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اأثبت��ت الأحداث التي عا�شته��ا �شورية خالل الحرب الإرهابية التي �ُشنَّت عليه��ا اأن حزب البعث العربي 
ال�شتراك��ي الأداة الفاعلة والق��وة الموؤثرة في الميدان، وذلك من خالل م�شاركة كوادره بالقتال والدفاع 
ع��ن ت��راب �شورية ووحدتها في وجه التنظيمات الإرهابية التي كان��ت اأداة الم�شروع الأمريكي ال�شهيوني 
والرجع��ي العربي، كما اأن��ه وقف ب�شالبة اإلى جانب الجي�ش العربي ال�شوري، هذا الجي�ش العقائدي الذي 
ا�شتله��م ثبات��ه من مبادئ الح��زب واأهدافه، فت�شدى بعزيم��ة واإ�شرار ليدافع عن الت��راب العربي ال�شوري 

كاماًل، كما كان الح��زب بقياداته وكوادره، و�شيبقى، مدافعًا 
ع��ن فل�شطين وداعيًا اإلى تحريره��ا من الحتالل ال�شهيوني 
ه��ذا الحت��الل ال��ذي وق��ف بق��وة اإل��ى جان��ب التنظيمات 
ال�شوري��ة،  الدول��ة  عل��ى  الق�ش��اء  اأرادت  الت��ي  الإرهابي��ة 
وعلى مب��ادئ الحزب وقيمه الوطني��ة والقومية، واإذا كانت 
القي��ادات الأول��ى للح��زب قد �شارك��ت في تحقي��ق ا�شتقالل 
�شوري��ة وانتزاع��ه م��ن الم�شتعم��ر الفرن�شي، ف��اإن القيادات 
الحزبي��ة الي��وم، كما كوادر الح��زب، قد �شاركت ف��ي اإف�شال 
الموؤام��رة الكونية التي اأرادت الق�ش��اء على هذا ال�شتقالل 
واإعادة �شورية اإلى مربع التبعية للغرب الإمبريالي المتاآمر 
عليه��ا وعلى مواقفه��ا الوطنية والعروبية، ولي���ش اأدلَّ على 
ذلك من العتداء الأمريكي الفرن�شي على �شورية والمتمثل 
بالزي��ارة التي قام بها ال�شفيران في �شورية الفرن�شي »اإريك 
�شوفالييه« والأمريكي »روبرت فورد« اإلى محافظة حماة في 
�شهر تموز م��ن عام 2011، والتي اأتت كدعم فرن�شي اأمريكي 
للتنظيم��ات الإرهابية في �شوري��ة، اإل اأن ال�شعب الذي اأنهى 
الحت��الل الفرن�ش��ي ل�شوري��ة ف��ي ع��ام 1946م بت�شحي��ات 
ون�ش��ال اأبنائ��ه جميعًا، قد نج��ح اليوم في اإف�ش��ال الموؤامرة 

الكونية الكبيرة على �شورية.
لق��د اأثبت ح��زب البعث العرب��ي ال�شتراكي اأن��ه كان، وما 

ي��زال، ق��وة كبي��رة ل يمكن ال�شتهانة به��ا، كما اأنه ما زال يمتل��ك الخبرة التنظيمي��ة والحزبية والقواعد 
الموؤهلة لخو�ش معركة التحرير على م�شتوى الجغرافية ال�شورية، ل بل اإن هذا الحزب اأثبت قوة وكفاءة 
عل��ى العم��ل حتى في المناطق الخارجة عن �شيطرة الدولة ال�شورية، وهذا اإن دلَّ على �شيء فاإنما يدلُّ على 
اإيم��ان �شعبنا بقيم ومبادئ هذا الحزب، وقدرته على خو���ش معركة التحرر وال�شتقالل حتى نهايتها، وهي 
معرك��ة نج��ح الحزب فيها با�شتقط��اب كثير من ال�شرائح الجتماعي��ة التي اأفرزتها الح��رب الإرهابية على 
�شورية، ول �شيما تلك ال�شرائح التي كانت في مرحلة من المراحل اأقرب اإلى الرمادية في موقفها من الحرب 

على �شورية.
واإذا كان��ت ولدة ح��زب البعث العربي ال�شتراكي قبل 75 عامًا من اليوم قد �شكلت نقطة تحول كبيرة في 
م�ش��ار �شوري��ة، خ�شو�شًا والوطن العرب��ي عمومًا، في مواجه��ة التحديات والم�شاريع الغربي��ة والإمبريالية 
ال�شهيوني��ة الت��ي ت�شتهدف الأمة، فاإن مقاومة الحزب وثباته اليوم في وجه التحديات والحرب الإرهابية، 
ق��د �شاه��م ب�شكل كبير في الق�شاء على تفرد الوليات المتحدة الأمريكي��ة بقيادة العالم، وفر�ش �شيا�شتها 
علي��ه، عبر اأحادي��ة القطب التي تقودها زعيمة الإمبريالية العالمية، والت��ي اأريد من خاللها الق�شاء على 
كل فكر مناه�ش للم�شروع الأمريكي ال�شهيوني، وتكري�ش كل ما من �شاأنه اأن يدعم الم�شروع ال�شهيوني ممثاًل 
بالتحالفات مع المحتل والتطبيع معه، وذلك من خالل نجاح الحزب واإ�شراره على التم�شك بالق�شايا الكبرى 
لأمتنا، كق�شية فل�شطين وتحرير الجولن، ومواجهة المدِّ ال�شهيوني والتم�شك والتاأكيد على العروبة، على 
الرغ��م م��ن الأذى كّله الذي اأ�شاب �شورية خالل الع�شرية ال�ش��وداء، والمتمثل بتاآمر ق�شم كبير من الأنظمة 

العربية عليها.

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

»البعث« 
ومعركة الدفاع 

عن االستقالل 
وتحرير فلسطين

لقد أثبت حزب 
البعث العربي 
االشتراكي أنه 
كان، وما يزال، 

قوة كبيرة



م��ن  ورق��ٍة  اإل��ى  ي��دك  م��ددَت 
)روزنام��ة( الح��ّب فامت��دت اأ�شابُعك 
اإل��ى جه��ٍة �َشِح��َب القل��ُب وعب���َش في 
وجهها، وا�شتكان حين غّيَرِت الأ�شابُع 
م�شارها الماأم��ور  به، حاولَت اأن تقف 
على قدميك وتعي��د اأنفا�شك الهائمة 
عل��ى دربه��ا وتق��ول كلم��ة ح��ّق تعيد 
فيها ال�شواب اإلى جادته، لكّن ل�شاَنك 
خان عه��د درٍب فاأهدرَت عافيتك كّلها 
عل��ى ح�شاب��ه وتفّوهْت بن��اُت اأنانيته 
وته��ّوره بما ل ير�ش��ي اأحدًا من �شّكان 
روح��ك، وكاأن��ك تح��ارب الح��ّب ك��ي 
تتعّرف اإليه اأكث��ر، وتكره الحرب كي 
ت��ذوب ف��ي ح��رِب َم��ْن تح��ّب، تحاول 
اأن تك��ّون نف�شك من جدي��د فتخذلك 
ذاكرة العودة وتل��ّف خ�شَر ح�شورك 
وتحف��ل  الن�شي��ان  وردُة  الباه��ت 
بو�شولك ذكرياُته المن�شية الطريق.

نف�ش��ك جي��دًا،  تع��رف  اأن��ت  هك��ذا 
ويجهل كتاَب نف�شَك َمْن تتيّمُم روُحك 

ب�ش��ذا عطرهم، هي مفردة بذاتها في ذاتها، ه��ي )اأناك( حين تكّوُن نف�َشها وتثبُت 
ح�شورها في خ�شّم الآخرين، هي اأنت حين تكون مدغمًا في غيرَك بنَف�ٍش ل يجيُد 
اإل �شياغ��ة اأبجدية بي�شاء تليق بواقٍع ت�شرق فيه �شمو�ُش حّبَك لالآخرين لت�شبح 

اأنَت )نحن( القابلة لحياة زاخرة بالحب والجمال والعطاء.
كاأّن��ك تدرُك جّيدًا قراءة روحك، واأنت العارف باأ�ش��رار الحّب وخفاياه الزرقاء 
حين ت�شبُح عيُنَك في زمّرد اأخيك الآخر المكّوِن األَق تكوينه في ح�شورك الم�شتمّد 
م��ن ح�شوره والمتّمم لذات��ك التي ت�شّكُل )اأناُه( في )اأن��اك( المعّطرتين بذْكِر َمْن 
ت�شمو الروُح وترتقي في معارجهما، لتمنحا معًا طعم ال�شوء لعتمة الحياة وُتْنِع�شا 
اأزاهيَرها باأنفا�ِش ِم�ْشِك ختاٍم ياأبى اإل اأْن يكوَن بدايًة م�شرقًة لأيام قادماٍت ُيهّيْئَن 
مفاتن اكتمالهنَّ لأبناء النور... اأبناِء ح�شارٍة ل ُتقا�ُش بال�شواعد التي لم تاأُل اأّي 
جهٍد لبناء ما ُيبنى اإل بما ُيقّدر من ت�شحياٍت ُخ�شٍر وزنابَق يغاُر وجُه الربيع اإذا ما 

اأب�شَر حمرة ال�شفق في وجناِت غروٍب خّيَم الدُم فيها محلَّ الدموع. 
واإْذ تب�ش��ُر غ��َدَك وهو يل��ّوُح بما هو اآٍت بغيماٍت ل مثيل لها ف��ي مْنِح �شفاِه الأر�ِش 
واأفئدتها التي من قمٍح وبيادَر من حرمٍل ظميء تمنحها حليبًا لزوردّيًا يطيُل عمرًا 
ل تحّدُه ال�شنواُت ول الدهور... عمرًا بحجم البالد التي تنجُب ال�شهداَء من اأجل 
ال�شم���ش واإ�شراقاته��ا... م��ن اأجل القمر قب��ل طلوعه... والفجر قب��ل بزوغه... 
والنح��ِل قب��ل اكتمال دم��وع الع�شل في ع��روق ح�شرتها على �شم��ع تبّتلها... كرمى 
عيون اأنهاٍر تن�شُر الخ�شرَة باأيدي �شفافها التي من ذهب الربيع ووقت الأقحوان.

ولأن��ك عال��ٌم بما توّل��ُدُه دماُء �ش��رٍف اأخ�شَر من اأج��ل �شياغ��ة اأبجدية حديثة 
للمج��د، وتاأ�شي���ش تاري��ٍخ جدي��ٍر بالوج��ود... م�شرٍق بالحي��اة وللحي��اة... تاريٍخ 
جدي��ٍد ي�شتحقُّ ع��دم قبول الن�شي��ان اأو انته��اج م�شالكه العمياء،ولأن��ك قادٌر على 
التع��ّرف اإل��ى مبادئ الو�ش��ول العليا وتعالي��م نداءاته ال�ّشامية، ولأّن��ك متمّكٌن من 
قط��ف نج��وٍم ل تتالألأ اإل حي��ن يكون الآخر ف��ي ح�شرة وجودك وتك��ون اأنت في 
ح�شرة وجوده، تح�شو َقراَح ماٍء بارٍد متمّثاًل بالذي ق�ّشَم ج�شَمُه في ج�شوم كثيرة، 
وكاأن��ك تراك حين تراُه مكتماًل في ذاتك وي��راك اأنت مكتماًل في ذاته، فكاأنك هو 

وكاأنه اأناك.
ولأّنن��ا نح��ن فلن نك��ون اإل اإذا راأينا حاَلنا مّتفقًة في تف�شي��ر ال�شمائر الم�شتترة 
وهي تعلن عدم انف�شالها عن الأر�ش التي نحن منها وعليها واإليها، لت�شكيل ح�شارة 
ال�ش��وء... ال�ش��وء ال��ذي ل يران��ا اإل مّتحديَن وق��د امتزجت الأرواح ف��ي �شكينة 

ترف�ش ال�شكون وتع�شق الحاء في حركة غير قابلة اإل للحياة.
ولأننا �شنكون... فلنقف معًا على دروب الو�شول، ولنكن معًا حتى يحّقَق الطريُق 
همزة و�شله متذّكريَن همزة القطع و�شمير الف�شل ل زلفى اإليهما، واإنما لئاّل نن�شى 
اأنف�شن��ا ف��ي غفلة ف��ي وادَييهم��ا الأ�شوَديِن حتى غ�ش��ٍق الأ�شاب��ع مرتدية �شحوب 

الفراق.
ولنك��ِن الحامليَن هموَم الأر�ِش واأحزاَنها حّتى نك��ون جديرين ببنائها من جديد 
وقادري��ن عل��ى اإك�شائه��ا دم��اًء جديدة ناب�ش��ة بالحياة وح��ّب الحي��اة... خافقة 
باأجنح��ة من نور وهي ت�شل الآخري��ن اأطياف محّبة عامرة بخ�شرة الأمل وبيا�ش 

القبول...   
ربم��ا تك��ون الأر�ُش هكذا مفّتح��ًة انتماءاِته��ا الف�شيف�شائّي��َة لحت�شاننا جميعًا 
تح��ت خيم��ة الحب... الت��ي فيها فقط ن�شل اإل��ى قراءة جديدة لمعن��ى واو ودود 
وط��اء طه��ور التراب ونون تاٍل ل��كاٍف تكفينا اأمومُتُه المعط��اُء... وح�شبنا اأياديها 

التي من قمٍح ويا�شميٍن وهي تمو�شُقنا في وطٍن يّت�شُع للجميُع ويع�شُقُه الجميع. 
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الحياة
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ويبقى الجالء...
عيد األعياد وسّيدها

- 1 -
وني���ف  �أربعي���ن عام���اً  من���ذ 
�لعرب���ي  �ل�شع���ر  ن�شي���د  كت���ب 
�لر�ه���ن و�لمعا�ش���ر محم���ود 
ف���ي  كت���ب،  فيم���ا  دروي����ش، 
�لح���زن  »يومي���ات  يوميات���ه 
“و�لليل���ة  قائ���ًا:  �لع���ادي« 
عي���د مي���ادك �� �لثال���ث ع�شر 
من �آذ�ر ����� و�أنت تريد منا�شبة 
م���ن  �ل���كاذب  �لم���رح  النت���ز�ع 
�ل�شارم���ة...  �الأي���ام  جهام���ة 
�أ�شدق���اءك...  تدع���و 
تتاآمرون عل���ى �لكاآبة بالكاأ�ش 

و�لمو�شيقا و�لنكات �لجارحة...     
يرتف���ع �ش���وت �لمو�شيق���ا وترق�ش���ون... ت�ش���ل �شح���كات �لفتي���ات 
�إل���ى نو�ف���ذ �لجي���ر�ن، وف���ي منت�ش���ف �لليل ياأت���ي �لبولي����ش. يتحقق 
م���ن هوي���ات �لحا�شري���ن، ويه���ددك باالعتقال: كون���و� مهذبين، كفى 
بربري���ة! ن�ش���األ ع���ن �ل�شب���ب، فيق���ول لن���ا: �إن �لجير�ن ق���د ��شتدعوه 
ليحاف���ظ عل���ى ه���دوء �لبناي���ة م���ن مرحن���ا. تق���ول ل���ه: عي���د مياد. 
يق���ول: ال يعنين���ي... �أيه���ا �لجير�ن �لطيبون! لماذ� ل���م تنبهوني �إلى 
�أن فرح���ي يوؤلمك���م؟ لم���اذ� تنهم���ر مو�شيقاك���م �لماأخ���وذة من لحمي 
عل���ى نو�ف���ذي كل ليل���ة... وال �أحت���ج؟ مت���ى تخرجون م���ن حلقي �أيها 
�لجي���ر�ن، مت���ى؟ وحين تاأوي �إلى �لفر��ش لتن���ام، تقتنع باأن �لجير�ن 

كانو� على حق)..!(.  
ف���ي �ل�شب���اح تعت���ذر �إليه���م قائ���ًا: ال يح���ق ل���ي �أن �أحتف���ل مادمت 

جاركم... �شامحوني �أيها �لجير�ن، فقد تبُت عن �الحتفال...  
�ال�شتعم���ار،  ه���و  و�ال�شتعم���ار  �الحت���ال،  ه���و  �الحت���ال  �أج���ل... 

و�المبريالي���ة ه���ي �المبريالي���ة... وال لقاء بين 
�لج���اد و�ل�شحي���ة... بي���ن �لقات���ل و�لقتي���ل... 
وال لق���اء بي���ن �ل�شيد �لقوي و�لعب���د �ل�شعيف... 
و�لبغ����ش...  بال�ش���اح  �لمدج���ج  �ل�شج���ان  بي���ن 
و�ل�شجي���ن �لع���اري �إال م���ن حلم مفت���وح على كل 
�لمو�عي���د... وال موج���ة �أثيري���ة مو�شول���ة بي���ن 
وبي���ن  و�لف���رح...  و�لمحب���ة  �ل�ش���ام  مو�شيق���ا 
و�لبربري���ة...  و�لعن�شري���ة  �لح���رب  مو�شيق���ا 
�لحق و�لباطل ال يلتقيان، فهما في حالة طاق 

�أبدي...  
نعم... من �لممكن جد�ً �أن تحتفَل بهذ� �لعيد 
�أو ذ�ك، ولك���ن من �لم�شتحي���ل �أن يكون الأّي عيد 
)�ش���و�ء �أكان خا�شاً �أم عاماً، و�شو�ء �أكان �شخ�شياً 
فردي���اً �أم جماعياً... و�شيان �أكان �شيا�شياً �أم دينياً 

�أم �جتماعي���اً �إن�شاني���اً...( معنى وداللة وقيمة حقيقية �إذ� علم بادَك 
�نط���وى، ون�شي���دَك �لوطن���ي كّف ع���ن �الإن�ش���اد... و�إذ� �أر�ش���َك �حتلْت، 
وتل���ّوْت، و�أّنْت تحت �أقد�م �لغ���ز�ة ودباباتهم وم�شفحاتهم وطائر�تهم 
وجحيمه���م وعمائه���م و�أزالمه���م... �أيُّ عي���د ه���ذ� �ل���ذي تري���د �أن 
تحتف���ل ب���ه، وفي���ه، و�أنَت ُمح���اٌط ب�شياج �لتهدي���د و�لوعي���د و�الإكر�ه، 
و�لق�ش���ر و�ال�شتاب، و�لم�شادرة و�لقمع، ور�زح تحت �شياط �الإرهاب 
�لنف�ش���ي و�لعاطف���ي و�لج�ش���دي و�لفك���ري...؟ و�أيُّ عي���د ه���ذ� �ل���ذي 
تري���د �الحتف���اء به وتاريخَك... �آثارَك... تر�ث���َك... خير�تَك... جنى 
حقول���َك... م�شتقبلَك... حا�شرَك... ما�شيَك... وكل �شيء، كل �شيء 

�أمام ناظريَك ُي�شرق منَك وُينهب...؟  
���ى ل���َك �الحتف���ال ب���اأّي عيد م���ن �الأعي���اد، و�أنَت  وف���وق ه���ذ� وذ�ك �أنَّ
غري���ب �للغة و�لثقاف���ة، ومنفّي د�خل وطنَك �� بيت���َك �الأزلي...؟ و�أنَّى 
ل���َك �الحتف���اء وحيات���َك نف�شها ف���ي �أت���ون �الحتال المعن���ى لها، وال 

طعم، وال لون... وال ت�شاوي �أكثر من طلقة و�حدة...؟  
�إذ�ً، عي���د ج���اء �لم�شتعم���ر �لفرن�ش���ي �لغا�شم �لغا�ش���ب عن �شورية 
)ني�ش���ان 1946( �لتي ما �نحنت يوماً لغاٍز قيَد �شعرة... هو عيد �لعزة 
و�لكر�م���ة �ل�شخ�شي���ة و�لوطني���ة و�لقومي���ة و�الإن�شاني���ة... ور�يته ال 

تعلو فوقها �أّي ر�ية �أخرى...  
وعي���د �لج���اء يبقى ف���ي �لعميق م���ن �أرو�حنا وعقولن���ا و�شمائرنا 
ووجد�نن���ا وحياتن���ا، و�قعي���اً وعملي���اً وحقيق���ة، يبق���ى عي���د �الأعي���اد 

و�شّيدها وِقبلتها على مّر �لزمان...
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ني�ش��������������������ان/1946م،   بي���������ن 
�ش���ْت  وني�ش�����������������ان/2022م تعرَّ
�لَبْل���َوى  م���ن  لكثي���ر  �شوري���ة 
و�لِمح���ن و�لفت���ن و�لتحديات 
وتعر�ش���ت  و�لمو�جه���ات... 
����� د�خلي���اً وخارجي���اً ����� لهجم���ة 
بربرية دموية ظامية باغية 
مقرون���ة باآف���ة مو�شوف���ة ُتعّد 
م���ن �أخط���ر �الآف���ات ����� محلي���اً 
وه���ي  �أال   ����� ودولي���اً  و�إقليمي���اً 
�آفة �الإره���اب و�لفكر �لوهابي 

�لتكفيري �لفا�شي...
تاأ�شي�ش���اً عل���ى ه���ذه �لمعطيات و�لوقائ���ع على �الأر�ش ل���م يكن �أمام 
�شوري���ة م���ن خي���ار�ت )يفتر�ش ذلك( �ش���وى خيار حماي���ة �ال�شتقال 
�لوطن���ي، و�لدف���اع عن �الأر����ش و�ل�شيادة باعتبارهم���ا �لعمود �لفقري 
للكر�م���ة �لوطني���ة و�لقومي���ة... وبالتز�م���ن م���ع ذل���ك �لعم���ل عل���ى 
حماية �لوحدة �لوطنية، وتوفير �الأمن و�ال�شتقر�ر، ورف�ش �لتفتيت 
و�لمذهبية و�لطائفية و�لحروب �الأهلية... و�لوقوف باإر�دة �شلبة ال 
تلي���ن في وجه كل �أ�ش���كال �لتبعية و�لذيلية و�الحت���و�ء... من و�شاية 
و�إخ�ش���اع و�إلحاق وهيمنة و�إم���اء�ت وعدو�ن... وكذلك رف�ش ثقافة 
�ال�شت�ش���ام و�لتخ���اذل و�لتخريب و�الأمر �لو�ق���ع و�لجمود و�ل�شلبية 
و�لتخل���ف... وكل �أل���و�ن �لنف���اق �ل�شيا�ش���ي و�لفك���ري و�الأخاق���ي... 
و�لتم�ش���ك بخي���ار �لنز�ه���ة و�ال�شتقام���ة و�ل�ش���رف... وتوفي���ر �لحياة 

�لحرة �لكريمة لاإن�شان �أثمن و�أ�شرف ما في �لوجود...
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�لوطن���ي )و�لقوم���ي(  �النتم���اء  �إن 
عل���ى  ُيبن���ى  ال  و�لفّع���ال  �لمج���دي 
عل���ى  ُتطل���ق  �شو�ب���ط  ب���ا  �شع���ار�ت 
رومان�شي���ة  عل���ى  وال  ه���دى...  غي���ر 
حالمة وعو�طف وم�شاعر و�أحا�شي�ش 
ف���ي  ب���ّد،  ال  ب���ل  فح�ش���ب،  �شامي���ة 
�أن ي�شتن���د ه���ذ�  �لوق���ت نف�ش���ه، م���ن 
�النتم���اء �إل���ى روؤى فكري���ة، �شيا�شي���ة، 
�إن�شاني���ة،  �جتماعي���ة،  �قت�شادي���ة، 
دة  تاريخي���ة وم�شتقبلي���ة �شاملة موحَّ
���دة... وال ب���ّد، كذل���ك، م���ن �أن  وموحِّ
ي�شتن���د هذ� �النتم���اء �إلى وعي وطني 
ثقاف���ة  عل���ى  ينه����ش  معاف���ى  �شلي���م 
وطني���ة عميق���ة مو�شول���ة بوع���ي علم���ي معرف���ي متقدم ومتط���ور... 
و�إذ� ل���م يح�شل ذلك فاإن ه���ذ� �النتماء، بل �لوجود �أو �لكيان �ل�شوري 
برمته ي�شير ري�شة في مهب �لريح، �أو على �الأقل ي�شير �شعيفاً ه�شاً 

قابًا للك�شر في �أي حين... 
�إن �لمعطي���ات �ل�شيا�شي���ة و�لتاريخي���ة تقول لنا ب���ا مو�ربة: �إذ� ما 
�أردن���ا، حق���اً، �أن نبني �لهوية �لوطني���ة �لح�شارية ل�شوري���ة، وال �شيما 
ف���ي حالتنا �لر�هن���ة، بناًء حقيقي���اً فّعااًل... و�أن نعم���ل على تر�شيخها 
و�لتمكي���ن له���ا ف���ي مختل���ف �لحق���ول )...( فا بد م���ن �أن نلفظ من 
قامو�شه���ا مفرد�ت: �لعرقية، �لع�شبية، �لقبلي���ة، �لفئوية، �لطائفية، 
�النعز�لي���ة،  �الأيديولوجي���ة  ))�ل�شرنقي���ة((،  �لحزبي���ة  �لمذهبي���ة، 
���ب �الأعمى �لذي  �لتكفيري���ة، �لت�شيي���ق و�ل�ش���دة و�النغ���اق، و�لتع�شّ

يذهب بالب�شر و�لب�شيرة و�لقلب معاً وفي �آن و�حد.
وف���ي �لنتيج���ة ال بد م���ن �أن تك���ون �لهوية �لوطنية حال���ة ح�شارية 
ذ�ت �أف���ق تقدم���ي، ديمقر�طي، علماني، منفتح، متع���دد �الألو�ن، �َشْمح 
و�إن�شان���ي ال يقب���ل، م���ن حي���ث �لمب���د�أ، �الإلغ���اء و�الإق�ش���اء و�لتهمي�ش 
و�الإرهاب بكل مظاه���ره وجنباته، ويرف�ش �لعنف باأ�شكاله �لمختلفة 
وتجليات���ه �لمتعددة، بل يلغي ب�شورة نهائية مبد�أ �لعنف في عاقات 

�الإن�شان باالإن�شان وبالعالم...
تحي���ة عرف���ان ووفاء �إلى �شهد�ء �لجاء �لعظيم... و�إلى كل �شهد�ء 
�لوط���ن على �متد�د �لجغر�فيا �لعربية �ل�شورية... وكل عيد و�شورية 

و�شعبها بخير و�أمان و�شام...

