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منذ 1990 �سرت في العالم كّله توّجهات العولمة وفق اإجراءات الوليات المتحدة الأمريكّية ومن يدور 
ف��ي فلكها، وهي توّجهات تاأ�ّس�ست على وجوب النفت��اح ثقافّيًا واقت�سادّيًا ليكون العالم قرية واحدة، غير 
اأّن م�س��ارات تل��ك العولمة كانت تتجه نح��و خدمة الوليات المتحدة الأمريكّي��ة، لتكون قطبًا واحدًا كاد 

يحكم العالم قبل اأن ت�ستعيد رو�سيا وال�سين موقعيهما اللذين األغيا عملّيًا الأحادّية القطبّية.
اإّن العولم��ة وفق التوّجه��ات الأمريكّية المعلنة ت�ستدعي وجود تجّمع��ات اقت�سادّية كبرى تتوّحد فيها 

اقت�سادّيات الدول، غي��ر اأّن ال�سيا�سة الأمريكّية الحقيقية 
كان��ت تعم��ل عك���س ذل��ك؛ اإذ �سعت اإل��ى تفتيت ال��دول التي 
، وثقاف��ًة مغاي��رة للأنكل��و  تمتل��ك ق��رارًا �سيادّي��ًا م�ستق��ّلً

�سك�سونّية.
التفتيتّي��ة  التوّجه��ات  تل��ك  اأّن  والظاه��ر  اللف��ت  وم��ن 
ا�ستهدف��ت عددًا من ال��دول العربّية والإ�سلمّي��ة، ول �سّيما 
ال��دول الت��ي تتبّن��ى توّجه��ات ثقافّي��ة و�سيا�سّي��ة ر�سمّي��ة 
مقاوم��ة للم�س��روع ال�سهيونّي في فل�سطي��ن المحتّلة، اإ�سافًة 
اإل��ى ا�سته��داف الجالي��ات العربّي��ة والإ�سلمّية ف��ي اأوروبا 

ة بتهم الإرهاب والعدوان على الح�سارة الإن�سانّية. بخا�سّ
التح��اد  وتفكي��ك  ال�سيوع��ّي  المع�سك��ر  �سق��وط  بع��د 
ال�سوفييت��ّي اّتج��ه مركز العولم��ة اإلى ت�سنيع ع��دّو جديد، 
تمّث��ل ف��ي �سيطن��ٍة ظاه��رة للع��رب والم�سلمي��ن، وه��ذا م��ا 
ي�ستدع��ي مواجه��ة تل��ك ال�سيطن��ة باأ�ساليب تظه��ر جوهر 
، ومع  الإ�س��لم والعروبة ف��ي الت�سامح داخل مكّوناتهم��ا اأوّلً
الأديان والثقافات المختلفة ثانيًا، وهذا اأمر مهّم جّدًا؛ لأّن 
اإظهار جوهر الت�سامح وتنمية الوعي به ُي�سهمان في معالجة 
الع�سبي��ات الطائفّي��ة والنزعات الدينّي��ة الإق�سائّية، وفي 
ذل��ك انحياٌز للعي�س الم�سترك، واإ�سهام في �سنع التعاي�س مع 

الآخر.
الم�ست��رك  وللعي���س  للوح��دة  انحي��ازًا  الت�سام��ح  ف��ي  اإّن 
وللتعاي�س، وفي ذلك كّله ما ي�سهم ب�سنع ت�ساركّية اقت�سادّية 
وعلمّية وثقافّية و�سيا�سّية بين العرب اأوًل، وبين الم�سلمين 
ثاني��ًا، وبينهم��ا وبي��ن غيرهم ثالث��ًا، ابتداًء م��ن الت�ساركّية 
والعي���س الم�ست��رك على م�ست��وى الدولة الواح��دة، ومرورًا 
بالم�ست��وى الإقليم��ّي، وو�سوًل اإل��ى م�ستويات اأكث��ر اّت�ساعًا 

و�سموًل.
وم��ن المرّجح اأن ُيكتب لتوّجهات الت�سامح نجاح جّي��د مع وجود الإرادات القوّية، والقرارات الم�ستقّلة عن 
ة؛ فهم جميعًا  النف��وذ الأجنب��ّي، اإ�ساف��ًة اإلى الروؤى المنحازة لم�سلح��ة العرب والأمم المجاورة له��م بخا�سّ
متقاربون في ثقافتهم وتاريخهم واأنماط معي�ستهم، وفي ذلك ما ي�سّهل كثيرًا �ُسُبَل نجاح العلقات التفاعلّية 

بينهم.
اإّن �سلمّي��ة العلق��ات بين ه��ذه الدول والأمم وال�سعوب-ع��دا الكيان ال�سهيونّي- ي�سنعه��ا الت�سامح وتبادل 
الم�سال��ح والتثاق��ف الإيجاب��ّي، وتقود تلك ال�سلمّي��ة حتمًا اإلى تنمي��ة م�ستدامة، ونه�س��ة علمّية، وارتقاء 

ح�سارّي �سامل.
مثل هذه التوجهات التي ُكتب لها بع�س النجاح قبل عام )2011( ُتواَجه الآن بالت�سكيك باإمكانّية تحّققها، 
وبع��دوان مت�سّع��ب، وب�سنع ح��روب اأهلّية، وبتدمي��ر لبنى ال��دول وموؤ�ّس�ساته��ا خدمة للم�س��روع ال�سهيونّي. 
وه��ذان الأم��ران: الت�سكيك والعدوان يواجهان بالوع��ي اأّوًل، ثّم بالعمل على تجّن��ب ال�سراعات الداخلّية، 
وبالحت��كام اإلى القوانين والأنظمة، وبتطويره��ا لإعلء �ساأن المواطنة، مع الحتفاظ بالقدرة والت�سامن 

لمواجهة اأّي اعتداء خارجّي بما ينا�سبه من القّوة. 
اإّن التوّج��َه عربّيًا واإقليمّي��ًا نحو الت�سامح، والوعِي ال�سائب لما تريده �سع��وب المنطقة اأمران مهّمان جّدًا 
في هذه اللحظة التاريخّية التي ت�سهد ولدة نظام عالمّي جديد، اأّما غايته الرئي�سة فهي تحرير القت�ساد 
العالم��ّي م��ن الهيمنة الأمريكّية “دولرّي��ًا”، واأّما اإجراءات الو�سول اإليه فه��ي �سيا�سّية وع�سكرّية وعلمّية. 

