلّلّلمها برغم 
�لحاِلمّلّلّلة..  �لطبيعّلّلّلة  حبّلّلّلر  فّلّلّلي  �لمغمو�َسّلّلّلة  بري�سّلّلّلته  �لآلم 
وبملم�سّلّلّلها �لّناعّلّلّلم، يحّلّلّلاول بم�سّلّلّلعى جهيّلّلّلد، �أْن ي�سّلّلّلتخرج مّلّلّلْن 
حنظل �لحياة مكامَن ع�سل، و�أْن ي�ستقطر من �أتونها �لمحموم، 
وتأطماتهّلّلّلا �لهوجّلّلّلاء و�حّلّلّلاٍت للطفولّلّلّلِة �لم�سّلّلّلاِلمة، �لمملوءِة 

بالمحّبة، و�لأمل، و�لّنقاء”...

»اللغة«
 أداة مهّمة في أّي عمل إبداعي

بّلّلّلاِدىء ذي بّلّلّلدء، �إّن �للغّلّلّلة �لم�سّلّلّلتخدمة فّلّلّلي �أّي ِنتّلّلّلاج �أدبي/ �إبد�عي، �إّنما هي تج�سّلّلّليد لوحدة �لمعنّلّلّلى و�لحقيقة، وهي »�أي �للغة« فّلّلّلي �لوقت عينه وعٌي 
ولي�ست تركيباً نحوياً قو�عدّياً وح�سب، كما يحلو لبع�سهم �عتباره وت�سميته، وت�سويره، وتحديد �أُُطره...

و�للغة باعتبارها �أد�ة مهّمة في �أّي عمل �إبد�عي، من �سّلّلّلاأنها -�إذ� ما ��سّلّلّلُتخِدمت بكفاية بالغة- �أن تجعل �لما�سّلّلّلي و�قعاً َمِعي�سّلّلّلاً، و�أن تمتّد بالحا�سر �إلى 
روؤية م�ستقبلية م�سحونة بجملة من �لطاقات و�لتوّقعات، كما �أّن من خ�سائ�سها، �أن تحمل �إلى �لقارىء/�لمتلّقي �لُم�ستاأِني �لكثيَر �لجمَّ من �لإ�سعاعات 

�لفكرية و�لعاطفية باآن...

 

تعزية
�لمكتّلّلّلب  و�أع�سّلّلّلاء  �لعّلّلّلرب  �لكّتّلّلّلّلاب  �تحّلّلّلاد  رئي�ّلّلّلض 

�لتنفيّلّلّلذي و�أع�سّلّلّلاء مجل�ّلّلّلض �لتحاد و�أع�سّلّلّلاء �لتحاد 

يتوجهّلّلّلون بخال�ض �لعز�ء من ذوي �لرو�ئي غازي ح�سّلّلّلين 
�لعلي، ع�سو �لمكتب �لتنفيذي في �تحاد �لكتاب �لعرب �سابقاً.

بوفاته، ر�جين من �لمولى عز وجل �أن يتغمد �لفقيد بو��سّلّلّلع رحمته وي�سّلّلّلكنه ف�سيح 

جناته، ويلهم �أهله وذويه �ل�سبر و�ل�سلو�ن.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون
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  كتب: سمير عدنان المطرود
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حّدثني حجر �لر�سيف وهو يكاد يتمّزق قال:
هّلّلّلل حقّلّلّلاً �ست�سّلّلّلتطيع ن�سّلّلّليان تلّلّلّلك �لر�سا�سّلّلّلة �لتّلّلّلي �أخذْت 
روحّلّلّلك منّلّلّلك؛ ولّلّلّلم تتّلّلّلرك لّلّلّلك �سّلّلّليئاً تنزفّلّلّله؛ �أور�ق �ل�سّلّلّلجرة 

�لحمر�ء �أزهرت بعد �أن هرب �لخريف!
لماذ� تتذكرها د�ئماً؛ كما لو �أنك �لآن قد �أكلت �لر�سا�سّلّلّلة 

في ظهرك؟
لماذ� ل ت�ستطيع �أن تبعدها عن فكرك؟

هل لأنها ر�سا�سة غدر؟
لمّلّلّلاذ� كل هّلّلّلذ� �لإ�سّلّلّلر�ر فّلّلّلي قلبّلّلّلك وعقلّلّلّلك وروحّلّلّلك على 

�لت�سّبث بها!؟
لمّلّلّلاذ� تريد �لحتفاظ بها وهي �لتي �أدمتك و�أ�سّلّلّلالت �أنهار 

�سر�يينك؟
...

طّيب! هل تعرف �أنت من تكون بالن�سبة لها؟
هّلّلّلل �سّلّلّلاألت نف�سّلّلّلك كيف تنظّلّلّلُر تلك �لغّلّلّلادرة لقلبّلّلّلك �لذي 
�خترقتّلّلّله مّلّلّلن �لخلف قبل �أن تخرَج من �سّلّلّلدرَك وقد �أخرجْت 

معها ذ�كرة �لحياة �لتي لم تنتِه!
مّلّلّلا �لّلّلّلذي يجعلّلّلّلك تتخّبّلّلّلط ول تعرف كيّلّلّلف تتلّلّلّلّون �لحياة 
علّلّلّلى م�سّلّلّلامات �لرخام؛ بينما هي ترق�ض على �سّلّلّلوء �ل�سّلّلّلمعة 

�لحمر�ء �لوحيدة �لتي �أنجبْت في �لمر�آة توءمها!
..

يا �ساحبي؛
�إنك ل�سَت �أكثر من ل �سيء!؟

كلنا في نظر �لخونة ل�سنا �أكثر من ل �سيء.
فّلّلّلأ َت�َسّلّلّلْل �إل عن هذ� �لتر�ب �لذي �ختّلّلّلرَت �أن تموَت فوقه 
حّباً وكر�مة. �أو عن ع�سقك �لأ�سطوري؛ و�أنت ت�سُع دمك على 
كفّيك؛ وتم�سّلّلّلي با�سماً ب�سدرك �لعاري �إل من �لحب و�لكثير 
مّلّلّلن �لحّلّلّلروف و�أحّلّلّلأم �لأطفّلّلّلال، وبندقيّلّلّلة بيديك تن�سّلّلّلد لك 

وحدك هذ� �لغر�م؟
...

يّلّلّلا �سّلّلّلاحبي؛ لأن �لحياة م�سّلّلّلالح تقوم �لحروب، وينت�سّلّلّلر 
طّلّلّلرف و�حّلّلّلٌد د�ئمّلّلّلاً، ولأنه فّلّلّلي �لحّلّلّلروب فقط يتحّلّلّلّول �لحب 
كرهّلّلّلاً، ولأن �لحب حين يذهب ل يبقّلّلّلى �إل �لدمار و�لموت... 
فهّلّلّلل عرفت �لخلل �لآن؟ وما �لذي يجعل �لحياة قا�سّلّلّلية �أكثر 
مّلّلّلن قلّلّلّلب تلك �لر�سا�سّلّلّلة �لغّلّلّلادرة؟ فهل عرفّلّلّلت �لآن من �أين 
ياأتي �ل�سهد�ء؟ وهل عرفت ماذ� تقول �لأر�ض لدم �ل�سهيد؟...

..
ّلّلّللون �لحياة على  يا �سّلّلّلاحبي... �ل�سّلّلّلهد�ء هّلّلّلم �لذيّلّلّلن ُيف�سّ
�سّلّلّلدورهم  بحّلّلّلو�ِف  و�لحّلّلّلدود  �لآفّلّلّلاق  وير�سّلّلّلمون  طريقتهّلّلّلم 

�لحالمة!
هّلّلّلم �لذين يعرفون... ووحدهم فقط �لذين يعرفون... �أن 
حبهّلّلّلم لهّلّلّلذ� �لتر�ب يكون فّلّلّلي لحظة �لحقيقة بركاناً �سّلّلّلاخباً 
تزهر �لحياة فيه، وفي لحظة �أخرى ل يبقى منه �سيء؛ حين 

ياأتي من يخون دمهم...
هّلّلّلل عرفّلّلّلت �لآن كيّلّلّلف ت�سّلّلّلتطيع تلّلّلّلك �لر�سا�سّلّلّلة �أن تلعب 
بكل هذه �لأرو�ح، وهي تر�ق�ض �ل�سعاع �ساحكة قبل �أن تجل�ض 
في ح�سّلّلّلن �لمدى تعانق هذ� �ل�سّلّلّلهيد وذ�ك �ل�سهيد؛ وعرفت 
�لآن لمّلّلّلاذ� عانقتّلّلّلك قبّلّلّلل �أن ت�سّلّلّلقط روحّلّلّلك لأأعلّلّلّلى؛ و�أنّلّلّلت 
ت�سّلّلّلعى لر�أِب �سّلّلّلدِع �ل�سّلّلّلوء و�إعادة لون �لأمل كي تغ�سل قلوب 

�لبائ�سين؛ قبل �أن تقول لك �ساآخذ روحك؟
..

كنّلّلّلَت تناديها بفرح �لعيد وتكتب ��سّلّلّلمها على �لفجر �لقادم 
لإعادة ذكريات �لوطن دماًء جديدة في �لعروق �لحالمة!

كنَت تقول لها: �إنك �ست�سنُع مع �سوِت فيروز قهوًة جديدًة 
بطعِم �لألِق؛ وهي تح�سّلّلّلنك برق�سّلّلّلة �ل�سفر �لجديد �لقادمة 
مّلّلّلع �سّلّلّلوت �لأزل �لّلّلّلذي لم ينتّلّلّلِه؛ �ألي�ض كذلك؟ �ألي�ّلّلّلَض هذ� ما 

كنَت تفعله؟
يكفّلّلّلي... يكفّلّلّلي يا �سّلّلّلاحبي؛ �أخرجهّلّلّلا من �سّلّلّلدرك و�ألقها 
بعيّلّلّلد�ً علّلّلّلى �أيِّ فّلّلّلر�ٍغ، وتمّلّلّلدّد �أنت فّلّلّلي قبرك على �أيِّ ر�سّلّلّليٍف، 

فاأنَت �آخُر �ل�سهد�ء!

على �شبيل الَبدء؛
يقّلّلّلول »�إمبرتّلّلّلو �إيكو«: »�لدخول �إلى عالم �أّي رو�ية، هو �أ�سّلّلّلبه بجولة 
للتنّلّلّلّزه فّلّلّلي �لجبل. يقت�سّلّلّلي ذلك �ختيار َنَف�ّلّلّلض معّين في �أثناء �لم�سّلّلّلي، 
و�لتقّدم بخطو�ت موتورة، و�إل توّقف �لمرء فور�ً عن مو��سلة �لتجو�ل«.

»�ل�سرفة«
قد يكون من �ل�سهل �لُممتنع �لدخول �إلى رو�ية �لأديب ريا�ض طبرة 
)�ل�سّلّلّلرفة(، �لتي تقع في )100( �سّلّلّلفحة من �لحجم �ل�سّلّلّلغير، �ل�سّلّلّلادرة 
في 2020 عن )من�سور�ت �تحاد �لكتاب �لعرب بدم�سق- �سل�سلة �لرو�ية(، 
�لتي تدور في مناخ وباء كورونا �لذي هّز �لعالم من �لقطب �إلى �لقطب.

 يتو�ّسّلّلّلط �لغأف عنو�ن بارز بخّط كبير »�ل�سّلّلّلرفة«، وفي �لأعلى في 
�سّلّلّلماء ذ�ت بّلّلّلروج ق�سّلّلّلّية عّلّلّلن �لو�قّلّلّلع معر�جهّلّلّلا �لوعّلّلّلي، في رونّلّلّلق �لقلق 
�لعتيّلّلّلق، و�سّلّلّلرفة �سّلّلّلهّية �لمناخّلّلّلات ولّذة خارجّلّلّلة عن �لماألوف؛ ��سّلّلّلتطاع 
»طبّلّلّلرة« �أن ُيجّنّلّلّلد كبّلّلّلار �لمأئكّلّلّلة فّلّلّلي فّلّلّلّك �سّلّلّليفرة »�للعبّلّلّلة �لكبّلّلّلرى«، 

ِة �لمعنى. ويب�سط ظّله كقمر في لياٍل �سامية، وي�سقط �ل�سوء في ُلجَّ
اأ�شرار اللمرئي

 رّبمّلّلّلا »�لح�سّلّلّلور �لأول للحّلّلّلّب، كان ��سّلّلّلتجابة لنّلّلّلد�ء�ت �لأ�سّلّلّلو�ت �لعميقّلّلّلة و�لهّلّلّلادرة في 
دو�خلهّلّلّلا... �أو تطُلّّلّلّلع �لذ�ت �إلى معرفة �أ�سّلّلّلر�ر �لأمرئي؛ باّتجاه ما ل تر�ه �لعين �لُمجّردة، 
ومّلّلّلا ل تتناهى �أ�سّلّلّلد�وؤه �إلى �لأ�سّلّلّلماع �لمختومة ب�سّلّلّلمع �لماألوف و�لمعتّلّلّلاد، وهي ٌمكّونة من 

�إهد�ء وتقديم، وع�سرين ف�سًأ. و�لغأف ُزّين بال�سرفات �لدم�سقّية.
�لعنّلّلّلو�ن فّلّلّلي �لعمّلّلّلل �لإبد�عّي غالبّلّلّلاً ما ُيحال ب�سّلّلّلفة مبا�سّلّلّلرة �إلى �أحد مكّونّلّلّلات �لن�ض: 
�ل�سخ�سّلّلّلية �لرئي�سّلّلّلة، �أو �لحدث �لمهم، �أو �لمكان �لمركزّي، �أو �لفكرة �لتي يتمحور حولها 

مو�سوع �لكتاب... وهو هنا ُيمّثل �لمكان و�لزمان �لم�ساف �إليه. 
و�إذ� كان بع�ض �لباحثين في ل�سانّيات �لن�ض-�لخطاب- يعّدون �لعنو�ن مو�سوعاً للن�ّض، 
فّلّلّلاإن )بّلّلّلر�ون( و)يّلّلّلول( يعّد�نّلّلّله “�أحد �لتعبيّلّلّلر�ت �لممكنة عن مو�سّلّلّلوع �لخطّلّلّلاب.”)1( لأّن 
�لعنّلّلّلو�ن فّلّلّلي نظرهّلّلّلم يثيّلّلّلر لّلّلّلدى �لقّلّلّلارئ توّقعّلّلّلات قوّيّلّلّلة حول مّلّلّلا يمكّلّلّلن �أن يكونه مو�سّلّلّلوع 

�لخطاب، بل كثير�ً ما يتحّكم �لعنو�ن في تاأويل �لُمتلّقي.
ت�سكيل �لفجو�ت 

وعليّلّلّله، قّلّلّلد تتحّول “�ل�سّلّلّلرفة” من ُمجّرد خلفّيّلّلّلة تقع عليها �أحد�ث �لرو�ية �إلى عن�سّلّلّلر 
ت�سّلّلّلكيلّي مّلّلّلن عنا�سّلّلّلر �لعمّلّلّلل �لرو�ئّلّلّلّي وعبر ذلك تنفتّلّلّلح وتت�سّلّلّلّكل ُمنعطفات غير م�سّلّلّلبوقة 

للقول و�لتاأويل وت�سكيل �لفجو�ت.
“هنا �سّلّلّلار �لمكان، وما عليك �إل �أن ت�سّلّلّلبح على �سّلّلّلو�طئ �لأفكار، و�إل فلن تكون �أكثر من 
عابّلّلّلث �أمّلّلّلن للزمان، وظّن �لخيّلّلّلر كل �لخير فيمن حوله من �لذئاب و�لأ�سّلّلّلر�ر �لطامعين”، 

�ض-7
 هل �عتمد �أ�سلوب �لقتبا�ض �أم �ل�ستباق �ل�سردي...؟

 يتمّثّلّلّلل هّلّلّلذ� �لنّلّلّلوع من �ل�سّلّلّلتباق في “�أحّلّلّلد�ث �أو �إ�سّلّلّلار�ت �أو �إيحاء�ت �أولّية يك�سّلّلّلف عنها 
�لر�وي لُيمّهد لحدث �سّلّلّلياأتي لحقاً �إذ يقول )طبرة( على ل�سّلّلّلان �إحدى �سخ�سياته: “تركُت 
�لبّلّلّلاب مو�ربّلّلّلاً ومفتوحّلّلّلاً علّلّلّلى �لحتمّلّلّلالت/ ى�سّلّلّلكبُت كّل �أمنياتّلّلّلي فّلّلّلي مزهريّلّلّلة �لحّلّلّلروف 

وقّدمتها �أور�ق �عتماد لدى �سديقتي/- �ض18
حا�شن المكان

 تّتخذ �لرو�ية من تعميق �سورة �لم�سهد ممر�ً نافذ�ً للحكي، حيث بات �لتدهور �لقيمي 
ُيوؤ�ّسّلّلّلر بو�سّلّلّلوح من خأل تناق�سّلّلّلات �سّلّلّللبية تمد �لقلق و�لتاأمل فيه معاً بتدفقات لها وقعها 
ومد�هّلّلّلا، �بتّلّلّلد�ًء من �لعنو�ن باعتباره ف�سّلّلّلاء �لن�ض وُمحّرك �لعأقات �لد�خلية، فال�سّلّلّلرفة 

تن�ساب �إلى معاٍن تتناغم جميعها تحت �إ�سقاطات حا�سن �لمكان.
�شل�شلة اإيحائية

و�لذكريات و�لم�سّلّلّلاحة �لمفتوحة /�ل�سّلّلّلرفة/ �سل�سّلّلّللة �إيحائية، تن�سّلّلّلف وتقطع �لأ�سأك 
�ل�سائكة متجهة نحو �لعابر و�ليومي، وتبحث في �ل�سياع و�لفر�غ عن معنى يقول: “ن�سيق 
ذرعاً بثيابنا بكل ما حولنا من �أ�سياء لم نكن نح�ض بوجودها، هل تعلم �أنني بّت �أدّقق بوجود 
�لبّر�د و�لمروحة وجهاز �لتكييف، وكيف �سّلّلّلنتدّبر �أمر �إ�سّلّلّلأحها، �إن تعطلت ل �سّلّلّلمح �هلل”. 