 شعر: د. عيسى الشّماس شعر: محمد حسن العلي

 شعر: خالد بدور

 شيخ الجهاد

شيخ اجلهاد
تبرجي غوطَة الفيحاِء واكتحلي

ؤاسرجي صهواِت الرِّيِح للبطِل
ؤاشعلي من جنيِع اجلرِح نارَ هدًى

مَس جئناها على عجِل  وخّبــري الشَّ
هذي الشٓام كتاُب اجملِد  يقرٔاني

على شفاِه ٔاعاصيٍر ترّدُد لي
يوُم اجلالِء ٔاطلَّ الفجُر مبتسماً 

فاستمطَر الغيَث ٔانهاراً من الُقبِل 
واستوطَن الطيُب سوريّا وعطرها

وراَح يعبُق في ميداِنها  اخَلِضِل
يا شاُم ال تقصصي الرٔويا على ٔاحٍد

كي ال يكيَد لِك أالعراُب في حيِل
فٔانِت منصورٌة دوماً مباركٌة

مازلِت محفوظًة من خامتِ الرسِل 
•••

للشيِخ بدٍر ٔانا  ميمُت راحلتي
 حسبي وجدُت على ٔاعتابها ٔاملي

•••
معشوقُة البدرِ جئُت اليوَم ٔاسٔاُلها 

هِر في رجِل؟  كيَف اختصرِت شموَخ الدَّ
لوال ُحدأوِك في امليدان  ما انطلقت 

جحافُل الزَّحف توري العزَم في الِقلِل 
في)الشيخ بدٍر( سيوُف الثَّٔارِ مشرعٌة 

و)عنُي بدٍر( تروي غابَة أالسِل 
يا مهَد من علَم أالجياَل ثورتها 

وصاغها لهباً في ٔابلِغ اجلمِل 
مدي جناحيك في اجلوزاء شامخًة 

يا صرخَة الثَّٔارِ في ٔاحالمنا اشتعلي 
من ساِح )ورورَ( شقَّ الصبُح رحلَته 

وظلَّ طيفاً يصبُّ النورَ في املقِل 
حتدرَ السيُل من عليائِه عرماً 

يِل ال ميشي على َمَهِل  وعادُة السَّ
وارُ منعَتُه  من مكمٍن نسَج الثُّ

ومن زناٍد على وعٍد مع أالجِل 
) صالُح (برقاً الح زلزلًة  يُِطلُّ

اَح ٔارتاالً  من الوجِل  فيزرَع السَّ
ٕان قيَل آٍت  تراهم كالقطا ذعروا 

لِل رِب بالشَّ رعباً يصابوَن قبل الضَّ
نيا قوا دُمُه  قُر والدُّ يحلِّق الصَّ

مس في طفِل ٕان مدًّ خافيًة فالشَّ
)وادي جهنَم( بركاٌن ملن طمعوا 

عِل ُر الغضَب احملموَم بالشُّ يفجِّ
وُح( كُل ثغور املوِت فاغرٌة  )فتُّ

تقتاُت جيَشهم ٕاذ غصَّ من وَهِل 
ؤالُف سجيَل من هذي الذرا ُصنعت 

ٔاحجارُها سقطت كالعارِض الهِطِل 
وهل يهاب الرَّدى ساٍع له شرفاً 

من ينشِد  الغيَث ال يخشى من البلِل؟ 
تنزََّل العزُم في ٔابياته صحفاً 

سنَّ اجلهاد لنا في الفرِض والنََّفِل
كم ساوموُه على تقسيمنا ِمزقاً 

َم في العسِل  وكان يعلُم ٔانَّ السُّ
لم يبِغ جاهاً وال ماالً و ال مدحاً 

مُس ٕاشراقاً بال بدِل كٔانُه الشَّ
دُه  سما به الفكُر تاريخاً ميجِّ

ملا متثَّل فيه الصالح العمِل 

وقفُت شعري له حباً بطلعتِه 

ٕان كنُت ٔاخفقُت في املسعى فوا خجلي 

ٕاني ٔاتيُت لكي ٔاسمو به شرفاً 

وما ٔاتيُت لكي ٔابكي على طلِل 

آخى )هنانو( على صدٍق و عاهدُه 

وما لديِه عن التحريِر من بدِل 

وعلمانا بٔان املُنتمى وطٌن 

وليَس ما نسَج االُٔفاُك من حيِل 

يفوُِّق السهَم لٔالعداء )يوسُفنا( 

في )ميسلوَن( شهوٌد ٕان تشٔا فسِل 

وفي )حماَة() سعيٌد( صفحٌة َخُلدت 

حتكي النواعيُر فيها قصَة أالزِل 

)سلطان(ُ راح يهزُّ أالرَض من غضٍب 
ول  ويرفُع   العلَم املئناف ذا الطِّ

فٔاي سفٍح لنا لم يشتعل لهباً 

بٔاّي  واٍد دُم أالحرارِ لم يسل؟ 

عيُد اجلالِء وكم جرٍح يهدهدُه 

ؤالُف جرٍح بقلبي غيُر مندمِل 

فهذه )القدُس( ليُل الظلم رّوعها 

وسامها اخَلسَف وأالعراُب في ثمِل 

فشارٌب نخبها من دومنا خجٍل 

يطوي حكايتها في حومِة اجلدِل 

وآخٌر برٌم  يجترُّ خيبَتُه 

يقوُل ال ناقتي فيها وال جملي

متورُ سخطاً ربى اجلوالن غاضبًة 

هر لم تبعد ولم حتِل  وشامُة الدَّ

يا ثٔارَ )حمزَة ()وحشٌي( يباغتنا 

يغتاُل فينا ٕاباَء النفِس في ختِل 

يا ٔامَة الُعرِْب هذا الشعب عزتنا 

وتبحثني  عن الضحضاِح  والو شِل! 

وكلُّ من راهنوا ارتدوا على عقٍب 

من فارَق النورَ ال ينجو من الزلِل

ام سيُف )صالح(ِ الدِّين ممتشٌق  في الشَّ

وفي شموخ الذرا حطنُي لم تزِل 

شيَخ اجلهاِد ٔابا الثورات معذرًة 

يا صاحَب القلِم الرَّعاِف باملُثِل 

يا سيدي الشيَخ  قد جئنا على قدٍر 

نرجو السبيَل ٕالى رشٍد بال خطِل 

لِّ قاعدًة  يا من وضعت ٕاباَء الذُّ

كِل  كتبت صيغَتها باحلرِف والشَّ

هذا اجلالُء وعيُد البعِث توءُمُه 

هما  يا روعَة احُللِل نيساُن َضمَّ

سلطان يوسف واخلوري فارسنا

هم ٔاورثونا ٕاباَء السهِل واجلبِل

كما هنانو سعيد  كلهم علم

لنا بشهبندٍر تاج من املثِل 

ٔانشودة النصِر في نيسان مولدها 

رصاصُة زغردت من )صالُح بُن علي(

 •••
)ورور-واد ي جهنم-فتوح( 

معارك باسلة انتصرا فيها الشيخ 

  صالح  العلي على الفرنسيني

هذه الق�شيدة مهداة اإلى اأول من اأطلق 
الر�شا�شة الأولى في وجه الم�شتعمر الفرن�شي 

ال�شيخ �شالح العلي واإلى اإخوته في ال�شالح 
والوطنية �شلطان با�شا الأطر�ش ويو�شف العظمة 

وفار�ش الخوري واإبراهيم هنانو و�شعيد العا�ش 
والدكتور ال�شهيد عبد الرحمن ال�شهبندر  قادة 

الثورة و�شناع الن�شر كواكب عيد الجالء

 بالِوراد وعطرها 
َ

نيسان أقبل

وتناغمت في روضه األطياُر

نيسان من عمر الزمان شبابه

ومن الشباب توالدت أقداُر

 أبلٍج
ّ
والشعب شاء سمّو عز

يعطي الحياة بريقها أحراُر

تّم الجالء عن الديار وأزهرت

 أراد خرابها استعماُر
ٌ

أرض

كان الظالم قد استباح عيوننا

 نهاُر
ّ

 يعيث وما أطل
ً
ردحا

هبت قوافل من نجوم همها

نشر الضياء وروحها أقماُر

الشيخ صالح والهنانو وأطرش

كانوا النواة وكلهم أطهاُر

قادوا الجهاد بكل فج همهم

طرد الغزاة ألنهم أشراُر

قضوا المضاجع للغزاة وأوقدوا

نار الجهاد يديرها الثّواُر

وقد استماتوا في الكفاح ليضمنوا 

صون التراب فشاءت األقداُر
ً
قد كان يوسف للفداء مسابقا

روى التراب فأزهر النواُر

وغدا بأرضك ميسلون منارة

تزهو بعز شموخها األنواُر
ً
قاد الجنود بكل فخر واثقا

برجاله ورجاله أبراُر

ومضى يقاوم كي يحرر أرضنا

حتى تعود ألرضنا األزهاُر

ويعود للوطن الجميل بهاؤه

يُد واألحراُر ويعيش فيه الصِّ

 في أرضه
ً
فالحر يبقى سيدا

والعبد يسكن مقلتيه العاُر

نيسان يا فخر الشهور لدهرنا

أنت العظيم وسيفك البّتاُر

ً
ومضوا بتكريس العروبة حافزا

لبناء مجد تقتضيه الداُر

ولوحدة عربية أهدافها

عز العروبة للزمان مناُر

عيش الحياة كما نريد ونشتهي

أمل يروم مناله الثواُر

ُحّييَت يـا يوَم الجالْء

 والعطاْء
ُ
ِمنـَك الكـراَمة

ْهـدوا لنـــــا
َ
أجـداُدنــــا أ

عيـــَد الُبطـــــولِة كبـريـــاْء

ً
 رايـة

َ
ــــهادة

َ
َحَمـلوا الش

ـوِن الِدمــــــاْء 
َ
َحمـراَء من ل

نـا
َ
صـانوا بهـا استقالل

 تعــالى في الَسماْء
ً
َنصـرا

ُهْم في َمـوِكــــــٍب ـُ أرواح

كانوا الجـــــــنوَد األوفيــــاْء

 َسعَيهْم
َ

ـل
ّ
والَنصــــــُر كل

بالغــاِر في ُدنيـا الَعـالْء

*****

يحكي لنــــــــا تاريخـــهْم

عْن سيرٍة فيها الوفـــــــاْء

 الغزاِة...
َ

موا أنف
ّ
كْم حط

ِر آياِت الفداْء
ْ
ِبســــف

لحماِة  أوطاٍن هدَى

َنحـَو المعـــــــالي... للِبنــــاْء

ً
ــــدا

َ
مضـي سراياهْم غ

َ
ت

بأمــــــانٍة، رهَن النــداْء

حتى ليبقى جهــُدهْم

 واإلباْء
َ
ـرامة

َ
ُيعطي الك

في َمـوِطٍن حــــــرٍّ لهــــْم

ناْء ـَ علــــــو للس
َ
والـــــراُي ت

أعياد 
نيسان

االسـتقالل

في النتيجة ال بد من أن تكون 
الهوية الوطنية حالة حضارية 

ذات أفق تقدمي، ديمقراطي، 
علماني، منفتح، متعدد األلوان،



من��ذ الع�ش��ر الحج��رّي الأّول ونقو�ِش��ه الّناطق��ة بهواج���ش 
الكائ��ن وقلقه الوجودي، مرورًا بطق���ش البّخور ال�ّشحري، ذي 
الأمطار الإيمانية، وتعوي��ذة »الخيمياء« التي تحّول ال�ّشراَب 
والّتراب اإلى حجر كريم، وحّتى ع�شر الف�شاء الّذهبي الّراهن، 
والّتقان��ات الذكّي��ة وفورة المعرف��ة، مازال ثّمة �ش��وؤال عتيق، 
يثي��ره »الفّن« ويت��رّدد �شداه في مخّيلتن��ا وذاكرتنا واأدبّياتنا 
المتوارثة، يقول: هل الفّن ر�شالة توعوّية اجتماعّية بغايات 
نفعّي��ة، اأم ه��و ر�شال��ة جمالّي��ة مكتفية بذاته��ا وح�شب؟. هنا 
يق��ف ال�ّشاع��ر الفرن�ش��ي »ج��ان كوكت��و« حائرًا تج��اه ظاهرة 
ال�ّشع��ر� كاأح��د اأف��رع �شج��رة الف��ّن الكثيف��ة � ليق��ول: ال�شع��ر 

�شرورة، واآه لو اأعرف لماذا(. 
قديم��ًا، تجّل��ت هواج���ُش الإن�ش��ان المعرفّي��ة والجمالي��ة، 
معكو�ش��ة ب�شلوكه »اإيماًء، �شوتًا، ر�شمًا، نحتًا، رق�شًا... اإلخ...« 
و�شّذبْت يداه الحجر ومّل�َشْته لي�شبح قاطعًا كحّد ال�ّشيف، درءًا 
لالأخط��ار. ثّم ما لبَث اأن تاأّمل بفعله متفّكرًا، ثّم باأدوات فعله، 
فا�شتيقظْت لديه اأفكاٌر ونيات جديدة، تفّنَن بتنويعها وتطوير 
اأ�شكاله��ا ور�شومه��ا وطريقة �شقلها، محاوًل خل��ق �شبيٍه واقعيٍّ 
لم��ا تهاط��ل علي��ه في حلم��ه، ور�شمت��ه نب�ش��اُت قلب��ه العا�شق 
له��ذا الوجود. الّنب�ش��ات ذاتها الت��ي �شّكلْت حّب��ات »ال�ّشبحة« 
المت�شل�شل��ة ف��ي تط��وره الّروح��ي والجمال��ي، من��ذ اأّوِل فق��ٍد 
وع��اه، وحتى اآخر انخطاف لروح��ه اأمام ذبول ورقة خ�شراء، 
انعك�شت �ش��ورُة مع�شوقته، في مراآتها، وغربْت في مياه خريف 

بعيد.
 لع��ّل ه��ذا الت�شّور ال�شاع��رّي قد ح�شل في غابٍر عتيٍق ِعتَق المعرف��ة. لتنف�شل بعدها الّذات عن 
درْت  مو�شوعها، وتنفطم عن اأّمها الطبيعة »المرحلة الأمومّية« ويحدث الفقُد العظيم. حينها ت�شّ
الّذك��ورة بثقافته��ا المهيمنة واجهة الّتاريخ، وُغّيَب الموؤّنث في بط��ون الأ�شاطير من »ليليت، مرورًا 
بع�شتار وحّواء، وحتى اآخر �شوٍت ن�شوّي حديث«. تلك الّذكورة بما عنته من حروٍب دائمة، وكوارث 

بيئّية، وجور على الطبيعة واأمومتها الكونّية. 
اأّما في المنحى الجتماعّي، فكان ل بّد للفّن من اأن يلج لعبة الأدلجة، وبّوابات المدار�ش الفنّية 
الت��ي تطالب��ه بوظيف��ة نفعّية ور�شالة مغاي��رة. لكن هناك م��ن اأراد تحويل الفّن اإل��ى مجّرد �شلعٍة 
اأو اأيقون��ة للمترفين؟ بينم��ا المطلوب فنّيًا، من خالل الم�شرح مثاًل، كم��ا يقول الم�شرحي الألماني 
»بريخ��ت«:/ اأن ينّم��ي ل��دى النا���ش متع��ة الفه��م والإدراك، واأن يدّربه��م على الغتب��اط بتغيير 

الواقع.../   
اأّم��ا ال�شاع��ر الفرن�شي »بودلير« فيرى ف��ي الفّن عمومًا، رف�شًا للّت�شّلع ف��ي عالم غدْت فيه الثقافة 
النفعّي��ة  م�شيط��رة على كّل �شيء. لذلك ل بّد من الإخال�ش للف��ّن الحقيقي، ليبقى ر�شالة جمالّية 
وح�ش��ب. لك��ن وظيفة الفّن لم تبَق ثابتة بكّل زمان ومكان، فال�ّشكل فقط، هو من يطول اأمده، كونه 
قري��ن ال�شتق��رار، اأّم��ا الجوه��ر والم�شمون الذي ه��و األ�شق بالتقّلب��ات والتحّولت، ف�ش��وف يتغّير 
��رورة. ومع ذلك يبقى هناك من يرّوج لمقول��ة تال�شي الفّن وانتفاِء �شرورته للكائن! وهذا ما  بال�شّ
عّب��ر عنه الر�شام الهولن��دي »موندريان«، الذي ا�شتهر بر�شومه التجريدّية، بقوله: الفّن �شيختفي 
ليح��ّل الواق��ع مكانه حين يت��وازن الكائن مع واقع��ه، ولكن اإذا قّلبن��ا الم�شاألة عل��ى الوجه الآخر، 
نق��ول: ه��ل حقًا �شيحّقق الكائ��ن توازنه مع الواق��ع، اأم �شيظّل في رحلة �شع��ٍي دوؤوٍب للّتفّوق عليه؟ 

وبالتالي فالّتوازن �شيكون م�شتحياًل؟!
اإن كان الف��ّن متعة ذاتّية خال�شة ُتر�شي متطّلب��ات روح الكائن المتعّط�شة، فهل ي�شفي ذلك غليل 
�شوؤالن��ا  لم��اذا ه��ذه ال�ش��رورة؟ والتي نتلّم�شه��ا برهافٍة من خ��الل اإيغالنا الغريب ف��ي ثنايا ّلوحة 
ت�شكيلّية ما، اأو الت�شاقنا الالفكاك منه، بروح الكون ونب�ش البرهة، حتى لكاأّننا تحّولنا اإلى مجّرد 
»اأذٍن م�شغي��ة« ونح��ن نن�شُت ب�شّدٍة لمعزوف��ة مو�شيقية، تهطل علينا على حين غ��ّرة، اأو نطير على 
جن��اح غيم��ٍة لروؤية ج�شد راق�شة غجرّية تزّيى خ�شُرها الّريح، اأو نغرق في م�شهٍد دراميٍّ م�شرحيٍّ 
��ة انفعالته��م واأحالَمهم المنك�ش��رة. اأكّل ذل��ك ب�شبب المتع��ة الخال�شة،  لن�ش��ارك اأبط��ال المن�شّ
فق��ط؟! وتتال��ى الأ�شئل��ة تباعًا: لم��اذا ن�شتبدل واقعنا باآخ��ر افترا�شي يا ترى، ولم��اذا ل يكتفي 
الكائ��ن بوج��وده الماأل��وف، بل نراه يتطّلع اإلى م��ا وراء الم�شهد، الذي ا�شتغ��رق كيانه كّله على نحو 
مبه��م؟ ه��ل ال�ّشبب يكم��ن كما قال بع�شه��م، في لوعي��ه الجمعي ال��ذي يتخّطى فردّيت��ه اإلى الكّل 
الجتماع��ي ال��ذي ي�شبغ وجوده ويهبه معنى النتماء، وي�شّكل حا�شن��ة لروحه وامتدادًا لوجوده 

الّطبيعي والإن�شاني عمومًا؟
 ه��ذا النفع��ال »الّديوني�ش��ّي« الغري��زّي والطبيعّي الخ��ام، يقابله فعل »اأبولون��ي« عقلي ح�شاري 
فاعل حيث »الأ�شواق التي تحرق الفنان ال�ّشطحي تخدم الفّنان الحّق، فهو ل يقع فري�شة للوح�ش 
ب��ل ينجح في تروي�شه«، كما يق��ول »اأرن�شت في�شر«، فال يكتفي الفنان ب��دور المتفّرج، المنفعل، بل 
يعيد تركيب ما يراه وفق روؤيته واإمكانّية فعله. اإّنها غبطته هو حتى لو كانت طبيعة العمل درامّية 
بحت��ة. فالغبط��ة المق�شودة هنا هي الّتلّق��ي الّنا�شج لفعل الخلق لدى الكائن ال��ذي يتمّثل ما يراه 
ها، فال يكفي روؤية  ويه�شم��ه ويعي��د اإنتاجه. غبطة تتاأّتى من ق��درة الذات على اإنتاج بدائ��ل تخ�شّ
»�شيزيف« يرفع �شخرته اإلى الأعلى كّلما تدحرجت بل يجب علينا المبادرة لم�شاعدة »�شيزيفنا« 
خرة  الداخل��ي على الرتقاء والعلو واإتقان فّن المواجه��ة عبر م�شاركة الآخر �شعوده وتثبيت ال�شّ

بدعائم قوية. لأّن في ذلك تكمن متعة المنح والعطاء كما التلّقي والأخذ. 