ولي�س للعرب اأّوًل ولي�س لجوارهم الإقليمي ثانيًا غير طريقين: م�ستقيم واأعوج. قال ابن الرومّي:

طريقان �سّتى: م�ستقيٌم واأعوُج اأمامَك فانظر، اأّي نهجيَك تنهُج  

كلمة أولى
 كتبها: د. فاروق اسليم

في 
المواجهة 

عالمّيًا

إّن التوّجَه عربّيًا وإقليمّيًا 
نحو التسامح، والوعِي 

الصائب لما تريده 
شعوب المنطقة أمران 

مهّمان جّداً في هذه 
اللحظة التاريخّية

قراءة نقدّية في نصوص نور نديم عمران  
)أموّية الهوى(

لم تكن جريمة العدو الإ�شرائيلي في ا�شتهداف ال�شحفية الفل�شطينية )�شيرين 
اأب���و عاقل���ة( �ش���وى �شفح���ة اإجرامية �ش���وداء ت�ش���اف اإلى جرائ���م العدو بح���ق اأهلنا 
و�شعبن���ا الفل�شطين���ي ال�شام���د في وج���ه الع���دوان، والغطر�شة ال�شهيوني���ة، وتوؤكد 
اأن الق���وة والمقاوم���ة، بالكلمة والموقف والفعل هي ال�شبيل الوحيد لوقف عدوانه 

واإنهاء وجوده.
���ى اتح���اد الكت���اب الع���رب ف���ي �شوري���ة، كم���ا ال�شرفاء ف���ي الوط���ن العربي  لق���د تلقَّ
والعالم نباأ ا�شت�شهاد الإعالمية الفل�شطينية )�شيرين اأبو عاقلة( بكثير من الحزن 
بعدم���ا �شاه���د همجية ال�شته���داف وما حمله من حقد دفين عل���ى الكلمة وال�شوت 

وال�شورة.
اإن ه���ذا الع���دوان عل���ى ال�شحفيي���ن لي����س جديداً واإنما ه���و ا�شته���داف لما تحمله 
الر�شائ���ل م���ن توثي���ق للجريم���ة والع���دوان بال�ش���وت وال�ش���ورة. ف���ي محاولة لمنع 

و�شول الحقيقة اإلى العالم المنحاز لل�شهاينة ال�شاكت عن جرائمهم.
اإن اتحادن���ا اإذ ي�شتنك���ر وي�شج���ب باأ�شد العب���ارات هذه الجريمة النك���راء الم�شافة 
اإلى �شجّل المحتل ال�شهيوني المتخم بالإجرام، فاإنه يوؤكد اأن دمها الطاهر ودماء 
غيرها من ال�شهداء �شتكون منارة الن�شر والتحرير للتراب الفل�شطيني المقد�س.

كما اأن اتحاد الكتاب العرب ينا�شد العالم اأجمع الوقوف اإلى جانب ق�شية ال�شعب 
العربي الفل�شطيني وحقوقه الم�شروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير الم�شير 

واإقامة دولته على ترابه الوطني.
ويتوج���ه اإل���ى اأحرار العال���م كلِّهم لف�شح غطر�شة الجرائ���م ال�شهيونية المرتكبة 
بح���ق �شعبن���ا، ورف����س كل مح���اولت التطبي���ع الت���ي ي���راد منه���ا ت�شفي���ة الق�شي���ة 

الفل�شطينية واإنهاء المقاومة.
تحي���ة ل���روح ال�شهيدة اأيقون���ة الإعالم )�شيرين اأبو عاقلة( تحي���ة لأرواح ال�شهداء 