�ض-21
 ذاكرة مفتوحة

 مّلّلّلن �سّلّلّليميائيات “�ل�سّلّلّلرفة” �أّنهّلّلّلا تنفتّلّلّلح علّلّلّلى جملّلّلّلة مثابّلّلّلات تتد�خّلّلّلل فيهّلّلّلا مدلّلّلّلولت 
مختلفّلّلّلة تمّثّلّلّلل ذ�كّلّلّلرة مفتوحّلّلّلة لهّلّلّلا منطقها وتركيبهّلّلّلا مثلما لهّلّلّلا ُروؤ�ها و�سّلّلّلط تاأّمأت في 
�لخر�ب �لكوني، فقد عملت على ��سّلّلّلتمالة �لقارئ في عأقة �سّلّلّلرط غير مكتملة، ووعد غير 
ُم�سّلّلّلّرح بّلّلّله، للدخّلّلّلول �إلى لعبتهّلّلّلا �ل�سّلّلّلردّية و�لوقوف على تفا�سّلّلّليل �لحياة �لتّلّلّلي تعتمل في 
دو�خلهّلّلّلا، فالمخاطّلّلّلب �لذي يبّلّلّلدو معنّياً بوعد �لروؤية بما تنطوي عليه من متعة و�كت�سّلّلّلاف 

يغدو جزء�ً مهماً في �إنجاز �للعبة �لتي تقوم بالأ�سا�ض في رحلة �إلى �لأ مكان.
ثوابت الرواية

�إّن لحظّلّلّلة وجوديّلّلّلة �سّلّلّلادمة تقّلّلّلف بين ��سّلّلّلترد�د �لغيم بيا�سّلّلّله ودخول �لمارد �إلّلّلّلى �للعبة 
و�نف�سّلّلّلاله عنهّلّلّلا، فاللعبّلّلّلة ل تنتهي مع �نتهاء زمن �لعماليق وظهور �ل�سّلّلّلور، بل تت�سّلّلّلل في 
حركة موجّية، تهتّز وتهّز معها ثو�بت �لرو�ية وتفا�سّلّلّليل عالمها، ولم يعد �ل�سّلّلّلوت وحده ما 
يثيّلّلّلر �لغر�بة في زمن �ل�سّلّلّلعفاء �لفارين من جّلّلّلوٍع و�أنين. �إذ يقول: “�متطيت جو�د �لرغبة 

و�أطلقت لروحي �لعنان فكان �أن حملتني في رحلة �إلى �لأمكان” -�ض7
 حركة الرواية

ُي�سّلّلّليء �لكاتب �لف�سّلّلّلل �لأول بفنيته وثر�ء معلوماته حركَة �لرو�ية وينمُّ عن تحّولتها، 
تطّلّلّلّور�ت حدثهّلّلّلا، مثلمّلّلّلا ُيلّمح للدو�فع �لخفّية، �لتي �ستو��سّلّلّلل خفاءهّلّلّلا ُمحّققة و�حدة من 
�ل�سّلّلّلمات �لجمالّيّلّلّلة للرو�يّلّلّلة في �كتفائها بمأحقّلّلّلة �لجزء �لظاهر من �لأحّلّلّلد�ث عبر عيني 

�لبّلّلّلدوي �لّلّلّلذي لّلّلّلم يخرْج من خيمته بعّلّلّلد؛ “�أنا �لبدوّي �لّلّلّلذي لم يخرْج 
مّلّلّلن خيمتّلّلّله بعّلّلّلد”، ويتابّلّلّلع �لقّلّلّلول: “�ل�سّلّلّلتاء فّلّلّلي بّلّلّلأدي ل يتو�نى في 
�لعبّلّلّلث بالربيع فجاء �سّلّلّلاخباً مرعد�ً مزبد�ً ل يريد للبر�عم �ل�سّلّلّلعيفة 

�أن تكون” -�ض8
�شراع واأزمة

�لجّلّلّلاّدة  �لرو�يّلّلّلات  مّلّلّلن  )�ل�سّلّلّلرفة(  طبّلّلّلرة”  “ريا�ّلّلّلض  رو�يّلّلّلة  لعّلّلّلّل 
لت�سخي�ض �أزمة �لإن�سان �لمعا�سر عموماً ول �سيما �ل�سوري، وما يعانيه 
مّلّلّلن �سّلّلّلر�ع و�أزمّلّلّلة حّلّلّلول �لهويّلّلّلة �لوجوديّلّلّلة، وت�سّلّلّلّتت �لذهن �لإن�سّلّلّلاني 
وتد�عيّلّلّلات �لحّلّلّلرب �لإرهابية و�لح�سّلّلّلار �لقت�سّلّلّلادي و�لأزمّلّلّلة �لعالمية 
�لتّلّلّلي �سّلّلّلّببتها جائحّلّلّلة كوفيّلّلّلد-19...” هّلّلّلذ� �لت�سّلّلّلتت مّلّلّلرّده للكثيّلّلّلر مّما 
نعطيه �آذ�ناً �سّلّلّلاغية، كاأنما ُبرمجنا على قبول ما يحمله �ل�سّلّلّليل �لأزرق 
مّلّلّلن غّلّلّلٍثّ وثميّلّلّلن، ومّلّلّلا زلنا في �سّلّلّلّك من مبّلّلّلّرر�ت هذه �لإجّلّلّلر�ء�ت �لتي 

�تخذتها �لحكومة” �ض49
�شمير المتكلم 

��سّلّلّلتطاع �ل�سّلّلّلارد ب�سّلّلّلمير �لمتكلّلّلّلم �أن ُيعّبر تعبير�ً �سّلّلّلادقاً عّلّلّلن حياته، وعّلّلّلن �نعكا�ض �أثر 
�لو�قع �لذي يعي�سّلّلّله، �لذي ي�سّلّلّلهد �أحد�ثه عليه، ف�سّلّلّلمير �لمتكلم قّدم لنا �إدر�ك �ل�سخ�سّلّلّلية 
لأأ�سياء وذ�تها، وتمكن بذلك من �لتوّغل في �أعماق نف�سه، و�لك�سف عن مكنونها وخفاياها 
�أمّلّلّلام �لقّلّلّلارئ، فنر�ه عن طريق هذ� �ل�سّلّلّلمير يتحّلّلّلّدث بطريقة �لتد�عي �لذهني عن �سّلّلّللوك 

�سخ�سيته وطبائعها وعأقاتها بال�سخ�سيات �لأخرى و�لأحد�ث.
 ويتد�خل تيار �لوعي بالمنولوجات، ليك�سف عن نف�سيته وعن �لح�ّض �لوجودي بها، وعما 
يهيمن عليها من �سّلّلّلور عبثية و�سريالية وتعبيرية ونف�سية، ب�سبب ��سطد�مه بالو�قع �لذي 
جعله يرى �لأ�سياء على غير ما هي عليه. �إذ يقول على ل�سان بطلته “غزل”: “كل ما قالته 
غزل هو �ل�سّلّلّلو�ب بعينه، يبدو �أّنها ��سّلّلّلتفادت �لكثير من �نخر�طها في مكافحة �نت�سّلّلّلار وباء 

كوفيد 19 �لم�ستجد، �هلل يجيرنا من �لمتجّدد” �ض-32
وهّلّلّلو �لقائّلّلّلل: “ول تن�َض �أّن كورونا لم ولن تفّلّلّلّرق بين قابيل وهابيل، هي تتعامل مع رئة 

تتمكن منها ل �أكثر ول �أقل”. �ض13
وُي�سيف: “�إّن ذلك يعني �لموت، �أجل �لموت، و�لموت على نحو لم يخطر ببال �أحد منا، 

�سيموت �أول ما يموت فينا �لأخّوة، و�لأبّوة، و�لمحبة، و�لغيرية”. �ض14
وت�سّلّلّلرد �لرو�ية يوميات �أفر�د كانو� على تما�ٍض مبا�سّلّلّلر مع �لأزمة، ومن خأل �قتبا�سات 
تك�سّلّلّلف خيوط ��سّلّلّلتغأل تجار �لأزمات و�لمنتفعين لمعاناة �لفقر�ء و�لب�سطاء، حيث يقول: 
“تتحّلّلّلّول �لجائحّلّلّلة تدريجّيّلّلّلاً مّلّلّلن �أزمة �سّلّلّلحية �إلى م�سّلّلّلدر �رتز�ق و�سيا�سّلّلّلة، فلّلّلّلم يعد �لهّم 
�لأكبر �سحة �لإن�سان وو�سعه �لجتماعي و�لمعي�سي، بقدر ما �أ�سبحت �لنخب �لحاكمة في 

معظم دول �لعالم ت�ستخدم �لفايرو�ض و�نت�ساره لماآرب خا�سة” -�ض25
 يحاول “طبرة” �أن يقّدم ملمحاً مهّماً من مأمح �لحياة في ظّل �لجائحة، لي�ض بمعناه 
�لجتماعي فح�سّلّلّلب، بل من خأل نقد �لحالة �لتي �أو�سّلّلّللت �لب�سرية �إلى ما و�سلت �إليه في 
�أزمّلّلّلة �لوبّلّلّلاء، من �نهيار وتعطيّلّلّلل للحياة �لعامة مثير�ً للكثير من �لت�سّلّلّلاوؤل: “ماذ� يريدون 
من ور�ء ذلك؟ وكيف لنا �أن ن�سترّد عقولنا �لتي كادت �أن تذهب وهي تبحث عن جو�ب ل�سوؤ�ل 

طرح نف�سه بقوة: ماذ� حلَّ بهذ� �لعالم؟” �ض-35
تراجيديا

 مّلّلّلن هنّلّلّلا يمكّلّلّلن و�سّلّلّلف حبكّلّلّلة �لرو�يّلّلّلة باأنهّلّلّلا تر�جيدّيّلّلّلة، لأن �لبطلّلّلّلة )غّلّلّلزل(، �أُ�سّلّلّليبت 
بّل”كوفيد” �لذي ظّلت تحاربه بقوة. تن�سّلّلّلح بمو�سّلّلّليقا حزينة تبتّز �لعو�طف، مدعومة بلغة 
�ساعرية �سادت في معظم مو�طن �لرو�ية، وتحمل وجعها �إز�ء عالم تع�سف به تجارة م�ساعر 
�لب�سّلّلّلر، وما ت�سّلّلّلتثيره من �سّلّلّلهو�ت م�سّلّلّلافة عبر �لتو��سّلّلّلل �لعنكبوتي، وَتِخُز �لقارئ باأ�سّلّلّلئلة 
م�سيرية: “ما �لعمل؟ لت�سبح �ل�سرفة �ل�ساهد على �أحأم و�آمال ومقا�سد كل من حولها”.

�سلطان �لمكونات �ل�سردية
يمكننّلّلّلا �لقّلّلّلول: بّلّلّلاأن �لمكان �سّلّلّللطان �لمكونات �ل�سّلّلّلردية �لتي تمثل �أمامّلّلّله باقي مكونات 
�لن�ّلّلّلض فتخ�سّلّلّلع لّلّلّله ولمبادئّلّلّله ومعاييّلّلّلره و�سّلّلّلدقت �لمقولة �لتي تقّلّلّلول: )�لكتّلّلّلاب يقر�أ من 

عنو�نه(.
 على �سّلّلّلبيل �لختام: �ل�سّلّلّلرفة رو�ية �سّلّلّلبه �ساملة تتد�خل فيها عنا�سّلّلّلر عّدة: فّن �لر�سالة 
عّلّلّلن طريّلّلّلق �لقتبا�ّلّلّلض، �ليوميّلّلّلات، �لأحد�ث، �لوقائّلّلّلع، �لمو�جهّلّلّلات، �لت�سّلّلّلويق، رو�ية �لموت 

و�لحياة، �لتاريخ...
هكذ� نجد �أنف�سنا في �سيافة �لتجربة �ل�ستثنائية، �لتي يتوّحد فيها �لفل�سفي بال�سعرّي؛ 
ويو�سّلّلّللنا �إلّلّلّلى ذلّلّلّلك ربط �لعنو�ن بالمتّلّلّلن �لرو�ئي عن طريق �لحب �لذي يربط �سخ�سّلّلّليات 
�لرو�ية بالوطن �لذي يكمله �لموت ويقويه ول ينهيه على �لرغم من �سبغة �لحب �لحزين 

�لتي تكتنف �أجو�ء �لرو�ية، فهو حب �أ�سد من �لألم، و�أبلغ من �لحكمة، و�أعمق من �لمبد�أ.
 فتتحّول �ل�سرفة لي�ض فقط �إلى عنو�ن رو�ية، �إنما ت�سّكل �لمكان وهو �لب�سمة و�لتاأ�سيرة 
�لتي تفتح للمتلقي �لطريق لتتبع م�سّلّلّلار �لرو�ية وت�سّلّلّلبح و�سّلّلّليلة فنية للمقاومة و�لإطأل 
على �سرفة �لحياة/ “�لحقيقة �لتي نفّر منها كما نفّر من �لموت هي �إننا في حال �نف�سام... 
نّلّلّلرى �لظلّلّلّلم ول نقّلّلّلوى علّلّلّلى رّده... وهذ� يدفع بالكاتّلّلّلب �إلى طرح هذه �لأ�سّلّلّلئلة �لقلقة: هل 
ن�سّلّلّلير �إلّلّلّلى �لأمّلّلّلام؟ �أم ن�سّلّلّلير نحو حتفنا ونحّلّلّلو �لمزيد من �لتخلف؟ �أم مّلّلّلا زلنا قادرين على  

تحقيق �لحلم و�لنت�سار في مو�جهة �لموت...؟ 
ّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّل

)1(-محمّلّلّلد خطابّلّلّلي: ل�سّلّلّلانيات �لن�ّلّلّلض، مدخّلّلّلل �إلى �ن�سّلّلّلجام �لخطاب، �لمركّلّلّلز �لثقافي 
�لعربي، ط 1، 1991، بيروت، �لد�ر �لبي�ساء، �ض 60.

قبر على 
الرصيف آلخر 

الشهداء..

رواية »الشرفة« بين االقتباس واالستباق السردي
  كتب: أوس أحمد أسعد لألديب رياض طبرة

  كتب: عاطف بطرس
ثّمة �أنماط نف�سّلّلّلّية �سّلّلّللوكّية تحمل في 
جيناتها ُبعد�ً �سّلّلّللبّياً، ن�ستطيع تلّم�سه في 
�لت�سّرفات �لب�سرّية عموماً، وينعك�ض في 
�سّلّلّللوك �لأفر�د كما �ل�ّسّلّلّلر�ئح �لجتماعّية 
�أو  �لّنفّلّلّلور،  كّلّلّلّل  �لبع�ّلّلّلض  بع�سّلّلّلها  تجّلّلّلاه 
�لّتعالي، �أو �لتقليل من �ساأن �لآخر بهدف 
�إثبات �لّذ�ت �إلخ... ولعّل �سبب ذلك يكمن 
فّلّلّلي �لفّلّلّلو�رق �لجتماعّيّلّلّلة و�لقت�سّلّلّلادّية 
و�لثقافّيّلّلّلة �لتي تق�سّلّلّلم �لمجتمع تاريخّياً 
»عمودّيّلّلّلاً و�أفقّيّلّلّلاً« �إلّلّلّلى طبقّلّلّلات متفاوتّلّلّلة 
�لّتكويّلّلّلن، لكّل منها منظومتهّلّلّلا �لثقافّية 
ونظرتها �لأخأقّية وقو�عدها �لقيمّية. 
�سّلّلّلمن هّلّلّلذ� �لت�سّلّلّلّور، ن�سّلّلّلتطيع تفّهّلّلّلم 
تجّلّلّلاه  لأإقطاعّلّلّلي  �لمتعاليّلّلّلة  �لنظّلّلّلرة 
فّأحيه، ورّب �لعمل �إلى عّماله و�أجر�ئه، 
و�لُم�سّلّلّلتعِمر �إلّلّلّلى �لم�سّلّلّلتعَمر، لكّننّلّلّلا نجد 
�سّلّلّلعوبة في ه�سم �سّلّلّللوك بع�ض �لقامات 
�لثقافّية و�لفكرّية و�لأدبّية تجاه بع�سها 
�لبع�ّلّلّلض. غير �أّننّلّلّلا نقّر في �لوقت نف�سّلّلّله 
بّلّلّلاأّن روؤيتنّلّلّلا هذه قد تكّلّلّلون روؤية عاطفّية، 
محكومّلّلّلة بخلفّيٍة �أخأقّيّلّلّلة تفتر�ض باأّن 
ت�سّلّلّلنيفاتهم  �ختّلّلّلأف  علّلّلّلى  �لمثقفيّلّلّلن 
»مفّكّلّلّلرون، فأ�سّلّلّلفة، �أدبّلّلّلاء �إلّلّلّلخ...« هّلّلّلم 
�لأ�سّلّلّلفى و�لأرقى و�أ�سّلّلّلحاب �لُمثل �لعليا 
ّلّلّلالحة... �إلّلّلّلخ، وَمثلنّلّلّلا على  و�لقّلّلّلدوة �ل�سّ
ذلّلّلّلك هّلّلّلو قّلّلّلول �ل�ّسّلّلّلاعر �لعربّلّلّلي: »مأأى 
�ل�سّلّلّلنابل تنحنّلّلّلي يتو��سّلّلّلٍع     و�لفارغّلّلّلاُت 
�أو  �لمفّكّلّلّلر  وبّلّلّلاأّن   .« �سّلّلّلو�مُخ  روؤو�سّلّلّلهّن 
�لأديّلّلّلب كّلمّلّلّلا �متّلّلّلأأ ثقافّلّلّلة وعلمّلّلّلاً و�أدبّلّلّلاً 
�زد�د تو��سّلّلّلعاً وكيا�سّلّلّلًة و�إح�سا�سّلّلّلاً بنق�ّلّلّلض 
ذخيرتّلّلّله �لمعرفّية بالمعنى �لمو�سّلّلّلوعي 
للكلمّلّلّلة. وكذلّلّلّلك نوؤ�ّسّلّلّل�ض مقولتنّلّلّلا هّلّلّلذه 
�لقائّلّلّلل:  �لفيل�سّلّلّلوف  ذ�ك  حكمّلّلّلة  علّلّلّلى 
»�أعلّلّلّلم �سّلّلّليئاً و�حّلّلّلد�ً، هّلّلّلو �أّننّلّلّلي ل �أعلّلّلّلم«. 
حتّلّلّلى لكاأّننا نتجاهل بمثالينا �ل�ّسّلّلّلابقين، 
�أّن �لمثقّلّلّلف، مّلّلّلا هّلّلّلو �سّلّلّلوى �سّلّلّلليل بيئتّلّلّله 
�لجتماعّية، بعيوبها و�أمر��سها �لتربوّية 

و�لثقافية مجتمعة. 
ما جعل �لحديّلّلّلث يّتخذ هذ� �لمجرى، 
هّلّلّلو مّلّلّلا ذكّلّلّلره �لناقّلّلّلد �لرو�سّلّلّلي »بوري�ّلّلّلض 
�سخ�سّلّلّليتي  حّلّلّلول  يومّلّلّلاً  بور�سّلّلّلوف« 

»تول�سّلّلّلتوي  �لعمأقيّلّلّلن  رو�سّلّلّليا  �أديبّلّلّلي 
فّلّلّلي  عا�سّلّلّلا  �للذيّلّلّلن  ودو�ستويف�سّلّلّلكي« 
�لع�سّلّلّلر نف�سه »�لقرن �لتا�سّلّلّلع ع�سر«. في 
�لّلّلّلذي  دو�ستويف�سّلّلّلكي«  »�سخ�سّلّلّلّية  كتابّلّلّله 
لعّلّلّلام  للكتّلّلّلاب،  �ل�سّلّلّلورية  �لهيئّلّلّلة  طبعتّلّلّله 
»نّلّلّلز�ر  للدكتّلّلّلور  �أنيقّلّلّلة  بترجمّلّلّلة  2017م 
»لقّلّلّلد  �لموؤّلّلّلّلف:  يقّلّلّلول  �ل�سّلّلّلود«  عيّلّلّلون 
كانّلّلّلا عدوّييّلّلّلن بقّلّلّلدر مّلّلّلا كانّلّلّلا حليفيّلّلّلن، 
كان  فقّلّلّلد  حّلّلّلال،  �أّي  علّلّلّلى  �أكثّلّلّلر،  ورّبمّلّلّلا 
�لنجذ�ب �لمتبادل بينهما معادًل للّنفور 
�لمتبادل«. وهذ� ما �سنلم�سّلّلّله بو�سوح من 