ملف الجالء
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رمضان 1443هـ

  كتب: أوس أحمد أسعد

 الفّن بين 
الّضرورة 

االجتماعّية 
والحاجة 
الجمالّية 

االنفعال 
»الّديونيسّي« 

الغريزّي والطبيعّي 
الخام، يقابله فعل 

»أبولوني« عقلي 
حضاري فاعل

  شعر: صالح محمود سلمان

  كتب: د. سليم بركات

ِعْمُتـم َجـالًء
إلى المقاومة، روحًا ورجااًل 

وعقيدًة ورسالة

����ب����ا ُن���������شِ �أق���������������������ر�أُ يف ع�����ي�����ن�����ي�����ِك م��������ا   ه��������ل ج�������ئ�������ُت 

 َي���������ك���������اُد ُي�����������ش�����ِع�����ُل�����ن�����ي م�������������اُء �ل�������������������ش���������وؤ�ِل َج�����������وًى

ف����������اأُ�����������ش����������ِرُع����������ُه ب�����������اب�����������اً  يل  َي����������ْف����������ت����������ُح   ل���������ع���������لَّ 

������ت م������ن م���و�����ش���ِم���ه���ا �أف������ا�������شَ  يف )�ل�����������ش�����ي�����ِخ ب�����������دٍر( 

������َع������ٍة �������ْت ع������ل������ى �������شَ �������مَّ  ل�������ل�������َم�������ك�������ُرم�������اِت، وك�����������م ��������شَ
�أََن������������������ٌف ب������������ِه  َم������������ن  وي�������������ش������م������و  �ل������������ع������������اِء،   �إىل 

ي������د�ً �أّن  الب����������ّد  �ل������������������ذي...؟  ذ�  َم����������ْن  �أن��������������ِت،   ي������ا 

������ِك������َب������ْت  وم������������ا َي������������ُل������������وُح ق�������ل�������ي�������ٌل، ك������ي������ف ل���������و �������شُ

����ن����اً ، و��������ش�������ار �ل�����ن�����ب�����������شُ َط�������ي�������َف �����شَ ��������فَّ  ل�������ك�������اَن ���������شَ

ُل�������َغ�������ًة �ل������ل������ث������ُم يل  ��������ش�������ار  �����������ْه�����������ُت،  َت�����������َوجَّ  �أّن����������������ى 

�����ِت مَلَ���������ْح���������ُت �ملُ������ق������ل������َة �ك����ت����ح����لَ����ت �����������شْ ف�������������اإْن َغ�����������شَ
 

�إىل �جَل�����������������اِل  ع����������ُن  �ن������ت������َم������ت  َرَن����������������������ْوِت   و�إْن 

 �أن����������������ا �ملُ��������������ري��������������ُد، �أن�������������������ا، م����������������������از�َل َي�����ح�����م�����ُل�����ن�����ي

 ُت�����������ش�����ي�����ُئ�����ن�����ي �أَْح���������������������������ُرٌف َم��������������رَّ �جَل�����������م�����������اُل ب���ه���ا

ف���ق���د �ل���������ك���������وؤو����������شَ  ه�������������اِت  يل:  ُي����������وِم����������ُئ   ور�ح 

����������َح����������ْوُت �أَِع����������������������دين ن�������ح�������َو ُق�����ّب�����ت�����ه�����ا  ف�����������������اإْن �����������شَ

�������ُن ُم�������ْل�������ُك َي��������دي،  �أن����������ا �جَل��������م��������اُل ب�����ل�����ى، و�حُل���������������شْ

 وق�����������د ُذِه�������������ْل�������������ُت، ف����������������ر�َح �ل�������ق�������ل�������ُب ُم�����ب�����ت�����ِه�����ج�����اً

غ�������ادي�������ًة �ل����������ده����������َر  َت�����������ش�����ك�����ن�����َن  ذي  �أن����������������ِت   ه��������ا 

 ع��������ل��������ى ب������������������اٍد ه��������ف��������ا ل�������ل�������ف�������ج�������ِر َب�����������ْي�����������َدُره�����������ا

������������م������������رًة َمْ ������������يَّ  ك������������فَّ يف  ح��������م��������ل��������ُت��������ِك   �إيّن 

ك�������وك�������ب�������ًة  ��������������اِء  �ل��������������َو���������������شّ مب���������������رَق���������������دِه   �أرى 

َي�������ِده�������م �ل������������َك������������ْرُم يف  ك�����������ان  ح�����������َن   ت��������ن��������اَدم��������و� 

�������ي�������ااًل، َف������������لَّ �����ش����ال����َب����ُه����م    �������ش������اغ������و� �جل��������ب��������اَل ��������شِ

 �أن�����������������ا و�أن�����������������������ِت وه�����������������ذ� �حَل�������������ْف�������������ُل َت�����م�����ُع�����ن�����ا 

 ت����������ق����������وُل: �������������ش������������اوؤو� ك������م������ا ����������ش���������اءت ج�����ب�����اُل�����ك�����ُم

�����ل�����ِب�����ِه ي�������اأت�������ي �الإب������������������اُء َن���������دًى  و�مل��������ج��������ُد م�������ن ������شُ

 وُرمّب�������������������������������ا ج���������������������������اَءين ِخ����������������������لٌّ ُي�������ع�������ات�������ُب�������ن�������ي

 ل���������ك���������نَّ م�����������ا ُق����������ل����������َت����������ُه َي����������ح����������ت����������اُج َت����������ْرَج����������م����������ًة

ق���������ش����ائ����ُدن����ا ���������َح���������ْت  �أ����������شْ �إْن  ������ع������ادِة  َل������ل�������������شّ  ي��������ا 

ُم�������وؤَت�������ِل�������ق�������اً  ف��������ا���������شَ  ق�������ل�������ٌب  ُت����������رِج����������َم  ك����������ان   �إن 

����������ٍم  �إّم��������������ا ��������ش������ُت������ث������َرت َغ��������������َدت َخ���������ْي���������ًا ب�������ا جُلُ

َدَخ�������������ٍل ذي  �أَْوه��������������������������اِم  ع������ل������ى  َت�������������ش������اَم������ت   و�إن 

����ح����ًى  ، ِ�ق���������������ر�أْ ع����ل����ى ه��������ذي �ل�������ب�������اِد �����شُ  ال ب��������اأ���������شَ

ُت����خ����ف���������شِ �ل�������������ش������وَت، ب������ل �أَط��������ِل��������ْق َج��������و�ِرَح��������ُه   ال 

؟!( ُب������لَ������ْه������ن������َي������ٍة  يف  ِن�������ي�������ام�������اً  �أر�ك������������������م   )م�������������ايل 

 ه��������������ذي ف������ل�������������ش������ط������ُن ف������ي������ه������ا ك��������������لُّ د�ِم�������������َي�������������ٍة 

����������َك����������وؤو� �تَّ وال  ه��������ان��������و�  وم����������ا  وَف��������������������ّرو�   َك������������������ّرو� 

َرَت�������َع�������ت َل�������ل�������ع�������اِر ! ك�������م   �أّم��������������ا ه�����������ن�����������اَك... ف�����ي�����ا 

 ل���������ل���������ر�ت���������ع���������ن ع���������ل���������ى �أ�������������������ش������������������اِء �أّم���������ت���������ن���������ا

 ُي������������ه������������لِّ������������ل������������ون الإف���������������������ت���������������������اٍء َي������������������ُف������������������حُّ ب�����������ِه

 وَي������������ك������������ُف������������رون مب�����������ا �أَْوح�����������������������������ى �الإل�������������������������ُه ب��������ِه

( ل�����ك�����ْن ي������ا َل�����ُغ�����رب�����ِت�����ِه! ����َح���������شَ �حل�����������قُّ )ق�������د َح���������شْ

�أَرى ول�������������ش������ُت  ي،  َج�����������������دِّ ه����������ُم  َج����������دُّ ل�����ي�����������ش   ال، 

 ون������ح������ُن، َم���������ْن ن������ح������ُن؟! ن�����ح�����ُن �ل�����������ش�����اُم َم���ن���ِب���ُت���ن���ا

َت����������ق����������روؤُن����������ا �الأح�����������������ي�����������������اِن  م�����������ن  ك���������ث���������ٍر   ويف 

�������ُل�������و� ف������رن�������������ش������ا، �أم�������������ا �أ�������ش������ح������ت ك����ت����ائ����ُب����ه����ا  ��������شَ

�������ِع�������َرْت؟  ت�����������ش�����ي�����ُح: ه�������ل ُم������ن������ِق������ٌذ م�������ن ث�������������ورٍة ��������شُ

َط�����لَ�����َع�����ْت ك������م  �هلِل،  ج������ن������وُب  )�جَل����������ن����������وُب(،   ن�����ح�����ُن 

ِث��������َق��������ٍة ذي  ُك����������������لُّ  م��������ّن��������ا  �ل��������ب��������غ��������َي   ُي��������������زل��������������ِزُل 

ُي���������ب���������ِع���������ُدُه م����������������وَت  ال  �ملُ������������ن������������ى.  ب����������ل����������وَغ   �إاّل 

 ) ه�����ي�����ه�����اَت م���������ّن���������ا...( ف�����������ش�����اَغ �ل����ن���������ش����ُر ع����ّزَت����ن����ا

�����ُل�����ه�����ا  ُي�����ك�����بِّ )ه�����������والك�����������و(  ب�����������غ�����������د�َد،  �أن���������������������شَ   مل 

َب����������������������َدد�ً �أح�����������������اَم�����������������ُه  �أرى  �إذ   ك���������اأن���������ن���������ي 

َج��������������ِذاًل َط���������ْل���������َع���������ُه  ُي�������ن�������اغ�������ي  �ل������ن������خ������ي������َل   �أرى 

�أن�������������ِت ! ك�������م )��������ش�������ال�������ٍح( �أع�������لَ�������ْي�������ِت ُرت�����ب�����َت�����ُه   ي�������ا 

ِت ع�������ل�������ى �أح����������ام����������ن����������ا ُغ���������������������َرر�ً  وك��������������م ن������������������������َ�ْ

�أُم�������ن�������ي�������ٌة  : ق�������ي�������َل  ق����������دمي����������اً،  ع�������ن�������ِك  ���������ش��������األ��������ُت 
 

ب��������اِرق��������ٍة �أيُّ  م�������ن�������ه�������ا...  ������ع������ُر  �ل�������������شِّ  وَي������ق������ِب�������������شُ 

ع�������َب�������ٌق  �������وت�������ه�������ا  ��������شَ يف  ف�����������اِت�����������ن�����������ٌة،   وق�������������ي�������������َل: 

َغ��������������َدٌق َخ���������ْط���������ِوه���������ا  يف  �������ب�������ٌة  ُم���������������شِ  ف�������ق�������ل�������ُت: 

�����ال�����ت�����ه�����ا  ه�����������ي �ل�����������������ُب�����������������دوُر، و�إّن������������������������ا م�����������ن ������شُ

ُوِج�����������َدت ُم�������ذ  �ل���������ش����م���������ُش  �أج�������ي�������ُب:  ����ِئ����ل����ُت  �����شُ  و�إن 
��������َي��������ْغ��������ُرُب ُن����������������وٌر ف��������ا���������شَ ُم������ق������َت������ِب������ًا  وه�����������ل ���������شَ

َم�����ع�����ارج�����ه�����ا َج����������������اًء يف  ِع�������ْم�������ُت���������������ْم  �أه����������������ُل   ي�������������ا 

�آف���������ل���������ًة �ل�������������������ش���������ح���������ر�ِء  ر�ي���������������������َة  �أرى  �إيّن 

����ب����ا؟! ُم����ن����َت���������شِ ج�����ئ�����ُت  �يَّن  �أَم  �ل�����������ش�����ي�����اِء،   �إىل 

 َف�������ه�������ل ج����������������و�ٌب ِل�����������������ش��������اٍد، ع�������ن�������ِك م��������ا رِغ�������ب�������ا؟

�����ُح�����ب�����ا ������شُ ر�أى  م�����ث�����ل�����ي  َظ������������َم������������اأٍ  ذي   ل���������ُك���������لِّ 

 ف�������������وَق �جل����������ب����������اِل ��������ش�������ن�������اًء، ف�������������ازَدَه�������������ْت ُق�����َب�����ب�����ا

�����َب�����ب�����ا ������شَ ن�����ه�����َج�����ه�����ا  �أر�دو�  ج�������������اِل  �ل�������������رِّ  ُغ��������������رَّ 
 و����������ش���������ي���������ف���������ُه جل�����������ه�����������اد �ملُ�������������ع�������������َت�������������دي َن�����������َدب�����������ا

���������ًة �أَب������������دَع������������ت م��������ا َي�������������ش������ك������ُن �ل�������ُه�������ُدب�������ا  ُع���������ْل���������ويَّ

����ب����ا؟!  ُك����������لُّ �حل��������������روِف ع����ل����ى َق�������ْل�������ِب �ملُ��������ري��������ِد �����شَ

وُح َوْج����������������������د�ً َت�������ل�������ث�������ُم �ل�����لَّ�����ه�����ب�����ا  وب����������ات����������ِت �ل����������������������رُّ

�����ِرب�����ا! ������وِء ك������م ������شَ �����ف�����اِه �ل�������������شّ ����ي����ُح����ه����ا م������ن ������شِ  َف���������شِ

 مب���������ا ت������ب������ّق������ى م���������ن �ل������ل������ح������ن �ل���������������ذي �ن�����������ش�����رب�����ا

 َج������ْف������َن������ْي�������������ِك، ف�����اك�����ت�����َح�����لَ�����ت ع����ي����ن����ي مب�������ا َوَه������ب������ا

ُم�����رت�����ِق�����ب�����ا �الإ���������������ش��������������ر�ِق  َم�������ن�������َب�������ِع  �إىل   ���������ش��������وٌق 

���������ٌن ب�������ه�������ا ُك������ِت������ب������ا ُه ُح�������������������شْ َ  ل����������ي����������ًا، َف�����������������َح�����������������رَّ

�������ّب�������اً َغ�����������������������َدْوُت، َوَخ����������������لِّ �ل����������������ر�َح ُم����ن���������ش����ِك����ب����ا  ��������شَ

�حُل�����ُج�����ب�����ا يِلَ  َي�������ْج�������ُل�������و  ن���������وَره���������ا  �أرى   ك�����ي�����م�����ا 

������ن������اً َج��������اه��������ا ُي�����������ذِه�����������ُل �ل�����َع�����َج�����ب�����ا  ل�������ك�������نَّ ُح�������������شْ

������َت������ْح������ل������ي ب�����ه�����ا �ل�����َع�����َت�����ب�����ا  َي��������ع��������دو �إل�������ي�������ه�������ا، وَي�������������شْ

 ف���������ي���������ح���������اَء ُت�������������ِط�������������ُر م�����������ن �آالئ�������������ه�������������ا ُرَط���������ب���������ا

����َغ����ب����ا �����ُل �ل���������شَّ  ك�������ي َي���������ش����ت���������ش����يَء ِغ��������������ااًل َت�����غ�����������شِ

����ب����ا   وُط������ْف�������������ُت ح��������ول م�����ق�����ام )�ل�����������ش�����ي�����ِخ( ُم����َت���������شِ

�������َوب�������ا  م��������ن �ل������������ُب������������دوِر ِب����������ِه����������ْم ك��������م ج����������اَب����������َه �ل�������نُّ

 وزَم���������������������رو� ح��������ن ��������ش�������ار �ل���������ك���������رُم ُم���������ش����َت����لَ����ب����ا

 م��������ن َع��������ْزم��������ه��������ْم �����������ش����������ارٌم م��������ا ُف�������������لَّ ح��������ن َن����ب����ا

 ر�ي���������اُت���������ه���������م �أن���������ب���������َت���������ْت ف������������وق �ل��������������ِوه��������������اِد ُرب���������ا

��������م��������وِخ، ف�����������������اإنَّ �ملَ����������ج����������َد ك��������������اَن �أب���������ا  م���������ن �ل�����������������شُّ

���������وَد م���������ا وَث������ب������ا  وَي�������������ْزح�������������ُم �ل���������ع���������ادي���������اِت �ل�������������������شُّ

���������������ْح، ف���������اإّن���������ا َن�����ع�����������ش�����ُق �الأدب������������ا  ي���������ق���������وُل: �أَْو����������������شِ

ُم�����ت�����ِج�����ب�����ا ج�����������اء  ق��������������وٌل  ُي��������ف��������َه��������ُم  ل������ي�������������َش   �إذ 

���ُح���ب���ا! �ل�������شُّ َي�����ْك�����ِن�����ُز  ����غ����اف����اً  – �����شِ �ل�����ب�����ي�����اِن  �أه����������َل   - 

�����ب�����ا؟!  �ل�����َع�����������شَ َت�����������ش�����ك�����ُن  ُروٌح  ُت����������َ�َج����������ُم   ف������ه������ْل 

ُم����ن���������ش����ِك����ب����ا ك�����ال�����غ�����ي�����ِث  َغ���������������َدت  َت�����������ه�����������اَدْت   و�إْن 

َه�������َرب�������ا �أو  ف������ان�������������ش������اَع  ُق�������ْم�������ُق�������م�������اً،   َي������خ������اُل������ه������ا 

 م���������ا ج��������ئ��������ُت �أُع�����������ِل�����������ُن�����������ُه م���������ن خ���������اف���������ٍق َوَج��������ب��������ا

�ل��������َع��������َرب��������ا: وْل�������ُت���������������ش�������ِم�������ِع  ن��������اح��������ي��������ٍة،  ك������������لِّ   يف 

�����ب�����ا!  ك����������������اأّن �أرو�َح�������������ك�������������م ق��������د �أُوِدَع����������������������������ْت َخ�����������شَ

�ل����ُن����َج����ب����ا ب�����ه�����ا  َي��������رك��������ْع  ومل  ���������دوِر،  �ل�������������������شُّ  م�������ن 

����ب����ا ُخ���������شِ وق�����������د  ُرْم�������������������ٍح  ع������ل������ى  ل������ُي������ن������ج������و�   �إاّل 

����ب����ا �أَْف��������ي�����������������اُل »�أَْب�����������َرَه�����������������������ٍة« ح������ّت������ى َغ�������������َدت ُن���������شُ
 

ُن�������ِه�������ب�������ا! م����������ا  �الأرز�ِق  م����������ن  دوَن   ُي�����������������ب�����������������دِّ

 )ح��������اخ��������اُم��������ُه��������م(، ي�������ا الإف���������ت���������اٍء �����ش����ع����ى َح�������َرب�������ا!

������ِل������ب������ا! �������شُ ق���������ر�آن���������ه���������م  يف  �ل�������������وْح�������������ُي   ك����������اأمن����������ا 

 ف���������احل���������قُّ َب��������ْي��������ن��������ُه��������ُم ق���������د ����������ش���������اَر ُم�������غ�������ِ�ب�������ا!

�����ب�����ا �غ�����َت�����������شَ �ل��������������ذي  �إاّل  ِه�������������ُم  جَل�������������دِّ  ُق���������رب���������ى 

����ب����ا �����ت�����وي ُق���������شُ  ك�����������ال�����������َوْرِد ِح������ي������ن������اً، وِح������ي������ن������اً َن�����������شْ

�������َم�������ْت ُرَت������ب������ا  �������ش������ح������اِئ������ُف �مل�������ج�������ِد �أ���������ش��������ف��������ار�ً ��������شَ

 ل���������ن���������ارن���������ا، ي����������������وَم ج������ئ������ن������اه������ا ب��������ه��������ا، ح������َط������ب������ا؟

 َم��������ن �������ش������وَف ُي������ن������ِق������ُذ َب������ْغ������ي������اً �������ش������اَء ُم����ن����ق����لَ����ب����ا؟!

 ِم��������ْن��������ُه �ل�����������ش�����م�����و������ُش ُت���������ِزي���������ُح �ل������لَّ������ي������َل ُم�����رَت�����ِع�����ب�����ا

�أب������������ى �الإل������������������������������ِه،  ُن�����������������������وَر  ق��������ل��������ب��������ِه  يف   ب�����������������������اأنَّ 

َرَه��������ب��������ا َت������������ُه������������ْن  مل  ب��������������������روٍح  �ل���������ك���������ف���������اِح   ع����������ن 

ه������ب������ا  م���������ن �ل������������دم������������اِء ك����������ن����������وز�ً َت���������������ش�������َف�������ُع �ل������ذَّ

 مب���������ا َي���������������ش�������جُّ م���������ن �الأح��������������ق��������������اِد، ُم�����������ش�����ط�����ِرب�����ا

������ٌم ب�������ال�������ث�������ائ�������ري�������َن َه������َب������ا  َي���������������������������ْذروُه ُم������ع������ت�������������شِ

�ل�����ُك�����ُت�����ب�����ا َي���������������ش��������ِج�������ُع  دم��������������اً  �ل�������������ُف�������������ر�ِت   ويف 

����ه����ب����ا  مب���������ا وَه�������������ْب�������������ِت، ��������ش�������م�������اًء ُت��������ن��������ِج��������ُب �ل���������شُّ

����ب����ا ه�������������������ا َح���������شَ  م��������ن ر�ح����������َت����������ْي����������ِه، َج������َم������ْع������ن������ا ُدرَّ
�������َف�������َح �ل����ت����َع����ب����ا  ُت�������ام���������������شُ �ل������������������روَح ك�����ي�����م�����ا َت���������������شْ

�������ّد�ح�������اً مب�������ا َع��������ُذب��������ا؟! �����ع�����َر ��������شَ  �����ش����َت����ج����ع����ُل �ل�����������شِّ

����ب����ا  �إّم���������������ا َدَع�����������������ْت َي���������ش����ت����ع����ي����ُد �ل�����ي�����ا������ش�����م�����ُن �����شِ

����ب����ا ������ْت َت������ب������ع������ُث �مل���������������اَء �ل�������������ذي َن���������شَ  �أّن���������������ى م�������������شَ

َك����ب����ا �ل����������ب����������اِد  َف����������ْج����������ُر  �إذ�  �ل�����������رج�����������اُء   وه�����������ي 

 َت�����ف�����ي�����������شُ ُن����������������ور�ً َم�����������دى �الأزم��������������������اِن م�������ا َغ������ُرب������ا

 َوْج���������ه���������اً َح������ب�������������اُه �إل�����������������ُه �ل�������������ش������وِء م�������ا ط�����لَ�����ب�����ا؟!

�������ب�������اً، ف�������َم�������ق�������اُم )�ل���������������ش�������ي�������ِخ( ق��������د َرُح�������ب�������ا  ُم�������ط�������يَّ
ُم������ق������ِ�ب������ا �خِل���������������ش�������ِب  ب��������ث��������وِب  ��������م��������اِء  �ل��������نَّ وذ� 

ال�سيخ بدر: مدينة المجاهد ال�سيخ �سالح العلّي . وال�سيخ: هو الُمجاهد ال�سيخ �سالح العلي، قائد الثورة في الجبال ال�ساحلية �سد الم�ستعمر الفرن�سي... 
ال�سطر بين قو�سين: لل�ساعر لقيط بن َيعُمر الإيادي... الَحَرب: الموت والهالك وذهاب المال.