الأبرار.
والن�شر لفل�شطين

دم�سق في 2022/5/12
اتحاد الكتاب العرب

بيان صادر عن اتحاد الكتاب العرب
ال للجريمـة النكـراء
شيرين أبو عاقلة 

شهيدة فلسطين.. الكلمة والموقف
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)1(
م���ا هالن���ي حق���اً اأنَّ الت�شّلب الّنق���ديَّ والتحّجر 
الفك���ريَّ ف���ي تدّب���ر اأح���وال الّن�شو����س الأدبية قد 
بل���غ م���ا ل���م يبلغ���ه ال�شي���ُل م���ن الزب���ى، وكان ذلك 
ل���م  نقدي���ة  حي���اة  عل���ى  الدال���ة  الموؤ�ش���رات  م���ن 
يم�ش�شه���ا ح���واٌر اأو يداعْبها نقا�ٌس م���ن قبل، حين 
هم����س اإل���ّي اأحُده���م اأّن ال�ّشعَر �شعٌر �ش���واء اأجاء به 
رج���ل اأم ام���راأة، وحالم���ا وقعْت تل���ك الكلماُت على 
�شمع���ي تذك���رت عل���ى الف���ور م���ا كان اأ�شاع���ه عب���د 
اهلل الغذام���ي في بع����س ما كت���ب، وبخا�شة كتابه 
الخطاَب  اأي�ش���اً  ف���ي “النقد الثقاف���ي”، وتذكرت 
الذك���وري الغال���َب ف���ي ال�شع���ر العرب���ي، وتذك���رت 
ق�شي���َة الفحول���ِة من عهد مخترِعه���ا عبِد الملك 
ب���ن ُقري���ب الأ�شمعي، حتى الوقت ال���ذي لّذعتني 
في���ه كلم���اُت �شاحب���ي، وه���و ينفي نفي���اً قاطع���اً اأّن 
ف���ي  الأدب،  ف���ي خطاب���ات  هنال���ك فرق���اً جن�شي���اً 
تل���ك اللحظ���ات ل���م اأَرد، فف�شل���ت اأن اأدَع مثَل هذا 
ال���كالِم ف���ي مو�شع���ه ال���ذي قي���ل في���ه، ول اأُثي���ُره 
حت���ى ل ُيكت���َب ل���ه �ش���يٌء م���ن ال�شي���رورة والبقاء، 
بي���د اأّن الم�شاأل���ة ظل���ت تم���وُر ف���ي دواخل���ي م���ن 
الجه���ة الت���ي تف�ش���ي اإل���ى اأن الت���ذوق النقدي بدا 
عاج���زاً تماماً ع���ن التمييز بين ما ه���و ن�شوي وما 
ه���و ذكوري ف���ي خطابات الأدب، ثم ع���اودت النظَر 
اإل���ى م���ا تنط���وي علي���ه الذاك���رُة فيم���ا ي�شّخ����سُ 
ذل���ك الف���ارق، فاإذا بي اأج���ُده را�شخاً ف���ي مجاميع 
قط���ٍع  اإل���ى  ا�شتمع���ُت  اللوات���ي  ال�شواع���ر  الن�ش���وة 
م���ن اأقواله���ن في ال�شاب���ق، وكان خطاُبه���ن ب�شمًة 
�شدي���دَة الو�ش���وح ف���ي هذا الب���اب، فراأي���ت اأن اأقراأ 
ف���ي �ش���وء كلِّ م���ا تناهى اإل���يَّ من اأف���كار حول هذا 
المو�ش���وع، ف���ي مجموع���َة ال�شاع���رة هيالنة عطا 
اهلل، عل���ى اأنَّ مجموعتها في هذا المو�شوع لي�شت 
فري���دة، بل هي �َشرك���ٌة تنازعت الخط���اب الن�شوي 
معه���ا �شاع���راٌت مختلف���اٌت ف���ي ثقافته���ن ولغتهن 

. واأفكارهن ومعالجاتهن وروؤاُهنَّ
  انبعث���ت الأف���كاُر الن�شوية في الغرب مع موجة 
ال�شناع���ة في الع�ش���ر الحديث، فاحتاج الأمر اإلى 
ت�شهي���ل ال�شب���ِل للم���راأة لتدخ���ل ف���ي العم���ل، وقد 
كان���ت تتقا�ش���ى الواح���دُة منه���ن لق���اء عمله���ا في 
م�شان���ع اأمري���كا ن�ش���ف م���ا كان يتقا�ش���اه الرجل، 
فب���داأ التفكي���ر من���ذ منت�شف الق���رن التا�شع ع�شر 
ع���ن  وتداف���ُع  الم���راأَة  تن�ش���ُف  حرك���ٍة  بتاأ�شي����س 
حقوقه���ا، ثم ب���داأت الموؤلفاُت ف���ي الغرب وال�شرق 
تترى مطالبًة بم�شاواة المراأة بالرجل، وربما كان 
كت���اب “اإ�شتي���ورات مي���ل”: ا�شتعب���اد الن�ش���اء، من 
اأوائ���ل الكت���ب الت���ي تحدث���ت ع���ن فك���رة الم�شاواة 
تل���ك، وقد اأحدثت اأ�شداُء هذا الكتاب رنيناً هائاًل 
في نفو�س بع�س الباحثين العرب من اأمثال قا�شم 
اأمي���ن ون���وال ال�شع���داوي وغيرهم���ا، وف���ي مج���ال 
البح���ث الأدب���ي الأكاديم���ي ظهرت درا�ش���اٌت كثيرة 
ج���داً تتحدث ع���ن الخطاب الن�ش���وي، وتميزه عن 
الخط���اب الذكوري، وق���د ات�ش���ح الم�شطلح حين 
مي���ز نف�ش���ه بب���روز ال�ش���وت الن�ش���وي، ل بو�شف���ه 
خطاب���اً مت�ش���اًل بالتعبير عن الف���وارق الطبيعية 
اأو الجن�شي���ة بي���ن الرج���ل والمراأة، واإنم���ا بو�شفه 
خطاب���اً منوط���اً ب�شخ�شي���ة الم���راأة الم�شتقل���ة عن 
الهيمنة اأو الو�شاية الذكورية، ليتاح لها التحدث 
ع���ن ذاته���ا بذاتها، بعي���داً ع���ن مفه���وم ال�شلطوية 

والأبوية وما �شابه.
 لق���د بتن���ا بالفعل نق���راأُ المراأَة، بع���د اأن �شاركت 
ف���ي الأدب وفق هذا الت�شور، ب�شكل مختلف، وبتنا 
نتع���رف عوال���َم كن���ا نجهله���ا، واآفاق���اً ل���م ندرْكه���ا 
اإدراكاً �شحيح���اً، وثب���ت من خالل كل ذلك خطاٌب 
للم���راأة في ال�شعر والرواي���ة والق�شة وغيرها من 
فن���ون الأدب ي�شيف اإلى األ���وان الأدب لوناً جديداً 
باه���راً، و�شوتاً دافئ���اً فريداً، اكتمل���ت به منظومة 

الإبداع الحقيقية.
)2(

- هيالنة عطا اهلل / النموذج:
 قدم���ت اإ�شهاماٍت عّدًة ف���ي ال�شعر، لكني وجدت 
نف�ش���ي اأم���ام مجموعته���ا الم�شماة ب���� “ِمتُّ ما بين 
ال�شط���ور”، وكنت اأتمن���ى اأن تكون العتب���ة البادئة 
باأم���ر “ُمْت” لتنا�شقها الدلل���ي الباهر)1(، ومن 
جه���ة تناغمه���ا م���ع مطل���ع خال���دة ام���رئ القي����س 
»ق���ف«، ن�شرته���ا ف���ي ع���ام 2021م، وال���ذي �شدن���ي 
اإليها عتبُتها وعنواُنها المغري، ول �شيما عند من 