خأل هذه �ل�ّسذر�ت: 
بّلّلّلاأّن  »دو�ستويف�سّلّلّلكي«  زوجّلّلّلة  تّلّلّلروي 
�لأديبيّلّلّلن �لكبيرين ُدعيا لن�سّلّلّلاط �أقامته 
فّلّلّلي  �لروحّيّلّلّلة  �لثقافّلّلّلة  محّبّلّلّلي  جمعّيّلّلّلة 
بلدة »�سّلّلّلولياني« وقّلّلّلد لحظْت مع زوجها 
»�سّلّلّلتر�خوف«  �لناقّلّلّلد  �سّلّلّلديقهما  بّلّلّلاأّن 
�لم�سّلّلّلاحب لّلّلّلّل »تول�سّلّلّلتوي« يتحا�سّلّلّلاهما. 
وحين �سّلّلّلاأله في دعوة غد�ء عن �سّر ذلك 
�أّل  منّلّلّله  طلّلّلّلب  »تول�سّلّلّلتوي«  »�إّن  �أجّلّلّلاب: 
ُيعّرفّلّلّله �إلى �أحّلّلّلد. ولكّن »دو�ستويف�سّلّلّلكي« 
يعاتبّلّلّله قائّلّلّلًأ: باأنّلّلّله لّلّلّلن ي�سّلّلّلامحه، �إذ ما 
�لذي ي�سّلّلّليره  لّلّلّلو هم�ض باأذنّلّلّله عّمن كان 
معه في تلك �لمحا�سرة، لكان �ألقى عليه 
نظرة ما على �لأقل. بينما في مكاٍن �آخر، 
يمتدح »تول�سّلّلّلتوي« رو�ية »د�ستويف�سكي« 
)بيت �لموتى( ويعّبر عن �إعجابه �ل�سديد 
به  �أمام �لناقد »�سّلّلّلتر�خوف« ويطلب منه 
نقل م�سّلّلّلاعره له باأّنه يحّبه وي�سّلّلّلع عمله 
فّلّلّلي مرحلة �أعلى مّلّلّلن جميع ما في �لأدب 
�لرو�سّلّلّلي بما فيه »بو�سكين«. وحين ينقل 
»�سّلّلّلتر�خوف« �لّلّلّلر�أي �إليه،  يبّلّلّلدو �لذهول 
»تول�سّلّلّلتوي«   كلمّلّلّلات  مّلّلّلن  وجهّلّلّله  علّلّلّلى 
�لمدحّية، فيقول: ل ي�سّح و�سع �أّي عمل 
فّلّلّلي مرتبة �أعلى من »بو�سّلّلّلكين«. ومع �أّنه 
كان يّلّلّلرى فّلّلّلي »تول�سّلّلّلتوي« قمّلّلّلة �لتطّلّلّلور 
�لأدبي �لرو�سّلّلّلي و�لأوروبي للع�سّلّلّلر، لكّنه 
لّلّلّلم يّلّلّلَره رو�ئّيّلّلّلاً عبقرّياً. ولم تّلّلّلرْد منه �أّي 
�إ�سّلّلّلارة تدّل على محّبته لّل«تول�ستوي« كما 
فعّلّلّلل هذ� �لأخير تجاهه بمنا�سّلّلّلبات عّدة. 
بّلّلّلل كان يزعجه ويكّدره �لّطابع �لتعليمي 

فّلّلّلي �أدبّلّلّله، وها هّلّلّلو يقول عّلّلّلن رو�يتّلّلّله »�أّنا 
كارنينّلّلّلا«: »�إّن موؤّلّلّلّلف �أّنا كارنينا وبالرغم 
مّلّلّلن موهبته �لرو�ئية �لكبّلّلّلرى، فهو �أحد 
�أ�سّلّلّلحاب �لعقّلّلّلول �لرو�سّلّلّلّية �لذيّلّلّلن يرون 
�أعينهّلّلّلم  �أمّلّلّلام  موجّلّلّلود  هّلّلّلو  مّلّلّلا  بو�سّلّلّلوح 
فقّلّلّلط، ولهّلّلّلذ� فهّلّلّلم يرّكّلّلّلزون علّلّلّلى هّلّلّلذه 
�لنقطّلّلّلة. ويبّلّلّلدو �أّنهّلّلّلم غيّلّلّلر قادرين على 
�إد�رة رقابهم �إلى �ليمين �أو �لي�سار لروؤية 
مّلّلّلا في �لجانب. فمن �أجّلّلّلل هذه �لحركة، 
عليهّلّلّلم �أن ي�سّلّلّلتديرو� بكامّلّلّلل �أج�سّلّلّلادهم. 
�إّن  �سّلّلّلبق:  مّمّلّلّلا  �أعلّلّلّلى  ب�سّلّلّلخرية  ويتابّلّلّلع 
هّلّلّلوؤلء �لنا�ّلّلّلض، مثل موؤّلّلّلّلف »�أّنّلّلّلا كارنينا« 
من حيث جوهرهم، هم معّلمو �لمجتمع، 
معّلمونّلّلّلا، ونحن مجّلّلّلّرد تأميذ عندهم، 

فماذ� يعّلموننا؟!«. 
يكتّلّلّلب  »دو�ستويف�سّلّلّلكي«  ّلّلّلى  ُيتوفَّ حيّلّلّلن 
»�ستر�خوف« ر�سالة �إلى »تول�ستوي« يقول 
فيها: �إّن �ل�ّسعور بالفر�غ �لّرهيب عزيزي 
ول  يفارقنّلّلّلي  ل  نيقوليفت�ّلّلّلض«  »ليّلّلّلف 
لدقيقّلّلّلٍة و�حدة، منذ تلك �لّلحظة عندما 
علمّلّلّلُت بموت دو�ستويف�سّلّلّلكي. لقد �سّلّلّلارت 
رو�سّلّلّليا كّلهّلّلّلا فّلّلّلي جنّلّلّلازة دو�ستويف�سّلّلّلكي، 
وكاأّن ن�سّلّلّلف مدينّلّلّلة بطر�سّلّلّلبورغ �نهارت، 
�أو مّلّلّلات ن�سّلّلّلف �لأدب �لرو�سّلّلّلي«، فيجيبّلّلّله 
»تول�سّلّلّلتوي« بمثّلّلّلل �أ�سّلّلّللوبه مّلّلّلن  �لحّلّلّلزٍن 
�لّرفيّلّلّلع: �أ�سّلّلّلعُر كاأّن دعامّلّلّلة قوّيّلّلّلة كانّلّلّلت 
ت�سّلّلّلندني قّلّلّلد �نف�سّلّلّللت عّني. و�أدركّلّلّلُت �أّنه 
و�لأهّلّلّلّم  و�لأعّلّلّلّز،  �لأقّلّلّلرب،  �لإن�سّلّلّلان  كان 
بالّن�سّلّلّلبة لي وهكّلّلّلذ� كنُت �أعّده �سّلّلّلديقي، 
ولم �أفّكر ب�سّلّلّليء �آخر، باأّننا �سّلّلّلنلتقي، و�أّن 
هّلّلّلذ� لّلّلّلم يتحّقق. وقّلّلّلد ��ست�سّلّلّللمُت للبكاء، 

وما �أز�ل �أبكي«.
 ومّلّلّلع  نبل هّلّلّلذه �لم�سّلّلّلاعر كّلها وبرغم 
�إمكانّية لقاء �لّرجلين، بل وحدوث �أّنهما 
كانّلّلّلا فّلّلّلي مّلّلّلكان و�حّلّلّلد، يومّلّلّلاً مّلّلّلا، لكّنهما 
لم يبّلّلّلادر� �إلى �لّتعّلّلّلارف. و�لغريّلّلّلب �أّنهما 
حّمأ �لناقد »�ستر�خوف« م�سوؤولّية عدم 
تحقيّلّلّلق ذلّلّلّلك. و�سّلّلّلوؤ�لنا �لبّلّلّلريء هنا، هل 
مفّكرونّلّلّلا و�أدباوؤنا �لعرب خالون من هذه 

�لعيوب يا ترى؟  

حساسّية األدباء أم مرض العظمة؟!

ّلّلّلل عليهّلّلّلا �لُمثّقف من خأل تجاربه �لحياتّية �لمبا�سّلّلّلرة وغير  �لثقافّلّلّلة تر�كّلّلّلم معلومات وتفاعل معارف، يتح�سّ
�لمبا�سّلّلّلرة، باّطأعّلّلّله علّلّلّلى نتّلّلّلاج غيره من �أبناء وطنّلّلّله، �أو من كّتاب �لعالم وفأ�سّلّلّلفته و�أدبائه، على مدى �لع�سّلّلّلور 
�لمتتاليّلّلّلة. هّلّلّلي طريقة تفكير، ونمط حياة، ومنارة هد�ية، لتقويم �عوجاج في �لفكر و�ل�سّلّلّللوك، وهي دربة ومهارة 

في فهم �لعالم ومو�جهة م�سكأته.
د للمثقّلّلّلف يكمن في �لكيفيات �لتي يتج�سّلّلّلد فيها �سّلّلّللوكه في حياته �لعملية، ولي�ّلّلّلض فيما يقوله  �لعامّلّلّلل �لمحّلّلّلدِّ
وي�سّلّلّلّرح به ل�سّلّلّلانه، فمو�قفه �ل�سّلّلّلجاعة وجر�أته في �لموقف من �لق�سّلّلّلايا �لكبيرة و�ل�سغيرة، و�لن�سجام بين تلك 
�لمو�قف وعدم �لتعار�ض بينها، هو مظهر من مظاهر �لتكوين �لثقافي. فقد عرف تاريخ �لثقافة �لعالمية -�سرقاً 
وغرباً، قديماً وحديثاً- �أ�سّلّلّلماء �سّلّلّلّجلت مو�قف نا�سّلّلّلعة خّولت �أ�سّلّلّلحابها خلودهم، لأنهم دفعو� حياتهم ثمناً لتلك 

�لمو�قف �لمبهرة.
يده�سّلّلّلك بع�ّلّلّلض �لمثقفيّلّلّلن في �أحاديثهم، وفي طريقة عر�ض �آر�ئهم وت�سّلّلّلويقها، لكنك �سّلّلّلرعان ما تكت�سّلّلّلف عند 

منعطفات �ل�سلوك �ليومي بوناً �سا�سعاً بين ما يقولونه وما يفعلونه في �لحياة �لعملية.
مّلّلّلن �ل�سّلّلّلذ�جة بمّلّلّلكان مطالبة �لمثقّلّلّلف بالتطابق �لتام بين مّلّلّلا يقوله وما يفعله، بين �لنظريّلّلّلات �لتي يطرحها، 
و�لممار�سّلّلّلة �لو�قعية لها، فثمة م�سّلّلّلافة فا�سّلّلّللة بينها، لكن �أن ي�سّلّلّلبح �لطأق و�لقطيعة و�لتناق�ض هي �ل�سّلّلّلفات 

�لغالبة و�لمميزة للموقف، فهذ� ما ُيخرج �لمثقف من د�ئرة �لثقافة، لي�سعه في خانة �أهل �لرياء و�لكذب.
تّلّلّلرى مّلّلّلا قيمّلّلّلة كتاب مركون علّلّلّلى رف مكتبة �أنيقة فخمة لم يّطلع عليه �أحد؟! �أو مّلّلّلا هي �أهمية مثقف ل يو�ئم 
بين �أقو�له و�أفعاله، د�عياً �لنا�ض �إلى �ل�سّلّلّلدق و�ل�سّلّلّلتقامة وهو غير تقّي وياأمر �لنا�ض بالتقى...؟ »طبيب يد�وي 

�لنا�ض وهو عليل!«
محّك �لثقافة في �لكيفيات �لتي تتج�ّسد بها في �لو�قع، فالممار�سة �لحياتية وحدها من ي�سدر �لحكم على هذ� 
�لمثقف �أو ذ�ك، في م�سّلّلّلد�قيته ونز�هته وحر�سّلّلّله على ما يوؤمن به، ولي�ض كّم �لكتب �لتي �طلع عليها، ول نوعها، 
ولو ر�ح يجهد نف�سه في �لتب�سير بها... فمهما كانت �لأفكار نّيرة وجليلة ومفيدة، فاإنها تفقد قيمتها وم�سد�قيتها 
عندما نكت�سف ه�سا�سة �لعأقة بينها وبين �سلوك حاملها، فاإذ� �أردت �أن ي�سّدقك �لنا�ض ويوؤمنو� باأفكارك وتحظى 
باحتر�مهم، فابتعد عن �لمبالغة و�لّدعاء �لمعرفي، و�قترب ما ��سّلّلّلتطعت من �لتو��سّلّلّلع وُلْذ بال�سّلّلّلدق، فهو �أقرب 

طريق لو�سول �أفكارك و�آر�ئك �إلى قلوب �لنا�ض وعقولهم.

من �أخطر �لأمور في �لثقافة: )�لنفاق �لثقافي(، �إذ يتلّون حامل �لثقافة في مو�قفه ح�سب �لطلب، فمرة يوؤكد 
فكرة، ثم يعود �إلى نفيها بعد حين، متو�فقاً مع ر�أي محدثه �أو �لجهة �لتي يريد �إر�ساءها. فاإذ� كان �لتناق�ض في 

�لمو�قف مك�سوفاً، فالنفاق قد ُيغّطى ب�سحائب �لمعرفة �لم�سطنعة، في�سعب ك�سفه من عامة �لنا�ض.
وثمة خطورة �أخرى يمار�سّلّلّلها بع�ض �لمثقفين،�إذ يتأعبون باأقو�ل �لعظماء من �لكّتاب و�لمفكرين، فيحدثون 
تحريفاً فيها �أو يخرجونها من �سياقاتها �لن�سية ويقدمونها �سو�هد على مو�قعهم ويبررون بها �سلوكهم، وهذ� ما 

يمكن �أن نطلق عليه �لتزوير �لمعرفي.
�لمثقف قادر على �لتبرير بما يمتلك من معارف، فهو يوظف معظم �إمكانياته وملكاته، لت�سويغ مو�قفه و�قناع 
�لآخريّلّلّلن ب�سّلّلّلو�بية �آر�ئه و�سّلّلّلأمة مو�قفه... مّلّلّلن هنا تاأتي خطورة �لمو�قّلّلّلف �لنتهازية �لتي يكّلّلّلون هدفها غالباً 
�إر�سّلّلّلاء ذوي �لأمر و�لنهي، �أو �لح�سّلّلّلول على مكا�سّلّلّلب �آنية �سريعة ل تتنا�سّلّلّلب مع �لدور �لريادي و�لقيادي �لنقدي 

�لذي ُيفتر�ض �أن يقوم �لمثقف به، بو�سفه ر�ئد�ً وهادياً ومثاًل ُيحتذى في �لقول و�لفعل.
�أمّلّلّلا ثقافّلّلّلة �لنميمة و�لمثقف �لنّمام �لّلّلّلذي يعتقد �أن مجده ل يقوم �إل بتقوي�ض �أمجاد �لآخرين، فلذلك حديث 

�آخر...

الثقافة موقف وسلوك يومي

تعزية
رئي�ض �تحاد �لكّتّلاب �لعرب و�أع�ساء �لمكتب 

�لتنفيّلّلّلذي و�أع�سّلّلّلاء مجل�ض �لتحاد و�أع�سّلّلّلاء 

�لتحّلّلّلاد يتوجهّلّلّلون بخال�ّلّلّلض �لعّلّلّلز�ء من ذوي 

�ل�سّلّلّلاعر ح�سان فيا�ض يو�سّلّلّلف بوفاته، ر�جين 

من �لمولى عز وجل �أن يتغمد �لفقيد بو��سّلّلّلع 

رحمتّلّلّله وي�سّلّلّلكنه ف�سّلّلّليح جناتّلّلّله، ويلهّلّلّلم �أهلّلّلّله 

وذويه �ل�سبر و�ل�سلو�ن.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

�لأدبّلّلّلاء  مّلّلّلن  عّلّلّلدد  بح�سّلّلّلور 
�لم�سّلّلّلرحي  بال�سّلّلّلاأن  و�لمهتميّلّلّلن 
ومخرجيّلّلّلن  كتّلّلّلاب  وبم�سّلّلّلاركة 
وممثلين م�سّلّلّلرحيين، �حت�سّلّلّلن فرع 
�لعّلّلّلرب  �لكتّلّلّلاب  لتحّلّلّلاد  �ل�سّلّلّلويد�ء 
ظهر �لأربعّلّلّلاء 2022/3/23 فعاليات 
نّلّلّلدوة حملّلّلّلت عنّلّلّلو�ن »هو�ج�ّلّلّلض فّلّلّلي 

�لكتابة �لم�سرحية« .
�لكتابّلّلّلة  متطلبّلّلّلات  �سّلّلّلكلت 
و�سّلّلّلروطها  و�أدو�تهّلّلّلا  �لم�سّلّلّلرحية 

للو�سّلّلّلول �إلى ن�ض م�سّلّلّلرحي جامع وقادر �أن يقنع �لمخرج و�لممثل و�لمتلقي في ظل 
�لمتغير�ت �أحد �أهم �لمحاور �لذي تعددت ب�ساأنه �آر�ء �لم�ساركين.

فقد ر�أى �لكاتب و�لمخرج �لم�سرحي زياد كرباج �أن هو�ج�ض �لكتابة �لم�سرحية تاأتي 
فّلّلّلي مقدمّلّلّلة هو�ج�ض �لعر�ض ككل حيث يجب على �لكاتّلّلّلب �أن يتعلم كيف يختفي ور�ء 
�ل�سخ�سّلّلّليات ويبرزها بمعزل عن ذ�ته لتتحرك وتفكر وت�سّلّلّلرح ما بد�خلها، مع �لتاأكيد 
على �أن �لن�ض �لم�سرحي هو حو�ر بلغة در�مية بعيد�ً عن �لإغر�ق في �لو�سف و�ل�سرد.

�أمّلّلّلا �لفنّلّلّلان معّلّلّلن دويعّلّلّلر رئي�ض فّلّلّلرع نقابّلّلّلة �لفنانيّلّلّلن بالمنطقة �لجنوبيّلّلّلة فتحدث 
كممثّلّلّلل ومخّلّلّلرج م�سّلّلّلرحي عّلّلّلن �سّلّلّلعوبة �لبحّلّلّلث عّلّلّلن ن�ّلّلّلض قّلّلّلادر علّلّلّلى �إغّلّلّلر�ء �لمخرج 
و�لممثل لأد�ئه وتقديم �إ�سّلّلّلافة جديدة عليه وعر�سّلّلّله �سّلّلّلمن توليف ب�سري وجمالي، 
دون �لم�سّلّلّلا�ض ببنية �لن�ض، وذلك في ظل قلة �لكتاب �لم�سّلّلّلرحيين �لعرب ب�سّلّلّلكل عام، 

متوقفاً عند �إ�سكالية �لكتابة للم�سرح و�أزمات �لو�قع �لمفرو�ض.