)هيهات مّنا الذّلة( �سيحة الإمام الح�سين في كربالء، وقد اتخذها حزُب اهلل في جنوب لبنان �سعارًا له .
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كلمة جاء في قو�مي�ش �للغة م�شتقة من �لفعل جا بمعنى 
خ����رج، �رتح����ل، ن����زح، و�إج����اء �لجيو�����ش يعن����ي �ن�شحابه����ا م����ن 
�لم����كان �ل����ذي تتو�ج����د فيه ويخ�شع له����ا، ومن ث����م �ألم يخ�شع 
�لوط����ن �لعرب����ي ومن����ه �شوري����ة الأكث����ر م����ن تو�ج����د ��شتعم����اري 
عبر تاريخ����ه �لحديث و�لمعا�شر، ومن����ه �ال�شتعمار �ل�شهيوني 
�لغا�ش����ب الأر�����ش فل�شطين و�لذي لم يوفر جه����د�ً في تهويدها 
وطم�ش عروبتها حتى يومنا هذ�، وهل نجانب �ل�شو�ب �إذ� قلنا 
�إن �لق�شية �لعربية �لفل�شطينية كانت وماز�لت و�شتبقى ق�شية 
�لع����رب �الأول����ى، وج����ذوة مقاومتهم، �لت����ي ال تنطف����ئ مهما بلغ 
حج����م �ل�شهد�ء حتى ينتزع �ل�شع����ب �لعربي �لفل�شطيني حريته 

بار�دته، وهو يجلي هذ� �لغا�شب �لدخيل �لعن�شري �لبغي�ش.
ي����وم �لج����اء هو �ليوم �لذي �أ�شرقت في����ه �شم�ش �لحرية على 
�شوري����ة، هو �ليوم �لذي �رتفع في����ه علمها عالياً، فا يخفق في 
�شمائه����ا غي����ره، الأنه عل����م �لعروبة، يوم �لجاء ه����و �ليوم �لذي 
دوت في����ه كلمة �لحق، وتجلت به عزة �ال�شتقال بعد �أن �نت�شر 
�لح����ق �لعربي �ل�ش����وري وزهق �لباط����ل �ال�شتعم����اري �لفرن�شي، 

يوم �لجاء هو يوم �لخ�شوع �لذي يماأ 
و�لتمجي����د  بالتحي����ة  �لنف�����ش  جو�ن����ب 
�الأطه����ار  �الأب����ر�ر  �ل�شه����د�ء  �أرو�ح  �إل����ى 
ذ�ك����رة  وف����ي  ربه����م،  عن����د  �لخالدي����ن 

�شعبهم ليحيا وطنهم وتبقى �أمتهم.
ف����ي  �لف����اح  ي����وم  ه����و  �لج����اء  ي����وم 
�لوط����ن  د�ع����ي  دع����اه  عندم����ا  مزرعت����ه 
فلب����اه، وه����و ي����وم �لعام����ل �ل����كادح ل����ذي 
جع����ل م����ن نف�شه لوطن����ه فد�ء، ه����و يوم 
�لطال����ب �لذي تتاأجج روحه حما�شة في 
�شاح����ات �لعل����م و�لن�شال، وي����وم �الأ�شتاذ 
�لقومي����ة  �لوطني����ة  �لع����زة  يب����ث  �ل����ذي 

وعي����اً ومعرف����ة، ي����وم �لج����اء هو ي����وم �ل�شاعر �لذي يه����ز �لروح 
�لن�شالي����ة، و�لكاتب �لذي ي�شد �لعز�ئ����م، و�لتاجر �لمحتج على 
ظلم �شارخ. يوم �لجاء هو يوم رجل �لحي �لذي يثير �لنخوة، 
وي�شتجي����ب للحمي����ة وه����و ي����وؤدي و�جب����ه يثبات و�شب����ر، هو يوم 
�الأح����ر�ر �لذي����ن �شدقو� ما عاه����دو� �هلل عليه، وبذل����و� �الأنف�ش 
و�الأم����و�ل و�لثرو�ت، و�شبرو� و�شاب����رو� وما وهنو� لما �أ�شابهم 

في �شبيل �هلل و�لوطن. 
 ي����وم �لج����اء �أيق����ظ �الأم����ة �لعربي����ة م����ن �شب����ات عمي����ق،  كاد 
�أن يفقده����ا  ذ�ته����ا و مكانته����ا، و ين�شيه����ا عروبته����ا ويذيبه����ا في 
غيره����ا، ك����ي تنه����ب خير�ته����ا، وتغ����دو حديث����اً ي����روى، وتاريخ����اً 
يحك����ى، ي����وم �لج����اء هو مناع����ة لاأم����ة �لعربية م����ن �أي دخيل 
�أو محت����ل يترب�����ش به����ا �شر�ً، هو ي����وم �لعروبة وق����د تفجرت في 
مو�جه����ة �ال�شتعم����ار �لعثمان����ي قب����ل �لح����رب �لعالمي����ة �الأول����ى 
م����ن خال �لجمعي����ات و�الأح����ز�ب �ل�شرية، حتى ��شت����د �شعيرها 
بالث����ور�ت �لمتاحق����ة، بع����د �أن �كتظ����ت �ل�شج����ون و�لمعتقات 
باالأح����ر�ر مم����ن علق����و� ف����ي حب����ال �لم�شان����ق، ي����وم �لج����اء ه����و 
ي����وم �الأم����ة �لعربي����ة وه����ي تكح����ل عينه����ا بروؤي����ة �لعل����م �لعربي 
خفاق����اً، وهو يرمز �إلى وحدة �لوط����ن �لعربي من �لمحيط �إلى 
�لخلي����ج، ك����ي يعيد �إلى �لعرب �أمجاده����م، وياأخذو� مكانتهم في 
عال����م متقدم متط����ور، بعد �أن دفع����و� �لثمن غالي����اً في مو�جهة 
�أر�دو�  مم����ن  �لغا�شبي����ن،  �لطامعي����ن  �لم�شتعمري����ن  جيو�����ش 
تقوي�����ش بنيان �لدولة �لعربي����ة �لم�شتقلة، و�لتنكيل باأحر�رها، 
وتمزي����ق وحدته����ا، وفر�����ش �النت����د�ب �لبغي�����ش عليه����ا، لكنه����ا 
برهن����ت بال�شم����ود و�لمقاوم����ة بقي����ادة �ل�شهيد يو�ش����ف �لعظمة 
ورفاق����ه ي����وم  )مي�شل����ون( �أنه����ا �أم����ة ال ت����كّل ت�شحي����ة، وال تم����ّل 
�لف����د�ء، وكيف يك����ون ذلك ونار ثور�ت �ل�شع����ب �لعربي �ل�شوري 

متاحق����ة ال تخم����د و�حدة حتى ت�شتعل ن����ار �أخرى على �متد�د 
�لوط����ن �لغال����ي، كي����ف ال يك����ون ذل����ك ورب����وع �ل�شم����ال �ل�ش����وري 
تتفج����ر بالث����ورة من جب����ل �لز�وية بقيادة �بر�هي����م هنانو، ومن 
جب����ال �ل�شاح����ل �ل�ش����وري بقي����ادة �ل�شي����خ �شال����ح �لعل����ي، كيف ال 
يك����ون ذلك و�لث����ورة �ل�شوري����ة �لكبرى تنطلق م����ن جبل �لعرب 
بقي����ادة �شلط����ان با�شا �الأطر�ش لت�شمل مختل����ف مناطق �شورية، 
وين�ش����م تح����ت لو�ئه����ا ع����دد م����ن �لمجاهدي����ن م����ن �أمث����ال عبد 
�لرحم����ن �ل�شهبندر، وح�شن �لخر�ط، و�أحم����د مريود وغيرهم 

من �الأبطال �لغر �لميامين. 
لقد خّطت �شورية �شفحات باهرة من �لن�شال ي�شّع منها نور 
�لحق �لمبين، ويتعالى فيها �شوت �لمنا�شلين �لوطنيين، رغم 
�لموؤ�م����ر�ت �لمبيت����ة، و�لخط����ط �لجهنمي����ة �لمع����دة لتقوي�����ش 
�أركان �لدول����ة �لعربية ومنع ��شتقاله����ا، �شفحات من �لن�شال 
دفع ثمنها �ل�شعب �لعربي �ل�شوري غالياً وهو يت�شدى لهمجية 
ل����م  �ل����ذي  �لفرن�ش����ي  �ال�شتعم����ار 
يت����و�َن بدو�ف����ع حق����ده ع����ن ق�ش����ف 
برلم����ان �الأم����ة، بالحم����م، و�لقت����ل، 
طائر�ت����ه  ور�ح����ت  و�لتمثي����ل، 
ومد�فعه  تق�ش����ف �لمدن �ل�شورية 
�لمدينة تلو �الأخرى، وكل ذلك لم 
يوهن من عزيم����ة �ل�شعب �ل�شوري 
�إلى �أن حفر �ال�شتعمار لحده بيده، 
وكان �ال�شتقال �لذي نحيّي ذكر�ه 
�ليوم ��شتق����ااًل ناجعاً غير م�شوب 
ك����ي  بقي����د، وال منقو�����ش ب�ش����رط، 
يبق����ى خال����د�ً حتى تتح����رر �الأر�ش 
�لعربي����ة �لمحتلة وعلى ر�أ�شه����ا �أر�ش فل�شطين �لجزء �لجنوبي 
م����ن �الأر�ش �ل�شورية، ما يوؤك����د �أن ق�شية فل�شطين، هي ق�شية 
�شوري����ة بامتي����از، و�أن تحريرها تحرير �لعرب من �لمحيط �إلى 
�لخليج. ونحن ال نجانب �لحقيقة �إذ� قلنا �إن �شورية كانت  وما 
ز�ل����ت تقات����ل من �أج����ل �لعرب لتلم �شمله����م، وتوّحد كلمتهم في 

مو�جهة من يترب�ش بهم �شر�ً. 
�شيبق����ى ي����وم �لج����اء يوم����اً مقد�ش����اً ل����دى �ل�شع����ب �لعرب����ي 
�ل�ش����وري، الأن����ه يحمل قيم����ه، و يهتدي بها، وه����و يخو�ش غمار 
معرك����ة �لتحرر �لوطني �شد �لتحال����ف �المبريالي �ل�شهيوني 
و�لق����وى �الإرهابي����ة �لمرتبط����ة مع����ه في ه����ذه �لح����رب �لكونية 
�الإرهابي����ة عل����ى �شوري����ة، �شتبق����ى �لمقاوم����ة �لخي����ار �لوحي����د 
لل�شع����ب �ل�ش����وري بالت�ش����دي الأي ع����دو�ن ي�شته����دف ��شتق����ال 
�شوري����ة، وحق����وق �شعبه����ا �لوطني����ة �لقومي����ة، و�شيبق����ى �ل�شعب 
�لعرب����ي �ل�ش����وري �الأبّي �شفاً و�حد�ً �إل����ى جانب قو�ته �لم�شلحة 
�لبا�شل����ة بقيادة �لرئي�����ش ب�شار �الأ�شد في هذه �لحرب �الإرهابية 
�لمعلن����ة عل����ى �شوري����ة، يحم����ل معان����ي �لج����اء وقيم����ه ومثل����ه 
ر��شخة �لجذور حتى �النت�شار، كيف ال وذكرى �لجاء في هذ� 
�لع����ام تتز�م����ن مع �النت�ش����ار�ت �لت����ي يحققها �لجي�����ش �لعربي 
�ل�ش����وري عل����ى �الإره����اب ومدبري����ه ومموليه، ه����ذه �النت�شار�ت 
�لت����ي تعي����د لذ�ك����رة �ل�شوريي����ن تاري����خ �آبائه����م و�أجد�دهم ممن 
�شنع����و� �لجاء، كرموز وطنية �شطرها �لتاريخ نبر��شاً يهتدى 
به لتحقيق �أمان����ي �لوطن، وتثبيت دعائم �ال�شتقال، وتحقيق 

�لطموحات �لوطنية �لقومية. 

من وحي الجالء

سيبقى يوم الجالء يومًا 
مقدسًا لدى الشعب العربي 

السوري، ألنه يحمل قيمه، 
و يهتدي بها
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 تفسير األمور وفق ما نريد، ال وفق ما هي عليه.

ً
إننا نحاول دوما

باولو كويلو

ملف الجالءشعر
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  كتب: سهيل الّشعار

�الأ�شب���وع �الأدب���ي توجي���ه تحي���ه فخ���ر  تتاب���ع �شحيف���ة 
و�عتز�ز لكتابنا في �لوطن �لعربي و�لعالم...

و�لي���وم �أف���ردت �شفحاته���ا الأح���د �أه���م مفّك���ري �لق���رن 
�لما�شي...

�إنه �لفيل�شوف و�لمفكر �للبناني ميخائيل نعيمة 
ُول���د ميخائي���ل نعيم���ة ف���ي 17 ت�شري���ن �الأول 1889 ف���ي 

قرية ب�شكنتا في لبنان.
تاريخ ومكان �لوفاة 28 �شباط 1988 بيروت 

لقبه: نا�شك �ل�شخروب
هنا بع�ش �لمقتطفات من حو�ر�ته

*عن طقو�شه في �لكتابة، قال ميخائيل نعيمة:
ل�ش���ُت من �لذين ي�شعون بر�مج لحياتهم من يوم ليوم، 
و�أوقات���ي لي�ش���ت مق�شم���ة تق�شيماً ال يطر�أ علي���ه تبّدل من 
�شاع���ة ل�شاع���ة، فاإذ� جاءن���ي ز�ئر، كان هو �شغل���ي و�أعطيته 
م���ن وقتي قدر ما يري���د، و�إذ� جاءتني ر�شالة �أعطيتها من 
وقت���ي كذل���ك ق���در م���ا ت�شتح���ق، و�إذ� جاءن���ي كات���ب نا�شئ 
يحم���ل �إل���ّي مخطوط���اً لياأخ���ذ ر�أي���ي في���ه، ترك���ت جمي���ع 
�أ�شغال���ي و�أعطيت���ه �لوق���ت �لكاف���ي لق���ر�ءة مخطوط���ه ثم 

�إبد�ء ر�أيي فيه.
))وم���ا تبّقى م���ن وقت �أ�شرفه ف���ي �لتاألي���ف �أو �لتفكير 
�أو ف���ي ت�شري���ف �ش���وؤون بيتي���ة �أر�ه���ا ذ�ت �شاأن ف���ي حياتي، 
فاأنا من �لذين يتع�ّشقون �لزر�عة الأنني �أحب �الأر�ش وكل 
م���ا تنبته، ولي �شغف خا�ش باأن �أُحي���ي �الأر�ش �لمو�ت و�أن 

�أ�شفي عليها �شيئاً من �لجمال �إذ� كانت تفتقر �إليه((.
))ول�ش���ُت �أن�ش���ى ج�ش���دي ومتطلبات���ه، فاأن���ا �أنف���ق وقت���اً 
ف���ي �لر�ح���ة، وف���ي �لّتاأمل. وف���ي �لنزهة، وف���ي �لعي�ش مع 
�لطبيع���ة �لت���ي م���ا م�ّشته���ا بع���د ي���د �إن�ش���ان، فالطبيع���ة ال 
ت���ز�ل عندي من �أعذب �لمو�رد �لتي �أ�شتقي منها تاأّماتي 

و�أفكاري((.
)) لذل���ك ق���ّل م���ا يت�شابه يومان م���ن حيات���ي، فقد يّمر 
نه���ار ال �أ�ش���ع في���ه كلمة و�ح���دة على ورقة، وق���د يمر نهار 
�آخر ال �أرى لي فيه عمًا �إاّل �لكتابة �إلى حّد �أن�شى مو�قيت 

�الأكل و�لنوم((.
*وعن ر�أيه بالزو�ج، ولماذ� لم يتزوج، قال:

      ))الأنن���ي بعدم���ا تبّين���ت طريق���ي ف���ي �لحياة، وجدت 
�أن �ل���زو�ج ق���د ي�شبح قيد�ً يعوقني عن �ل�شير في طريقي، 
وطريق���ي �ش���اّق يفر����ش عل���ي �لكثير م���ن �لعزل���ة و�لجهد 
و�ل�شه���ر و�لتفكي���ر وهي �أمور تنّغ�ش عل���ى �لزوجة حياتها 
�لزوجي���ة، لذل���ك �آث���رت �أن �أ�شي���ر في طريقي وح���دي، و�أن 
�أنتف���ع بم���ا في روح �لمر�أة من �شمو وعط���ف، دون �أن يكون 

في ذلك �أي �شر�كة لّلحم و �لدم((.
*و�شئ���ل نعيمة عن ر�أيه ف���ي �أدب �لخا�شة، و�أدب �لعامة، 

فقال:
))ال ح���دود ل���اأدب... �إاّل �لتي تفر�شه���ا حدود �لموهبة 
�لت���ي يتحل���ى به���ا �أي �أديب، فه���و �إذ� �شدق م���ع نف�شه، كان 
�أدب���ه �شادق���اً م���ع �لذي���ن ف���ي مث���ل مرتبت���ه ف���ي �لّتفكي���ر 
و�ل�شع���ور، ولي�ش على �الأدي���ب كلما و�شع كلمة �شود�ء على 
ورقة بي�شاء �أن يت�شاءل �إلى �أين تم�شي هذه �لكلمة، �أ�شرع 
مما يجد عند �لخا�شة... وعلى �لعك�ش، فا مجال للكام 

عن �أدب �لخا�شة و�أدب �لعامة((.
*وع���ن ر�أي���ه ف���ي �لحّري���ة، وه���ل هن���اك مّبرر للح���ّد من 

حرية �الأديب و�لفنان، قال:
))كلمة �لحرية ما تز�ل كلمة غام�شة جد�ً في قو�مي�ش 
�لنا����ش... فحيث �أفهم �لحرية عل���ى �أنها مطاوعة �لنظام، 
يفهمها غي���ري على �أنها تطويع للنظام... وحيث ال �أوؤمن 
�أنا بنظام غي���ر �لنظام �ل�شرمدي �لذي ي�شّير �الأكو�ن وكل 
م���ا فيه���ا، يوؤمن غيري بنظام هو م���ن �شنع �لب�شر ال غير، 
�إنن���ا ف���ي عاقاتنا بع�شن���ا ببع�ش، وبالكائن���ات من حولنا، 
نر�ن���ا مرغمي���ن د�ئم���اً عل���ى تكيي���ف حياتن���ا تج���اه غيرنا، 
و�إذ ذ�ك فاأن���ا م�شط���ر �أن �أتن���ازل ع���ن �لكثي���ر م���ن حديثي 
ليبق���ى لغي���ري بع����ش �لحري���ة، ف���ا �أن���ا ح���ّر تمام���اً، وال 

غي���ري ح���ّر تمام���اً فيما يفع���ل، ولكنن���ا �أحر�ر فيم���ا نفّكر، 
و�إذ� �أردن���ا �لّتعبي���ر عن �أفكارنا، نر�ن���ا مرغمين على �لحد 
م���ن حريتنا ف���ي �لّتعبير، فحريتك ف���ي �لحّمام مثًا، هي 
غي���ر حريت���ك ف���ي �ل�شالون، وف���ي �لبرية غير م���ا هي في 
�لم�شج���د، وحرية �لجندي في �لجي����ش، تكاد تقت�شر على 
�لطاع���ة �لعمياء، فا عج���ب �أن تكون حّريتنا مّقيدة باألف 

قيد وقيد((.
*وعن ر�أيه في �ل�شعر �لحر، �أو ما ي�شمى �ل�شعر �لمنثور، 

قال نعيمة:
      ))�لّتجدي���د م���ن �شن���ة �لطبيع���ة عل���ى �أن ال يف�ش���د 
�لطبيع���ة، ف���ا ل���وم عل���ى �شع���ر�ء �لي���وم الأن يّفت�ش���و� ع���ن 
قو�ل���ب جدي���دة �إذ� �شاق���ت به���م �لقو�ل���ب �لقديم���ة، و�إني 

الأ�شاأل:
�أن  ح���د  �إل���ى  ب�شعر�ئن���ا  �لعربي���ة  �الأوز�ن  �شاق���ت  ه���ل 
ي�شتغن���و� عنه���ا ويجعلو� من �ل�شعر نث���ر�ً؟ و�إذ� �شّح �ل�شعر 
نثر�ً فما �لفرق بينه وبين �لنثر؟ ل�شُت �أجهل �أن من �لنثر 
م���ا ي�شم���و �إل���ى درجة �ل�شع���ر بما في���ه من جمي���ل �لتلوين 
و�الإيق���اع، �إال �أن���ه يبقى �أح���ّط مرتبة من �ل�شع���ر �لموزون 
�لبعيد عن �لتكلف و�لّت�شنع، و�لوزن قيد ما في ذلك �شك، 
ولكن �أي فّن ال قيود فيه؟ �ألي�شت �لكلمة بحد ذ�تها قيد�ً؟ 
فاإذ� كان �لق�شد من �ل�شعر �لمنثور �أن يتحّرر �ل�شاعر من 
�ل���وزن و�لقافي���ة الأنهما يقّيد�ن قريحت���ه فعام ال يتحّرر 
م���ن قي���ود �لقو�ع���د �للغوية كذل���ك؟! ثم ع���ام ال يتحّرر 
م���ن �لكلم���ة وه���ي قيد كبي���ر لفك���ره وعاطفت���ه؟ وبالتالي 
�إذ� ت�شاهلن���ا ف���ي �لوزن و�لقافية ف���اأي مبّرر لنا �أن نت�شاهل 
في �لمعاني؟ و�لذي �أر�ه في �أكثر �ل�شعر �لحديث موزونه 
ومنث���وره �أن���ه يكاد يك���ون معمّي���ات، فقّلما تفه���م ما يرمي 
�إلي���ه �ل�شاع���ر وذلك الأن���ه يحّمل �لكلمات غي���ر معانيها، �أو 

فوق معانيها فيغدو �ل�ّشعر وكاأنه طا�شم((.
�لن����شء   �إل���ى  يوجهه���ا  كلم���ة  م���ن  ل���ه  كان  �إذ�  *وعم���ا 

�لطالبي، قال:
عل���ى �لطالب �أن يفه���م �أن �لمدر�شة ال تاأت���ي بالعجائب، 
و�أن �ل�شه���ادة ال قيم���ة له���ا �إاّل عل���ى ق���در م���ا يودعه���ا م���ن 
نف�ش���ه، فوظيفة �لمدر�ش���ة �أن تزّود �لطالب بالمفاتيح �إلى 
�شت���ى �لمق�شور�ت �لتي تختزن فيها �الإن�شانية �ختبار�تها، 
وعلي���ه �إذ� �ش���اء �أن ينتفع بما في مث���ل هذه �لمق�شور�ت �أن 
ُيح�ش���ن ��شتعم���ال �لمفاتيح... وهو لن ُيح�ش���ن ��شتعمالها 
�إاّل �إذ� ه���و �أح�ش���ن �لدخ���ول �إل���ى نف�ش���ه �أواًل و�لوقوف على 
نزو�ته���ا و�أ�شو�قها وتطلباتها، وبكلمة �أخرى على �لطالب 
�أن يقي���م لحيات���ه هدف���اً بعي���د�ً، ث���م �أن ي�شع���ى ب���كل ق���و�ه 
نح���و ذل���ك �لهدف... م���ن �لخير ل���ه �أن يكون هدف���ه �أبعد 
م���ن �لتق���اط �للذ�ت �لعاب���رة و�قتنا�ش �ل�شه���رة من �أقرب 
�ل�شب���ل، عليه �أواًل �أن ي�شّف���ي نف�شه من �أكد�رها كيما يبدو 

�لعالم �لذي حو�ليه �شافياً في عينيه((.
   *عن ر�أيه في �الأدب �لن�شوي يقول نعيمة:

      ))مم���ا ال �ش���ك في���ه �أن نظ���رة �لم���ر�أة �إل���ى �لحي���اة 
تختلف �إلى حّد ما عن نظرة �لرجل، ولكن هذ� �الختاف 
ال يمكن �أن يجعل من �أدب �لمر�أة �أدباً قائماً بذ�ته، فاالأدب 
�أدب �ش���و�ء �أكتبت���ه �م���ر�أة �أو كتبه رجل. والأن �لم���ر�أة تنقاد 
بعاطفتها �أكثر مما تنقاد بفكرها، فقد تكون هذه �لناحية 

من �أبرز ممّيز�ت �الأدب �لن�شوي((.
*يق���ول بع�شهم: �إن �أدبكم مول���ود �أكثره في برج عاجي، 

فهل لك ر�أي في ذلك؟
�لعاج���ي  بالب���رج  يتهمونن���ي  �لذي���ن  �أن  ل���و  ))تمّني���ت 
ي���رون �ل�شخ���رة �لت���ي نب���ت فيه���ا �لكثي���ر م���ن �أدب���ي، �إنه���ا 
�أبع���د ما تكون عن �لعاج، فمن حوله���ا �ل�شخور و�الأ�شو�ك 
و�الأدغ���ال، حي���ث ت���دّب �لح�ش���ر�ت و�لزحاف���ات باأنو�عه���ا، 
ب و�لثعلب، ويرفرف �لع�شفور و�لن�شر،  وحيث يم�شي �ل�شّ
وترع���ى �ل�ش���اة و�لبق���رة، ويغّني �لعامل و�لف���اح، هناك ال 
مجال لاأدب �لعاجي، بل هناك �ل�شعور �لعميق بكل ما في 
�لحي���اة �لب�شرية من تيار�ت... ولوال ذلك �ل�شعور لما كان 

�لتجاوب �لعفوي �لعميق بيني وبين قّر�ئي...((.
*وعن مدى ر�شاه عن ر�شالته �الأدبية قال:

))ل���و مت غ���د�ً لما كان في قلبي �أقل ح�ش���رة على �أ�شياء 
ل���م �أكتبها... ولكنني ما دمت حّي���اً، ود�مت لي �لقدرة على 
�لكتاب���ة، فلن �أنقطع عن �لتاألي���ف، �أما �أن يكون ما �شاأكتبه 
خير�ً مما كتبته، فذلك ما ال �أ�شتطيع �لحكم فيه... ولكنه 
م���ن غي���ر �شك �شيك���ون مّتمماً للر�شالة �لت���ي حملتها حتى 

�الآن((.
*ه���ل �الأدي���ب م���ر�آة ع�ش���ره وم���ا ه���و �لكت���اب �ل���ذي �أثار 

�شجة �أكثر مما كتبت حتى �ليوم؟
))�الأديب مر�آة نف�شه، ولي�ش عليه �أن يكون مر�آة ع�شره  
�إاّل عل���ى ق���در م���ا ينعك����ش ع�ش���ره ف���ي نف�ش���ه، فق���د ي�شبق 

�الأديب ع�شره، و�لمهم �أن يكون مر�آة �شادقة لنف�شه.
�أم���ا �لكت���اب �لذي �أث���ار �شجة فه���و كتابي ع���ن �لمرحوم 

جبر�ن خليل جبر�ن، ثم كتاب مرد�د((.
*وعن ر�أيه في �لطبيعة قال:

فلي����ش  مظاهره���ا،  كل  ف���ي  ��شتر�كي���ة  �لطبيع���ة  ))�إن 
م���ن �ش���يء ف���ي �لك���ون يحي���ا لنف�ش���ه �إاّل ويحيا ف���ي �لوقت 
ذ�ت���ه لغي���ره، فالوردة مث���ًا هي لل���وردة �أواًل، ولكن �ألو�نها 
و�شذ�ه���ا و�شكله���ا هي كلها لي مثل ما ه���ي للوردة، وكذلك 
�لتفاح���ة فه���ي تحي���ا للتفاح���ة �أواًل، ولكنن���ي �أ�شاركه���ا ف���ي 
جذوعه���ا و�أغ�شانه���ا و�أور�قه���ا و�أزهاره���ا ث���م �أغت���ذي م���ن 
ثماره���ا م���ن دون �أن �أ�شلبها �شيئ���اً �أو ت�شلبني �شيئاً، وبكلمة 
�أخ���رى: فالحياة كلها �شركة �شامل���ة ولي�ش الأي �شيء فيها 
�أن ي�شتقل بما له �إاّل �إذ� هو ��شتغنى عن غيره، و�أي �شيء، �أو 

�أي �إن�شان ي�شتطيع �أن ي�شتغني عن غيره؟!((.
*وع���ن �لح���ادث �ل���ذي �أّثر ف���ي حيات���ه �الأدبي���ة بطريقة 

فّعالة، ودفعه �إلى تحقيق ر�شالته، قال نعيمة:
))م���ا �أظنن���ي �أ�شتطي���ع، وال �أظ���ن �أي �أدي���ب ي�شتطيع �أن 
يبّي���ن جميع �لعنا�شر �لتي تتكّون منها �ل�شخ�شية �الأدبية 
و�لظ���روف �لت���ي �شاع���دت ف���ي تكوينه���ا، وم���ن �لخط���اأ �أن 
تفّت����ش عن ح���ادث و�حد كان له �لتاأثي���ر �الأكبر في تكوين 
�أي �أدي���ب، و�ل���ذي �أعرفه عن نف�شي هو �أنن���ي حالما �أتقنت 
�لق���ر�ءة ب���د�أت �أح�ّش �شوق���اً جارفاً �إلى �لتعبي���ر عن نف�شي 
بو��شط���ة �لكلم���ة �لتي �شع���رت بعظمتها من غي���ر �أن �أفهم 
�ل�ّش���ر ف���ي �ل�شع���ور، وم���ن بعده���ا كان عل���ّي �أن �أتق���ن �للغة 
�لت���ي هي �الأد�ة �لوحي���دة للّتعبير عّما في �لنف�ش بو��شطة 
�لكلمة، ثم �أن �أطالع كثير�ً بغير �نقطاع وبنهم ز�ئد كل ما 

يمكنني مطالعته من �الأدباء �لعرب و�الإفرنج.
      �أّم���ا �لعام���ل �الأكب���ر �ل���ذي وّج���ه �أدب���ي، ف���كان �الأدب 
�لرو�شي �لذي �ّطلعت عليه في �أثناء در��شتي في رو�شيا((.