يبحث عن دللت الخطاب الن�شوي في الأدب.
 عن���وان المجموعة يدُع القارئ غارقاً في �شبكة 
م���ن الت�ش���اوؤلت اأقواه���ا: م���ا معن���ى الم���وت بي���ن 
/ ال�شطور، وكيف اأ�ش�س فعُل الما�شي/ الأمر »ِمتُّ
ُم���ْت« ف���ي العن���وان ب���وؤرة متوت���رة؟ ث���م ه���ل انبثق 
العن���وان من �شميم البنى الّن�شية في المجموعة 
اأم كان مج���رَد عب���ارة مخت���ارة م���ن خ���ارج ال�شي���اق 

الن�شي؟ 
)3(

اإ�شراقات العتبة الّن�شية:
 ُي�شلمن���ا العن���وان اإل���ى الّن����س ال���ذي ف���ي قل���ب 
العن���وان،  به���ذا  ق�شي���دٌة  فهنال���ك  المجموع���ة، 
مفتاحه���ا العنوان الذي اختي���ر عتبة للمجموعة، 
تح���دَد  عمودي���ة  وه���ي  الواق���ع  ف���ي  والق�شي���دة 
مج���اُل خطابه���ا ف���ي العن���وان، ول�شيما ف���ي بيتها 

الأخير)�س37(:
�ش��اأموُت ما بين ال�ش�طور وين�طفي 

وحُي الق�شي��د ولي���س فيه بدائُل
ه���و  الق���ارُئ  يلحظ���ه  ال���ذي  المثي���ر  الأم���ر 
اللتف���ات، اأي النتقال من �شيغ���ة فعل الما�شي/
/ ُمْت( التي ج���اءت في العن���وان، اإلى  الأم���ر )م���تُّ
�شيغ���ة )�شاأم���وت( التي ج���اءت في البي���ت الأخير 
هن���اك  ليح���دَث  المت���ن،  ف���ي  اأي  الق�شي���دة  ف���ي 

ح���واٌر �شف���اف حول ذل���ك اللتفاف، مث���ل اأن يجد 
الق���ارئ المخت����س اأّن هنال���ك محاول���ًة لله���روب 
م���ن الما�شي/الحال، اإلى ال�شتقب���ال، اأو الهروب 
/مْت(  م���ن وقوع الفعل ف���ي الما�شي/الحال )متُّ
)�شاأم���وت(،  الم�شتقب���ل  اإل���ى  بالزم���ن  والمت���داد 
والدلل���ة الُم�شتخل�ش���ة هن���ا ه���ي نف���ُي الموت في 
الما�شي/الح���ال وتوقُع���ه ف���ي الم�شتقب���ل، ولك���ن 
م���ع ه���ذا م���ا اأوجه التق���اء هاتي���ن ال�شيغتي���ن، اأي 
م���ا الدواع���ي لالنتقال م���ن الما�شي/الح���ال اإلى 

ال�شتقبال؟
م���ن خ���الل الإلم���ام بال���دللت الإيحائية لدى 
ال�ّشع���راء المعا�شري���ن، نج���د اأّن لف���ظ الم���وت ل 
يعني ال�شكوني���َة والعدَم والتال�شي على الإطالق، 
ب���ل ه���و نهاي���ة وبداي���ة ف���ي الوق���ت نف�ش���ه، وعليه 
فالموت كما هو عند ال�شياب مثاًل، رمٌز لالنبعاث 
ول���ولدِة جديدة، واأنا اأقول دائماً: لو حذفْت كلمُة 
الم���وت ومثيالُته���ا ف���ي �شع���ر ال�شياب لم���ا بقي له 
�شعٌر ُيعتدُّ به، فالح���زُن ال�شيابي والموت ال�شيابي 
ه���و رمز لولدة جدي���دة، بِخلقة متغي���رة وم�شيئة 
مختلف���ة وتطلع���ات متمي���زة، الموت هن���ا هو موت 
ال�شل���ب ف���ي �شبي���ل ولدة الإيج���اب، م���وت الواق���ع 
المت���ردي، م���وت القي���م المهترئ���ة، م���وت الجهل، 
موت التخلف، موت الت�شلط، فبموت هذه الأ�شياء 
�شُيت���اُح لنقائ�شها اأن تولَد من جديد، وهنا مغزى 

الموِت وحلُّ لغِزه في ال�ّشعر المعا�شر.
هيالن���ه عط���اهلل ف���ي قولها )م���ت( تري���د موت 
ال���ولدة  تري���د  )�شاأم���وت(  قوله���ا  وف���ي  ال�شل���ب، 
الجدي���دة، وه���و المعن���ى العمي���ق المختب���ئ ف���ي 
باط���ن ال�شيغ���ة الّلغوي���ة، وهو م���ا تفتُق���ه القراءُة 

الّنقدية.
)4(

 المتن الّن�شي وم�شكلة النموذج:
 النم���وذج ال���ذي اأعني���ه هن���ا ه���و نم���وذُج الم���راأِة 
خطابه���ا،  ف���ي  المتج�ش���دِة  الواعي���ِة،  الفاهم���ِة، 
بكينون���ة  المت�شبث���ِة  الن����س،  باأه���داب  المتلب�ش���ِة 
الكتاب���ة، المدافع���ِة ع���ن وجوده���ا في ه���ذا العالم 
الّن�ش���ي الم�شط���رب، المبرزِة ُهويَته���ا وتطلعاِتها 
واأنوثَتها واأ�شئلَتها الحائرَة: من تكون، وما الحيز 
ال���ذي ت�شغل���ه ف���ي الوج���ود الآن���ي والم�شتقبل���ي، 
وم���اذا قطعت وهي تم�شي على روؤو�س الكلمات في 
خياله���ا، وكي���ف يمكن اأن تراق�َس �ش���وَر الق�شيدِة 
عل���ى ذبذبات اأناملها، اأي���ن تلبُث، كيف تحلم، متى 
ت�شتيقظ الكلمات بين ه�شاب اأحالمها في غابات 