من جهته �عتبر مدير د�ئرة �لم�سرح �لقومي بال�سويد�ء �لكاتب و�لمخرج �لم�سرحي 
رفعت �لهادي �أن �لكتابة للم�سّلّلّلرح مولدة لأأفعال و ذ�ت طابع تركيبي وهي نتاج تر�كم 
خبّلّلّلر�ت ور�سّلّلّليد معرفي وثقافّلّلّلي كبير مع �سّلّلّلرورة معرفة �لمفاهيم �لخا�سّلّلّلة بالبناء 
�لدر�مّلّلّلي و�لأهّلّلّلد�ف و�لعأقّلّلّلات �لإن�سّلّلّلانية، م�ستعر�سّلّلّلاً مر�حّلّلّلل �لكتابّلّلّلة �لم�سّلّلّلرحية 
�لتي تبد�أ من �لر�سّلّلّلم �لب�سّلّلّلري �لأولي على �لخ�سّلّلّلبة لتكوين �لعر�ض �لذي يحقق كل 

�لعنا�سر و�لأحد�ث و�لأفعال و�لروؤى.
ودعّلّلّلت بع�ّلّلّلض �لمد�خّلّلّلأت �إلّلّلّلى �سّلّلّلرورة ت�سّلّلّلافر �لجهّلّلّلود بين �لجهّلّلّلات ذ�ت �ل�سّلّلّللة، 
وتنظيم ور�سات نوعية في مجال �لكتابة �لم�سرحية، مع �لتاأكيد على �أهمية �لأخذ بيد 

�لمو�هب �ل�سابة وتنمية �إبد�عاتها وتطويرها في هذ� �لمجال.
و�أ�سارت �أ. وجد�ن �أبو محمود رئي�ض فرع �تحاد �لكتاب �لعرب بال�سويد�ء �إلى �أن هذه 
�لنّلّلّلدوة تاأتّلّلّلي في �إطار �لهتمام بالم�سّلّلّلرح �لّلّلّلذي يعك�ض مدى تقدم �لأمم وح�سّلّلّلارتها، 
م�سّلّلّلددة على �سّلّلّلرورة ��سّلّلّلتقطاب كتاب �لم�سّلّلّلرح في فروع �لتحاد لإ�سّلّلّلافة �لمزيد من 

�لألق لهذ� �لجن�ض �لأدبي.

»هواجس في الكتابة المسرحية« في فرع السويداء
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الساقي

في ن�سِف هم�سة 
و�كتماِل قبلة 

�أحببتك 
�سوتك �لمغرو�ض في تلك �لليلة 

مع كّل �سهاب ت�ساقط
ر�سفت منه خمر�ً

على جذوع �أ�سجار �لد�ر 
ر�سمت لك قلوباً لّونتها من �سفاه �سمعة 

تناوبت مع ع�سفورة �ل�سباح
على �إن�ساد �لق�سيدة 

على �إيقاع �لندى وتحّولت �ل�سوء 
هي هدّيتي ودفق �ل�سأل 

�أحببتك و�أنا �لعا�سقة 
تنتظر �ل�سباح لتجمع �لندى في 

زجاجة طيب
تزّينه بو�ساح �أزرق لملمته من مز�رع

�ل�سمو�ت
�نبهر �سوتي من �سوتي 

و�أنا �أهديك حروف ع�سقي 
�رتبكت قو�فل �لليل 

تمّرد على غ�سنه �لبرعم
ت�سّردت �ل�سو�رع بأ خطا 

وعلى ذلك �لعمود في منت�سف �ل�سارع �لعتيق
عقدت �سريط بنف�سج 

كّلما هّب ن�سيم و�سلك نب�َض قلبي 
�أحببتك 

برغم كل �لأغنيات �لحزينة 
على م�سافات �لفر�ق 

لجاأ �إليك قلبي 
�سار عنو�ن عينيك

موقعي �لجديد على 
�سدر �لمجّرة

في نصِف همسة!

خبٌر على �إ�سفلتها
�لبحُر �أحمْر،

�لماء �أ�سوْد
و�سفاُف ِدْجلَة في �لّظأْم

ل �سيَف فيها، كم �سَكْت 
وتدّفاأْت بال�ّسوك 

في كّل �لمر�ثي... حالمْة...
في ح�سنها �أمٌم 
ت�سيُح ول ن�سيْر

نخٌل ُيفّت�ض عن مدًى
وق�سيدٌة في وْهجها

�سِكر �لّند�مى، 
ريْح وعكاُظ يم�سي في �ل�سّ

بغد�د ماذ� في �ل�ّسماْل؟
بغد�د ما حال �ليمين؟

مّر �ل�ّسهوُد 
ول يَد�ً ُتلقي �ل�ّسأم

على مد�رجك �لعنيدْة
فّلّلّلي  تنادمّلّلّلو�  �لعبيّلّلّلُد  حتّلّلّلى 

رميهم 
كّل  ر�جمّلّلّلاً  يقفّلّلّلز  و�لّلّلّلدرب 

�لخطا
ع�سّلّلّلافير  لّلّلّله  تقّلّلّلول  مّلّلّلاذ� 

�لحدوْد؟
ت�سّلّلّلاري�ض  لّلّلّله  تقّلّلّلول  مّلّلّلاذ� 

�لّروؤى
قبل �لوعوْد؟

لم تورِق �لأ�سجار 
بعد ُبكاء روما

من �سنيْن
م�سّلّلّلاوؤها  �لجبيّلّلّلن  وعلّلّلّلى 

ُمتجّدٌد
حى وُهتاف �أنثى في �ل�سّ

ُي�سغي �إلى ن�سيانها
عاٌم جديْد

بغد�د ت�ساأُل عن نهار
من حّقها �أن ت�ستهي 
�أُفقاً على ذ�ك �لمد�ْر

حتّلّلّلى  �أو�سّلّلّلالها  م�سّلّلّللوبٌة 
�لوريْد

معاجمهّلّلّلا  عّلّلّلن  �أخيّلّلّلٌر  نبّلّلّلاأٌ 
�لقتيلْة

ل �سيَء يك�سرها 
وقد �سكبت �أ�سابعها �لندّية

كلَّ دفٍء 
فيهّلّلّلا  مقيمّلّلّلًة  تظّلّلّلّل  كّلّلّلي 

�لمعاجْم
كثباُنها تجتاح هذ� �لُم�ستباح 

ُهوّيًة
فّلّلّلي  �لّلّلّلّذر�  �سّلّلّلوت  �أّيامهّلّلّلا 

�لعا�سفْة 
فّلّلّلي  نجمهّلّلّلا  ير�سّلّلّلم  و�لّليّلّلّلل 

لهفٍة
فّلّلّلوق  �لعر�ّلّلّلُض  كّلّلّلي ي�سّلّلّلتريح 

�سمائها
و�لّنرج�ض �لمجدول 

با من عبق �ل�سّ
َنّو�َرُه ما ز�ل يحلَْم

طفٌل يعانق وردًة
ّلّلّلدى كي ل ي�سّلّلّليع  رجّلّلّلع �ل�سَّ

�لّطفل 

في �أ�سفارِه حتى �ل�ّسْغب.
يا طفُل! 

دّقات �لقلوب تزورني 
ما ر�عني �إّلك 

في هذ� �لّطو�ف
قاومُت موتي 

كي �أنام على �سريرك 
في �سغْب

فّلّلّلي  �لّلّلّلّرب  تهانّلّلّلي  فاقبّلّلّلْل 
عليائه

و�ْر�سْم على �لّنير�ن 
كّفي من عتْب

من وردٍة عذر�َء ت�سكن طّلتي
�أهديك ما قال �ل�ّسمال لأّمه
ميّلّلّلاه  علّلّلّلى  يديّلّلّلك  و�أرى 

�لبحر 
�أنقى من ذهْب

و�ِسعاب مهدَك ترتوي 
من نبْعتي حتى �لّتعْب

قاومت موتي
كاتماً كان �لّنخيل

�سّيعت حزني
مازحاً عاد �ل�ّسفق

كم عا�سٍق مثلي يحّط رحاله
و�ل�ّسام كانت ِوجهتي

�سّلّلّلوقي �إليهّلّلّلا ي�سّلّلّليُء �لحلَم 
روؤيا

مثّلّلّلل  �ل�ّسّلّلّلام  �إّن  قّلّلّلال:  مّلّلّلن 
رياحهم

تخ�سى �لّلهْب؟
وزمانهم �أكذوبٌة 

ليثوَر في �لّريح �لغ�سْب
كانو� وما ز�لو� �سر�َخ �لّلوم

في نوم �ليدين
ورياوؤهم �أعجوبٌة 

فر �أقوى من عدْم في �ل�سِّ
و�لأم�ض منفى من ندْم

طفٌل يعانق وردًة 
بين �ل�ّسظايا و�لّدخان

�إكليلُه �لغافي على �أزهارها
ما ز�ل ي�سبو في �لّزمْن

كم نخلٍة تحنو �إلى �أفيائها؟
لغة �لّرحيِل تقول... 

هْل �ساَر �لّزمْن؟
وقطارها في لهفٍة

ناجى �لأو�ْن
2012/10/10                                          

عكاظ 
يمشي في 

الّضريح
شطرنُج الحياة

 شعر: محي الدين محمد

 شعر: 
فتون حسين الحسن 

 شعر: رجاء كامل شاهين

 شعر: رجاء علي

وتي، �أَتَربَُّع قرَب �سَ
َبعي... �َسقّلَْف �لعالْم َو�أَلَم�ُض باإ�سْ

�أَخّلْرُق �لنجَم �لوليد
ُهُب... �أُفَق �لَعْتَمْة فتعُبُر �ل�سُّ

�ُض �لم�ساَفْة َتَتَقوَّ
ُنها ِبَو�ساِئَد وَيْمتلُئ ِح�سْ

َتْنَغرُز في �أعماِقها... ُوجوٌه...
ى َّقة ٌ باأحأِمها... َتَتَعرَّ ُمَعلّل

َرِة �لروِح... �لُمتَكوِكَبْة في َح�سْ
َمِن �لُمت�ساِعد ر�ِط �لزَّ في �سِ

ِمْن �سورِة َبْعٍل �لأوغاريتّي
�لُمتَِّحَدة... بالوجوِد و�لَعَدْم...

�باٍت... ِبَمْدَخٍل و�ِحْد َعْبَر بوَّ
ومِفْتاحُهُ...

اأ ٌ للتَّخ�سيْب ُمَهيَّ
��سِتدر�ك... )�لَمد�ر�ُت... َتْخرُج �إِليَّ كالِقياَمة،

َرطاُن... يدخُل في �لَجِدي... �ل�سَّ
يغِة �لحر�ْم(. َفَتَتو�َلُد �لَكو�ِكُب... ِمَن �ل�سِّ

ُر بالأبعاْد، �أَتدثَّ
ع َِّث �لتََّمْو�سُ يهُرُب ِظلِّي �إلى... ُمَثلّل

ديْم، َعبَر َبْحٍر... َمْنقوٍع بال�سَّ
َيعُبُر َلَهٌب َمطُبوٌخ في َجماِجِم �لموتى،

َيعُبُر... في �أطر�ِف �لَعْتَمة،
حيُث َتْن�َسِكُب �لجاِذِبَيُة �لَقِلَقة

في َمر�ِجَل... َتِئنُّ
مت، تحَت َوطاأِة �ل�سَّ

لِبَك... فاأْنَه�ُض في �سُ
د... ها �لمكاُن �لُمو�سَ �أيُّ

كة... ُقَبيَل تاآخي �لروؤَيِة �لُمَتَحرِّ
و�أرى

عر�ِء �لَعْرجاْء هوِد... �ل�سُّ ماِئَدَة �ل�سُّ
ِة �لحقيَقة َتْخُرُج ِمْن... �ُسرَّ

ر�ْب... ��ستدر�ك... )يجل�ُض �ل�ساعُر... في غاِر �لِفْتَنة... على �لتُّ
ي�سين.... َي�سَهُد �سطرنَج �لحياة: وعليِه... ُبرُقُع �لِقدِّ

�لِولدة: ع�سا مو�سى... و�ثَنتا ع�سَرَة ُرْقَعًة... َيدُخلّلُها �لخ�سر...
�لموت/ �لَقلَعُة ُمقاِبَل �لوزيْر... و�لفيُل ُمقاِبَل �لَفَر�ِض �لر�ِبْع...

اه(. ماَت �ل�سَّ
جاَء ِمن �أق�سى �لمدينِة... َرُجٌل َي�ْسعى،

َلْم َيَنْم في َحلّلِْق �لفر�غ...
َلْم َيْحَتِرف �لتغييب...

َّنُّ َم�ْسدوهاً ُم �لظّل هكذ�... َيَتَقدَّ
بعَد ُموؤ�مرِة �لعقل،

ُر �لموت... في َمو�ِسِم �لَخَر�ض... هكذ�... ُي�سَتح�سَ
وتتد�َفُع �لكهوَلة،

ها �لقاِدُم ِمْن ْل... �أيُّ ل... َتَمهَّ َتَمهَّ
�أق�سى �لمديَنة

و�قر�أ...
في �ُسوَرِة �لِجّن...

�َسَترى َجوَهَرَك... َيرُك�ُض... في فناِء َظنِّك...
د... �أُفِقيَّاً... وترى... َمرَفاأَ �لُحلولت... يتمدَّ

افاً كالزجاج... �َسفَّ
�إنَّها �أعر��ُض �لطبيعة!!

�إنَّها ��سِتر�حاُت �لأَعوَدة...
��سّلّلّلتدر�ك... )َمن ِمنُكم... َي�سّلّلّلَنُع ُمعِجَزًة... في لحَظِة �لِولدة... َمْن 

َي�ستطيُع ��ْسِتح�ساَر �لوجوْه... ِمَن �لمر�يا...
هكذ� َت�سيُخ �لأزماُن... وتموُت �لم�سافاْت(.

في �بِتكاِر �لَخطايا
ُتْزَرُع �لألغاُم... في َطَبقاِت �لورد

َقة وَتكثّلُُر �لتَّخاييُل �لُملَفَّ
فَتظَهُر �للغُة وَقرينُتها...

ََّقة... في �لَحو�نيِت ُمَعلّل
باْت على مناِقيِر �لتَّر�سُّ

وؤيُة و�لروؤى... تتثاءُب حوَلها �لرُّ
ُن تحَتها �لرماْد!! ويتَكوَّ

يطاِنيَّة! ِة �لَود�َعِة �ل�سَّ ِبُقوَّ
وهكذ�... ُيغَت�َسُب �لَوْقُت... وَينَتهي �لتَّ�سخي�ُض... وَينَهِزُم �لكأْم...

�ض بالَخ�سخا�ض... ديم... �لُمَغمَّ ها �ل�سَّ )�سأٌم عليَك... �أيُّ
ها �لموت... �لر�ِغُب في �لْنِكما�ِض �لُمطلْق... �سأٌم عليَك... �أيُّ

ها �لرماد... يا �سيَخ �لكر�ماْت!!(. �سأٌم عليَك... �أيُّ

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

ألكسندر دوماس

ق�سا قلبي
لأنَي منذ �أْن �أدمْنُت نب�َض �لريِح

فاَر �لعمُر 
في درٍب �سوى دربي

َعفا حلمي
فأ �أطياَف توؤن�ُض قفَر �أجنحتي

ول ميعاَد 
يذرُع في �لمدى ��سمي

كاأنَي ُم�سغُة �لحنظْل
برحِم �لجمِر تر�سيني مو�ويلي

ع�سى من برِقِه �أنَهْل
�أيا ناري

�أيا قبر�ً عأ حتَّى
طو�نَي ِغبَّ �إزهاري

�أ�سْعُت بجمِعِه فجري
فما �أ�سرْقُت

ما حّلْقُت �إل كي �أرى نف�سي
موزَّعًة على قهري

�أرى في �لمنتهى �سّر�
يوؤ�سطُر فتنَة �لبدِء

ويق�سُمني �إلى تيَهيِن:
�سوٌء و�رُف �ل�سَفِر

ودمٌع و�خُز �لغفر�ِن
ل يدري متى َيْبَر�

ولْدُت بخاطِر �لأفِق
يلوُب �لنوُء مذعور�ً مدى طرقي

�أَي�سلى �لبحُر في فلِّي
و�سوتَي 

ترتيلّلّلّلِة  �إلّلّلّلى  ُيف�سّلّلّلي  يّلّلّلزْل  لّلّلّلْم 
�لهطِل!؟

كذوٌب خمُر هذ� �لقلِب
�إْذ ي�سدو

لأنَّ �لغيَب �أّلَهُه
ف�سّلّلّلاَغ �لكرَم �أغنيًة لها في �سطِوها 

لحُد
�أيلَحُن موعدي و�لروُح تبتهُل!

وي�سد�أُ جارُف �لروؤيا
فاأغنُم من طيوِف �لبيِن

كحًأ ليُلُه وجُل
كذوٌب �ِسْفُر �أثماري

�إذ� ما �ُسلَّ من عمري
مر�ر�ً �سّرَعْتني �لروُح بالخمِر

فما �أطفاأُْت ِفطرَتها
ول غاَرْت بما �آن�ْسُت من �ُسْكري

كذ� قلبي
َتعلََّق فتنَة �لودِق

ي�سيُل بنهِرِه ُغ�َس�ساً
يكتُِّمني
يكتُِّمها

بعيد�ً في روؤى �لغرِق
�أل يا قلُب �أ�سهْدني

على ما �ساَل من دمعي
وهْب �أنِّي 

على ظمِئي تهاوْيُت
وعن ورعي تناءْيُت
ِه ظنِّي ففا�َض ب�سرِّ

لأوقَن �سورتي وهَما
و�أرتاَد �حتمالتي

بتو�سيِح �ختمار�تي
�سوؤ�ًل مفعماً بالريِح �إْذ َيدمى

�أل يا لحنَي �لموتوَر في نردي
ْه باعتأِء �لغيِم �أوتاري تدلَّ

لتعرَف �أنَّني ما ُخْنت َلْكنَتها
ول حتَّى 

ن�سْيُت �سفائري تقتاُت �أظفاري
ول قلَّْمُت من زمني

�سوى وَهني
نذير�ً لنبعاِث �لحرِف 
من َنوحي ومن َوْقدي

في المنتهى لو كان أسياد 
العالم أّمهات 
النتشى الكون 

سالمًا

الرواية التاريخية بين الواقع والتخييل

  كتبت: ليالس رجب عمار

 كتب: نذير جعفر

في عيدها �لذي ل ي�سّلّلّلبه عيد�ً في �لكون، حيث قد�سّلّلّليَّة �لأم 
ل تعادلهّلّلّلا قد�سّلّلّلية في �لوجود، هّلّلّلذ� لأن �لأم ل ُتكّرر ول يجلب 

مثل غريزتها �لزمن!
لي�ض فقط �أمي بل �أي �أم، ولكنني هنا �أخ�ضُّ �أمي لأنها �سّلّلّلبب 

وجودي في هذه �لحياة.
وجّلّلّلود �سّلّلّلخ�ض بهذه �لطباع و�ل�سّلّلّلفات �لجميلّلّلّلة في كل بيت 
هّلّلّلو �سّلّلّلر �لر�حّلّلّلة فيها، �أمي وبقيّلّلّلة �لأمهات يكفينّلّلّلا �أن لكأمكن 
تاأثيّلّلّلره �ل�سّلّلّلحري علينّلّلّلا �لذي يحررنّلّلّلا من �لد�خل فاأنتن ر�سّلّلّلل 

�لرب �إلينا.
�إن �أعظم �لأرو�ح هي روح �لأم فهي من تحمل �أق�سى �لم�سقات 
فّلّلّلي �سّلّلّلبيل ر�حّلّلّلة وليدها �ل�سّلّلّلغير وتهز�أ بالأعا�سّلّلّلير في �سّلّلّلبيل 

هناءته، وفي �سبيل �إبعاد �لخطر عنه.
�أنّلّلّلت يّلّلّلا �أمي �أكبر مّلّلّلن كل �لأعياد، ول يكفيك يّلّلّلوم لنعبر عن 
حبنّلّلّلا لك، فكل يّلّلّلوم وكل لحظة تكونين فيها بخير هي عيٌد لي، 
�سحكتك و�بت�سامتك تعو�سني عن كل ملذ�ت �لدنيا و�أفر�حها.
تر�تيل دعو�تك ت�سّلّلّلنع لي و�سّلّلّلاحاً �سّلّلّلوفياً يدفئ قلبي مدى 

�لعمر.
ور�ء كل فتّلّلّلاة عظيمّلّلّلة �أٌم عظيمّلّلّلة، ور�ء كل رجل عظيم �مر�أة، 
�لأم هّلّلّلي �سّلّلّلانعة �لعظمّلّلّلة، بّلّلّلل هّلّلّلي �لعظمّلّلّلة �لق�سّلّلّلوى �لتّلّلّلي ل 

ت�ساهيها عظمة في هذ� �لعالم.
وت�سّلّلّلبح �لحياة م�سّلّلّلتطاعة بكل منغ�سّلّلّلاتها، فاأنّلّلّلت �أيتها �لأم 

رمز كبريائنا �لكبير.
ل كأم يت�سّلّلّلع لو�سّلّلّلف ح�سّلّلّلورك في د�خلي يا �أم، يا كلي ويا 
مأذي �لحنون في هذه �لحياة يا رمز حريتي �لأقد�ض ويا �سّلّلّلّر 
فرحي و�سعلة دربي �لتي تنير ظلمات طريقي �أينما �تجهت تلك 
�ل�سّلّلّلعلة �لتّلّلّلي ل تنطفّلّلّلئ �أبد�ً فّلّلّلي قلبي فاأنت حريتّلّلّلي ونجاحي. 
ونجاح كل �أمثالي، لأنك و�هبة �لحياة و�لخير للجميع. ولولك 

ما كنت �أنا وكان �لآخرون.
�أيتها �لأمهات و�هبات �لحياة لكنَّ �أثر �لفر��سّلّلّلات في �أرو�حنا 
�ل�سّلّلّلفافة  �لأرو�ح  �إل  تدركّلّلّله  ول  يّلّلّلزول  ل  �لّلّلّلذي  �لأثّلّلّلر  ذ�ك 

. كاأرو�حكنَّ
بل ولكنَّ �أ�سّلّلّلعافاً م�سّلّلّلاعفة مّلّلّلن �أثر �لفر��سّلّلّلات ورّقتها. ذ�ك 

�لأثر �لذي ل يزول �أبد�ً مع �لأيام.
كل عاٍم و�أمي و�أمهات �لعالم �أجمع بخير.