*وعن مهمة �الأديب، قال: 
))�أن يبق���ى �أمين���اً لر�شالت���ه، فيجمع حيث غي���ره يفّرق، 
ويبن���ي حيث غيره يهدم، ويني���ر �شبل �لحياة للما�شين في 

�لظلمات((.
*عن �لكلمة يقول:

))�لكلمة قوة هائلة، ولكن في يد �لذين يقّد�شونها فا 
ي�شتعملونها �إاّل للخير و�لهد�ية، ومن �لموؤ�شف �أن ال يكون 
تاأثي���ر �لكلمة و�ح���د�ً في جميع �لنا����ش، فالنا�ش من حيث 
مقدرته���م على تقّبل �لكلمة وتفّهمه���ا و�لتاأّثر بها طبقات 
طبق���ات، فهن���اك �لذين ف���ي �لقمة وهم �لقّل���ة، وهوؤالء في 
��شتطاعته���م �أن يتاأث���رو� بالكلم���ة �لحي���ة فيترجموها �إلى 
حي���اة كم���ا تاأّثر تّب���اع بوذ� بكلم���ات بوذ�، وحو�ري���و �لم�شيح 
بكلم���ات �لم�شي���ح، و�شحاب���ة محم���د بكلمات محم���د، لكن 
�أن تتاأث���ر  ل���م ت�شتط���ع  ه���وؤالء كان���ت حو�ليه���م جماهي���ر 
بتل���ك �لكلم���ات مثل تاأّثره���م، ولو �أن �لجماهي���ر كانت لها 
عي���ن �لطاقة على �لفهم و�لتاأّثر بم���ا للقّلة �لممتازة لكان 
عالمن���ا �لي���وم عالماً ي�شوده �ل�ش���ام و�لمحبة و�لبحبوحة 

و�لرفاهية.
تل���ك كانت حال �لجماهير مع �لكلمة منذ �أقدم �الأزمان 
�أن  �أزم���ان بعي���دة، وذل���ك ال يعن���ي  �إل���ى  و�شتبق���ى كذل���ك 

م�شت���وى �لجماهير لي�ش في �رتف���اع م�شتمر ولكنه �رتفاع 
ال تكاد تب�شره �إاّل على مدى �أجيال طويلة((.

وعن ر�أيه في �لفل�شفة �لوجودية قال نعيمة:
))�لغاي���ة م���ن �أي���ة فل�شف���ة ه���ي �أن تجيب �الإن�ش���ان على 
جمي���ع م���ا قد يخطر عل���ى باله من �أ�شئلة ع���ن نف�شه وعن 
�لكون �لذي هو فيه، وعن �لغاية من وجوده ووجود �لكون، 
والأن �لنا����ش لي�ش���و� من م���ز�ج و�حد و��شتع���د�د و�حد فقد 
كثرت فل�شفاتهم وكث���رت �لم�شالك �لفكرية �لتي ي�شيرون 
فيها. فالفل�شفة �لتي تر�شيني قد ال ُتر�شي غيري، ولوال 
�أن �لوجودي���ة تر�ش���ي  بع����ش �لنا�ش لما ُوج���دت ولما كان 

لها �أتباع((.
كلمات قالها...

�ل���ذي يحم���ل ف���ي نف�شه ب���ذور �لعبودية ال تح���رّره قوى 
�الأر�ش.

�ل�شع���ر في �أ�شا�شه ُوجد للغن���اء، وكل قول ال ُيغّنى، لي�ش 
حقيقياً باأن يدعى �شعر�ً!

�إن���ي �أوث���ر �لكتاب���ة ف���ي �أماك���ن ينقط���ع فيه���ا �ل�شجي���ج 
وتتجّل���ى ل���ي فيه���ا �الأ�شي���اء طاه���رة و�شافي���ة م���ن �لك���در 
�ل���ذي تفر�شه عليها تقالي���د �لنا����ش ومعتقد�تهم �لجافة 
�لخاطئ���ة، لق���د �أّلف���ُت �لكثي���ر م���ن كتب���ي ف���ي كه���ف بديع 
�أعّدت���ه لي �لطبيع���ة في �شفح جبل �شني���ن، و�أّلفت بع�شها 
هن���ا ف���ي �لبيت، �أم���ا �إنتاجي ف���ي �لمهجر فق���د جاءني في 
�شاع���ات متاأخ���رة من �للي���ل عندما كنت �أ�شتطي���ع �أن �أن�شى 
م�شاغ���ل �لنه���ار، و�أن �أ�شّم �أذني دون �شجي���ج مدينة هائلة 

كمدينة نيويورك.
هن���اك جه���ة �أخ���رى ال يفهمها �أكث���ر �لنا�ش ف���ي حياتي، 
وه���ي �أنن���ي �أعتب���ر �لعاق���ة بي���ن �لرج���ل و�لم���ر�أة، �إذ� هي 
بلغ���ت حّد �لحب، عاقة مقّد�شة، يج���ب �ل�شمت عنها وال 
يج���وز �ل���كام. و�أنني الأ�شعر �أعمق �شع���ور باأن من يتحّدث 

عن �لحب بين �شخ�شين �إّنما يدّن�شه.
م���ن �إن�ش���اف �لحي���اة وحكمته���ا �أنه���ا جعلتنا �أح���ر�ر�ً في 
�ختي���ار م���ا نق���ر�أ وم���ا ال نق���ر�أ، فنح���ن ف���ي عه���د �لدر��شة 
كن���ا نق���ر�أ م���ا ُيفر����ش علينا فر�ش���اً، �أم���ا وق���د خرجنا من 
�لمدر�ش���ة فنح���ن �أح���ر�ر ف���ي �ختي���ار �لكتب �لت���ي نقروؤها 

و�لكتب �لتي نعر�ش عنها.
ال ت�شتطيع �أي نبتة تقوم في تربة ما، �إاّل �أن تتاأّثر بتلك 

�لتربة كثير�ً.
ك���م كن���ت �أود �أن ال �أبرح هذه �الأر�ش قب���ل �أن �أرى لاأمة 
�لعربية لغة و�حدة، مرنة �لمفا�شل، و��شعة �لمعدة، قوية 

�له�شم.
�لحي���اة وحده���ا هي �لباقي���ة، �أما ما نقول���ه فيها فقد ال 

يبقى منه �إال �لقليل �لقليل.
ن���رى على �شطح �الأر�ش �أنه���ار�ً كثيرة، لكل منها مجر�ه 
وكيان���ه �لخا����ش ولكنها جميعها عندم���ا تبلغ �لبحر تفقد 

كيانها �لخا�ش وت�شبح كاأنها �لبحر.
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عندما تتكلم الجبال.. حياٌة آسرة
فيلسوف الطبيعة ميخائيل نعيمة

إليك تهدى أناشيدي

  شعر: وليد الحريري

 شعر: رياض طبرة

خبرت قدرك في �الأهو�ل يكتمل 
يا �شانع �لمجد لاأجيال يا بطل

قد ع�شت فينا �شهاباً بتنا نح�شبه
مثل  �لنجوم تاقت عندها �لمقل

وكنت فينا عريناً من �شمائلنا 
ونحن فيك عرين �لعرب يا جبل

يا فار�شاً  في �لوغى تزهو معاركه 
بال�شيف يحدو وفي �إبحاره �الأمل 

�أنت �لجو�د �إلى �شام يباغتها
عجز �لمليك وقد �شارت به �لنحل

�شلطان ل�شت غريباً عن مكارمنا
بكم تباهت ذر� �الأوطان و�لملل 

قد كنت يوما حديث �لنا�ش كلهم
كما �لحقيقة بين �لنا�ش تكتحل

عند �لتحدي وقد ز�دت مظالمهم
�شارت �إليك جموع �لنا�ش تبتهل 

فقدت �شحباً من �الأبر�ر يتبعهم
�أهلي �لكر�م بنو معروف قد و�شلو�

قد جاد بالروح من في ثوبه رقع 
و�هلل يعلم ما خانو� وال بخلو�

عا�شو� �أباة وما ز�غت ب�شائرهم 
وال �عتر�هم �إذ� ما ر�هنو� خلل

�أهلي �لكماة على فقر وم�شغبة
ظلو� �لوفاء وما �شابتهم �لعلل

ناد�هم �لحق فاختاروك و�نطلقو�
كما �ل�شيوف على �ألحانها  �شقلو�

�أهلي �لن�شامى وقد عدت مناقبهم
يليق فيهم بريق �لمجد ي�شتعل 

لبت  حماة ند�ء مثلها مدن 
وفي �لمعارك ال خوف وال وجل

من بعد يو�شف هب �ل�شعب منطلقاً
هذ� هنانو وذ�ك �ل�شالح �لمثل

وفي �ل�شاآم تعالى �شوت �أ�شمرنا
يعطي �لمعارك جدو�ها فتكتمل

وفي �لجبال ينادي �شالٌح وطناً
وقد غد� نا�شر�ً من بعِدِه �لَجلَُل

يا �أيها �ل�شعب يا �شعبي ويا وطني
هذ� �نتمائي فد�ئيٌّ ومت�شُل 

جاء �لجاء ح�شاد�ً  من تكاتفنا  
وهو �الأمانة ال نق�ش وال زلل

قد كنت فيهم �شديد �لر�أي ر�ئدهم
و�أنت فينا بما جادت به �لر�شل 

لك �لبيارق ترنو وهي عاتبة
تخفي حنيناً �إلى �لجوالن يعتمل

�شيخ �لم�شايخ محمول على ن�شب
�بن  �الأماجد �شباق ومكتمل

بكم تباهت جموع �لعرب قاطبة 
 و �لعرب تعرف من �شارت به �لمثل 

قد جئت �أنهل من نبع مكّرمة
ال تعرف �ل�شح في �شلطانها �الأمل

�إليك تهدى �أنا�شيدي  ويحملها 
�شدق  �لوالء و�أنت  �ل�شخرة �لجبل

َوَطني َع�ِشقُتَك  �َشاِحًا  و�ُشُهوال
َوَع�ِشْقُت  �َشْعَبَك  �َشيَِّد�ً  َم�ْشوؤُوال 

)2(
َوَطِني  َع�ِشْقُتَك    َو�ِدياً   َوُتلوال

وَع�ِشقُت �َشيَفَك  َناِطقاً   َم�ْشُلوال 
)3(

�َشاً َة   �الأَقطاِر  ُدمَت   ُمَقدَّ يا ُدرَّ
يا في  �لعاَلميَن  َف�شاِئًا   وَف�شِ

)4(
وُر  �أنَت  �ِشر�ُجُه �أنَت �لَهوى  و�لنُّ

ال ِزلَت يا وطني �لَجميَل  َجِميا
)٥(

َك   ناِظَريَّ  وَخاِفقي ال  ز�َل  ُحبُّ
يا �ً   �َشاِمَخاً     و�أَ�شِ �أهو�َك   ُحرَّ

)6(
ُة  و�لِفد� ِفيَك   �لُمُروَءُة  و�لَمَودَّ

يا لَْت    َتاأ�شِ ِفيَك  �لَعَر�َقُة    �أُ�شِّ
)7(

�لُكلُّ َيع�َشُق  َموِطني  َوَيِهيم في
ًا         َمذُهوال  َجنَّاِتِه        ُمَتاأَمِّ

)8(
َمن جاَء  َير�ِشُف  َقطَرًة  ِمن ماِئِه

َهاً       َوَثُموال  �أَبد�ً    َيَظلُّ     ُمَولَّ
)9(

�لَخيُر   في   �أهِليَك   َمدَّ  َزماِننا
و�لُجوُد   َينُبُع    �َشاِطئاً   َوُطُلوال 

)10(
ْفَت   َيوَم   �أَ�َشاَء  ُنوُر   نِبيِّنا  �ُشرِّ

َناً   َمكُفوال   اِل   ُمَح�شَّ �َشاَم   �لنِّ�شَ
)11(

يا  َمنَبَع   �الأَ�ْشَر�ِف  ُكلَُّك   َطاِهٌر
�أنَت    �الأََعزُّ    َعو�ِئًا      َوَقبيا

)12(
َلوال   َرَعاٌع     ُدنِّ�َشْت    �أَْفو�ُهُهم 

ُلو�       َتذِليا ُوُمَد�ِهُنوَن       َتَذلَّ
)13(

َل�َشَموَت   َفوَق   �لعاَلِميَن   َمَحبًَّة 
وَغَدْقَت   َخْيَر�ً    َطيِّباً   وَجِزيا 

)14(

وَر   رغَم   َحَو�ِلٍك لِكْن   َتَظلُّ   �لنُّ
َفْجَر�ً  َيكوُن   ِلَمْن   َي�شاُء   َدِليا 

)1٥(
�َشَتَظلُّ  يا وَطَن  �لَكر�َمِة  ُم�شِرقاً

َوِلُكلِّ  َمن  َطلََب  �لَفَخاَر   �َشبيا 
)16(

�أَروْي   ُتر�َبَك  ُطْهَر  ما  �أَ�شَقْيَتني
و�أَُموُت    ُدوَنَك   ال  �أَُردُّ    َفِتيا

)17(
اآَم   ُمَر�ِهٌن  َهْيهاَت   َينَتِق�ُش   �ل�شَّ

َو�هلُل     �أَنَزَل     ُجنَدُه      َتْنزيا 
)18(

َب�َشَطْت   باأجِنَحٍة   ِكر�مٍ    ُنوَرها 
َفالَخيُر   َظلَّ   ُمو��ِشَياً    َوَهُطوال 

)19(
َفْت    �أنياُبُه و�إذ�    �لَعُدوُّ     َتَك�شَّ

يا  مَطَرْت   �ِشجِّ �أَمَر    �لَقِديُر    َفاأَ
)20(

ِني      ُمَتاآِمٌر      ُمَتَخاِذٌل  ما    َهمَّ
ُيْملَى   َعليِه     َفَي�شَتميُت  َجُهوال  

)21(
ني  �أنِّي  َجِهْلُت  على �الأَذى ما  َهمَّ

َل    َموِطني   َتبِجيا  حتَّى    ُيَبجَّ
)22(

ِلَيُكوَن    َفخَر�ً    ِللِباِد     َوتاَجها 
عاً     َوَر�ُشوال  �أَمًا     َلها     وُم�َشرِّ

)23(
دَبَرْت َكْم   َر�َهَنْت   �أَمٌم  َعلَيَك  َفاأَ

�َشاأَو    �لَحَمام ِ  �إذ�    َيِفرُّ   َجُفوال 
)24(

ُحيِّيَت   يا َوَطناً    َيفي�ُش   َب�َشاَلًة
ِمن  �شاِلِف  �الأَْمجاِد   ُعدَت  َجِليا 

)2٥(
ِمن   َثوَرِة  �لِع�شريَن  ِجئَت  ُمَعلَِّما

ُمود ِ   َفِجيا ِجيًا    ِلَمفَخَرِة   �ل�شُّ
)26(

َدْت ماِل  َتَجرَّ وِمَن �لَجنوِب �إلى �ل�شِّ
�أن�شاُل    َفارَتدَّ      �لُغَز�ُة     ُذيوال 

)27(

فَترى    ُفلوَل    �لُمعَتديَن    كاأَنَّها
�أ�شياُه    َتْذَعُر   �أَْن   ُتو�ِجه   ِغْيا 

)28(
اَقًة ر�ياُت   َن�شِرَك    لم   َتَزْل  َخفَّ

وال  و�ِمِخ   َكْم  َبلَْغَن  ُو�شُ ِقَمَم  �ل�شَّ
)29(

َو�شيوُف  َمجِدَك  َكْم  َنَهْلَن َتَجلَُّد�ً 
َفَدٌم   َي�ِشيُح   ِمن  �لُغز�ِة   �شُيوال

)30(
َك     ال  ُحدوَد    ِلُنوِرها �آفاُق    ِعزِّ

َعر�َشاً  َت�َشْع�َشُع  في  �لباِد  َوُطوال 
)31(

�إِنِّي   اَلأَ�شَمُع   ُمْذ   �أَتيُت   َتَجْلُجَاً
ِهيا  َر�ً    َو�شَ ر�شَ َر    �شَ َرْكَباً    َتَحدَّ

)32(
اِلْبِن   �لَعِليِّ  ُهنا  َماِحُم   َلْم  َتَزْل

ِليا ُرها   �لُحَماُة     �شَ ُتْروى   ُي�َشطِّ
)33(

اِلَح  �الأَْمَجاِد  ُقْم  َفاْمُدْد  َيَد�ً يا �شَ
ِر   َتفَخُر    َر��ِشَياً      َوُحُقوال  ِللنَّ�شْ

)34(
ْعِر   ُيْر�َشُل  َعاِتياً اِفْح  ِل�َشاَن �ل�شِّ �شَ

َفاً   ِبَوْجِه    �لَعاِبثيَن     َمُهوال  َع�شْ
)3٥(

اِفْح   َعِرْيناً   ال  َيَز�ُل    ُمَر�ِبَطاً �شَ
َجَبَاً    ُيَحاِوُرُه    �لَغَماُم    َخُجوال 

)36(
بلدي  ُفوؤ�دَي   ما  َتجوُد   َمد�ِمعي

حا�شى   ُتَماَثُل   �أو  ُتقاَرُن     ِميا 
)37(

ن  ُيَدنِّ�َش ُطهَرَها َك �أَ ر�شِ حا�شى  اِلأَ
باغٍ    وحا�شى   �أَْن   ُتناَحَر    ِقيا 

)38(
ُه حا�شى �إذ� ما �لَخْطُب �أ�شَهَر ُبغ�شَ

ال  ُبدَّ     َيهوي    خاِئباً      َمقُتوال 
)39(

َها  ُبوِركَت    ِمن   َبلٍَد   ُيذ�ِكُر    ِعزَّ
َمن    َرتََّل     �لُقر�آَن       و�الإِنِجيا 

)40(

ُبوِركَت  يا َبلََد   �الأُ�شوِد   َوُبوِرَكْت
وال  وَن     �أُ�شُ �أَ�ْشباُلَك    �لُم�ْشَتْخلَ�شُ

)41(
َو�َشِلْمَت   َتحُر�ُشَك  �لَماِئُك  د�ِئما 

�أَر�َشاً    َو�َشعباً     قاِئد�ً      َماأُموال  
)42(

�َشَتَظلُّ  يا  َوَطَن  �لَبَو��ِشِل  ُمْلِهمي 
َمَهما   �هَتَر�أُت   َم�َشاِعَر�ً    ُومُيوال

)43(
�َشَيَظلُّ  َوجُهَك   ِللَق�َشاِئِد   َمْطلََعاً

اأِْويا  رَح     و�لتَّ �ً    َيُفوُق    �ل�شَّ َفذَّ
)44(

اِميِّ  َثمَّ   َق�َشاِئٌد في  َوْجِهَك  �ل�شَّ
ُم    ِللَثَرى      َتْقِبيا ُكِتَبْت     َتَب�شَّ

)4٥(
َمْن  َعلََّم   �لتَّاِريَخ    َير�ُشُم   ُنوَرُه

ام ِ  َنْجماً  �َشاِطعاً  ِقنِديا في  �ل�شَّ
)46(

ِلَيَظلَّ  �َشْم�شاً   ال  َيغيُب   �ُشَعاُعُها
َقَمَر�ً    َتَعاَلى   َفا�شَتحاَل     ُنُزوال 

)47(
َمْن  �أَخَرَج   �الأَْفكاَر   ِمْن  �أَوَكاِرها

وال يُد   َخ�شُ َتعَرى   َفَينَبِثُق   �لَق�شِ
)48(

اِبعي �شَ ُر  ِمن ُروؤُو�ِش �أَ َفا�ْشلَْم  َتَفجَّ
�أَْفكاُرُهنَّ      �لَو�ِرفاُت        ُعُقوال 

)49(
اِلأَقوَل ِفيَك  ُمفاِخَر�ً   َلَك  َموِطني

اِدَقاً      َوَنِبيا  �ِشْعَر�ً    َعِفيَفاً    �شَ
)٥0(

�َشاً َو��ْشلَْم  َفِريَد �لَمجِد  ُدْمَت ُمَقدَّ
َمَثًا      ِلِعزٍّ    ال   ُيِطيُق     َمِثيا  

)٥1(
َظلُّ   ُمنَتِظَر�ً    َحَياِتَي      ُكلَّها �َشاأَ

َباً     َكْي   ما    �أََر�َك     َعِليا ُمَتاأَهِّ
)٥2(

اً اً    اِلأَْجِلَك   َر�ِف�شَ َظلُّ  ُمْنَتِف�شَ �َشاأَ
َوَطَناً   �ِشَو�َك   َيُكوُن  َعنَك  َبِديا 

وطني عشقتك
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لملم���ت �أف���كاري م���ن بي���ن و�شائ���د �لقل���ق ورح���ت 
�أن  وحاول���ت  بالن���وم،  �لرغب���ة  بوتق���ة  ف���ي  �أرزمه���ا 
�أ�شتجم���ع خي���وط �لك���رى و�أن �أجمع هنيه���ات �لحلم 

في غفوة عين فما ��شتطعت.
وبع���د عر�ك مع �لنوم �لذي يحتل رغبات ج�شدي، 
وم���ا بي���ن �لقلق �لذي يطوف ف���ي �أرجاء دمي يممت 
وجه���ي �إل���ى �لق���ر�ءة لعلها تتع���ب عيون���ي فترهقها، 

فتخ�شع لم�شيئة �لنوم، فما ��شتجابت
ولم���ا عج���زت، ق���ررت �أن �أ�شت���ل م���ن بي���ن �لملفات 
�لقريب���ة  وعتباته���ا  ذ�كرت���ي  �أروق���ة  تم���اأ  �لت���ي 
و�لبعي���دة، �لحا�ش���رة و�لنائي���ة �شيئ���اً يبعدن���ي ع���ن 

�لتفكير فيك... نعم فيك �أنِت...
ز�وي���ة  كل  �إلي���ك،  قادتن���ي  �لذ�ك���رة  م�ش���ار�ت  كل 
فيه���ا تتزي���ن ب�شورت���ك... من كل رك���ن فيها تنبعث 
ر�ئحت���ك، تق���ف �أمام���ي �الآن كل لحظ���ة تحدثنا بها 
مع���اً، كل كلم���ة نب�شت به���ا �شفتاك �أمام���ي، كل لمعة 