الإبداع.
النموذج هنا يفي�ُس بالعطر وبال�شحر، والكتابُة 
هنا �شمّو وا�شتن�شاق لهواء منع�س، ومزاولُة ال�شعر 
م���ن ال�شتثناءات المحّببة الت���ي ي�شمح بها قانون 
الم���راأة، فتري���ك ف���ي تقطع���ات الأ�ش���وات نغم���اٍت 
ل ت�شمعه���ا ل���و اأدم���ت النظ���َر اإليه���ا مئة ع���ام، في 
�شوته���ا ُتبعث حي���اٌة ل���م تاألفها، تحاك���ي الطبيعَة 
ال�شماء فتنبَت األ�شنٌة كثيرة تنب�س تاريخ الإن�شان 
وتاريخ الح�شارات، وبكلمة واحدة متقطعة ي�شل 
وف���ي  وا�شح���اً،  والم�شه���ُد  كام���ال  الق�ش���ُد  اإلي���ك 
ف�شح���ة الو�شوح تجعل���ك بال قدمي���ن ي�شرفاِنَك 
ع���ن عالمه���ا اإن اأرادت، واإذا اأبقت���ك ف���ي فردو����س 
وُخيالئه���ا  ب�شحره���ا  مكب���ل  فاأن���ت  ن�شو�شه���ا، 
وعطِرها، وهمومه���ا ال�شغيرُة تبحر فيك لتريك 

مخلوق���اً يمتل���ك �شعادَت���ك كلَّه���ا، وي�شتبي عالمك 
كل���ه، تعلم���ك الأبجدي���َة وتن�شي���ك التاري���خ، تقدم 
لك النار وتحرمك من �شوئها، تدفعك اإلى حافة 
الهاوي���ة ث���م تزي���ل عن���ك غ�ش���اوة الب�ش���ر، لتدرك 
عالم���اً �شحيق���اً يته���ددك بالكلم���ات، اأي متعة هذه 
الت���ي غر�شتها المراأة في اأجّن���ة الأدب، واأّي مهارة 
اأتقنته���ا ف���ي م�شاأل���ة ال���ولدة، واأن���ت تعل���م اأّن م���ن 
ولدت���ك ام���راأة، واأبدعتك امراأة، وعلمت���ك امراأة؛ 
علمت���ك كيف تتحدث، وكيف ت���اأكل، وكيف تلب�س، 
وكي���ف تخاطب النا�س، وكيف تعلو وت�شُفل، وكيف 
تكون رجاًل، وكيف تكون �شاعراً. ر�شمتك في �شفر 
تكوينه���ا، ثم اأخرجتك من دواخلها اإن�شاناً كاماًل، 
ومن القبيح اأن تن�شَف ب�شريَتها وتدو�َس على حرم 
ه���ا، واأي�شُر ما  اإبداعه���ا وتبت���َز اأنوثته���ا وتغمَط حقَّ
يك���ون له���ا عن���دك من ح���ق اأن تقول اإذا م���ا زاولت 
فع���ل الكتابة: اإن خطابها الإبداع���ي هو اليوتوبيا 

التي ل تراها حتى في اأحالمك. 
ه���ذه ه���ي م�شكل���ة النم���وذج اإذن، وفيه���ا مفت���اح 
الّن����س الذي اأريد اأن اأدخلَ���ه بغير اأ�شلوب التقليد، 
ث���م اأتدرَج على �شّلم اأبياته���ا درجًة درجة، من دون 
اأن اأع���ي اأنن���ي في تدرج���ي هذا اأعل���و اأم اأ�شُفل، لأن 
الن����س الن�شوي بناء بال �شق���ف وبال اأر�شية، وكذا 
ُيفتر����سُ اأن يك���ون الإب���داع، ه���و ب���ال �شق���ف حت���ى 
ل ي�ش���دَّ علي���ك ال�شم���اء، وب���ال اأر����س اأي يعلم���ك 
الطي���ران، وف���ي خ�شم ذل���ك الك���ون اأجدُني اأبحث 
م���ع هيالن���ة ع���ن كينون���ة الخب���ر ال���ذي يفجوؤني 
ف���ي رقت���ه عن���د  ب���ه خط���اب ن�ش���وي غي���ر معت���اد 

الرجال)�س37(:
اأخبرتني يوماً باأني ُملِه�������������ٌم

وباأن طيفي في ق�شيدك ماثُل
واللوح�������ُة الغراء حين ر�شمَتها

كانت ببع�س مالمحي تتكامل
كنُت انزياحاِت الروؤى في غاب���ة

ع����ذراَء فيها للعيون مجاهل
اأعليَت راياِت اله������وى بتخومها

فتفتحت تهف������و اإليك خمائل
طاردَت اإيحاَء المج�������از باأيكها

فتراك�شت خلف الكالم اأيائل
بين الحروف ظالُلها  وُرطاُبها

�َشْهٌد له فوق الرويِّ  َتهاطل
اأق�شمَت اأْن في مقلت���������يَّ بيادر

وعلى يدي من الغرام �شنابل
هن���ا، م���ن خ���الل البح���ث ع���ن كينون���ة الأنث���ى، 
حف���ٌر عميق ف���ي ُجدِر الخط���اب الن�ش���وي الفاهم، 
���ه الممي���زَة ف���ي الذاك���رة  اأي ال���ذي ي���درك خوا�شَّ
الجمعي���ة، ول يعنين���ي م���ن المق�ش���وُد بالخطاب، 
واأراه مفتوح���اً على ناحي���ة الوجود، مثل اأن ينفتَح 
عل���ى الوج���ودي الُملغز: من اأنا، وم���ا الحيز الذي 
اأ�شغل���ه في الوج���ود، وما الإيقاُع ال���ذي اأُحِدُثه في 
ال�شمير الجمعي؟ ومن �شاأن �شل�شلِة الأ�شئلة هذه 
�شتب���دو لنا �ش���ورُة المراأة كم���ا ت�شتهيها هي، وكما 
تري���د اأن ُتبرزه���ا عالم���ًة على وجوده���ا الآني في 
الواق���ع، والم�شتقبلي في الّلغ���ة. اإذن هناك �شورٌة 
“بيجماليوني���ة” ف���ي ه���ذا الّن�س، ولك���ن ب�شورة 
نح���ت  “غالتي���ا” مهم���َة  تول���ت  مقلوب���ة، حي���ث 
�شورته���ا بنف�شه���ا، ث���م ترك���ت النح���ات الإغريق���ي 
اإل���ى م���ا اأنج���زت باألف  “بيجمالي���ون”)2( ينظ���ر 