� في مفهوم الرواية التاريخية
 يعّلّلّلّلّرف د. �سّلّلّلّلعيد علو�ض �لرو�ية �لتاريخّية باأّنها: »�سّلّلّلّلرد ق�س�سّلّلّلّلي، يرتكز 
على وقائع تاريخية، ُتن�سج حولها كتابات تحديثية ذ�ت ُبعد �إيهامّي معرفي. 

وهي توؤدي على �لأغلب وظيفة تعليمية وتربوية«)1(.
 �أّما جورج لوكات�ض فيرى �أن �لرو�ية �لتاريخّية هي: »رو�ية تثير �لحا�سر، 
ويعي�سّلّلّلّلها �لمعا�سّلّلّلّلرون بو�سّلّلّلّلفها تاريخهّلّلّلّلم �ل�سّلّلّلّلابق بالّلّلّلّلذ�ت«. وي�سّلّلّلّليف فّلّلّلّلي 
مو�سّلّلّلّلع �آخر: »لي�ض �سّلّلّلّلرد �لأحد�ث �لتاريخّية �لكبيرة في �لرو�ية �لتاريخية 
هو �لهدف �لحقيقي بل �إن �لهدف هو �لإيقاظ �ل�سّلّلّلّلعري للنا�ض �لذين برزو� 
فّلّلّلّلي تلّلّلّلّلك �لأحّلّلّلّلد�ث، وما يهم هّلّلّلّلو �أن نعي�ض مّلّلّلّلرة �أخرى �لدو�فّلّلّلّلع �لجتماعية 
و�لإن�سّلّلّلّلانية �لتّلّلّلّلي �أّدت بهّلّلّلّلم �إلى �أن يفّكرو� و�أن ي�سّلّلّلّلعرو� ويت�سّلّلّلّلّرفو� كما فعلو� 

ذلك تماماً في �لو�قع �لتاريخي« )2(.
 ومّلّلّلّلع �أننّلّلّلّلا ل نميّلّلّلّلل �إلّلّلّلّلى �أي تعريف نهائّلّلّلّلي، �أو مطلق، للرو�يّلّلّلّلة �لتاريخّية، 
لأن �لعمّلّلّلّلل �لأدبّلّلّلّلي فّلّلّلّلي �لنهايّلّلّلّلة ل يخ�سّلّلّلّلع لقيا�سّلّلّلّلات محّلّلّلّلّددة، �إل �أن تعريّلّلّلّلف 
»�لرو�يّلّلّلّلة �لتاريخّيّلّلّلّلة« عند علو�ض ينطبّلّلّلّلق �إلى حّد كبير علّلّلّلّلى رو�يات جرجي 
زيّلّلّلّلد�ن �لتاريخّيّلّلّلّلة، �لتّلّلّلّلي حّلّلّلّلاول من خألهّلّلّلّلا �أن ي�سّلّلّلّلرح تاريخ �لإ�سّلّلّلّلأم، ل �أن 
يعيد �سّلّلّلّلياغة �لأحد�ث، و�لوقائع �لدر�مية فيه من خأل ترهينه، و�لك�سّلّلّلّلف 
عّلّلّلّلن �سّلّلّلّللته �لخفّية و�لمبا�سّلّلّلّلرة بحياتنا �لمعا�سّلّلّلّلرة وهمومهّلّلّلّلا. ومن هنا كان 
�لطابّلّلّلّلع �لتعليمّلّلّلّلي و�لتربوي �لّلّلّلّلذي ينحو منحى �لوعظ و�لت�سّلّلّلّللية و�لترفيه 

هو �لطاغي على بنية خطابه �لرو�ئي ودللته.
  �أمّلّلّلّلا �أعمّلّلّلّلال »علّلّلّلّلي �أحمّلّلّلّلد باكثيّلّلّلّلر« �لرو�ئيّلّلّلّلة �لتاريخيّلّلّلّلة فهّلّلّلّلي �أقّلّلّلّلرب �إلّلّلّلّلى 
تعريّلّلّلّلف »لوكات�ّلّلّلّلض« للرو�يّلّلّلّلة �لتاريخيّلّلّلّلة، فهّلّلّلّلو ل يعّلّلّلّلود �إلّلّلّلّلى �لتاريّلّلّلّلخ ليعيّلّلّلّلد 
�سّلّلّلّلرحه وتو�سّلّلّلّليفه مدر�سّلّلّلّلياً عبّلّلّلّلر قالّلّلّلّلب ق�س�سّلّلّلّلي �سّلّلّلّلردي، و�إنمّلّلّلّلا يعّلّلّلّلود �إليّلّلّلّله 
مرّكز�ً على لحظاته �لمف�سّلّلّلّللّية ذ�ت �لبعد �لتر�جيدي للك�سف عن تقاطعاته 
مّلّلّلّلع �لحا�سّلّلّلّلر، ولإحيائّلّلّلّله رو�ئياً عبّلّلّلّلر حبكة در�ميّلّلّلّلة تحّقق �لمتعّلّلّلّلة و�لمعرفة 

بالما�سي و�لحا�سر معاً)3(.

 � بين التاريخ والتخييل
  �إّن �لتاريخ بما هو خطاب، �أو خطابات تاأويلّية مدّونة عن وقائع و�أحد�ث 
ّلّلّلّلاً مرجعّيّلّلّلّلاً �سّلّلّلّلابقاً للّن�ّلّلّلّلض �لرو�ئّلّلّلّلي  و�سّلّلّلّلَير قّلّلّلّلادة وهّلّلّلّلّز�ت وثّلّلّلّلور�ت، ي�سّلّلّلّلّكل ن�سّ
�لتاريخّلّلّلّلي �لّلّلّلّلذي ُيبنّلّلّلّلى عليّلّلّلّله �أ�سا�سّلّلّلّلاً. وهنّلّلّلّلا لي�ض مّلّلّلّلن �ل�سّلّلّلّلروري �أن يتطابق 
�لّن�ض �لرو�ئي مع معطيات �لّن�ض �لتاريخي، و�إل �نعدمت م�سّوغات وجوده. 
فّلّلّلّلاإذ� كان �لّن�ّلّلّلّلض �لتاريخّلّلّلّلي يمّثّلّلّلّلل حقيقًة ما فّلّلّلّلاإن �لّن�ض �لرو�ئّلّلّلّلي يمّثل تلك 

�لحقيقة في ف�ساٍء جديٍد من �لتاأويل و�لتخييل)4(.
�لتّلّلّلّلي تمنّلّلّلّلح �لرو�يّلّلّلّلات �لتاريخيّلّلّلّلة  �إن م�سّلّلّلّلاحة �لتخييّلّلّلّلل �لو��سّلّلّلّلعة هّلّلّلّلي    
م�سّلّلّلّلروعيتها �لإبد�عيّلّلّلّلة، وت�سّلّلّلّلعها فّلّلّلّلي م�سّلّلّلّلاّف �لرو�يّلّلّلّلات �لتّلّلّلّلي تلتقّلّلّلّلط مّلّلّلّلا 
هّلّلّلّلو جوهّلّلّلّلري فّلّلّلّلي �لحياة و�لنف�ض �لب�سّلّلّلّلرّية، وتخّلّلّلّلرج به من �إطّلّلّلّلاره �لمحدود 

و�ل�سّيق �إلى �أفقه �لإن�ساني �لو��سع.
    و�لرو�ية عاّمة �أّياً كان ت�سنيفها: تاريخّية، و�قعّية، �سيا�سية، �جتماعّية، 
بولي�سّلّلّلّلّية، هّلّلّلّلي فّلّلّلّلنًّ تخييلّلّلّلّلي فّلّلّلّلي �لمقّلّلّلّلام �لأول. ومرجعيتهّلّلّلّلا تتنّلّلّلّلاوب ما بين 
�لو�قّلّلّلّلع و�لممكّلّلّلّلن، و�لتاريّلّلّلّلخ وتاأويله، و�لما�سّلّلّلّلي �لبعيد، و�لحا�سّلّلّلّلر �لر�هن، 

و�لم�ستقبل �لمحتمل �أي�ساً.
    ويلجّلّلّلّلاأ بع�ّلّلّلّلض �لرو�ئيين �إلى �لما�سّلّلّلّلي �لتاريخي لإعادة �نتاجه و�حيائه 

فنّيّلّلّلّلاً، لأن �لتاريّلّلّلّلخ بو�سّلّلّلّلفه علمّلّلّلّلاً ُيْعَنّلّلّلّلى بالتوثيّلّلّلّلق، �أمّلّلّلّلا �لرو�ية بو�سّلّلّلّلفها فّناً 
فُتْعَنّلّلّلّلى بالتاأويّلّلّلّلل، �أي تاأويّلّلّلّلل ما ُكِتب وما �ُسّلّلّلّلكت عنه. فّلّلّلّلاإذ� كان �لتاريخ مدّونة 
�ل�سلطات و�لطبقات �لر�سمّية �لمهيمنة فاإن �لرو�ية مدّونة من ل تاريخ لهم 
من �لأفر�د و�لجماعات �لذين تّم �ق�سّلّلّلّلاوؤهم وتهمي�سّلّلّلّلهم لأ�سّلّلّلّلباب �سيا�سية �أو 

دينية �أو �جتماعّية، ثم هي مدّونة �ل�سعب ومو�سوعته بامتياز.  
    و�لتاريخ قد يكون قناعاً لدى �لرو�ئي ل غير، غر�سه مقاربة �لحا�سر. 
وهو يتغّيا من ور�ء ذلك �أمرين: �لهروب من �لمبا�سّلّلّلّلرة في �إ�سّلّلّلّلاءة �لحا�سر، 
و�لهّلّلّلّلروب مّلّلّلّلن �لرقابة. وهذ� ما فعلّلّلّلّله جمال �لغيطاني فّلّلّلّلي رو�يته: »�لزيني 
بّلّلّلّلركات«، �لتّلّلّلّلي ��سّلّلّلّلتعاد فيها مرحلة �لمماليك في م�سّلّلّلّلر ور�سّلّلّلّلد من خألها 
ا�سين و�لجّأدين  تجليات �ل�ّسّلّلّلّللطة �لقمعية �لمتمّثلة في �ل�سأطين و�لب�سّ
و�سّلّلّلّلو�هم. وقّلّلّلّلد يكّلّلّلّلون �لتاريّلّلّلّلخ بحّلّلّلّلّد ذ�تّلّلّلّله �أي بمّلّلّلّلا يمّثله مّلّلّلّلن تعاقّلّلّلّلب �لحّكام 
و�سّلّلّلّللوكهم و�أحّلّلّلّلو�ل �لمحكومين وما ينجم من مفارقّلّلّلّلات در�مية ميد�ناً فنّياً 

تاأويلّياً جمالّياً لدى �لرو�ئي.
    �لرو�ئّلّلّلّلي ل يعّلّلّلّلود في كل �لأحو�ل �إلى �لتاريخ ليك�سّلّلّلّلف حقائق، �أو ينحاز 
لطّلّلّلّلرف مّلّلّلّلا، و�إنما يعود ليثير �ل�سّلّلّلّلّك و�للتبا�ض و�لأ�سّلّلّلّلئلة في �سّلّلّلّلياق جمالي 
ت�سويقي. فلي�ض مهّماً ما �إذ� كانت »�سجرة �لّدر« هدفاً للموؤ�مر�ت و�لد�سائ�ض، 
و�إنما �لمهم ما كان ي�سطرع في د�خلها من عو�طف متناق�سة في مو�جهتها 
لخ�سّلّلّلّلومها، ومّلّلّلّلا كانّلّلّلّلت تمّلّلّلّلّر به مّلّلّلّلن لحظات قّلّلّلّلّوة و�سّلّلّلّلعف. فالرو�ئّلّلّلّلي �لذي 

يتوّقف عند �سرد �لأحد�ث فح�سب ل يكون قد قّدم �سيئاً جديد�ً.
و�ل�سّلّلّلّلتثمار �لأمثّلّلّلّلل للتاريخ و�سخ�سّلّلّلّلّياته بو�سّلّلّلّلفه مرجعيّلّلّلّلة رو�ئية يكون 
عبر �لتخييل، و�ل�ستبطان، و�لتاأويل، �لذي يحّفز �لقارئ �لنوعي �لمتعا�سد 
لإعادة �إنتاج �لما�سي بو�سفه ��ستمر�ر�ً للحا�سر �أو تجاوز�ً له �أو تر�جعاً عنه. 
   قّلّلّلّلد يلجّلّلّلّلاأ �لرو�ئي �إلّلّلّلّلى �لتاريخ �لذي ير�ه مزّيفاً ليعيد ت�سّلّلّلّلحيحه، وقد 
يلجّلّلّلّلاأ �إلّلّلّلّلى �لتاريّلّلّلّلخ �لذي يّلّلّلّلر�ه حقيقياً ليجعلّلّلّلّله غر�ئبيّلّلّلّلاً، �أو �أ�سّلّلّلّلطورّياً! وهو 
بذلك ل يكون حيادياً تجاه من ي�سّلّلّلّلتعيدهم لأنه ينطلق من فكرته �لخا�سّلّلّلّلة 
عنهّلّلّلّلم وعّلّلّلّلن �لتاريّلّلّلّلخ ل من �أفّلّلّلّلكار �لذين دّونّلّلّلّلوه، و�لمهم �أن ُيعنى با�سّلّلّلّلتبطان 
جو�نّيّلّلّلّلة �أبطالّلّلّلّله و�سّلّلّلّلر�عاتهم وتفا�سّلّلّلّليل حياتهّلّلّلّلم �لإن�سّلّلّلّلانّية، ل بمنا�سّلّلّلّلبهم 

وغزو�تهم و�نت�سار�تهم.
    كل رو�ية في �لنهاية هي تاريخ �أفر�د وجماعات ومجتمعات، لكنه تاريخ 
فنّلّلّلّلّي جمالّلّلّلّلي تاأويلي ملتب�ض ي�سّلّلّلّلتدعي قّلّلّلّلر�ء�ت متعّددة ومتباينّلّلّلّلة، ل حقائق 
يقينية. ومن هنا تكمن �أهمّية �لرو�ية في ع�سّلّلّلّلرنا بو�سّلّلّلّلفها فّناً للحياة بكل 

�ألو�نها و�أطيافها وتد�عياتها. 

ّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّل
)1( ـ علو�ص، د. �ضعيد، معجم الم�ضطلحات الأدبية المعا�ضرة، دار الكتاب 

اللبناني، بيروت، 1985.
)2( ـ للتو�ّضـــع: لوكات�ص، جورج، الرواية التاريخّية، ترجمة: د. �ضـــالح جواد 

كاظم، دار الطليعة، بيروت، 1978.
)3( للتو�ّضـــع: مرتا�ص، د. عبد الملك، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات 

ال�ضرد( �ضل�ضلة عالم المعرفة، الكويت، 1998، �ص26.
)4( ـ عبـــد الفتـــاح الحجمـــري: هـــل لدينا روايـــة تاريخّية؟ مجلة ف�ضـــول، 

المجّلد ال�ضاد�ص ع�ضر، العدد الثالث، 1997.

 كرم فرع حم�ض لتحاد �لكتاب �لعرب �لأدباء �ل�سّلّلّلباب �لفائزين بم�سّلّلّلابقته �لأخيرة في مجالي �ل�سعر 

و�لق�سة �لتي جرت �لعام �لما�سي وذلك خأل لقاء ثقافي �أقيم في مقر �لفرع بمدينة حم�ض.

وقدم �لفرع �سّلّلّلهاد�ت تقدير للفائزين بالم�سّلّلّلابقة وهم: في مجال �ل�سّلّلّلعر عبد �ل�سّلّلّلأم �سّلّلّلبر� و�أحمد 

زيد وعبد �لرحمن �لد�د� وفي مجال �لق�سّلّلّلة �آلء دياب وعي�سّلّلّلى �سّلّلّلحود حيث قر�أ �لفائزون �أعمالهم �لتي 

�ساركو� فيها بالم�سابقة.

و�أ�سارت �لأديبة �أميمة �إبر�هيم رئي�ض فرع �لتحاد في حم�ض �إلى �أن رعاية �ل�سباب �لموهوبين وتقديم 

�لدعم �لكامل لهم ودعوتهم �إلى �لح�سور و�لم�ساركة في �لأن�سطة من �أهم و�جبات �تحاد �لكتاب.

فرع حمص يكرم الفائزين بمسابقتي الشعر والقصة

 شعر: علوش عساف
تنحّلّلّلرُف للنّلّلّلاِر  لهفّلّلّلٍة  فّلّلّلي  �أر�َك 

ولهّلّلّلاً �سّلّلّلحر�ئهم  فّلّلّلي  تلهّلّلّلُث  �أر�َك 

ُم�سّلّلّلتعًأ �لنهّلّلّلر  �سّلّلّلرير  مثّلّلّلل  �أر�َك 

ُمهترئّلّلّلاً �لأوهّلّلّلاِم  قّبّلّلّلة  علّلّلّلى  تم�سّلّلّلي 

تعرفهّلّلّلا �سّلّلّلئَت  مّلّلّلا  �إذ�  �لحيّلّلّلاُة  هّلّلّلي 

ترفّلّلّلاً �لهّلّلّلوى  كاأنغّلّلّلام  �لحيّلّلّلاُة  هّلّلّلي 

وكنّلّلّلَت مّلّلّلن زمّلّلّلزم �لعينيّلّلّلن ترت�سّلّلّلُف

تعتكّلّلّلُف �لّن�ّسّلّلّلاِك  كعبّلّلّلِة  فّلّلّلي  وكنّلّلّلت 

وتنعطّلّلّلُف تجّلّلّلري  ُمنعطّلّلّلٍف  كلِّ  فّلّلّلي 

يا �أ�سفر �ل�سحكِة �لّثكلى متى تقُف؟!