ثغر ر�أيتها �أو �إيماءة عين لمحتها بك.
و�لمهرول���ة  �لمحت�ش���دة...  �ل�ش���ور  �آالف  و�أم���ام 
�أم���ام �لب���ث �لمبا�ش���ر �ل���ذي الينقط���ع ع���ن ذ�كرت���ي 
جه���دت الأرتب هذ� �لزخم �لهائل من �لمو�قف �لتي 
جمعتن���ا �أو �الأح���د�ث �لت���ي مررنا به���ا وطوقت روؤ�نا 
مع���اً. ورحت عبث���اً �أرتب زمنياً ق�شتن���ا، فر�ح دماغي 
ي�شتدع���ي �ل�شور �لمتتالية �لت���ي �لتقطتها لعينيك 

في غفلة منك وخزنتها في �أعماق وجد�ني.
وكل ه���ذه �لذ�ك���رة �لمتخم���ة ب���ك وح���دك... �الآن 
تق���ف مهزومة �أمام ق���ر�رك بالفر�ر منه���ا و�لتو�ري 

بعيد�ً في تخوم �لغياب. 
ورح���ت �أهج�ش ب�شوت منخف�ش: لم يجمعني بك 

�لزمن بل �لقدر �لذي قادنا للقاء.
ف���ي  �أوقعتن���ي  �ل�شب���ل  كل  ب���ل  عم���د�ً  �أحب���ك  ل���م 
�الأمني���ات  كل  ب���ل  طمع���اً  �أحت�شن���ك  ل���م  غر�م���ك، 
جعلت���ك تختبئين في �شدري. قاتلت كالفر�شان كي 
�أحظى بما ي�شبك يدينا معاً.وبذلت في حبك روحي 
حت���ى �آخ���ر رم���ق فيه���ا ك���ي �أف���وز بقبلة م���ن �شفتيك 
�لقرمزيتي���ن، و�شه���رت �للي���ل حت���ى �لهزي���ع �الأخير 
من���ه فم���ا نالن���ي �لن���وم بق�ش���ط وال قاربن���ي �ل�شه���اد 

بلقاء.
�أم�شي���ت ليلت���ي �أر�ق���ب �لقم���ر من���ذ �عتائه كبد 
�ل�شم���اء وحت���ى ت���و�رى خل���ف ح���دود �لف�ش���اء، فم���ا 
نل���ت من���ه رفة جف���ن �أو نظرة عت���اب، وكلم���ا حاولت 
ت�شّي���ده بي���ن يدي فّر بعيد�ً، وكلم���ا حاولت �أن �أدنيه 
عل���ى مقربة م���ن حدود �لب�شر كان يخرج من �أمد�ء 
�لروؤي���ة ويته���رب م���ن مقارب���ة �أ�شابع���ي �لمرتع�ش���ة 
�لمرفوع���ة نح���وه باالختف���اء خل���ف �لغي���وم �لعابرة 
وكاأنن���ي ب���ه يحاكي �أفعال���ك... �أو يتقم�ش دورك في 

حياتي.
م�شادف���ة...  �لطري���ق  يجمعن���ا  �أع���و�م  وبع���د 

فت�شرخين با�شمي: ...كيفك...؟
فيذه���ب �لجو�ب غ�شة ف���ي �ل�شدر ورع�شة ت�شري 
ف���ي �لقدمي���ن ت�شتعج���ان �له���روب و�ش���ر�ب يغل���ف 
�لذ�ك���رة �ل�شهيدة، كنت �أظنك مازلت تختفين خلف 
�لغي���وم محتجب���ة ع���ن �لروؤي���ة ... متذرع���ة بال�شفر 
�أو مدعي���ة م�ش���كاة م���ن غ���در �لزم���ن، لكن���ك هن���ا... 
ت�شيري���ن م���ع طفل���ك تعلمين���ه كي���ف يخط���و عل���ى 
م���د�رج �لحي���اة، و�أنا مازل���ت هائماً عل���ى وجهي �أ�شد 

�لوثاق و�أبتغي �ل�شفر.

يق���وم �لم�شع���وذون با�شتخ���د�م �لقطط �ل�شود�ء ف���ي �ل�شحر �الأ�ش���ود، ولطالما كانت في 
�الأ�شاطير �لقديمة رمز�ً لل�شّر و�لخر�ب. وبما �أنني من �لموؤمنين بالقوى �لخفية، �لتي 
تعم���ل م���ن ور�ء �ل�شت���ار وتح���رك �الأحد�ث في �لعال���م، فلو حدث �أن �شادف���ت في طريقي 
قط���ة �ش���ود�ء، فاإنني �أبقى متوج�شاً منها ط���و�ل �ليوم، على �لرغم من كل هذ�، فلقد كنت 
م�شطر�ً لزيارة بيت �أختي، �لتي عندها قطة �شود�ء ��شمها “كارليتا”. وفي �أثناء وجودي 
كنت �أالحظ �أن �لقطة تحدق في وجهي با�شتمر�ر، كما كنت �أ�شعر ببرودة غريبة تنتابني 
في ح�شورها، قد ال ت�شدق باأنني بد�أت �أقلل من زيارتي لبيت �أختي، من �أجل �أن �أتحا�شى 

نظر�ت قطتها.
كان لونه���ا �الأ�ش���ود وعيناه���ا �لزرقاو�ن �أكثر ما يخيفني ف���ي منظرها، ولقد ذكرت ذلك 
مرة الأختي، فاأُعجَبْت بكامي، وقالت لي: “�إن عينيها �شفر�و�ن”، ونادت �بنتها و�شاألتها 
ع���ن لون عيني قطتها، فاأجابته���ا �ل�شغيرة ببر�ءة: “�شفر�ء”، فاأدركت في لحظتها باأني 
�ل�شخ�ش �لوحيد �لذي يرى لون عينيها على حقيقتهما. �شعرت بهلع �شديد لعدة دقائق 
نتيج���ة الكت�شاف���ي �شحة نظريت���ي، ثم �شيطرت عل���ى �أع�شابي، وتظاهرت بع���دم �كتر�ثي 
له���ذ� �لج���د�ل. عندم���ا و�شل���ت �إلى بيتي كن���ت مرهقاً من نوب���ة �الأف���كار �لمت�شاربة �لتي 

مرت بخاطري.
ف���ي �إح���دى �لزيار�ت لبي���ت �أختي، جل�شت �لقط���ة �أمامي محدقًة ب���ي، فاأدركت لحظتها 
�أنه���ا تنظ���ر مركزة على �شيء ما خلف ظهري. عندم���ا عدت �إلى بيتي، جل�شت وحيد�ً �أمام 
�لم���ر�آة ف���ي غرفة �لن���وم، و�أطف���اأت �الأنو�ر ماع���د� ب�شي�ش �ل�ش���وء �لمت�شلل م���ن م�شباح 
�ل�شارع، وبد�أت �أحملق بالعتمة �لخافتة في وجهي على �لمر�آة. من دون �أن ترفَّ جفوني، 
بع���د ع���دة دقائق من �لتركيز، �كت�شفت خلفي وجهاً ي�شبه وجه���ي �إلى حدٍّ كبير، كان لونه 
�أبي����ش يمي���ل �إل���ى �الأزرق، و�شعرت لحظته���ا باأنفا�شه تدغ���دغ رقبتي، لم �أ�شع���ر بالخوف، 

الأنني كنت �أتوقع �أن �أجده خلفي. 
عندم���ا ذهب���ت �إل���ى فر��ش���ي للن���وم، �شعرت ب���اأنَّ هذ� �لظ���ل ي�شاركن���ي �ل�شري���ر، و�شعرت 
بب���رودة خفيف���ة تغطي كامل �لغرفة، وفي �أثن���اء طريقي �إلى عملي كنت �أ�شعر باأنه يم�شي 
�إل���ى جانب���ي، في ب���ادئ �الأمر حاولت �أن �أعت���اده، لكن بعد فترة بد�أت �أ�شع���ر باأنه ي�شاركني 
وج���ودي، �أخ���ذت �أفقد خ�شو�شيت���ي، �إنه يتابعني ف���ي كل مكان، مما دفعن���ي �إلى �لجنون. 
با�ش���رت �أ�ش���األ نف�ش���ي، �إل���ى مت���ى �أ�شتطي���ع �أن �أتحّم���ل ه���ذه �لم�شايق���ات؟ بع���د �أ�شبوعين 

�أ�شبحت على �أبو�ب �نهيار ع�شبي، فقررت �أنه ال بد لي من �لتخل�ش منه. 
لٌع على كل ت�شرفاتي، فه���و ير�فقني طو�ل �لوقت، لكنه حتى هذه �للحظة، لم  �إن���ه مطَّ
يتمك���ن م���ن �لدخول �إلى ج�ش���دي، لكي يعرف �أفكاري، �أم�شيت يومي���ن و�أنا �أ�شع �لخطة 
ف���ي دماغ���ي للتخل�ش من���ه. لما دخلت �لمطب���خ، �أخرجت بطيخة خ�ش���ر�ء و�شكيناً كبيرًة 
لك���ي �أقطعه���ا، وبينم���ا ب���د�أت �أح���زُّ ق�شرته���ا �لخارجي���ة �لخ�ش���ر�ء، دفع���ُت فج���اأًة �ل�شكين 
بي���دي �إل���ى خلفي، فوق كتفي �إلى ر�أ�ش �ل�شبح �ل���ذي ير�فقني، ف�شعرت باألم رهيب عندما 
�نغ���رزت �ل�شكي���ن ف���ي ظهري، وب���د�أت �لدماء ت�شيل بغ���ز�رة، وال �أدري كي���ف تحاملت على 
نف�ش���ي، فتوجهت م�شرعاً نحو بيت �لجي���ر�ن، وقرعت �لباب مقابل �شقتي، فحملوني �إلى 
�لم�شت�شف���ى، و�أُجريْت لي عملي���ة خياطة �لجرح، ثم جاء دور �ل�شرطة �لجنائية للتحقيق 
في �لحادثة. وفي �أثناء �أخذ �إفادتي، �شاألني �لمحقق: “كيف جرت �لكارثة؟”، فقلت له: 
ف�شاهدت رجًا �أ�شمر ق�شير�ً، لم �أ�شاهده من  �لتفتُّ  بالمطبخ،  وقوفي  �أثناء  في  “�إنني 
قبل في حياتي، يطعنني بال�شكين من خلفي، ف�شرخت من �الألم، فهرب �لرجل، وهرعت 
�إل���ى بي���ت �لجي���ر�ن”. ب���دت عامات �لده�شة على وج���ه �ل�شرطي، وكاأنه ل���م ي�شّدق كلمًة 

و�حدًة مما �أقوله، لكنه بالنهاية ختم �لمح�شر بعبارة: “ق�شية �شد مجهول”.

القطة السوداء

مصادفة المحطة األخيرة
 قصة: فاطمة البقاعي

  كتب: فرحان الخطيب
�إذ� كان���ت ق�شي���دة �لنث���ر تعن���ي فيم���ا تعني���ه ��شتك�ش���اف 
�لقي���م �ل�شعري���ة �لموج���ودة ف���ي لغ���ة �لنث���ر، و�حتو�ءه���ا 
���ور �لمّت�شمة بالكثافة و�ل�ّشفافية ب���اآن، �أظنُّ �أننا  عل���ى �ل�شّ
ناً  و�شلن���ا �إلى مبتغانا، و�أنْخن���ا َرْحلنا في و�حة ديو�ن )تَيمُّ
بال���ورد( لل�شاعرة �شعاد محم���د، �لف�شيح �الأرجاء بالمعنى، 
و�لمقت�ش���د بالمبن���ى، و�ل�شاه���ق باإيحاء�ت���ه �لمثيرة، وهو 
�ل���ذي  �شّكل �إ�شماماته �لوردية �لعابقة باأريج �لكلمات من 
ُجم���ٍل تزدحم في كثافته���ا، ولكنها �لكثاف���ة �لتي تلّمح عن 
لُة  �لب���وؤرة �ل�ّشعرية، لت�شت���دلَّ عليها ذ�ئقُة �لمتلق���ي �لموؤهَّ
ال�شت�شاغ���ِة عذوب���ة �لكام، وح���اوة ترميز�ت���ه �لو�م�شة، 
و��شت�شر�ف ما �ختباأ خلف �أ�شطرِه من �إ�شر�قاٍت ودالالت.

وف���ي )تيّمن���اً بال���ورد( �أر�ني ق���د عثرت عل���ى بغيتي فيما 
�أ�شرُت �إليه �آنفاً، ف�شعاد محمد لم تتورط بكتابة ق�شيدتها 
�إاّل بع���د �أن �متلك���ت �أدو�ته���ا، وتعاملت معه���ا ببالغ �النتباه 
و�لحذر، فلم تقرْب من �شياغة �أ�شاورها �إاّل وهي على عْلٍم، 
باأّنه���ا ل���م ُتفّرْط باأّي �ش���ذرٍة من �شذر�ته���ا، �إاّل و�شعتها في 
مكانه���ا �لائق بها ت�شكي���ًا وزخرفاً، وهي ال تجعلَك تقف 
كثي���ر�ً عل���ى باب ق�شيدته���ا، بل تقنع���ك وتغريك بالدخول 
�إل���ى فنائها، لتتجول في �أكنافها وتتمتع بجماليتها، ولكن 
بت���وؤدة، وعلي���ك �أاّل تت�شرع كي ال يفوتك بع����شٌ من �لفتنة 

�لمترّب�شة  بحو��شك كّلها.
ول���م �أَر �أن �شع���اد�ً تبه���رك ب�شفح���ات كثيرة م���ن ديو�نها 
بالحدي���ث عن �لع�ش���ق و�ل�شهر و�للهفة و�ل�ش���وق وجاذبية 
�لحبي���ب مث���ل �لكثي���ر�ت م���ن �ل�شاع���ر�ت �لمر�هن���ات على 
مث���ل ه���ذه �لمو�شوع���ة �لليلكّي���ة �الإغ���و�ء، ب���ل �إنه���ا تفت���ح 
�أغر�����ش و�أف���كاٍر عدي���دة، تم����شُّ  نو�ف���ذ �شاعريته���ا عل���ى 
جوه���ر �لنف�ش �الإن�شانية بكّليتها، وم���ا يحّفها من م�شاعر 
وم�شاغ���ل، ويت���و�زى عنده���ا �ل���ورد و�ل�ش���وك ف���ي عنايتها 
بغر�شهما في حقول �لكام، ك�شرور�ت في ب�شتنة �لتاأليف 
بال���ورد( بالعط���ر، بالجم���ال،  �لّرهي���ف، ولكّنه���ا و)تيمن���اً 
ب�شه���وة �لقب����ش عل���ى مفاتي���ح �لحي���اة، ت�شحبنا م���ن وهاد 
�لياأ����ش  مو�جعن���ا وو�قعن���ا �لمتعث���رُة خطو�ت���ُه، بحج���ارة 
و�لقن���وط، �إل���ى �لحل���م و�الأم���ل، عب���ر �لكلمة �لت���ي حاكت 
له���ا �شااًل مط���ّرز�ً بالماح���ة، و�شنعت لها غم���د�ً مزرك�شاً 
المت�شاقه���ا �شاع���ة �لحاجة، ونح���ن �ل�شع���ر�ء، نعيد �لخلق 
�لجمي���ل للحي���اة بمفرد�تن���ا، وهذ� م���ا �أوحت ب���ه �ل�شاعرة 
عب���ر مجاز�ت �للغة في �لبيان �لنا�شع، و�لبديع �لمده�ش، 
لعلن���ا  وغيره���ا،  و�النزياح���ات  و�لكناي���ات  و�ال�شتع���ار�ت 
فاء ما ��شتطعنا من �لح�شن على وجه هذه  ن�شاهم  في �إ�شْ

�الأر�ش �لمحت�شدة با�شتطاالت �لكثير من �لّت�شّوهات.
تتح�ش����ش �ل�شاع���رة ك���مًّ �لخ���ر�ب �لمتو�ش���ع عل���ى ه���ذه 
�الأر����ش، �لتي ن�شميه���ا �لوطن، فتندلع ناف���ورة ع�شقها له 
بفي����شٍ من �الأ�شئل���ة �لمخاتلة له، عّله���ا تطمئن ع�شافيَر 

�أحامها، باأننا لم نزْل على قيِد حياة، ت�شاأل: 
) جئناَك...

  خيُلنا دُمنا، وبدمعنا ندقُّ باَبَك...
  �أ�أنَت هنا يا �شّيَد �لَمقاْم...

  �أْم  كذبْت �لخارطة!!؟؟ 
  �أ�شاأُل عنَك �أبي...

  فيرفُع وجَهُه �شوَب �ل�ّشماِء الأجلْك...
  كع�شفوٍر �شرَب �أنيَنُه، و�شكَر �هلل...

  و�أُّمي عنَد رنيِن ��شمْك...
  ُتبّخُر �لّتلفاز...(.

َمة للكام، �لت���ي تبدو كاأنها �شاٌم  به���ذٍه �الأ�شطِر �لُمقدِّ
وتذكي���ر بالمحب���ة، ت�ش���دُّ �نتب���اَه �لوط���ن، لي�شتم���َع �إليه���ا 

بانتباٍه �أكبر، فتتابع �أ�شئلتها له:
)َفِلَم �شرقَت مناماتنا...؟

  وتت�شّهى �أوالَدنا كل�شٍّ لمَح �أيقونًة...
  كّنا كما ُخّيَل �إلينا بخير...

  ُكّنا، لنا بيٌت ولو من عتابا...
  وحيَن نناُم كّنا نتغّطى بحكايٍة...

  وكان لنا قمٌر، وليٌل، و�شحكاٌت مجهولُة �الأ�شباْب...
  ولكّنه���ا كان���ْت كافي���ًة لتُك����شَّ �لّتع���َب ع���ن قرميِدن���ا...( 

�ش2٥.
�إّن���ه حل���ُم �النتم���اء �إل���ى �لوطن، باأق���ّل �لمتطلب���ات منه، 
�لعادي���ة  �لمف���رد�ت  منح���ت  �شاعرتن���ا  �الأجم���ل،  ولكنه���ا 
�ألق���اً، وقّوَة �إيح���اء، وروعَة توهٍج عندم���ا جاورْتها لبع�شها 
�لتعبي���ر�ت  بق�شدي���ة مدرو�ش���ة، وعا�شدته���ا لماءمته���ا 
�ال�شتثنائي���ة، فتخّل���ق منه���ا �شم���ّو �لمعنى، ونبال���ة �لغاية، 
فكلم���ات مثل: »ك�ّش، �لتعب، عتابا، بيت«، كلمات عادية في 
معناه���ا �لقامو�شي �لمف���رد، ولكنها بهذ� �لتج���اور، َتجّمُل 

�لكام...
�لق�شي���دَة  جّم���رت  فق���د  �لج�ش���ورة،  �الأنث���ى  والأّنه���ا 
جّو�نّيُته���ا، و�أبرق���ت له���ا بتحياته���ا �لتعبيري���ة م���ن �شغاف 
ذ�ته���ا، لتعل���ن عنه���ا، �إنن���ي هن���ا، بكل م���ا �أوتيُت م���ن �أن�شنة 

وحياة، �أماَم �ل�ّشريك، �أمامَك، فاحذْر:
) يا رجًا كالحدث �لطارىء...

  ِفتنُتَك مثيرٌة للقلِق...

  قلِق َمْن فاجاأُه �لبحُر با مجد�ف...
  عيناي �شّو�نتان...

  وقلُبَك ُمحا�شٌر بماء �لو�شايا...
  و�إْن َتمْلملْت �شقاوتي �أو تنّف�شْت عناقيدي...

  تفرُّ عيناَك كع�شفوٍر د�همتُه م�شيدْة...
  كاَن ُم�شنياً �أْن �أحب�َش عْنَك جنّياتي كلَّها...( �ش 9.

هاهو �لتكثيف �ل���ذي تحّدث عنه �لنقاد، ولكنه �لتكثيف 
�شام���ي  يو�ش���ف  �لناق���د  �إلي���ه  �ألم���َح  �ل���ذي  �ال�شت�ش���ر�ري 
ُه، �إاّل بع���د �أن تق�ّشَر �للفظ  �ليو�ش���ف، و�ل���ذي ال يمنحك لبَّ
عنه ب�شكين حذ�قتك، والأّن �شعاد�ً موؤمنٌة بالو�قع �لذي ال 
ف���كاك منه مع �لرجل، فهي تجيد ه���ّز �لورد، كما تحّب �أن 

تتيّمن به، تخاطبه: 
)�ألْم ياأِتَك حديُث �لمطْر...

  ما من �مر�أٍة �قتلعْت �لبحَر من �شرو�شه...
  ورمتُه �أماَم �لّرجل...

  فاكتفى ِبَعّد �ل�ّشمك...
  �إاّل ومات ظامئاً، و�شارْت هي غيمة...( 1٥.

هاه���ي �لجمل���ة �ل�شعرّي���ة بذ�ته���ا، و�لمعرو�ش���ة للخل���ق 
�أجمعين.

و)تيمنا بالورد( غنيٌّ باأفكاره، وثرٌّ بمو�شوعاته، ويحول 
�لوق���ت بينن���ا وبين َفْرِد كّل �أغر��ش���ه، ولكننا نحاول قطف 

ما تي�ّشَر من حد�ئقه في هذه �لقر�ءة.
والأّن م���ن بو�ع���ث ق�شي���دة �لّنث���ر �لّتم���رد عل���ى �ل�ّشائ���د، 
وخ���رق �لماألوف، و�ّتباع �لحد�ث���ة، �أرى �أن �شاعرتنا رغبت 
ف���ي �أن تدل���ي بدلوه���ا في مو�ش���وع �ل�شعر و�للغ���ة بمقطع 

الفٍت، تقول:
)�أعتذُر من �أجّنِة �لمعاني...

  حيَن �ن�شغلُت بم�شابيح �لّتاأويل...
  في ليِل �للغِة...

  فاأغاَر علّي �لّنحاُة...
  و�شرقو� �أحرفي �الأولى...(. 

�لق�شي���دة  و�بنته���ا  ذ�ته���ا،  م���ع  �لمن�شجم���ٌة  و�ل�شاع���رة 
�لنثري���ة �لم�شاك�ش���ة، كان ال ب���ّد له���ا و�أن تلق���ي حج���ر�ً في 
برك���ة �لعاد�ت و�لتقالي���د �لتي تحّد من �نطاقتها بحّرية 
م�شته���اة، فتوّج���ُه حزم���ًة ناف���ذًة م���ن �شع���اع روحه���ا عب���ر 

�ِشعرها، الختر�ِق �إرٍث تر�ه البثاً، وال حاجة له، تقول:
)�أخاُف �أن �أقوَل �أحبُّك...

  الأ�شباب تتعلق بوحمة من عائلة �لخجل...
  ن�شيها �لّزمان حين رحل مع �أهله...

  كاأْن تجفُل غز�لُة �لخجل من �أيكة قلبي...
  وال تدعوها قباُب يديك �إلى �لمبيْت...

  ولدو�عي �ل�شامة...
  �أنا ال �أحّبك... ال �أحبك...

  وكم يكذُب �لع�شاق...( �ش 64.
ولكث���رة م���ا ي�شيره���ا ه���ذ� �ل�شع���ور �لقاب���ع ف���ي ذ�ته���ا، 
و�ل���ذي م�ش���دره �لمجتمع �لم�ش���دد فوه���ة �نتقاد�ته د�ئماً 
�إل���ى غ���ز�الت �الأنث���ى �لطامح���ات �إل���ى �ل�شرود ف���ي �شهوب 
�النعت���اق، نر�ها د�ئم���ة �الحتجاج، �الحتج���اج �لذي يظهر 

قيمة �الأنثى �لحقيقية، تقول:
)�أحتاج وقتاً خارج �لزمن...

  الأهيَل �لزمن على كل �لم�شل�شات...
  �لتي �أُ�شند �إلّي فيها دوُر �ل�ّشاعة...

  ووقت���اً الأنه���َب كلَّ �شج���ر �ل�شع���ر �لَم�ش���اع �ل���ذي زرع���ُه 
�ل�شابقون...

  و�أزرع با�شمي ق�شيدة بعنو�ن...
  »�لق�شيدة �أنثى«

  لو �ختلْت بالموِت الأن�شنْتُه...( �ش 8.
�لمف���رد  بالمف���رد،  ي�شي���ق  �لزم���ن  ب���ل  �لوق���َت  والأّن 
�الإن�ش���ان، ف���ا بد م���ن مهادنة �الآخ���ر، فالحي���اة جمعتهما 
عل���ى �شبي���ل �لغاي���ة، وعليهم���ا �أن يتقنا فّن �لو�ش���ول �إليها 
بالو�شيل���ة �لمنا�شب���ة، وق���د تنّبه���ت �شاعرتنا �إل���ى محطات 
كثي���رة توؤهلهم���ا ليكونا معاً، فالرجل في حل���م �لمر�أة كنٌز 
ال تفري���ط ب���ه، ولكنه���ا ال تعت���رف ب���ه �إاّل بع���د �أن تقلل من 

طموحاته �لم�شتعلية تجاهها، تقول:
)�أيها �لمو�شوُم بال�شعود...