عين وباألف خيال.
 الول���وع بال�ش���رد �شف���ة اأنثوي���ة، لأّن الم���راأة في 
الب���دء كان���ت تح���ّدث اأخباَره���ا، والبداي���ة الفعلية 
في هذا الن����س بداية لالأنثى لتقول: )اأخبرَتني( 
والموؤ�شر الخطر اأنه���ا تن�شب الإخبار للمخاطب، 
بي���د اأن اللغ���ة هنا مراوغ���ة؛ لأنها تلغ���ي الم�شافَة 
التاأملي���ة للق���ول، وتحرم القارئ م���ن التفكير في 
الك���ون ال�شعري الذي ت�شغله المتكلمة، فالعتماد 
عل���ى المباغتة بال�شيغة الفعلي���ة على هذا النحو 
اأ�شب���ه بال�شدم���ة، ولكنه���ا �شدمة ج���اءت بطريقة 
الهم����س ال���ودود ال���ذي ل يحت���اج ف���ي اأدائ���ه اإل���ى 
اأ�ش���وات عالي���ة و�شجي���ج وانفع���ال و�شخ���ب، ففي 
)اأخبرتن���ي( دفُء اللغ���ة الأنثوي���ة الت���ي ت�شف عن 
عت���اب رقي���ق، في���ه ح���رارة واإح�شا����س، تغني���اِن عن 
معرف���ة المخاط���ب، ليتم التركيز كل���ه على �شرية 
الخط���اب الأنث���وي، فبوحه���ا ملغ���ز ف���ي الحقيقة، 
لأنه���ا تقول دوماً ن�شَف ما تريد، وت�شمُر اأ�شعاف 
ما تعلن، لهذا اأبقت المخاطب هنا مجهوًل لتتيح 
المج���ال ل���كل ق���ارئ اأن ي�شغ���ل م�شاح���ة الخطاب، 
والخب���ر الذي تتكلم عليه هنا مده�س؛ لأنه يفعل 
ف���ي المراأة المميزة فع���ل ال�شحر، فالرجل اإذا اأراد 
اأن يعل���و في تغزله قال لمحبوبت���ه: اأنت ملهمتي، 
فالإله���ام ه���و ال�شح���ر الإله���ي المختب���ئ في قلب 
كّل ام���راأة، وينتظ���ر م���ن الآخ���ر اإثارَت���ه، لي�شعرها 
بوجوده���ا الكامل ف���ي هذا العالم، فم���ا نفُع امراأة 
ب���ال اإيح���اء، وم���ا قيمته���ا ب���دون اأن تك���وَن ملهمة، 
وه���ي م���ن يمتل���ك الح���ق كل���ه ف���ي ه���ذه ال�شف���ة، 
لأنه���ا موط���ُن الخ�شوب���ة، وتربُة الخل���ق، ومجال 
الجم���ال  ومه���د  الإح�شا����س،  وموئ���ل  النبع���اث، 
ومرم���ى الخي���ال، اإذن هنالك خطاب يطالب بحق 
ام���راأة، ولكن���ه غير ناج���ز هنا على اعتب���اره مجرَد 
اإخب���ار ومجرَد وعد، لك���ن العالم لم ينته هنا فهنا 
اأردي���ُة الحري���ر المتتابع���ُة التي يتو�ش���ح فيها ن�ٌس 
م���ن اأجم���ل م���ا كتب���ت هيالن���ة، ليعود م���ن جديد 
ب���ولدة وبع���ث وانبعاث من بوتق���ة الموت الذي ل 
ُيتل���ف اإل م���ا ي�شتهدُف ا�شتعباَد الم���راأِة كما تخّيل 
»جون اإ�شتيورات ميل«، وهو ي�شارك امراأته تاأليَف 
كتاب���ه الم�شهور »ا�شتعباد الن�شاء«، وكاأني به يقول 

لها: كوني معي، فمنك الإلهام ومني الإبداع. 

1 - ثم���ة التف���ات طوي���ل ينجم ع���ن االنتقال من 
الما�س���ي اإل���ى الم�س���تقبل، من �س���اأنه اأن ي�س���اهم 
���ل الدالل���ة االأدبي���ة، واالأجم���ل اأن يق�سر  ف���ي ترهُّ
االلتف���ات، له���ذا رجحت �سيغة االأم���ر الأنها منوطة 
بالح���ال، لتك���ون م�ساف���ة اال�ست���دارة ق�سي���رة بين 
الحال واال�ستقبال، وفي ذلك التفات جميل و�سريع 
خاطف هو اأ�سبه ما يكون بتلفت الظبي الغرير، وقد 
ج���رت القراءة وفق داللة مت ف���ي الزمن الما�سي، 
ومت ف���ي االأم���ر الحال���ي، والثانية بني���ة مفتر�سة 

تقل�ص من م�سافة اال�ستدارة اأو االلتفات.

2 -  بيجمالي���ون : نح���ات يونان���ي، نح���ت تمثااًل 
ج�ّس���د فيه الجم���ال االأنثوي، فوقع ف���ي حبه لكماله 
الفّن���ي، اأب���رز من بعث ه���ذه االأ�سطورة ف���ي االأدب 
ج���ورج برن���ارد �سو ف���ي االأدب االإنجلي���زي، وتوفيق 

الحكيم في االأدب العربي.