تن�سّلّلّلرُف ثّلّلّلم  حينّلّلّلاً  �ل�ّسّلّلّلوَق  تبّثّلّلّلَك 

�لتّلّلّلرُف ز�نهّلّلّلا  �إلَّ  �لهّلّلّلمُّ  م�ّسّلّلّلها  مّلّلّلا 

هي 
الحياة
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عندما ترتفع سيعرف أصدقاؤك من انت , ولكن عندما تسقط ستعرف انت من أصدقاؤك

إبراهيم الفقي
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األفراح ال تأتي فرادى
 قصة: محمد بدر جّبور

 قصة: خديجة الحسن

منذ �أن تعّرَف �إليها عن قرب، د�أب �سعيد على مناد�تها بالأ�ستاذة، ل 
ل�سيء، و�إنما تعبير�ً عن وّده و�حتر�مه �ل�سديدين لها، و�أحياناً كثيرة 
ّلّلّلحك، وتغرُق في  كان يناديهّلّلّلا )يّلّلّلا معلمتي( فيما هي تفرُط من �ل�سّ

نوبٍة من قهقهاٍت عاليٍة فوَر �سماعها هذه �لكلمة.
حيّلّلّلث يّلّلّلرى )�سّلّلّلعيد( �أّن )ميمونّلّلّلة( �بنّلّلّلة �لجيّلّلّلر�ن تتفّلّلّلّوُق عليّلّلّله 
تعليمياً؛ لأنها ح�سلْت على »�لبريفيه« بجد�رة، �أما هو فلْم ينْل غير 
�سّلّلّلهادة »�ل�سّلّلّلرتفيكا«، ومع ذلك لم تترّدد لحظًة و�حدًة في �لمو�فقة 
علّلّلّلى �لّلّلّلزو�ج منّلّلّله، هّلّلّلي توظفّلّلّلْت كمحا�سّلّلّلبة فّلّلّلي �إحّلّلّلدى �لموؤ�ّس�سّلّلّلات 
�لحكوميّلّلّلة، فيمّلّلّلا هّلّلّلو عمّلّلّلَل فّلّلّلي �لخياطة؛ وحدهّلّلّلم �لأولد �ل�سّلّلّلغار 
�لذين يتدربون على يديه، ويتعلمون منه �ل�سنعة، �إ�سافة �إلى بع�ض 
زبائنّلّلّله �لذين يخيطون عنده قم�سّلّلّلانهم و�سّلّلّلر�ويلهم كانّلّلّلو� ينادونه 

بالمعلم �سعيد.
*   *   *

مّلّلّلا �إن جل�ض )�لمعلم �سّلّلّلعيد( في كر�سّلّلّليه �لخ�سّلّلّلبي �لقديّلّلّلم كئيباً، 
حزينّلّلّلاً يعّلّلّلّد همومّلّلّله �لو�حّلّلّلد تلّلّلّلو �لآخّلّلّلر حتّلّلّلى باغتّلّلّله �سّلّلّلوت زوجته 
ميمونة قادماً من �لمطبخ : »�سعيد... تعال يا �سعيد... �حزْم �أكيا�ض 
�لقمامّلّلّلة و�رمهّلّلّلا فّلّلّلي �لحاويّلّلّلة قبّلّلّلل �أن ت�سّلّلّليل ع�سّلّلّلارتها �ل�سّلّلّلفر�ء، 

وتنت�سر ر�ئحتها �لنتنة فتمأأ ف�ساء �لبيت«. 
نه�ض �سّلّلّلعيد في �لحال و�قفاً، ثم ر�ح يهرول �إلى �لمطبخ م�سّلّلّلرعاً، 
وقّلّلّلد �نتابه �سّلّلّلعور بال�سّلّلّلعادة، وهو يّلّلّلرّدد عبار�ت �لطاعة بّلّلّلكل �قتد�ر، 
وعلّلّلّلى ر�أ�سّلّلّلها عبارة : »حا�سّلّلّلر يا معلمتّلّلّلي«. وما �إن �سّلّلّلار قريباً منها 
حتّلّلّلى �أردفّلّلّلْت تقول: »عليك �أل تدَع �لقمامة تبيت ليلتها هنا؛ فالجو 
حاّر جد�ً... نحن في عّز �ل�سيف وتحديد�ً في تموز، وفي تموز يغلي 
�لماء في �لكوز كما يقول �لمثل«. حين �أتّم �سعيٌد مهمته بنجاح، قفَل 
ر�جعاً �إلى �لبيت، وقد غمرته غماماٌت من �لغبطة و�ل�سرور، ومأأت 

�لن�سوة �سدره، ولَج �لبيَت مزهو�ً بنف�سه، فخور�ً بها �إلى �أبعد حّد.
نعّلّلّلم لقد �سّلّلّلرْت فّلّلّلي عروقه دفقة مّلّلّلن فرح، كيف ل! فمّلّلّلا ز�ل لديه 
�لقدرة ليقدم خدمًة �أو عمًأ ما فيه نفٌع لأآخرين؛ منذ �سهور وهو 
جال�ٌض في بيته، عاطٌل عن �لعمل، فال�سوق يعاني حالة جموٍد فظيع، 
وقدرة �لنا�ض على �سر�ء �لثياب و�لأحذية وغيرها باتت �سعيفًة جد�ً 
�أمّلّلّلام هّلّلّلول �لأ�سّلّلّلعار وجنونهّلّلّلا، وتاأمين �لخبّلّلّلز و�لز�د غّلّلّلد� �أولويًة ل 

ي�ساهيها �أمٌر �آخر مهما كان �سرورياً.
في �لبيت غ�سّلّلّلل �سّلّلّلعيد يديّلّلّله ببع�ض �لمّلّلّلاء و�ل�سّلّلّلابون، بلل وجهه 
ور�أ�سّلّلّله قليًأ، ثم م�سّلّلّلى �إلى �لأريكة �لكبيرة في �ل�سّلّلّلالون، ��سّلّلّلتلقى 
فوقهّلّلّلا، فيمّلّلّلا �لبت�سّلّلّلامة تعلّلّلّلو وجهه فرحاً و�سّلّلّلرور�ً؛ منذ �سّلّلّلهور لم 
يّلّلّلذق طعّلّلّلم �لفّلّلّلرح كمّلّلّلا ذ�قه هذ� �ليّلّلّلوم. كان غارقّلّلّلاً في دّو�ر �سّلّلّلعادته 
حين �أ�سّلّلّلاءْت لمبّلّلّلة �لإنارة؛ لقد جاءت �لكهرباء علّلّلّلى حين غّرة بعد 
�نقطاعهّلّلّلا ل�سّلّلّلاعات عديّلّلّلدة، نه�ض بكل حيوية ون�سّلّلّلاط، �أو بالأحرى 
وثّلّلّلب فّلّلّلي مكانه كغز�ل جبلي فتي، ثم هرع �إلى �لقاطع، �أقلع محرك 
�لميّلّلّلاه فالخّلّلّلز�ن خّلّلّلاٍو تماماً، ثم �أو�سّلّلّلل قاطع �ل�سّلّلّلخان، منذ ع�سّلّلّلرة 
�أيّلّلّلام لّلّلّلم ي�سّلّلّلتحم ور�ئحّلّلّلة عرقه قد �ختمّلّلّلرت تماماً، ممّلّلّلا جعله يلزم 
بيتّلّلّله دون �أن يخّلّلّلرج منّلّلّله �إل لأمٍر �سّلّلّلروري جّلّلّلد�ً خوفاً من �أن ي�سّلّلّلتّم 
�لآخرون ر�ئحته �لكريهة. كانت قد م�سّلّلّلت ثأث �ساعات، و�لكهرباء 
لم تنقطع وكذلك �لمياه، �متأأ �لخز�ن عن �آخره، ��سّلّلّلتحّم هو ومن 

بعده �لأولد وفي �لختام ��ستحّمت زوجته ميمونة.
�أعّد كوباً من �ل�ساي، ثم �أ�سعل لفافة من �لتبغ �لبلدي، وعلى مهٍل 
ر�ح ير�سّلّلّلف �سّلّلّلايه �ل�سّلّلّلاخن تارًة، وتارًة �أخرى يمّج �سيجارته، ي�سحب 
نف�ساً عميقاً، وينفث دخانها �لأبي�ض في ف�ساء �ل�سالون، وهو يحّدق 
�لنظر في دو�ئره �لتي ر�حت تعلو، وتتأ�سّلّلّلى �سيئاً ف�سيئاً. في د�خله 
ر�ح يّلّلّلردد مخاطبّلّلّلاً �سّلّلّليجارته: »�أنّلّلّلت رفيقتّلّلّلي و�سّلّلّلديقتي في فرحي 

وترحي«.
فجّلّلّلاأة ومّلّلّلن دون �سّلّلّلابق �إنّلّلّلذ�ر يّلّلّلرن جهّلّلّلازه �لخليوي رنات ق�سّلّلّليرة 
متتابعّلّلّلة، متأحقّلّلّلة، ياأخّلّلّلذ �لجهّلّلّلاز بيّلّلّلده وبّلّلّلكل رفّلّلّلق، يفتحّلّلّله، يقر�أ 
�لر�سّلّلّلالة �لّلّلّلو�ردة، تعلّلّلّلو �سّلّلّلريعاً وجهّلّلّله �بت�سّلّلّلامة عري�سّلّلّلة، عميقّلّلّلة 
ومغايرة ودون �أن ي�سّلّلّلعر ينفجر بال�سّلّلّلحك ثم يطلق �لعنان ل�سل�سلة 
طويلّلّلّلة مّلّلّلن قهقهّلّلّلاٍت عاليّلّلّلة مدويّلّلّلة �إلّلّلّلى �أن �نقلّلّلّلب على قفّلّلّلاه؛ لقد 
جاءته �أخير�ً �لر�سالة �لموعودة بعد طول �نتظاٍر د�م �أكثر من ثأثة 

�أ�سهر، �أو قل قارب �لمئة يوم.
فّلّلّلي �سّلّلّلباح �ليّلّلّلوم �لتالي خّلّلّلرج من منزلّلّلّله، وبرفقته �أ�سّلّلّلطو�نة غاز 
فارغّلّلّلة، ثّلّلّلم ر�ح يدحرجها في �لأزقة و�ل�سّلّلّلو�رع وفوق �لأر�سّلّلّلفة. في 
طريّلّلّلق �لعّلّلّلودة �إلّلّلّلى �لبيت، �أحّلّلّلد �لمارة ولأنّلّلّله ر�أى في وجهه �سّلّلّلرور�ً 
ل يو�سّلّلّلف، وقر�أ في عينيه فرحاً مجنوناً، �عتر�ض طريقه وب�سّلّلّلرعة 

خاطفة �لتقط �سّلّلّلورة له، و�إلى جانبه تقف �أ�سّلّلّلطو�نة �لغاز بكل فخر 
و�سّلّلّلموخ و�عتز�ز. طافت �ل�سّلّلّلورة عبر �ل�سّلّلّلبكة �لعنكبوتية كل �أرجاء 
�لمدينة، وبعدها و�سّلّلّللت �لعا�سّلّلّلمة، ثم تجاوزت �لحدود �إلى �لبلد�ن 

�لمجاورة.
ّلّلّلاأ �سّلّلّلعيٌد، ثم �سّلّلّلجد، و�سّلّلّلّلى ركعتين �سّلّلّلكر�ً وحمد�ً  فّلّلّلي �لبيّلّلّلت تو�سّ
هلل، ومّلّلّلا �إن فرغ من �سّلّلّلأته حتّلّلّلى تحلق �لجميع مّلّلّلن حوله، زوجته 
و�أولده �لأربعّلّلّلة. نظر في وجوههم �ل�سّلّلّلغيرة �لناعمة، ثم ر�ح يمعن 
بها ويتفّح�سها �لو�حد تلو �لآخر، فقر�أ في عيونهم �سوقاً �إلى �أبيهم 
فيما �سّلّلّلبق، وكأمه �لممتع �لجميل، حينها �نبرى يحدثهم قائًأ : 
»كان علّلّلّلّي �أن �أتابعهّلّلّلا منّلّلّلذ �أمٍد بعيّلّلّلد، نعم، وعلّلّلّلّي �أن �أتابعها كّل يوم، 
بالأم�ض �أخبرتني �أّن �لقمر �سّلّلّليكون في برج �لحوت، و�أّن مو�ليد برج 
�لحّلّلّلوت �سّلّلّلوف ينهال �لفرح فوق روؤو�سّلّلّلهم مّلّلّلدر�ر�ً، تنباأت و�سّلّلّلدقت، 
يبّلّلّلدو �أن �ل�سّلّلّليدة »كارمّلّلّلن« ل تخطئ، هي دومّلّلّلاً تقر�أ �أبر�جنا ب�سّلّلّلكٍل 

�سحيح، وتكت�سف حظوظنا قبيل �أو�نها«.
وفيمّلّلّلا هّلّلّلو غّلّلّلارٌق فّلّلّلي حديثّلّلّله عّلّلّلن خبيّلّلّلرة �لأبّلّلّلر�ج، جاءتّلّلّله �بنتّلّلّله 
بجهازهّلّلّلا م�سّلّلّلرورًة وقّلّلّلد �عتلّلّلّلى �سا�سّلّلّلته �سّلّلّلورة �أبيهّلّلّلا و�إلّلّلّلى جانبّلّلّله 
�أ�سّلّلّلطو�نة �لغاز �ل�سعيدة؛ �سّلّلّلّر �لجميع لروؤيتهم �ل�سورة، فرحو� من 
كل قلوبهم، و�سّلّلّلحكو� ملء �أفو�ههم، تقا�سّلّلّلمو� �ل�سعادة فيما بينهم؛ 
وحده �بنه �لبكر �أحجم عن م�ساركتهم �أفر�حهم هذه، بب�ساطة خرج 
عن �لإجماع، و�نفرد بر�أي مختلف ومغاير لي�سّلّلّلدح �سوته في ف�ساء 
�لبيّلّلّلت وهّلّلّلو ين�سّلّلّلد: »تبّلّلّلاً لنا كّلّلّلم نحّلّلّلن تع�سّلّلّلاء... لأحأمنّلّلّلا �لعالية 

ن�سحب �ليان�سيب«.
*   *   *

في �آخر �لليل عندما و�سّلّلّلع �سّلّلّلعيد ر�أ�سه فوق و�سادته ور�ح يغّط في 
�سّلّلّلباٍت عميّلّلّلق، ز�ره حلّلّلّلٌم جميٌل على غيّلّلّلر عادته؛ لقّلّلّلد ر�أى في نومه 
�أّن ر�سّلّلّلالًة جديدًة قد و�سّلّلّللت جهازه �لقديم تخبره بوجوب ��سّلّلّلتأم 
�ساته من �ل�سكر و�لرز، وكذلك جاء �أحدهم من بعيد و�لتقط  مخ�سّ
لّلّلّله �سّلّلّلورًة، وهو يحت�سّلّلّلن �أكيا�سّلّلّله بحنان بالّلّلّلٍغ وفرٍح غامر. �سّلّلّلورته 
هّلّلّلذه �لتي ر�حت تجوب �لآفاق وتطوف �أرجاء �لمعمورة، ُكتب عليها، 
فوقهّلّلّلا، وتحتهّلّلّلا، وبّلّلّلكّل لغات �أهل �لأر�ّلّلّلض : »هذ� هو �أ�سّلّلّلعُد رجٍل في 

�لعالم!«.

الخوف ألم نابع من توقع الشر.

أرسطو

وهي ُتبّدل ثيابها؛ لمحت رجًأ في �لطابق �لثاني من �لبناء �لُمأ�سق لبيتها �لأر�سي، 
يقف ور�ء �لنافذة، ويبت�سم، كاأنه يحلم. �أ�سرعت و�أ�سدلت �ل�ستارة، وغا�سبة �ساألت نف�سها: 
متى �سكن هذ� �للعين في هذه �لغرفة؟ �ألي�ض من �لأخأق �لحميدة �أن يخبر �لجار جاره 
قبل �أن ُيوؤّجر غرفة في بيته؟ وفكرت �أن �لمرء ل يمكن �أن يح�سّلّلّلل على �أ�سّلّلّلباب �ل�سّلّلّلعادة، 
فالبيّلّلّلت �لّلّلّلذي ت�سّلّلّلكن فيّلّلّله مّلّلّلع زوجها وطفليهّلّلّلا تحبه كثيّلّلّلر�ً، وت�سّلّلّلعر فيّلّلّله بالحرية، فما 
�أجمل �أن ي�سكن �لإن�سان في بيت تحيط به حديقة و��سعة مليئة بالأ�سجار و�لورود، ولكن 
بالمقابّلّلّلل، هّلّلّلذ� �لبيت �لمأ�سّلّلّلق له، و�لموؤلف من طابقين يك�سّلّلّلف بيتهّلّلّلم تماماً، وها هو 
رجل غريب ي�سكن في �لغرفة �لتي تو�جه غرفة نومها. وت�سرد قليًأ ماذ� لو حدث يوماً 
و�متلكت �لمال و��سترت هذ� �لبيت و�سّمته لبيتها؟ �سيكون �لأمر مده�ساً. وتكّرر �لم�سهد 
مّلّلّلرة ثانيّلّلّلة، عندما كانت تجل�ض مع زوجها تحت عري�سّلّلّلة �لعنب يحت�سّلّلّليان فنجان �لقهوة 
�سّلّلّلباحاً، �إذ ر�أتّلّلّله ثانيّلّلّلة يقف ور�ء �لنافذة ُيحّدق ويبت�سّلّلّلم... و��سّلّلّلتمر ذلك �أكثر من ع�سّلّلّلر 
دقائّلّلّلق قبّلّلّلل �أن يختفي. فّكرت: �لأمر لي�ض م�سّلّلّلادفة �إذن... ول بّلّلّلّد �أن تخبر زوجها، وهي 
تعرف �إن فعلت ذلك، ف�سوف يحمل زوجها حجر�ً، ويقذف هذ� �لغريب به، فُيه�ّسم ر�أ�سه.