  ما عاَد �لّربُّ يتلّقى طلباِت نبّوة...
  كان باإمكانك �لفوز ب�شحكتي...

  على �شبيل �لتر�شية...
  والأّني �شرفُت حزنَي �لمق�شوَم لي ُم�شبَّقاً...

َوَرك، كُمر�ٍب يتح�ش�ش كنوَزُه...( �ش 10.   ها �أنا �أقّلُب �شُ
ب���د�أت،  وكم���ا  �لق���ر�ءة  ه���ذه  نهاي���ة  ف���ي  �لق���وَل  �أُجم���ُل 
�شع���اد محم���د ت�شتف���زُّ وت�شتنفُر جم���اَر �للغة ب���كّل مج�ّشات 
�شاعريته���ا، لتقن����ش طريدتها �لق�شي���دة، وتنفخ فيها من 
روحها روحاً �أخرى ولكنها خ�شر�ء، قابلة للتعاطي مع كل 
�أوج���ه �لجمال، عبر ديو�نها )تيمناً بال���ورد( �لمربك لمن 

ال يتيمن بورد وعطر وبهاء �شعرها.
�شع���اد محم���د، متمنّي���اً ل���ك مزي���د�ً م���ن �الأل���ق و�لعطاء 

و�الإبد�ع...

ديوان )تيّمناً بالورد( للشاعرة سعاد محّمد
شعرّية الفتة في قصيدة نثرٍ غير مهادنة

رئي����ش �تح���اد �لكتاب �لع���رب �لدكتور محم���د �لحور�ني  
و�لمكتب �لتنفيذي ومجل�ش �التحاد ينيبون عنهم �الأديب 
توفي���ق �أحمد نائب رئي�ش �التح���اد وهيئة �لمكتب �لفرعي 
ف���ي  حم���اة وع���دد م���ن �أدب���اء �لمنطق���ة ظهر ي���وم �لجمعة 
�لم�شادف في �الأول  من ني�شان لعام 2022 بزيارة �الأديبين 

:
فاديا غيبور ورفعت عطفة في م�شياف، �للذين يعانيان 
م���ن مر����ش �ألم بهم���ا وتمنى �لجمي���ع �ل�شح���ة و�ل�شامة 

و�لعافية لاأديبين �لعزيزين.
�ش���ارك ف���ي �لزي���ارة مدي���ر ثقافة حم���اة �الأ�شت���اذ �الأديب 

�شامي طه ومعاونه �لمهند�ش مجد حجازي.

 زيارة األديبة فاديا غيبور
 و األديب رفعت عطفة

�إلى �أين �لم�شي يا رفيقة دربه؟ 
يخج����ل م����ن نف�ش����ه �ل�شوؤ�ل، ل����م يفكر� �إلى �أين يك����ون �لم�شير قبل �أن ي�ش����د� �لرحال، يطول 

�لطريق بهما وهامتهما ال تحنيهما �لجبال. 
�أين هما من غٍد قادم؟ 

باالأم�����ش كان����ا ف����ي مملكتهم����ا يتربع����ان على عر�شهم����ا ياأم����ر�ن وينهيان، وقد ج����ارت �شنو�ت 
�لدهر عليهما، عاندتهما ظروف �لحياة.

م����ا ع����اد� يج����د�ن لنف�شيهم����ا مكاناً وقد ف����رغ �لع�ش من فر�خ����ه عندما ��شت����د عودهم ونبتت 
�أجنحتهم فحلقو� بها بعيد�ً، وكل بات ي�شعى في مناكبها. 

وحيدين باتا ي�شير�ن وال يدري كل منهما �إلى �أين �لرحيل؟ 
ي�شير بها وت�شير به درباً ال ي�شلهما طالما �فتر�شاه في عهد �ل�شبا هي قامة �ل�شنديان وهو 
يظللها بحنانه... كّل منهما يتكئ على عكازه، يخجان من بوحها كلمات �الألم ونطقها �الآه. 

كانا باالأم�ش منارة ت�شيء بيتهما �ل�شغير. 
�الأم �لمن�شغل����ة �أكث����ر �أوقات �لنه����ار، تق�شيه ما بين طهو وتنظيف وغ�شيل، بينما هو ياعب 

هذ� ويناغي ذ�ك. 
�أطف����ال بعمر �لزه����ور يلعبون في �شاحة �لبيت ويرتعون ي�شنع م����ن نف�شه طفًا ويجاريهم 

للعب، وهم ينظرون �إليه بعجب! 
ل �لم�شتقبل �إل����ى قطع �أور�ق  يكت����ب له����م حو�ر�ً مط����واًل ير�شم من خاله م�شتقبله����م، يحوَّ
�شغي����رة ويرميه����ا على �الأر�ش وعلى كل منهم �أن يلتقط حظه ون�شيبه، وربما م�شتقبله، وقد 
�شنع من �الأوالد د�ئرة �شغيرة وهو يتو�شطهم و�بت�شامة عري�شة يتغنى فيها �لفرح وترق�ش 

�ل�شعادة طرباً على �إيقاعها، ثم يوزع �الأدو�ر. 
�أن����ت ��شح����ب ورقة م�شتقبلك، و�أنِت كذلك، نع����م كّل يحمل ورقته �شنعّد �إلى �لع�شرة وبعدها 
نفتح �الأور�ق... وينتهي �لعّد ويفتح �لم�شتقبل �أمام كل طفل فيهم ويهتف �الأب بفرح، تخرج 
�الأم لتناظره����م وق����د و�شل����ت قهقهاته����م �إل����ى م�شامعه����ا كنغم����ة مو�شيقي����ة عذب����ة طربت لها، 

تتب�شم وتقفز �ل�شعادة من عينيها، ثم تعود �إلى عملها وهي تتمتم بكلمات لي�شت كالكلمات. 
يهتف �الأول:

-�أنا �شاأ�شبح طبيباً 
و�لثاني:

- و�أنا �شاأ�شبح �شابطاً
وتهتف �لفتاة بفرح:

-و�أنا معلمة 
و�الأخيرة: 

- و�أنا �شاأكون مهند�شة 
ينته����ي �لنه����ار ولعب����ة �لم�شتقب����ل ال تنته����ي، ث����م تجمعهم مائ����دة �لحب وقد فر�ش����ت بما لذ 

وطاب. 

تر�قبهم �الأم وهم ياأكلون وعلى عادتها ت�شدي لهم ن�شائحها بكل محبة: 
-ُبن����يَّ ال تح����ِن ظه����رك و�أن����ت ت����اأكل ه����ذه ع����ادة �شيئ����ة فللمائ����دة �آد�ب علين����ا �أال نتجاوزه����ا، 

وتخاطب �الآخر: 
-على ر�شلك ال ت�شرع بتناول �لطعام عليك م�شغ ما تاأكله جيد�ً كي ال يتع�شر ه�شمك. 

ُبنيَّتي: 
- لماذ� ال تاأكلين هيا هيا تناولي طعامك �نظري �إلى نف�شك فاأنِت �شعيفة �لبنية!

تحثه����م عل����ى �الأكل جي����د�ً، تم�شح ف����م �ل�شبي وتربت عل����ى كتف �لبنت، ينته����ي وقت �لطعام 
وال تاأكل فقط كان يكفيها �أن ياأكل �الأوالد، ثم تجمع �ل�شحون وت�شاعدها �لبنات، وتغرق في 
�لمطب����خ م����ن جديد ما بي����ن تنظيف وترتيب، لتع����ود بعد تعبها �لطويل بال�ش����اي و�لمك�شر�ت 
وتجمعه����م �شه����رة لي�شت بطويلة لمتابع����ة �لم�شل�شل �ليومي على �ل�شا�ش����ة، ثم تنتهي �لحلقة 
فتحثهم على �لذهاب �إلى غرفهم وقد حان وقت �لنوم. ثم ت�شير خلفهم لت�شع كل و�حد في 
فر��ش����ه وتدث����ره جيد�ً وتطبع على خده قبلة ما قبل �لن����وم كما كل ليلة، وقبل خروجها تقف 
بع�����ش �لوق����ت لتتاأملهم و�بت�شامة يغمره����ا �لعطف و�لحنان ترت�شم عل����ى ثغرها �لذي يقطر 

عذوبة، تطلب من �هلل في �شرها �أن يحر�شهم بحماه ويرعاهم بظله، �أينما كانو� وحلو�...
فقلبها �لكبير وطن يت�شع لهم جميعاً.. 

�شرقتها �شنو�ت �لعمر... 
�لطبيب في �شفر، و�ل�شابط يجوب معارك �لحياة ما بين هنا وهناك. 

و�لمعلم����ة تزوج����ت و�بتعدت ع����ن �لمدينة، و�لمهند�شة ما عادت تج����د �لوقت �لكافي لتكون 
معهما،

فرغ �لمنزل من �الأوالد. ماتت فيه روح �لحياة �لتي كانت تماأ �أركانه وبهتت �لبهجة تماماً. 
 وحيدي����ن �أ�شبح����ا وق����د نالت �شن����و�ت �لدهر منهم����ا و�أهلكهما �لتعب، كل ي����وم يخرجان في 

نزهة، �أو هو هروب من �لوحدة �لتي ي�شعر�ن بها، ي�شير�ن في دربهما �لطويلة... 
ينظ����ر �إليه����ا و�بت�شام����ة حنون����ة ترت�شم على وجه����ه �لذي نال من����ه �لكبر، ف����كل تجعيدة في 

وجهه تروي حكاية عمره، وماذ� يقول؟ 
فبريق �لعين يخاطب عجزها، و�شنو�ت غادرتهما وقد �شرقت منهما ربيع �ل�شباب. 

-ق����ف ي����ا عمر لحظ����ة الأتاأمل وجهها �لحان����ي، يا رفيقة �أجم����ل �شنو�ت �لعم����ر ��شتندي على 
����ع حملك �ل�شاح����ر ففوقك طهر  جبل����ك كعو�شج����ة تنحن����ي عل����ى ظلها، و�أنت ي����ا طريق ال ُت�شيَّ

�الأنقياء. 
ثم يطاردهما �شعال �لعمر فينتبهان، يتكئ على عكازه و�لنب�ش في �أ�شاعه يحاكيها. 

ه����ذ� قلب����ي �أ�شيع����ه بي����ن يديه����ا �أنث����اي �الأبدي����ة بطع����م �الأقح����و�ن وو�ش����وح �ل�شم�ش ي����ا عمر 
�قترب... 

فترد عليه وربما تخاطب دربها:
ال... ال تنتِه يا درب في �لمحطة �الأخيرة ماز�ل في �لعمر بقية. 



1430/4/20 هـ

 الكتب هي ثروة العالم المخزونة و أفضل إرث لألجيال و األمم

هنري ديفد ثورو

أخبار ونشاطاتشعر

10
أخبار ونشاطات

11
العدد: »1770« األحد2022/4/10م- 9 

رمضان 1443هـ
العدد: »1770« األحد2022/4/10م- 9 

رمضان 1443هـ
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فنسنت ستاريت

بالرغ��م م��ن جب��روت الأده��ار... وطواغي��ت الطغاة... 
وب��كل الع��زم العات��ي والطم��وح الواع��ي وري��ادة اله��دف 
�ش��هقتها  ع��ن  م��ان  الزَّ باب��ُل  اأعلن��ت  الم�ش��عى،  وب��راءة 
م��ا  اأنه��ا  للعالمي��ن  لتعل��ن  ع�ش��رة،  الحادي��ة  التا�ش��عة، 
��ور وحا�شن��َة الآله��ة وموئ��َل الح�شاراِت  زال��ت م�شع��َل النُّ
 ومعق��َل الثقاف��ات عل��ى اأع��رق واأعت��ق اأر�ش: الع��راق...
ه��ل قلت اأحد ع�ش��ر؟ بلى... وما اأدراك م��ا اأحد ع�شر اإل 
اثنتي��ن قاتمتي��ن من كورون��ا و�شره��ا الم�شتطي��ر، ليكون 
تدارُك الأفالك وتدبيُر الأقدار فت�شبَح ن�شخته التا�شعة، 
هي هي الحادية ع�شرة بالعد والتمام والكمال لت�شفر عن 
��ُع �شم��اَء العالم م��ن بابل...  اأح��د ع�ش��ر قم��رًا بابليًا ر�شَّ

تح��ت وط��اأة �شح��ر ل اأع��رف مبعث��ه بالتحدي��د، �شعي��ُت 
تتنف���ُش  من��ي  روٍح  �شهق��ِة  كلُّ  ف�شري��ُت فعرج��ُت، حي��ُث 
غب��اَر َطْلِعه��ا، وعبي��َر تراِبه��ا، وتب��َر عراقته��ا، واأ�ش��واُت 
الإن���ش والج��ان ته��ُزُج عل��ى وق��ع القادمي��ن اإل��ى "�ش��ارع 
الموك��ب"، وكاأنَّ حموراب��ي ونبوخ��ذ ن�ش��ر وغيره��م م��ن 
كهن��ة الب�شرية الآله��ة، ينُظُرون بزهٍو اإل��ى هذا الزحف 
ق��ارورة  باب��ل  حي��ُث  اإل��ى  ���ش،  المقدَّ العالم��ي  الثقاف��ي 
 العطر، وم�شتودع �ش��رِّ الجمال، و�شانعة اإك�شير الخلود...
بي��ن  ت�شي��ر  اأن��ك  يعن��ي  الع��راق،  اأر���ش  ت�شي��ر عل��ى  اأن 
اأجي��ال من القام��ات التي نبتت و�شمخ��ت فكانت كبا�شقات 
نخل��ه... حي��ث م��ا يختزن��ه العق��ل وم��ا تنط��وي علي��ه 
 الذاك��رة وكاأن��ه قط��رة م��ن بحر ه��ذا التاري��خ العظيم..
قل��ت ف��ي روح��ي: كي��ف �شتك��ون ه��ذه الأر���ش البابلية، 
وه��ل  لحدائقه��ا،  دار�ش��ًا  اأث��رًا  �ش��اأرى  حق��ا  وه��ل 
وم��الأت  الألب��اب  �شح��رت  الت��ي  زينته��ا  اأط��الَل  �ش��اأرى 
�شه��ي  غام���ش  ب�شح��ر  والوج��دان  التاري��خ  �شفح��ات 
يبرحه��ا؟ ل  النف���ش  م��ن  ق�شي��ة  اأماك��َن  ف��ي   ير�ُش��ُخ 
واأطالله��ا  م��ان،  الزَّ عي��ن  ف��ي  كح��ل  غباره��ا  الت��ي  ه��ي 
الدار�ش��ات ق�ش��وُر �شح��ٍر ح��الل، وموائ��ُد خياله��ا فيها ما 
ل��ذ وط��اب م��ن حكاياته��ا واأ�شاطيره��ا واأ�ش��رار بهجته��ا 

مالحمه��ا؟ و�شي��ر  حكمته��ا   وعناقي��د 
نومه��ا،  ف��ي  كال�شائ��رة  كن��ت 
واأج��زم  اأوؤم��ن  المجذوب��ة،  الماأخ��وذة  الم�شح��ورة 
باأنن��ي ذات ي��وم ع�ش��ُت وم�شي��ُت وم��ررُت به��ذا الم��كان، 
ال�شابق��ات... حيوات��ي  اإح��دى  م��ن  للحظ��ات   ول��و 
اأكثر من مائة �شخ�شية محلية وعربية ودولية وعالمية، 
ليال��ي  واأ�ش��اءت  الملكي��ة،  باب��ل  �شج��ادة  عل��ى  م�ش��ت 
�شعره��ا، و�شه��رات فنه��ا وطربه��ا، وع�ش��رات ال�شخ�شيات 
الفكري��ة والم�شرحي��ة والأدبي��ة وال�شينمائي��ة من كبار 
الحا�شري��ن،  عق��وَل  اأ�ش��اءت  التج��ارب  واأه��م  النج��وم 
ف��ي  انتظم��ت  للكت��اب  الن�ش��ر  دور  ع�ش��رات  ع��ن  ف�ش��اًل 
معر�شها الدول��ي الأول للكتاب، حي��ث تعتبر هذه الدورة 
للمهرج��ان ه��ي درة ُن�َشِخ��ِه ال�شابق��ات كم��ًا وكيف��ًا ونوعًا 
المهرجان��ات  المهرج��ان عل��ى لئح��ة  ب��اإدراج  متوج��ًة 
العالمي��ة... اليون�شك��و  منظم��ة  قب��ل  م��ن   العالمي��ة 

هن��اك، عل��ى منابره��ا و�شا�شاته��ا ومدرج��ات جامعاته��ا 
وم�شرحه��ا البابل��ي الكبي��ر، تالق��ت الأف��كار والثقاف��ات 
الإب��داع  كان  حي��ث  الأجي��ال  والتق��ت  العالمي��ة، 
ال�شينمائ��يُّ  ف��كان  للم�ش��اركات  الختي��ار  رائ��ز  ه��و 
الم�شرح��يِّ  جان��ب  اإل��ى  المخ�ش��رُم  والروائ��يُّ 
ومحلي��ًا وعربي��ًا  عالمي��ًا  المائ��ز  وال�شاع��ر  ��ابِّ   ال�شَّ

باأبن��اِء  اهتماُمه��م  المهرج��ان  لمنظم��ي  يح�َش��ُب  كم��ا 
اأو  ذك��رت،  كم��ا  ال�شب��اب  �ش��واء  المبدعي��ن،  م��ن  باب��ل 
وباب��ل  والحل��ة  الع��راق  اأر���ش  غ��ادروا  مم��ن  العمالق��ة 
باك��رًا لأ�شباب �شتى تعود لعهود غاب��رة، فاأتى المهرجان 
ع��ادوا  منه��ا،  خرج��وا  الت��ي  �شرو�ِشه��م  اإل��ى  ليعيَدُه��م 
كب��ارًا موهب��ة ونتاج��ًا وتجرب��ة ليقول��وا اإن الثقافة هي 
الكلم��ة الجامع��ة الموؤلف��ة للب�شري��ة، فلتع�ش اإل��ى الأبد 
الثقاف��ة والأدب والف��ن فه��م الخال��دون وه��م الباق��ون 
وال�شرائ��ر. وال�شمائ��ر  ال�شع��وب  تحي��ا  فق��ط   وبه��م 

الكب��ار،  ن�شخ��َة  المهرج��ان  م��ن  الن�شخ��ة  ه��ذه  تعتب��ر 
��َع اأدوني���ش �شماَءه��ا في الي��وم العالم��ي لل�شعر  حي��ث َر�شَّ
تاأريخي��ة  تاريخي��ة  وكلم��ة  الأهمي��ة  بالغ��ة  بتحي��ة 

قائ��اًل: مع��ًا  والمهرج��ان  والحقب��ة  اللحظ��ة   توث��ق 
""ال�شديقات والأ�شدقاء، اأحييكم واحدًا واحدًا واأحيي 
القائمي��ن على مهرجان بابل للثقاف��ات والفنون العالمية 
 �شاكرًا دعوتهم الكريمة للم�شاركة في دورته التا�شعة...
جمي��ع  ف��ي  المبدعي��ن  عب��ره  اأحي��ي  اأن  ل��ي  ا�شمح��وا 
الذي��ن  اأولئ��ك  وبالأخ���ش  كل��ه،  العال��م  ف��ي  الميادي��ن 
طوف��ان  طوفاني��ن  بي��ن  الع�ش��ر  ه��ذا  ف��ي  يعي�ش��ون 
والإب��ادات. الخ��راب  وطوف��ان  القاتل��ة   الح��روب 
ال��ذات  بي��ن  عربي��ًا  ج�ش��رًا  المهرج��ان  ه��ذا  ف��ي  اأج��د 
احتف��اء  الأف��ق  وا�ش��ع  التطل��ع  عال��ي  ج�ش��رًا  والآخ��ر 
م��ن  انطالق��ًا  عمل��ت  الت��ي  تل��ك  واإبداعات��ه  بالإن�ش��ان 
عل��ى  عمل��ت  المتو�ش��ط  لحو�شن��ا  الم�شرق��ي  الحو���ش 
الك��ون  م�شت��وى  عل��ى  الإن�شاني��ة  للح�ش��ارة  التاأ�شي���ش 
فل��ول ه��ذه الإبداع��ات لم��ا كان لتاري��خ الإن�ش��ان ه��ذا 
المعن��ى الح�ش��اري الكون��ي، وف��ي ه��ذا الم�شت��وى يمك��ن 
الق��ول اإن ه��ذه الإبداع��ات ف��ي ه��ذه المنطق��ة العربية 
م��ن العال��م لي�شت مج��رد جزء م��ن التاريخ واإنم��ا التاريخ 
 ف��ي �شورت��ه الإن�شاني��ة العلي��ا ه��و نف�ُش��ُه ج��زٌء منه��ا"
 وبعده��ا ق��راأ مقاط��ع م��ن ق�شيدت��ه ال�شهي��رة "الوق��ت"

كلمة حق اأثبتها للتاريخ:
ل��م يك��ن عم��اًل موؤ�ش�شاتيا ًر�شمي��ًا بمعنى الكلم��ة، فلو كان 
كذل��ك لم��ا كفى اأن ت�شطل��ع به ث��الث وزارات على الأقل، 
ول يمك��ن اأن َنْعِزَي ل�شخ���شٍ بعينِه اإخراَج المهرجان على 
ه��ذا ال�شكل، لك��ن الحقَّ اأن نخبة من اأهال��ي الحلة وبابل، 
وم��ن اأه��م نخبه��ا الثقافي��ة م��ن �شي��خ الخطاطي��ن ال�شيد 
ح�شام ال�ش��اله، واأبنائه واأهل بيت��ه المثقفين المتنورين، 
واأذك��ر ال�شيد عم��ار ال�ش��اله المثقف المو�شوع��ي الأديب 
والمترج��م، اإل��ى اأع�ش��اء اللجن��ة المنظم��ة م��ن نخب��ة 
اأهال��ي بابل والحلة ومن �شتى طيوفها الثقافية متطوعين 
م�شتبقي��ن اإلى العمل واإنجاح��ه والذين كانوا على م�شتوى 
م��ن الوعي اأن حول��وا الحلم اإل��ى واقع فكان��ت بابل قبلة 
الثقافات والفنون والإبداعات من كلِّ �شوٍب في العالم... 
واأذك��ر الأديب حام��د الجبوري والفن��ان وديع الخزرجي 

خمائ��ل  والدكت��ورة 
والم�ش��ور  ال�شم��ري 
ال�ش��اله  جعف��ر 

العدي��د  وغيره��م 
العراقي��ة،  والأدبي��ة  الثقافي��ة  القام��ات  م��ن  العدي��د 
ومدي��ره  المهرج��ان  لرئي���ش  يحم��د  نف�ش��ه  وبالوق��ت 
ومخطط��ه ومدب��ره الأدي��ب وال�شاع��ر د.عل��ي ال�ش��اله، 
��ة الج�شيم��ة، الخطي��رِة الوع��ِي  ا�شطالُع��ُه به��ذه المهمَّ
واإنج��از  التوقي��ت  ف��ي  الدق��ة  والبالغ��ة  والأهمي��ة، 
كاف��ة... العال��م  اإل��ى  الح�شاري��ة  الر�شائ��ل   وبع��ث 

ل�شع��ب  وامتنان��ي  وعرفان��ي  تقدي��ري  اأثب��ت  كم��ا 
بال�شمي��م  ال�ش��وري  العرب��ي  ال�شع��ب  �شقي��ق  الع��راق 
ال�شياف��ة  وك��رم  ح�ش��ن  عل��ى  الأزل  اإل��ى  الأب��د  وم��ن 
العام��رة  المفتوح��ة  والبي��وت  الرح��ب  والقل��ب 
والح�ش��ارات  بالحي��اة  جدي��ٌر  مثق��ٌف  �شع��ٌب  بالمحب��ة، 
 والأمج��اد، �شع��ٌب ي�شتح��ق كل ج��دارة العي���ش والإب��داع
جهي��د  جه��ٌد   ،2022 لع��ام  بن�شخت��ه  باب��ل،  مهرج��ان 
ال�شك��ر  حلق��ات  حول��ه  وتعَق��ُد  الم�شاع��ُل  ل��ه  ُتوَق��ُد 
عراقي��ة  مولوي��ة  ثقافي��ة  ب�شوفي��ة  والعرف��ان 
الزم��ان.... انق�ش��اء  حت��ى  اآ�شوري��ة   بابلي��ة 
�َشَعَر  َر و�شارَك  "كلن��ا بابليون"... حقًا... فكلُّ م��ن َح�شَ
 ف��ي ق��رارة نف�ِش��ِه باأنَّ��ُه بابل��يُّ اله��وى عراق��يُّ الُجُم��وح.