نسوية الخطاب الشعري
قراءة في مجموعة »مت ما بين السطور«  لهيالنة عطا اهلل

بتكلي���ف م���ن المكت���ب التنفي���ذي لتح���اد الكت���اب الع���رب، ق���ام الأديب 
ال�شاعر توفيق اأحمد نائب رئي�س التحاد ب�شحبة ال�شادة الأدباء:

فاي���زة داوود، ع�ش���و مجل����س التح���اد، وال�شي���دة رج���اء �شاهي���ن، ع�شو 
التح���اد، والأ�شت���اذ �شع���د مخل���وف، ع�ش���و التح���اد .. وبع�س م���ن اأهلها 
واأقاربه���ا، قام���وا بزي���ارة القا�ش���ة والروائية ملك حاج عبي���د في منزلها 
بمدين���ة جبل���ة لالطمئنان على �شحتها والحديث ع���ن اآخر اأعمالها في 
الق�ش���ة والرواي���ة واأدب الأطف���ال. وجرى خالل الجل�ش���ة ات�شال هاتفي 
م���ع الدكت���ور محمد الحوراني، رئي����س التحاد الذي اطم���اأن بدوره عن 

عمل و�شحة الأديبة ملك حاج عبيد متمنياً لها دوام العطاء وال�شالم.

زيارة القاصة والروائية ملك حاج عبيد
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 كتب: نبيل فوزات نوفل 

حروب المصطلحات والمفاهيم
من���ذ مطل���ع القرن الع�شرين المن�شرم حتى اليوم تعددت اأ�ش���كال القوى الإمبريالية التلمودية واأ�شاليبها وطرقها لل�شيطرة 
عل���ى العال���م، ب���دءاً م���ن ح���روب حبة القم���ح اإلى القنبل���ة النووية، اإل���ى تدمير الثقاف���ات، وتدمي���ر اقت�شادات ال���دول، اإلى �شحق 
الُهوي���ات الح�شاري���ة، ول���ن نتحدث عن كل ذلك، بل �شنتحدث ع���ن اأحد الأ�شلحة الناعمة والخبيثة وه���ي حروب الم�شطلحات 

والمفاهيم التي ت�شنها مراكز الأبحاث الغربية على ثقافات ال�شعوب عامة واأمتنا العربية خا�شة.
ولتو�شي���ح معن���ى الم�شطل���ح ل بد من اإدراك مقولتين اأولهما: اإن الم�شطلح ه���و اأوًل، تعبير عن الأمة بذاتها، لأن ال�شعوب 
ه���ي الت���ي تع���رف نف�شه���ا، وه���ي الت���ي تبني قيمه���ا ومعاييرها عب���ر وعي ال���ذات، واأخالقي���ات هذه ال���ذات، وبالتال���ي ل يمكن اأن 
ي�ش���در لن���ا الآخرون م�شطلح���ات عن ذاتنا، ثم يطالبوننا بالمفه���وم ال�شيا�شي والعملي اأن نن�شوي ف���ي ظل هذه الم�شطلحات 
الم�شت���وردة، اأْي اإّن اأّي م�شطل���ح ي�شتخ���دم ه���و م�شطل���ح يعبر عن م�شلحة الوط���ن، ولي�س العك�س، نحن نغي���ر حجم الم�شطلح 

بح�شب م�شلحة الوطن، ل نغير الوطن بح�شب حجم الم�شطلح.
وثانيهما:ه���و توج���ه معياري لو�ش���ع الأمور في ن�شابها بدًل من اأن تكون مقلوبة تم�شي على راأ�شها، اأو مهوو�شة ت�شير بعك�س 
التج���اه، اإذ اإن الأ�ش���ل اأن ياأت���ي الم�شطلح معادَل للحالة الوطنية والقومي���ة، بحيث يمتنع العبث اأو التبديل اأو الم�شاومة على 
الم�شطل���ح الوطن���ي والقومي، وبالتالي فاإننا ل ن�شتطيع اأن نف�شل وطننا واأمتنا على قدر الم�شطلحات الم�شتوردة. ومن هذه 
الروؤي���ة يج���ب التعام���ل مع كل المفاهيم الواردة اإلينا والتدقيق فيها، ومعرفة مدلولته���ا واأبعادها، لأن المفهوم الوا�شح دليل 
الحكم���ة والعق���ل الراج���ح فالم�شطلحات ف���ي راأي الخوارزمي هي مفاتيح العلوم. وقد قيل اإن فه���م الم�شطلحات ي�شف العلم، 
لأن الم�شطل���ح ه���و لفظ يعبر عن مفه���وم، والمعرفة مجموعة من المفاهيم، التي ت�ش���كل ارتباطاتها منظومة فكرية، وهناك 
ف���رق بي���ن المفه���وم والم�شطلح، وهما لي�شا مترادفين لفظي���اً لأن لكليهما �شاأنه و�شماته وخ�شو�شيت���ه واإن ا�شتركا في �شيء اأو 
ع���دة اأ�شي���اء، فلي�س ال�شت���راك يعني الوحدة، ويمكن التفريق بينهما من خالل معرفة حقيق���ة كل منهما وعبر مقارنة ب�شيطة 
مفاده���ا اأن المفه���وم يرك���ز عل���ى ال�شورة الذهني���ة لأنه اأ�شبق م���ن الم�شطلح، في حين يرك���ز الم�شطلح عل���ى الدللة اللفظية 
للمفهوم، وهو الذي يعطي للمفهوم وجوده وتحققه اللغوي. اإن المفهوم هو ما يمكن ت�شوره، وهو عند المنطقيين ما ح�شل 
ف���ي العق���ل، �ش���واء اأح�شل فيه بالق���وة اأم بالفعل، والمفهوم هو ال�ش���ورة الذهنية، التي يطلقها المتح���دث، اأو الكاتب اأو الباحث 
اأو المفك���ر... اإل���خ على مجموع ال�شفات التي يت�شمن���ه ت�شور ال�شيء اأو النقاط الجوهرية المتماثلة بين اأفراد ال�شف الواحد، 
وي�شمى بالمفهوم الإجمالي، )ويفتر�س بالمفهوم اأن يكون منطقياً ومت�شقاً في دللته ومعناه، في حين اأن »الالمفهوم« هو ما 
ل يت�شق مع المنطق، اأو ما ل تتقبله العقول ول تجد له تف�شيراً، لأنه مرادف لالمعقول اأو التناق�س والتهافت(، )�س22-21، 