وعندمّلّلّلا �سّلّلّلاألت جارتها عن �لرجل �أخبرتها باأنه �لم�سّلّلّلتاأجر �لجديّلّلّلد وهو �أحد �لخبر�ء 
�لأجانّلّلّلب �لموظفيّلّلّلن في د�ئرة �لآثار للك�سّلّلّلف عّلّلّلن �لآثار في �لقريّلّلّلة �لقديمة، وهو رجل 
طيّلّلّلب، مهّلّلّلذب، يتقن �لعربية جيد�ً، يخرج �سّلّلّلباحاً ويعود ليًأ، ول يغّلّلّلادر غرفته مطلقاً. 
يق�سّلّلّلي وقته يقر�أ وي�سّلّلّلمع �لمو�سّلّلّليقى. وكانت تنوي �أن تخبر جارتها باأن هذ� �لم�سّلّلّلتاأجر 
�ض عليها لكنها غيرت ر�أيها عندما عرفت �أنه �أجنبي، �أر�دت �أن تتاأكد من نية �لرجل  يتل�سّ
قبل �أن ُت�سّلّلّلّخم �لمو�سّلّلّلوع... فهي كما ت�سّلّلّلمع �أن �لرجال �لأجانب ل يكترثون كثير�ً لأمر 
�لن�سّلّلّلاء مثلما يحدث مع �لرجال �ل�سّلّلّلرقيين. و�بت�سّلّلّلمت �إذ خطرت لها هذه �لفكرة، فهل 
�أبنّلّلّلاء �ل�سّلّلّلرق �أكثّلّلّلر توّلعّلّلّلاً بالمّلّلّلر�أة من �أبنّلّلّلاء �لغّلّلّلرب، �أم �أن �لم�سّلّلّلاألة تعود لأن �لمّلّلّلر�أة في 
�لمجتمع �ل�سرقي غرفة ُمغلقة، و�لإن�سان بطبعه يحب �أن يقتحم �أبو�ب �لغرف �لُمغلقة؟ 
�سحكت: وماذ� بعد �قتحامه وو�سوله �إليها، يعاملها مثل باب عتيق... يا لتو�فه �لحياة! 
كان خير�ً لو كانو� مثل �أبناء �لغرب بتعاملهم مع �لن�ساء. على كل حال تفكر: وماذ� تعرف 
عّلّلّلن �أبنّلّلّلاء �لغرب؟ وهل خبرت �لتعامل معهم، كل ما تعرفّلّلّله عنهم ل يتعّدى �لأحاديث... 
مجرد ق�س�ض ورو�يات، ولي�ض بال�سرورة كل ما ُيقال ي�سدق، وهذ� �لغريب، خير مثال... 
�إنه ُيكّبل حريتها بنظر�ته، يا له من وقح! وبالرغم من �أنها كانت توجه �إليه �سهام عينيها 
�لغا�سبتين �إل �أنه لم يكترث بكل ذلك، وما ز�ل يقف �سباحاً ور�ء نافذته يبت�سم ويطاردها 
كاأبله... قد يكون مجنوناً؟ وذ�ت يوم وعندما كانت ُتطعم �لدجاجات �ل�سارد�ت في �ساحة 
�لبيّلّلّلت، وهن ر�ك�سّلّلّلات من مكان لآخّلّلّلر، ر�أته يفرك يديه، ويتابعها بنظّلّلّلر�ت غريبة، كانت 
عينّلّلّلاه تلمعّلّلّلان، وتمتلئان بالدموع... لم يعد �لأمر مجرد نظر�ت عابرة، �إنه يوقد �لنار... 
وكاأنثى فكرت: ل تريد لهذه �لنار �أن ت�ستعل، فعندما تندلع �لنار ل �أحد يقدر �أن ي�سمن 
�لنتائّلّلّلج، ول �أحّلّلّلد يعّلّلّلرف من �سّلّلّليحترق بها... و�أف�سّلّلّلل �لحلّلّلّلول �أل ندعها تندلّلّلّلع. وز�رت 
جارتهّلّلّلا، وطلبّلّلّلت منهّلّلّلا �أن توقّلّلّلف هذ� �لغريّلّلّلب عند حده، فهّلّلّلي ل تريد �أن تخبّلّلّلر زوجها، 
عندها �سّلّلّلوف يخ�سرون �لم�ستاأجر و�لأجرة. كم �سحكت �لجارة، وقالت لها: هل تعرفين، 
منّلّلّلذ �ليّلّلّلوم �لأول �لذي ��سّلّلّلتاأجر فيّلّلّله �لغرفة و�أنا �أحّلّلّلاول �أن �أوقعه في �سّلّلّلباكي، ولم �أترك 
�سبيًأ �إل وطرقته، ود�ئما كنت �أف�سل حتى �أنني تو�سلت �إلى نتيجة: �إن هذ� �لرجل �أ�سبح 
مثّلّلّلل �لحجّلّلّلارة �لتي يتعامل معها. وها �أنت �لآن تفاجئيني بما تقولين. �آه كم �أح�سّلّلّلدك يا 
جارتي �لعزيزة! �سّلّلّلعرت وقتها �أن يد� تفرك قلبها ك�سّلّلّلنبلة قمح، و�أن تيار�ً كهربائياً يغزو 
ج�سّلّلّلدها... مّلّلّلا ز�لّلّلّلت جميلة مثلمّلّلّلا كانت، ومّلّلّلا ز�لت �سّلّلّلاحرة مثلما كان يقّلّلّلول لها زوجها 
قديماً. �سحيُح �أنها لم تعد ت�سمع من زوجها كلمات �لحب و�لغزل، لكن على ما يبدو فاإن 
�لم�سّلّلّلكلة لي�سّلّلّلت فيها، فهي لم تفقد جاذبيتها. لكن زوجها فقد قدرة �لكأم... و�سّلّلّلمعت 
جارتها تقول لها: ل تخجلي من ق�سّلّلّلة حب عابرة تعيد لقلبك ن�سّلّلّلاطه، وق�سّلّلّل�ض �لحب 

هذه تعود بالخير على �أ�سرتك كلها.
�نتهى عمل د�ئرة �لآثار بعد ثأثة �أ�سّلّلّلهر، وغادر �لم�سّلّلّلتاأجر، وقال ل�سّلّلّلاحبة �لبيت عند 
ود�عه لها: �أكثر ما يحّز في نف�سي، �أنني �ساأفارق هذ� �لبيت �لذي تطل عليه نافذة �لغرفة 
�لتّلّلّلي كنت �أ�سّلّلّلكنها. بيت مده�ّلّلّلض، غريب، ر�أيت فيه كل �سّلّلّليء. �لرجل �لب�سّلّلّليط �لمرتبك، 
و�لمر�أة �ل�سّلّلّلاجة بالحيوية، و�لدجاجات �للو�تي ي�سّلّلّلرحن في �لحديقة فرحات، و�لديك 
�لذي ينف�ض ري�سه مغرور�ً، و�لكلب �لذي يرك�ض هنا وهناك يأعب �لطفلين ويقفز بين 
�لحيّلّلّلن و�لآخّلّلّلر على �سّلّلّلاحبه، و�لحمام �لّلّلّلذي يطير ويعود كي يحط علّلّلّلى �لكلب و�لرجل 
و�لمر�أة و�لطفلين... كل يوم كنت �أق�سّلّلّلي ع�سّلّلّلر دقائق �أر�قب هذ� �لم�سّلّلّلهد فيفرح قلبي، 
و�أ�سّلّلّلعر �أن هذ� �لن�سّلّلّلجام بين هذه �لكائنات �لتي تعي�ض كاأ�سّلّلّلرة و�حدة يدعو �إلى �لتفاوؤل 

باأنه يمكن �أن ن�سل ذ�ت يوم لهذه �لرفاهية، �أق�سد �لعي�ض �لم�سترك ب�سأم.
وغادر �لبيت، تاركاً �ساحبة �لبيت �لتي لم تفهم �سيئاً ت�سحك على جارتها �لحمقاء.
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تحّلّلّلت �سّلّلّلوء �لقمّلّلّلر، وفّلّلّلي مّلّلّلكان يبّلّلّلدو منعّلّلّلزًل عّلّلّلن 
�لعالم �إل من �أ�سّلّلّلجار �ل�سّلّلّلنوبر �لمنت�سّلّلّلبة كالأ�سّلّلّلباح. 
كان هنّلّلّلاك عجّلّلّلوز ي�سّلّلّلرب “�لعرق”، و�سّلّلّلاحب �لمكان، 
�أو �سّلّلّلاحب كوخ �لغابة. كما هو ��سّلّلّلمه.  يقوم بخدمته، 
وفي لحظة ما وجد �لعجوز نف�سّلّلّله م�سّلّلّلطر�ً لمحادثة 
�ل�ساقي �لذي جعل من كوخه مقهى، �أو مطعماً. فقال:
       - �أيهّلّلّلا �ل�سّلّلّلاقي! هّلّلّلل تعّلّلّلرف �أّن �ل�سّلّلّلاقية فرع من 
�لنهر ي�سّلّلّلتفيد منها �لفأحون في �سّلّلّلقاية مزروعاتهم 

�لتي يزرعونها في �أر��سيهم �لأدنى م�ستوى؟  
       فاأجابه �ساحب �لكوخ �أو �ل�ساقي من دون تردد:

       - نعّلّلّلم يّلّلّلا �سّلّلّليد �أعّلّلّلرف �ل�سّلّلّلاقية، لأنّلّلّلي �بن فأح، 
لت�سّلّلّلغيل  مياههّلّلّلا  ي�سّلّلّلتخدمون  كانّلّلّلو�  �أنهّلّلّلم  و�أعّلّلّلرف 

�لطاحونة �أي�ساً. لكن لماذ� ت�ساأل؟
       - لأنّلّلّلك تعّلّلّلد �لأقّلّلّلد�ح �لتي �أ�سّلّلّلربها. فّلّلّلي حين �أّن 

�ل�ساقية تعطي مياهها من دون عّد�د �أو ح�ساب. 
       هذ� ما قاله �لعجوز بعد �أن ر�أى �ل�ساقي ُمتبّرماً... 
�سّلّلّلامتاً، وبطّلّلّليء �لحركّلّلّلة �أي�سّلّلّلاً. فقّلّلّلال �ل�سّلّلّلاقي �لذي 

يبلغ من �لعمر تقريباً ما يقارب �لخم�سين عاماً: 
       - يّلّلّلا �سّلّلّليد: �ل�سّلّلّلاعة �لآن �لخام�سّلّلّلة و�لن�سّلّلّلف. 
يعنّلّلّلي قريبّلّلّلاً �ست�سّلّلّلرق �ل�سّلّلّلم�ض، و�لحر�ئّلّلّلق... �أل ترى 
دخانهّلّلّلا؟! �إنها تلتهم �لأخ�سّلّلّلر و�لياب�ض. يعني ماذ� لو 
جاءت �إلى هنا؟! نحن في غابة �أيها �ل�سيد �لفا�سل!    

       - يّلّلّلا رجّلّلّلل: كنت �أح�سّلّلّلب �أننا في منت�سّلّلّلف �لليل. 
�أم �أنّلّلّلك ل تّلّلّلرى �سّلّلّلوء �لقمّلّلّلر... �إّن لطفّلّلّله �سّلّلّلاحر! �أما 
�لحر�ئق فهي في قلوبنا �أي�ساً. �أم تعتقد �أنها فقط في 
تلّلّلّلك �لأر��سّلّلّلي �لتي هجرها �أ�سّلّلّلحابها بعّلّلّلد �أن عجزو� 
عن �لهتمام بها. �أ�سباب �لحر�ئق معروفة، وكما يقول 

�لمثل: �لعين ب�سيرة، و�ليد ق�سيرة.   
       قال �لعجوز ذلك ثم تابع من�سد�ً: 
       ) قمر ت�سرين يا غالي �إجا ور�ح، 

       و�لفجر مرتاح ... 
       ب�ض �لبال م�ض فا�سي، 
       ول �لأقد�ح... �أقد�ح(  

       وفّلّلّلي حيّلّلّلن ظّلّلّلّل �ل�سّلّلّلاقي �سّلّلّلامتاً قّلّلّلال �لعجّلّلّلوز 
متابعاً: 

       - �لآن هّلّلّلو قمّلّلّلر، وقبّلّلّلل هذ� �لطور كان بدر�ً، وفي 
�لبد�يّلّلّلة كان هّلّلّلأًل. ثأثة �أ�سّلّلّلماء لثأثّلّلّلة �أطو�ر. فما 

��سمه بأ �أطو�ر؟ هل تعرف؟
       - �أنا �أ�سميه قمر�ً فقط... 

       - �أنت ت�سميه قمر�ً فقط؟! جيد. �أما �أنا فاأ�سميه 
�لعا�سق �للطيف... �أم �أنك ل ترى لطفه وبهاءه؟ 

       - كيّلّلّلف عرفّلّلّلت �أنّلّلّله لطيّلّلّلف وهّلّلّلو على هّلّلّلذ� �لقدر 
من �لبعد عنا؟ 

       - كيّلّلّلف ل �أعّلّلّلرف و�أنا �أر�ه؟ �لروؤية �سّلّلّلد هائل من 
�لمعرفة و�لإدر�ك. 

       - �أظن �أّن �لنوم �أف�سل من هذ� �لنقا�ض. �ساأح�سر 
فر��سي و�أنام هنا. ليتك تقرر ماذ� �ستفعل �أنت؟ 

       - باهلل عليك هل �ستتركني وحدي؟ 
       - �سّلّلّليارتك معّلّلّلك، وت�سّلّلّلتطيع �لذهّلّلّلاب بهّلّلّلا �إلّلّلّلى 

حيث ت�ساء.
       - �سيارتي؟! �أجل لقد جئت بها، وفي �لطريق ر�أيت 
فأحاً عجّلّلّلوز�ً مثلي يبكي علّلّلّلى زيتوناته �لمحترقات. 
لكّن دموعه لم تطفئ �لنار �لم�سّلّلّلتعرة، و�أنا لم �أ�سّلّلّلتطع 
م�سّلّلّلاعدته. كان يجّلّلّلب �أن يحرثها في �أيّلّلّلار �أو حزير�ن. 
ل �أن يتركهّلّلّلا كالغابّلّلّلة �إلّلّلّلى مثّلّلّلل هذ� �لوقّلّلّلت. نحن في 

مو�سّلّلّلم �لقطاف، و�لأر�ض �لزر�عية تحتّلّلّلاج �إلى عناية. 
لماذ� �أهملها بر�أيك؟ 

       - �لأ�سّلّلّلباب كثيرة يا �سّلّلّليد. لكن طالما هو عجوز 
كما ذكرت ي�سبح �ل�سبب و��سحاً. 

       - ل لي�ّلّلّلض و��سّلّلّلحاً. لأنّلّلّله ي�سّلّلّلتطيع �أن ي�سّلّلّلتاأجر 
عامًأ. 

       - مّلّلّلن يريّلّلّلد �أن ي�سّلّلّلتاأجر عامّلّلّلًأ يجّلّلّلب �أن يدفّلّلّلع 
له... �لحال �سّلّلّلعبة يا �سّلّلّليد، و�لنا�ض يدبّلّلّلرون �أمورهم 
كيفما �تفق. حتى من يملك �سّلّلّليارة مثلك. ل يفكر في 
�لتخلي عنها لم�سلحة �لأر�ض. نعم هو يلعن �لظروف 
�أجّلّلّلل �لم�سّلّلّلاوير و�سّلّلّلرب  لأنّلّلّله ل يجّلّلّلد �لبنزيّلّلّلن مّلّلّلن 

“�لعرق”.  
       - �أنّلّلّلت ل تق�سّلّلّلدني حتمّلّلّلاً. لأنّلّلّلي �أر�هّلّلّلن �أنّلّلّلك لم 
ت�سّلّلّلتقبل زبونّلّلّلاً منّلّلّلذ �أ�سّلّلّلابيع ربمّلّلّلا. لكن مّلّلّلاذ� عن ذ�ك 
�لولّلّلّلّي �لذي يرقد هنّلّلّلاك تحت تلك �لقبة �لخ�سّلّلّلر�ء. 

�أر�ه �سامتاً... مطمئناً، ل مبالياً �أي�ساً... 
       �سحك �ل�ساقي وقال: 

       - مّلّلّلا كنّلّلّلا نعّلّلّلرف عنّلّلّله �سّلّلّليئاً قبل �أن يّلّلّلر�ه �أبي في 
منامّلّلّله، و�لأهّلّلّلم �أنه هو من �سّلّلّلّيد له تلّلّلّلك �لغرفة، وهو 

من �سّيد لي هذ� �لكوخ لأعمل به. 
       - �أفكر في �لنوم بجو�ره. هل غرفته مفتوحة؟  

       - نعّلّلّلم �لغرفّلّلّلة مفتوحّلّلّلة، و�أ�سّلّلّلتطيع �أن �أقّلّلّلدم لك 
و�سّلّلّلادة �إذ� �أحببّلّلّلت. لكّلّلّلن �أل تخّلّلّلاف مّلّلّلن �لنّلّلّلوم بجّلّلّلو�ر 

ميت؟ 
       - ل تاأخّلّلّلذك بّلّلّلي �لظنّلّلّلون. فاأنّلّلّلا ل�سّلّلّلت فّلّلّلي حّلّلّلال 
�أف�سل من حاله. �أما �لو�سادة فمعي في �ل�سيارة قطعة 

�إ�سفنج ت�سلح لأن تكون و�سادة. كم هو ح�سابك؟ 
       - ع�سرة �آلف يا �سيدي  

       - ع�سّلّلّلرة �آلف! مبلغ ل يبدو �سّلّلّلغير�ً ول  كبير�ً، 
ول معقّلّلّلوًل ول غيّلّلّلر معقّلّلّلول. �إنّلّلّله متناق�ّلّلّلض وبائ�ّلّلّلض 

كحالنا تماماً. 
       - كل �سّلّلّليء غّلّلّلاٍل، وفّلّلّلي كثيّلّلّلر من �لأحيان ل تجد 

ما تطلبه.
       فاأخذ �لعجوز يدمدم وهو يعّد �لنقود �لمطلوبة: 

       )قمر ت�سرين يا غالي �إجا ور�ح، 
       و�لفجر مرتاح...  

       ب�ض �لبال م�ض فا�سي، 
       ول �لأقد�ح... �أقد�ح( 

الساقي المستأجر

يعّلّلّلود �لربيّلّلّلع ب�سّلّلّلوتها ينادينّلّلّلي، �ألتفّلّلّلت، �أر�ها تحّلّلّلدق بي بعينيهّلّلّلا �لخ�سّلّلّلر�وين �لعميقتين �للتيّلّلّلن ل قر�ر لهما، يعّلّلّلود �لربيع 
بوجهها �لأبي�ض �لم�سع قد��سة، بُح�سنها �لفطريِّ �لذي كان يكت�سح تبرج �لن�ساء �لأخريات. 

فاأ�سّلّلّلتجمع �سّلّلّلأم �لإن�سّلّلّلانية كّلها و�أن�سّلّلّلجم مع حزني و�أحأمي �لعاطلة عن �لعمل ويتحول �لحب �لى هيئة �لحنين �إلى غ�سة 
�ل�سوق ل�سوت ووجه ناما بأ و�سادة في قبر بعيد.

لم �أتقن فن �لن�سّلّلّليان يا �أمي، لم تتعود روحي غيابك، لم تتاآلف مع زمن ل�سّلّلّلت فيه، �أعلم �أن غيبة �لتوحد مع �هلل، هي �سّلّلّلّر حب 
ل متناه، لكنها �أي�سّلّلّلاً و�سّلّلّللة �لآه �لتي حرمتني منك، من خيط �لأمل �لذي كان يم�سّلّلّلك قلبي لقلبك ويجمع روحي �لى روحك 

فيطمئن عمري �أمام عظمة وجود هذ� �لحب �لغريب، ملء �لزمان �أمي وملء �لمكان.
لّلّلّلم يحبنّلّلّلي �أحّلّلّلد كما �أحبتنّلّلّلي، لم يغفر لي �أحد كما غفرت لي، وحدهّلّلّلا كانت توؤن�ض حياتي، وحدها ت�سّلّلّلند قلبي �لتعب، وحدها 

من كان يعرف مكنون نف�سي.
هزمني �لفر�ق و�لحزن يا �أمي.

�أ�سبح �لحنين �أباً و �أخاً وحبيباً و�سديقاً �أحتمي به من ق�سوة )يوم و�سهر و�سنة وعمر( عمري �لذي �سيبقى قا�سياً موؤلماً، لي�ض 
لي فيه �سوى ر�سالة مع )مر�سال حّب( مات على قارعة قدر غام�ض.

)�سدقوني: ل تبتعدو� عن �أول �سمة حنان، ل تبحثو� عن �لحب بعيد�ً عنها، ل تكبرو� بعيد�ً عن �أول قطرة نور منحت �أرو�حكم 
�لحياة، تنف�سو� �أطهر �لهو�ء قبل �أن ترحل �أمهاتكم(. 