تل��وُت  جزاأي��ن،  عل��ى  ال�شعري��ة  م�شاركت��ي  هن��ا  "اأثب��ت 
خالله��ا بطاق��ة تحي��ة و�شكر م��ن رئي���ش اتح��اد الكتاب 
الع��رب ف��ي �شوري��ة د. محم��د الحوران��ي اإل��ى المهرجان 
الع��رب  والمثقفي��ن  علي��ه  والقائمي��ن  ومنظمي��ه 
والأجان��ب، حي��ث كان��ت الم�شارك��ة ال�شوري��ة حا�ش��رًة 
 مائ��زة ف��ي الف��ن والغن��اء وال�شينم��ا وال�شع��ر والفك��ر"

مهرجان بابل.. الحضارات والمستقبل

�أق���ام ف���رع حل���ب التحاد �لكت���اب �لع���رب فعالية 
�أدبية �شارك فيها:

�الأديب محمد �أبو معتوق
�الأديبة �بتهال معر�وي
�الأديب جوزيف نا�شف

�الأديبة �ش���ها جودت �أمينة �شر فرع حلب التحاد 
�لكتاب �لعرب قدمت �لم�شاركين في �لفعالية

وذل���ك في مق���ر �لفرع �التحاد - �ش���ارع بارون - 
يوم �ل�شبت 9 / 2022/4

فعالية أدبية في حلب

��شت�ش���اف فرع دم�شق التح���اد �لكتاب �لعرب، �لثاثاء �ل� )29( من �آذ�ر، جل�شة حو�رية 

ح���ول يومي���ات »جد�ري���ات �ل�شم�ش«، لاأديب���ة �الإعامية نهل���ة �ل�شو�ش���و، بح�شور رئي�ش 

�تح���اد �لكت���اب �لع���رب ف���ي �شوري���ة: د.محم���د حور�ن���ي، ونائب���ه �أ.توفي���ق �أحم���د، وع�شو 

�لمكت���ب �لتنفي���ذي د. جابر �شلمان، ورئي�ش فرع دم�شق التحاد �لكتاب �لعرب: د.�إبر�هيم 

زع���رور، وع�ش���و هيئ���ة ف���رع دم�شق �أ.�أحمد خ���ّد�م �ل�شروج���ي، وعدد من �أع�ش���اء �التحاد، 

و�الإعاميين، و�لمهتمين، و�الأ�شدقاء، و�لمتابعين.

ت�شّمن���ت �لجل�شة: حديث �لنا�شر عفر�ء هدب���ا عن رحلة �الإ�شد�ر من �لمخطوط �إلى 

�لمطب���وع، تلتها قر�ءة نقدية في مجموعة )�ل�شو�شو( �لق�ش�شية )طقو�ش موت وهمي( 

للدكت���ورة ريما دي���اب )�أمين �شر فرع �لقنيطرة التحاد �لكتاب �لعرب(، ثم حديث وحو�ر 

)�ل�شو�ش���و( ع���ن تجربته���ا ف���ي �إ�شد�رها �الأح���دث: يومي���ات )جد�ريات �ل�شم����ش(، �لذي 

جاءت ن�شو�شه �ل� )103( بين �الأدب و�ل�شحافة على حد �شو�ء.

�ختتم���ت �لجل�ش���ة )�لت���ي �أعّدها و�أد�ر حو�ره���ا: �الإعامي مله���م �ل�شالح( بمد�خات 

�ل�ش���ادة: د.محم���د �لحور�ن���ي، �أ.توفيق �الأحم���د، د.�بر�هيم زعرور، د.ه���زو�ن �لوز )وزير 

�لتربي���ة �ل�شاب���ق(، �الإعامي���ة نهل���ة كام���ل، �ل�شي���دة لين���ا كنام���ة، �لعقيد فر�����ش �شيحه، 

و�لت�شكيلي موفق مخول.

جلسة حوارية حول يوميات »جداريات الشمس«، لألديبة اإلعالمية نهلة السوسو

ق���ام �الأ�شت���اذ توفي���ق �أحم���د نائ���ب رئي����ش �تح���اد �لكت���اب �لع���رب، 
ير�فق���ه �أع�ش���اء �لمكت���ب �لفرع���ي في �لاذقي���ة و�لمكت���ب �لفرعي 
بع���د �جتماعه���م  �أع�ش���اء �التح���اد  �لرق���ة، و ع���دد م���ن  لمحافظ���ة 
ف���ي مق���ر ف���رع �التح���اد بالاذقي���ة و مناق�ش���ة بع����ش �لم�شتج���د�ت 
�لمتعلق���ة باأن�شط���ة �التح���اد وخطط���ه �لم�شتقبلي���ة بزي���ارة كل م���ن 
�ل�شادة �الأدباء �أع�شاء �تحاد �لكتاب �لعرب �ل�شاعر محمد حمد�ن و 
�ل�شاع���ر �شعبان �شلي���م و�لرو�ئي مح�شن يو�شف، و�طماأن �لوفد على 
�شحتهم وهناأهم بمنا�شبة حلول �شهر رم�شان �لكريم و ��شتمع �إلى 
مطالبهم، وجرت �أحاديث حول و�قع �لثقافة �ليوم و�لدور �لمنوط 
بالكت���اب و�لمثقفي���ن �أ�شح���اب �لفك���ر �لح���ر. وخت���م �لوف���د زيار�ت���ه  

متمنيا لل�شادة �لكتاب و�فر �ل�شحة و �المتنان لحفاوة �ال�شتقبال.

زيارة الشاعر محمد حمدان و الشاعر شعبان سليم و الروائي محسن يوسف

ف���ي خت���ام ور�ش���ة �ل�شيناري���و �لتلفزيوني �لتفاعلي���ة  �لتي ��شتم���رت الأربعة 
�أ�شه���ر ق���ام �لمتدرب���ون خاله���ا باإنج���از �شيناريو ل�شه���رة تلفزيوني���ة بعنو�ن 
» د�نتي���ل �أحم���ر« و�لت���ي �أ�ش���رف عليها �لمدرب���ان �أ. من�شور ح���رب هنيدي و�أ. 
�شهي���ل �ل�شّع���ار، ��شت�شاف فرع �تح���اد �لكتاب �لعرب في �ل�شوي���د�ء �ل�شحفي 
و�ل�شيناري�ش���ت �لكبي���ر �الأ�شت���اذ ح�ش���ن م يو�ش���ف حي���ث تح���دث ع���ن تجربت���ه 
ف���ي �لكتاب���ة �لدر�مي���ة وعن فن �شناع���ة �ل�شورة وقدم �لعديد م���ن �لن�شائح 
للر�غبين في دخول هذ� �لمجال، قدم �لكاتب �لمبدع وحاوره �الأ�شتاذ ريا�ش 
طب���رة ممث���ل رئي����ش �تح���اد �لكت���اب �لع���رب، كم���ا ح�ش���ر �لمحا�ش���رة كل من 
ع�شوي �لمكتب �لتنفيذي في �تحاد �لكتاب �الأ�شتاذ �الأرقم �لزعبي و�الأ�شتاذ 

منير خلف.
وف���ي نهاي���ة �لمحا�ش���رة �لفري���دة �لت���ي حفل���ت بح���و�ر جمي���ل ت���م توزي���ع 

�شهاد�ت �ل�شكر و�لم�شاركة على �لمدربين و�لمتدربين.

الكاتب المبدع والسيناريست 
القدير األستاذ حسن م. يوسف 

ينير فرع اتحاد الكتاب العرب 
في السويداء

بمنا�شب���ة ي���وم �لطال���ب �لعربي �ل�ش���وري.. وتح���ت رعاية وزي���ر �لتعليم �لعال���ي.. ووزير 
�لتربي���ة. ت���م �فتتاح معر�ش �لكتاب لمن�شور�ت �تحاد �لكتاب �لعرب في �لاذقية.. �لمكتبة 
�لمركزي���ة بجامع���ة ت�شري���ن. وي�شتمر �لمعر�ش ليوم �لخمي�ش 7 ني�ش���ان 2022 وب�شعر 200 

ليرة �شورية للكتب �ل�شادرة قبل عام 201٥

افتتاح معرض الكتاب لمنشورات اتحاد الكتاب العرب في الالذقية

ليندا إبراهيم
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ف���ي رب���وع �لغوطِة �ل�شغ���رى، غوطِة حارم ول���د �لدكتور 
محي���ي �لدي���ن حمي���دي، ف���ي 19٥7/1/10. وبي���ن ظ���ال 
قلعته���ا �لتاريخية وظال �أ�شجارها �لو�رفة عا�ش طفولته 
تلمي���ذ�ً ومز�رع���اً ُيح���بُّ �الأر����ش و�لنا����ش و�لعم���ل �لجاّد.. 

فانتقل به ذلك �إلى �لجامعة، فدر�ش وتفّوق..
م���ن  و�للغوي���ات  �للغ���ة  ف���ي  �لدكت���ور�ه  �شه���ادة  يحم���ل 
جامعة)�إي�شيك���د( ف���ي �إنجلت���ر� ع���ام 1987 وماج�شتي���ر في 
�للغوي���ات و�ل�شوتي���ات من �لجامعة نف�شها ع���ام198٥. قام 
بالتدري����ش عل���ى �لم�شت���وى �لجامع���ي الأكث���ر م���ن ثاثين 
عام���اً، وق���ام بالتدري����ش في جامعات مختلف���ة بما في ذلك 
�شوري���ة وليبي���ا و�لمملك���ة �لعربي���ة �ل�شعودي���ة، و�الآن ف���ي 

جامعة لوند في �ل�شويد.
ن�ش���ر عل���ى نط���اق و��ش���ع �أور�ق���اً علمي���ة محكم���ة وطنية 

ودولية وترجمات تفوق �لثاثين  ترجمة.
ترج���م عل���ى نط���اق و��ش���ع ف���ي مج���ال �للغ���ة و�للغويات، 
ونظري���ة �لترجمة، وحتى �لطب، ترج���م �أكثر من ثاثين 
و�للغوي���ات  �ل���كام  مج���ال  ف���ي  ترجمات���ه  ت�شم���ل  كتاب���اً، 
ترجم���ات )كت���اب عل���ى �ل���كام( لجلوري���ا ب���وردن �شل�شل���ة 
لنع���وم  �للغ���ات  معرف���ة  بي�شي���ون  ديني����ش  بقل���م  �ل���كام 
ت�شوم�شكي و�الأهم من ذلك مو�شوعة �للغات لنيفيل �إدغار 
كولين���ج)n.e collinge( و�لت���ي ت�ش���م �أكث���ر م���ن �ألف 

�شفحة.
� ف���ي عام 2011، ف���از بجائزة )خادم �لحرمين �ل�شريفين 
�ل�شريري���ة(  )�للغ���ات  لترجم���ة  �لترجم���ة(  ف���ي  �لدولي���ة 

بو��شطة لوي�ش كامينغز �إلى �للغة �لعربية.
عل���ى م���ر �ل�شني���ن ق���ام بتدري����ش �لعدي���د م���ن �ل���دور�ت 
�لمختلف���ة، و�لت���ي ت�شم���ل: �ل�شوتي���ات لط���اب �لدر��شات 
ل، �لترجمة. �َش بناء �لجملة، علم �لت�شكُّ �لعليا، وكذلك درَّ

ف���ي �لو�قع ق���ام بتدري�ش معظم دور�ت �للغ���ة و�للغويات 
باالإ�شافة �إلى دور�ت �لترجمة.

�أ�ش���رف على �لعديد من ر�شائل �لماج�شتير، وكان ع�شو�ً 
ف���ي لج���ان طلبة �لدكت���ور�ه. �هتماُم���ُه �لرئي�ش���ي هو �للغة 
و�للغوي���ات م���ع �إ�ش���ارة خا�ش���ة �إل���ى �للغوي���ات �الإنكليزي���ة 

و�لعربية، ولكن هو�يُتُه �لترجمة.
حالي���اً هو زميل باحث في جامع���ة لوند)�ل�شويد( وقبل 
ذل���ك كان عمي���د�ً لكلي���ة �للغ���ات و�لعل���وم �الإن�شاني���ة ف���ي 
جامع���ة �إيبا �لخا�شة حلب،)�شورية(، قام بتدري�ش دور�ت 

�لدر��شات �لعليا.

بحوث وترجمات محكمة:
� �لن�شي���ة )�لج���زء �الأول(، دوري���ة ترجم���ان، �لمجلد 10، 

�لعدد 2 ت�شرين �الأول، 2001، )مترجم(.
� �لن�شي���ة )�لج���زء �لثاني(، دورية ترجم���ان، �لمجلد 11، 

�لعدد 1، ني�شان 2002، )مترجم(.
� �لترجم���ة بو�شفها نتيجة، دورية ترجمان، �لمجلد 10، 

�لعدد 1، ني�شان، 2001، )مترجم(.
� �لترجم���ة و�لن����ش ودر��شات �لترجم���ة، دورية ترجمان، 

�لمجلد 9، �لعدد1، ني�شان، 2000، )مترجم(.
� �لترجم���ة �لمعرفي���ة و�لعملية، دورية �لتعريب، �لمركز 
�لعرب���ي للتعري���ب و�لترجم���ة و�لتاألي���ف و�لن�ش���ر بدم�شق، 

�لعدد 18، كانون �الأول، 1999، )مترجم(.
� �لتعري���ب: �أهم �لمعوقات و�شب���ل تجاوزها، ندوة تعميم 

�لتعريب وتطور �لترجمة، 22 � 23 كانون �الأول، 1998.
� »كي���ف �أدّر�ش ترجم���ة ن�شو�ش مختلف���ة: منهج عملي«، 
ترجمان، �لمجلد 12، �لعدد 2، �ل�شفحات: 1 1� 61، ت�شرين 

�الأول، 2003 � طنجة �لمغرب.
�لعرب���ي  �لمرك���ز  �لتعري���ب،  دوري���ة  �لترجم���ة،  عل���م   �
للتعريب و�لترجمة و�لتاألي���ف و�لن�شر بدم�شق، �لعدد31/

�ل�شنة 16/ كانون �الأول، 2006، )مترجم(.
� تحلي���ل �لخط���اب بو�شفه ج���زء�ً من تدري���ب �لمترجم، 
 ،2007 ني�شان/�أبري���ل،   ،1 �لع���دد   ،16 �لمجل���د  ترجم���ان، 

�ل�شفحات: 11 � 102، طنجة � �لمغرب  )مترجم(.
� �لتفكيكي���ة بو�شفه���ا نظري���ة م���ن نظري���ات �لترجم���ة 

�لمعا�ش���رة، مجلة �لجمعي���ة �لدولي���ة للمترجمين �لعرب 
�الإلكترونية، �لعدد �لثاني، 2007، )مترجم(.

ترجم���ان،  �لتتبعي���ة،  للترجم���ة  �الأ�شا�شي���ة  �لمب���ادئ   �
�لمجل���د 16، �لعدد 2 ت�شرين �الأول، 2007، �ل�شفحات: 11 � 

62 � طنجة � �لمغرب. )مترجم(.
� دور �الأ�شل���وب ف���ي �لترجم���ة، دوري���ة �الآد�ب �لعالمي���ة، 
�تح���اد �لكت���اب �لعرب بدم�شق، �لع���دد 13٥، �ل�شفحات 11٥ 

- 1٥2� �شيف 2008، �ل�شنة �لثالثة و�لثاثون، )مترجم(.
� تدوي���ن �لماحظ���ات ف���ي �لترجم���ة �لتتبعي���ة، دوري���ة 
�لتعري���ب، �لمرك���ز �لعرب���ي للتعريب و�لترجم���ة و�لتاأليف 

و�لن�شر بدم�شق، �لعدد 37، 2010.
مقارن���ة  �للغ���وي  �لو�ش���ف  �لترجم���ة:  نوعي���ة  تقوي���م   �
بالتقوي���م �الجتماع���ي، ج�ش���ور )�لمجل���ة �لدولي���ة لعل���وم 

�لترجمة و�للغة(، �لعدد �لثالث، 2009.
كتب )مترجمة �أو موؤلفة(:

 � ط���ب �لعي���ن �ل�شري���ري، جامع���ة �لمل���ك �شع���ود، 2004 
)ترجمة محكمة(.

� �أطل����ش بيركن���ز وهان�ش���ل الأمر�����ش �لعي���ن، )ترجم���ة 
محكمة(

� �شق���ل �لمو�ه���ب، �أكاديمية �لتربي���ة �لخا�شة. )ترجمة 
محكمة(

� �لمو�شوع���ة �للغوي���ة، ثاث���ة �أج���ز�ء، ) ترجمة محكمة، 
باال�شتر�ك مع �أ.د عبد �هلل �لحميد�ن(

�االأل�شني���ة �لحديث���ة و�للغ���ة �لعربي���ة: در��ش���ة تحليلي���ة 
تطبيقي���ة لنظري���ة �لحك���م �لنح���وي و�لرب���ط عل���ى �للغ���ة 
�لعربية، كتاب �لريا�ش، �لعدد 40،1997،) تاأليف+ترجمة(.
_ �لمنظوم���ة �لكامية معهد �الإنم���اء �لعربي، بيروت، 

1991، )ترجمة محكمة(.
� نظري���ة لغوي���ة ف���ي �لترجم���ة، معه���د �الإنم���اء �لعرب���ي، 

بيروت، 1991 )ترجمة محكمة(
� �لترجمة وعملياتها، د�ر �لعبيكان، �لريا�ش، �ل�شعودية، 

2002 )ترجمة محكمة(
د�ر  و��شتخد�مه���ا،  �أ�شله���ا  طبيعته���ا،  �للغ���ة  معرف���ة   �

�لزهر�ء، �لريا�ش،2002 )ترجمة(
� �أ�شا�شي���ات علم �لكام، د�ر �لمدى، دم�شق، �شورية 1998 

)ترجمة(
� دور تحلي���ل �لخط���اب ف���ي �لترجمة وتدري���ب �لمترجم 
2008)ترجم���ة  �شع���ود  �لمل���ك  جامع���ة  �لترجم���ة  مرك���ز 

محكمة(
� �ل�شبكات �لدماغية، وز�رة �لثقافة �ل�شورية-2009 

� ترجمة �لموؤتمر�ت: در��شة تف�شيلية 2009 
� دور �ل�شي���اق في �لترجمة، وز�رة �لثقافة �ل�شورية 2009 

)ترجمة محكمة(
 � تحلي���ل �لن����ش ف���ي �لترجم���ة، �لنظري���ة، و�لمنهجي���ة، 
و�لتطبيق �لتعليمي لنموذج ن�شي غر�شه �لترجمة، مركز 

�لترجمة)ترجمة محكمة(
�لق���ر�ء،  ن���ادي  ف���ي �لترجم���ة: د�ر  �أ�شلوبي���ة  � مقارب���ات 

دم�شق، �شورية 2011
� �لترجم���ة و�لتفكيكي���ة، د�ر ن���ادي �لقر�ء دم�ش���ق �شورية 

2011

� �لل�شاني���ات �ل�شريري���ة مرك���ز �لترجم���ة، جامعة �لملك 
�شع���ود )ترجمة محكمة( حائز على جائزة خادم �لحرمين 

�ل�شريفين �لعالمية للترجمة لدورة 2012-2011
� �هلل موجود، من�شور�ت د�ر �لفرقان للغات، حلب، �شورية 

2016
� حوري���ة �لبح���ر، رو�ي���ة، من�ش���ور�ت د�ر �لفرق���ان للغ���ات 

حلب، �شورية، 201٥.
� غف���ر�ن- رو�ي���ة، من�ش���ور�ت د�ر �لفك���ر، دم�ش���ق، �شورية، 

 .2016
� �لخريط���ة، دلي���ل �أ�شا�ش���ي الإجر�ء �لبحوث ف���ي در��شات 

�لترجمة
� �اأ�شا�شي���ات عل���م �ل�شيا�شة، د�ر �لفرق���د للطباعة و�لن�شر 

و�لتوزيع، دم�شق �شورية 2016
للطباع���ة  �لفرق���د  د�ر  �لدولي���ة  �لعاق���ات  �أ�شا�شي���ات   �

و�لن�شر و�لتوزيع، �شورية، دم�شق 2016
� �الإبادة �لجماعية: مفهومها، وجذورها، وتطورها و�أين 

حدثت...؟2017   
� �الإبد�ع في �لعمل �لخيري 2016

� �لقر�ءة �لمتاأنية في ع�شر �ل�شرعة201٥
��شتنبول���ي  د�ر  من�ش���ور�ت  رو�ي���ة  طيف���ه،  ع���ن  �أبح���ث   �

للطباعة و�لن�شر و�لتوزيع، حلب، 2018
�التجميع �لعنقودي �لمدر�شي �ل�شامل �لمتمايز2016

� �لتعليم لابتكار و�لتعّلم �لم�شتقل 2016
� �لتدف���ق، �شبيل���ك للو�شول �إلى �أق�ش���ى درجات �ل�شعادة، 

2019
� �شجرة �لت���وت، رو�ية، من�شور�ت د�ر ��شتنبولي للطباعة 

و�لن�شر و�لتوزيع، حلب، 2019
� ولي���د �لم���وج، رو�ي���ة، من�ش���ور�ت د�ر ح���روف منث���ورة، 

جمهورية م�شر �لعربية2020
� مد�و�ة ذ�تك �لعاطفية

� ع�شوية �لجمعيات �لعلمية
� �تحاد �لكتاب �لعرب دم�شق �عتبار� من 23/٥/ 2004

�لجمعي���ة �لعلمي���ة �ل�شعودي���ة للغات و�لترجم���ة جامعة 
�الإم���ام محم���د ب���ن �شع���ود �الإ�شامي���ة �لريا����ش �ل�شعودية 

منذ عام 2004
� جمعي���ة �أ�شاتذة �للغة �الإنجليزية و�آد�بها و�لترجمة في 
�لجامع���ات �لعربي���ة، �لجامع���ة �الأردنية عم���ان �اِلأردن منذ 

عام 1999
� �لجمعية �لدولية للمترجمين �لعرب

و�لدكت���ور�ه  �لماج�شتي���ر  ر�شائ���ل  عل���ى  �الإ�ش���ر�ف   �
ومناق�شتها

�لعالمي���ة  �هلل  عب���د  �لمل���ك  جائ���زة  �أعم���ال  تحكي���م   �
للترجمة.

ونح���ن بدورن���ا جري���دة �الأ�شبوع �الأدب���ي و�تح���اد �لكتاب 
�لع���رب نحّي���ي ونفخ���ر به���ذه �لم�شي���رِة �لعلمي���ة �الأدبي���ة 
�لعام���رة و�لغام���رة... ونتمن���ى ل���ه �لمزي���د م���ن �لعزيم���ة 
و�الإر�دة ليبقى َنْجماً �شوريًة في �شماء �لمعرفِة �الإن�شانية، 
�لت���ي َب���َذل من �أجله���ا ُعُمَرُه ون���َزَف روَحُه ف���ي �شبيل هدٍف 

ح�شاريٍّ نبيٍل و�أ�شيل.

األستاذ الدكتور محي الدين حميدي
من حارم إلى إدلب وحلب إلى العالم

المترجم واألستاذ الجامعي والمؤلف
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�شالت
 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�ش �حتاد �لكتاب �لعرب

رئي����ش التحري��ر: 
اأ. توفيق اأحمد

مدي���ر التحري��ر: 
منيـر خلف

اأمينا  التحرير: 
عيد الدروي�س، اأو�س اأحمد اأ�سعد

هيئ�ة التحري�ر:
طالب هما�ش - د.جودت �إبر�هيم - 
د.نز�ر بني �ملرجة - نذير جعفر - 
معاوية كوجان - ممد �حلفري

الإ�ش�راف الفني: 
ن�ســـال فهيـم عيـــ�سى

رئي�ش الق�شم الفني:
 مهـــا ح�ســـن

رمضان 1443هـ
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