)كل عام و�أنت �أمي يا �أمي(

مرسال الحب
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فّلّلّلي ُرُدهّلّلّلات �إذ�عّلّلّلة دم�سّلّلّلق وفّلّلّلي نهايّلّلّلة عّلّلّلام 1986 
تعرفّلّلّلت �إلّلّلّلى �لدكتّلّلّلور طالب عمّلّلّلر�ن �لّلّلّلذي كان لفتاً 
فيه �أّنه ُي�سّلّلّلعُّ حيويَّة وحو�ر�ً م�ستفي�سّلّلّلاً حول م�سّلّلّلائَل 
علميّلّلّلة معقّلّلّلدة كّنّلّلّلا ل ُندرُكهّلّلّلا وم�سّلّلّلائل �أدبيّلّلّلة �أخرى 
بحيّلّلّلث ر�أيّلّلّلُت في هذ� �لرجّلّلّلل حالًة د�ئبّلّلّلًة من �لبحث 
ّلّلّلي وتخزيّلّلّلن �لمعلومّلّلّلات، �إ�سّلّلّلافًة �إلّلّلّلى ميّلّلّلزة  و�لتق�سّ
�لإبّلّلّلد�ع �لتّلّلّلي كانّلّلّلت تت�سّلّلّلح عليّلّلّله فّلّلّلي جميّلّلّلع �أنّلّلّلو�ع 

�لحو�ر�ت معه ...
وبعد مرور �سّلّلّلنو�ت حيث كان عودي �لمهنيُّ �لَغ�ضُّ 
قّلّلّلد �أينع قليّلّلّلًأ.. �نتبهُت �أكثَر �إلّلّلّلى بر�مجه �لمتعددة 
هّلّلّلا لإذ�عّلّلّلة دم�سّلّلّلق؛ �لتّلّلّلي كنّلّلّلت �أعمّلّلّلل فيها  �لتّلّلّلي ُيعدُّ
مذيعّلّلّلاً ومعّد�ً ومقدماً للبر�مج.. و�أَزيُد على ذلك باأن 
�لدكتّلّلّلور طالب عمّلّلّلر�ن كنت �أرى فيه قامّلّلّلًة �أخأقيًة 
�سّلّلّلمحًة َجَعلتنّلّلّلي �أقتّلّلّلرب منّلّلّله �أكثّلّلّلر لأ�سّلّلّلبح فيما بعد 

�سديَقُه من ذلك �لوقت وحتى �لآن.
 و�أنّلّلّلا �أ�سّلّلّلهد �أنني �أحُد �لذيَن �سّلّلّلهدو� غّلّلّلز�رَة �إنتاجه 
�لإبد�عّلّلّلي �لعام، و�أعتقد �أنه من �لقأئل �لذين �أْثَرو� 
�لمكتبَة �ل�سوريَة و�لعربيَة باأف�سل ما يقدمه �لإن�سان 
�لمخل�ّلّلّلضُ �لنبيّلّلّلل مّلّلّلن علّلّلّلٍم ومعرفّلّلّلٍة لأأجيّلّلّلال.. ل 
�أريّلّلّلد �أن �أطيّلّلّلل، فهّلّلّلذه �لز�ويّلّلّلُة �لتّلّلّلي تحتفّلّلّلي �ليّلّلّلوم 
بالعّأمة �لدكتور طالب عمر�ن تقت�سّلّلّلر على �سفحٍة 
و�حّلّلّلدٍة.. لذلّلّلّلك �سّلّلّلاأورد فيمّلّلّلا يلّلّلّلي مّلّلّلا �أ�سّلّلّلتطيُعُه من 
�سّلّلّليرته �لعلمية �لأدبية �لبحثية في مختلف مجالت 

�لمعرفة:
 دكتور�ه في �لهند�سّلّلّلة �لتفا�سلّية و�لفلك - جامعة 

عليكرة  – �لهند..
�أ�ستاذ في كلّية �لهند�سة �لمدنّية – جامعة دم�سق

 ع�سّلّلّلو �تحاد �لكّتاب �لعرب منذ عام 1980– ع�سّلّلّلو 
�تحّلّلّلاد �ل�سّلّلّلحفيين �لعّلّلّلرب منّلّلّلذ عّلّلّلام1978  – ع�سّلّلّلو 

�لجمعّية �ل�سورّية لتاريخ �لعلوم منذ عام 1989..
يتقّلّلّلن �للغّلّلّلات �لتاليّلّلّلة : �لإنكليزّية – �لفرن�سّلّلّلّية – 

�لأوردو – �لهندّية �لفار�سّية ..
ن�سر �لعديد من �لأبحاث في �خت�سا�سه �لعلمي :

 - �لتفا�سّلّلّللّية      و�لهند�سّلّلّلة  �لريا�سّلّلّلي  �لتحليّلّلّلل   
جامعة دم�سق2009

ح�سّلّلّلر موؤتمر�ت علمّية و�أدبّية عديدة في �لهند�سة 
�لتفا�سلّية و�لمنطويات و�لعلوم عند �لعرب و�لخيال 
�لعلمّلّلّلي وثقافّلّلّلة �لأطفّلّلّلال فّلّلّلي: �لهنّلّلّلد – �إيطاليّلّلّلا – 
�ألمانيّلّلّلا- تركيّلّلّلا – �أ�سّلّلّلبانيا – رو�سّلّلّليا – �لجز�ئّلّلّلر – 
�لمغرب – ليبيا – �ل�سّلّلّلعودّية – �لإمار�ت – قطر – 
عمان – م�سر – لبنان – �إير�ن – �لأردن – باك�ستان 
– بنغأد�ض – ��ستر�ليا – كوبا – بلغاريا – �ليونان 

...  - – تون�ض 
لّلّلّله �لعديّلّلّلد مّلّلّلن �لبر�مّلّلّلج �لإذ�عّيّلّلّلة و�لتلفزيونّيّلّلّلة 
و�لم�سل�سّلّلّلأت �لدر�مّيّلّلّلة �لتّلّلّلي عر�سّلّلّلت و�أذيعّلّلّلت فّلّلّلي 
�لمحّطات �لعربّية �أمثال : �آفاق علمّية –علوم �لعرب 
– ق�سّلّلّل�ض مّلّلّلن �لخيّلّلّلال  �لمجهّلّلّلول  مّلّلّلن  – حكايّلّلّلات 
 – �لعّلّلّلرب  – �سّلّلّلم�ض  – �ل�سّلّلّلوت و�ل�سّلّلّلدى  �لعلمّلّلّلي 
�لكّلّلّلو�رث – �لكّلّلّلون يك�سّلّلّلف �أ�سّلّلّلر�ره – ح�سّلّلّلارة �لعرب 
- �لكون من حولنا – حكايات عن وقائع غير ماألوفة 
– ظو�هر مده�سة – �أمو�ج �لمّد �لبحر ي – وغيرها 
..وماز�لت بع�ض بر�مجه تبث في �لتلفزيون �ل�سوري 
)�آفاق علمّية- �لعلم وم�ستقبل �لإن�سان- ( وفي �إذ�عة 
دم�سّلّلّلق )ظو�هّلّلّلر مده�سّلّلّلة ( وفي �إذ�عة �سّلّلّللطنة عمان 

)ق�س�ض عن وقائع غير ماألوفة (..
عمّلّلّلل كاأ�سّلّلّلتاذ جامعّلّلّلي فّلّلّلي : �لجز�ئّلّلّلر – �لهنّلّلّلد - 
�سّلّلّللطنة عمّلّلّلان )رئي�ّلّلّلض ق�سّلّلّلم �لريا�سّلّلّليات فّلّلّلي كلّيّلّلّلة 

�لتربية بالر�ستاق  - من 2000 حّتى 2006.(.
له ن�ساطات �إعأمّية عديدة في �ل�سحافة �لمقروءة 
في �سّلّلّلحف ومجّلّلّلّأت عربّية. حيث كتّلّلّلب �لعديد من 

�لمقالت �لأدبّية و�لعلمّية و�أدب �لرحأت ..
مديّلّلّلر ورئي�ّلّلّلض تحريّلّلّلر مجّلّلّلّلة �لمعّلّلّلّلم �لعربّلّلّلي من 

عام2006 حّتى 2009
�أ�ّسّلّلّل�ض و�أد�ر �لف�سّلّلّلائّية �لتربوّية �ل�سّلّلّلورّية منذ عام 

 2007
�أ�ّسّلّلّل�ض مجّلة �لخيال �لعلمي �لتي ت�سّلّلّلدر عن وز�رة 
�لثقافة وير�أ�ض تحريرها منذ )�آب-�أغ�سّلّلّلط�ض ( 2008 

حّتى �لآن ..
رئي�ّلّلّلض ر�بطّلّلّلة كّتّلّلّلاب �لخيّلّلّلال �لعلمّلّلّلي �لعّلّلّلرب �لتّلّلّلي 

�أ�س�ست في حزير�ن – يونيو 2007
�أ�ّسّلّلّل�ض مجّلة �لأدب �لعلمي �لتي ت�سّلّلّلد ر عن جامعة 
دم�سق وهي مجّلة علمّية ثقافّية �سهرّية �سدر عددها 
�لأّول في �أيلول – �سبتمبر 2013 وير�أ�ض تحريرها ..
                                من بع�ض �إ�سد�ر�ته :                  

 في مجال �لكتب و�لدر��سات :
�لعالم من حولنا )وز�رة �لثقافة دم�سق 1976( 

نافّلّلّلذة علّلّلّلى كوكب �لحياة )وز�رة �لثقافة – دم�سّلّلّلق 
)1980

في �لخيال �لعلمي )�بن ر�سد – بيروت 1980 (
�سّلّلّلحر �لأ�سّلّلّلطورة )رحلّلّلّلة في �أعمّلّلّلاق �لهنّلّلّلد -وز�رة 

�لثقافة – دم�سق1990 – ترجم �إلى �لإنكليزّية ..
�لحا�ّسّلّلّلة �ل�ساد�سّلّلّلة )د�ر �لمعرفّلّلّلة – دم�سّلّلّلق 1990 ( 

ترجم �إلى �لإنكليزّية .
�لكّلّلّلون يك�سّلّلّلف �أ�سّلّلّلر�ره )د�ر معّلّلّلد – دم�سّلّلّلق 1993 ( 

ترجم �إلى �لإنكليزّية .. 
 كوكب �لعا�سّلّلّلفة )م�سّلّلّلتقبل �لإن�سّلّلّلان و�سط فو�سى 

��ستخد�م �لعلم – د�ر معد 1994 (
�لقدر�ت �لخارقة –��سّلّلّلتخدم طاقاتك �لكامنة )د�ر 

�لحياة – �لقاهرة – م�سر- يناير –ك2 – 2014(

في مجال �أدب  �لأطفال:
كوكّلّلّلب �لأحّلّلّلأم )�تحاد �لكتاب �لعرب – دم�سّلّلّلق – 

) 1978
�سوت من �لقاع )وز�رة �لثقافة – دم�سق – 1979(

محّطة �لف�سّلّلّلاء )�تحاد �لكّتاب �لعرب – دم�سّلّلّلق – 
 )1987

وجه �لقمر     )بالتعاون مع �ليوني�سيف  - �لمكتب 
�لإقليمي – 1991 (

�لجاحظ وعلم �لت�سنيف �لحيو�ني )وز�رة �لثقافة 
) 2014 �لكتاب  – هيئة 

�لخيّلّلّلال  م�سّلّلّلرح  مّلّلّلن   – �لخأ�ّلّلّلض  مدينّلّلّلة 
�لعلمي)هيئة �لكتاب - وز�رة �لثقافة 2014(

 في مجال �لق�س�ض �لق�سيرة :
�سّلّلّلوء فّلّلّلي �لد�ئرة �لمعتمّلّلّلة  )�تحاد �لكتّلّلّلاب �لعرب 

)  1980 – دم�سق 
�أ�سّلّلّلر�ر مّلّلّلن مدينّلّلّلة �لحكمة   )�تحّلّلّلاد �لكتاب �لعرب 
– دم�سق 1988 (.. )ط2- د�ر �لفكر – دم�سق 2009( 
ترجّلّلّلم �إلى �لإنكليزّية –عام 1997ون�سّلّلّلر في �لهند –

نيودلهي (

تلّلّلّلك �لليلّلّلّلة �لماطّلّلّلرة   )�تحّلّلّلاد �لكتّلّلّلاب �لعّلّلّلرب – 
دم�سق 1991 (

م�ساحات للظلمة  )وز�رة �لثقافة – دم�سق 1992 
�ل�سّلّلّلبات �لجليدي  )�تحاد �لكتاب �لعرب – دم�سّلّلّلق 

) 1992 –
ثقّلّلّلب في جّلّلّلد�ر �لزمّلّلّلن )�لهيئّلّلّلة �لم�سّلّلّلرّية �لعاّمة 

للكتاب – �لقاهرة 1992 ( - )ط2- د�ر �لفكر 2009(
 – �لعربّلّلّلي  �لكاتّلّلّلب  �لب�سّلّلّلرّية )د�ر  �لنف�ّلّلّلض  خفايّلّلّلا 

دم�سق 1994 (
�لخّلّلّلروج مّلّلّلن �لجحيّلّلّلم )وز�رة �لثقافّلّلّلة – دم�سّلّلّلق 

1995 (- )ط2- د�ر �لفكر 2009(
بئر �لعتمة   )د�ر عأ – دم�سق 1996 (

مأمّلّلّلح مّلّلّلن �لفو�سّلّلّلى �لقادمّلّلّلة )وز�رة �لثقافّلّلّلة – 
دم�سق 2005 (

جزيّلّلّلرة �لموت )ق�سّلّلّل�ض – �تحاد �لكّتّلّلّلاب �لعرب – 
دم�سق 2007( ترجمت �إلى �لفار�سّية عام 2009 

�أ�سّلّلّلر�ر �لكائنات �لم�سّلّلّليئة )ق�سّلّلّل�ض - د�ر �لفكر – 
دم�سق 2009(.

�لكتّلّلّلاب  )ق�سّلّلّل�ض-  �لعا�سّلّلّلفة  �لليالّلّلّلي  �أطيّلّلّلاف 
�ل�سهري-جامعة دم�سق 2020( 

في مجال �لرو�ية:  
�لعابّلّلّلرون خلف �ل�سّلّلّلم�ض )�تحّلّلّلاد �لكّتّلّلّلاب �لعرب – 

دم�سق 1979(
لي�ّلّلّلض فّلّلّلي �لقمّلّلّلر فقّلّلّلر�ء )�تحّلّلّلاد �لكّتّلّلّلاب �لعّلّلّلرب – 
ط4   )2001( ط3   )1997 �لفكّلّلّلر  د�ر   -1983 دم�سّلّلّلق 

)2004( ط5 )2006(
خلف حاجز �لزمن )�تحاد �لكّتاب �لعرب – دم�سّلّلّلق 

) 1985
عو�لم من �لأم�سّلّلّلاخ )د�ر �لفكر – دم�سّلّلّلق – 1997( 

ط4 )2006(
رجّلّلّلل من �لقّلّلّلاّرة �لمفقودة )د�ر �لفكر – دم�سّلّلّلق – 

1997( ط4)2006(
ف�سّلّلّلاء و��سع كالحلم )د�ر �لفكر – دم�سق – 1997( 

ط4 )2006(
�لبعّلّلّلد �لخام�ّلّلّلض )�تحّلّلّلاد �لكّتّلّلّلاب �لعّلّلّلرب – دم�سّلّلّلق 

) 1998
�لزمّلّلّلن �ل�سّلّلّلعب )د�ر �لفكّلّلّلر دم�سّلّلّلق – 1999( ط4 

) 2006(
رو�د �لكوكّلّلّلب �لأحمّلّلّلر )د�ر �لفكر – دم�سّلّلّلق  1999 ( 

ط4 )2006(
�لأزمّلّلّلان �لمظلمة )د�ر �لفكر – دم�سّلّلّلق 2003( ط4 
)2010(   ترجمت �إلى �لفرن�سّية  2009 و�إلى �لفار�سّية 

.2013
فّلّلّلي كوكّلّلّلب �سّلّلّلبيه بالأر�ّلّلّلض )د�ر �لفكّلّلّلر – دم�سّلّلّلق 

2004( ط2 )2006(.

 �أّمّلّلّلا فّلّلّلي هذه �لأيّلّلّلام فاإنني �أوؤكّلّلّلد �أنَّ �لدكتور طالب 
ي�سّلّلّلتمرُّ في �لكتابة عن �لم�ستقبل لأّن هاِج�َسه �لأكبر 
في حياتِه هو م�ستقَبُل �لب�سرية وم�ستقبُل منطقتنا.. 
ّلّلّلف وَكَتَب نحو مئٍة وع�سّلّلّلريَن عمًأ  ومّلّلّلن �أجل ذلك �ألَّ
و�لرو�يّلّلّلات  �لق�سّلّلّل�ض  مجموعّلّلّلات  بيّلّلّلن  مّلّلّلا  �إبد�عيّلّلّلاً 

و�لكتب �لعلمية..
و�إذ� �أَعطيّلّلّلُت مثّلّلّلاًل فّلّلّلي ختام هذه �لز�ويّلّلّلة �لعاجلة 
ٌر  فاإنني �أقول: �إنَّ رو�يَتُه )�لأزماُن �لمظلمة( هي ت�سوُّ
لقّلّلّلرٍن بّلّلّلد�أْت مأِمُحّلّلّلُه في �لحادي ع�سّلّلّلر من �ل�سّلّلّلهر 
ّلّلّلَدرْت طبعُتها �لأولى  �لتا�سّلّلّلع 2001.. وهذه �لرو�ية �سَ
فّلّلّلي �سّلّلّلهر كانون �لثاني عام 2003. وهّلّلّلي تحكي ُكلَّ ما 
جّلّلّلرى في �لخّلّلّلر�ب �لعربي حتى عام 2004، حيث تبد�أ 

�لقوة �لعظمى �لغادرُة بالنهيار..
نتمنّلّلّلى لّلّلّله مّلّلّلن �سّلّلّلحيفة �لأ�سّلّلّلبوع �لأدبّلّلّلي وجميّلّلّلع 
�لقائمين عليها ومن �تحاد �لكتاب �لعرب �لمزيَد من 
�لت�سميم و�لإر�دة و�لعطاء في رحلِة �لحياة �ل�سعبة.

طالب عمران
الباحث والقاص والروائي وأستاذ الخيال العلمي
هاِجُسُه مستقَبُل البشرية ومستقبُل منطقتنا

إنه أديب من بالدي

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

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

املرا�شلت
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب)3230( - هاتف 6117241-

التحرير.  رئيس  باسم  المراسالت  جميع   -6117244 -فاكس   6117240
هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

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

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

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

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

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي

املدي���ر امل�ش��������وؤول:
د.حممد احلوراين
رئي�ض �حتاد �لكتاب �لعرب
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اأ. توفيق اأحمد

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

اأمينا  التحرير: 
جناح اإبراهيم،  داود اأبو�شقرة

هيئ�ة التحري�ر:
حممد ح�شن العلي،  عيد الدروي�ش، 

فايزة داوؤد، �شليمان ال�شلمان،  
د. اإبراهيم �شـــــعيد، حممد احلفري، 

معاوية كوجان، اأو�ش اأحمد اأ�شعد

الإ�ش�راف الفني: 
ن�شـــال فهيـم عيـــ�شى

رئي�ض الق�شم الفني:
 مهـــا ح�شـــن
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