د. خلف الجراد، القائد القومي ب�شار الأ�شد، الهيئة ال�شورية للكتاب، الجزء الأول(.
وترى المو�شوعة ال�شوفيتية الفل�شفية اأن المفهوم هو �شكل من اأ�شكال انعكا�س العالم في العقل، ويعّرفه علي القا�شمي باأنه 
ه���و تمثي���ل ذهني ي�شتخدم لت�شنيف اأفراد العالم الخارج���ي، اأو الداخلي عن طريق التجريد وتمثيل فكري ل�شيء ما مح�شو�س 
اأو مج���رد، اأو ل�شن���ف م���ن الأ�شياء له���ا �شمات م�شتركة ويعبر عنه بم�شطلح اأو رمز، وتعّرفه »م���اري كلولوم« باأنه وحدة معرفية 
م�شتقل���ة ل ترتب���ط بال�شرورة بلغة م���ن اللغات اأو بلهجة من اللهجات واإنما تنتمي مبا�شرة اإلى الم�شتوى الفكري، اإذاً كل حقل 
معرف���ي يت�ش���كل من مجموع���ة من المفاهيم، توؤلف معاً، منظومة مفاهيمية اأو مفهومية، ت�شكل بدورها ن�شقاً م�شتقاًل يرتبط 

بعالقات ممتدة ومت�شعبة مع المنظومات الأخرى. 
فمن اأبرز م�شكالت الفكر ال�شيا�شي العربي والإ�شالمي التداخل في المفاهيم الم�شتخدمة في كتابات وتحليالت المثقفين 
عامة، وال�شيا�شيين منهم خا�شة، وعدم تطابق مدلولتها ومعانيها اإلى حد التناق�س والتعار�س وعدم الت�شاق المنطقي، مما 
انعك����س عل���ى اأخط���اء فادحة في الفهم والإدراك، وقاد اإلى فهم قا�شر و�شلوك خاط���ئ وتخبطات �شيا�شية لدى �شيا�شيين وحكام 

عرب تركت اآثارها ال�شلبية في قرارات تخ�س م�شير اأوطان وم�شتقبل اأجيال باأكملها، وهو ما انعك�س على خطورة على الحياة 
في الدول العربية والإ�شالمية في مناحيها المختلفة.

لق���د علمتن���ا التجارب اأن المقلدين من كل اأم���ة المنتحلين اأطوار غيرها، يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء فيها، وطالئع 
لجيو����س الغالبي���ن واأرب���اب الغ���ارات يمهدون لهم ال�شبي���ل، ويفتحون الأب���واب ثم يثبت���ون اأقدامهم، حيث الق���وى ال�شتعمارية 
الغربية تحاول من خالل م�شتوطناتها الفكرية والأدبية وال�شيا�شية والثقافية والدينية والقت�شادية غر�س ُحزم ومجموعات 
متنوع���ة واأن�ش���اق مخت���ارة م���ن المفاهي���م الغربية ف���ي ثقافة الأم���ة وجامعاته���ا ومعاهدها ومدار�شه���ا وفي مفا�ش���ل المجتمع 
بمختل���ف فئات���ه و�شرائح���ه ومكونات���ه وتوطينه���ا الأم���ر ال���ذي ينتج عن���ه المزيد م���ن الغمو����س والرتب���اك وال�شي���اع لالأفراد 
والمجتمع���ات عل���ى ح���د �ش���واء. ولقد حذر جم���ال الدين الأفغاني م���ن الت�شوي�س الذي يعت���ري الم�شطلح���ات والمفاهيم فبّين 
خط���ر المقلدي���ن في الأمة، وهو مر�س نعي�شه اليوم، فاأ�شبحت المفاهي���م الوافدة-بحد ذاتها- هدفاً ومق�شداً واأداة في �شراع 

المع�شكرات والأيديولوجيات المتعار�شة والمتخا�شمة.
ولق���د انخدع���ت جماهي���ر النخب���ة ببريق الألف���اظ ولم ت���درك اأن البناء الثقافي والح�ش���اري على م�شتوى الأم���ة، وقع بع�س 
النا����س اأو اأكثره���م م���ع الأ�ش���ف، في فخ ال�شترخاء ال���ذي تنتجه الده�شة من بن���اء التعريفات وتحديد المفاهي���م بلغة الإطالق 
ونب���رة الحتمي���ة، وتتع���دى الده�ش���ة في التعامل مع ه���ذه التعريف���ات والمفاهيم المح���ددة والمحددة اإلى نوع م���ن ال�شت�شالم 
ببعده���م ع���ن اآليات التفكير، والفح�س، والتقويم ال�شرورية، ليكون للمعرفة به���ا القدرة على دمجها في المنظومة المعرفية 
الخا�ش���ة بال�شخ����س، وهن���اك خط���ر كبير م���ن التالع���ب بالمفاهي���م والم�شطلحات وت�شوي���ه معانيه���ا، وبالتال���ي ت�شويه القيم 
والمفاهيم فاإذاً علينا اأن ندقق في المفاهيم التي تطرح من الخارج و التي نطرحها دائماً، حيث باتت الم�شطلحات والمفاهيم 
الوافدة اإلينا اأحد اأ�شكال الغتراب الفكري، -بالن�شبة للمفكرين والأكاديميين العرب- بتحولها اإلى منظومة للتبعية والتنازل 
ع���ن الق���رار الوطن���ي وم�شال���ح الأمة وحقوقه���ا الم�شروعة، فمثاًل هن���اك خلط بين م�شطل���ح عملية ال�ش���الم، وال�شالم، عملية 
ال�شالم هي الم�شطلح الأ�شمل، الأو�شع، ويت�شمن اأدوات ال�شالم، اأهداف ال�شالم، مبادئ ال�شالم، وغيرها من الأمور، مبداأ هذه 
العملي���ة ه���و الأر����س مقابل ال�ش���الم، الأر�س هي عن�شر واحد موؤلفة من عن�شر واحد ل يتجزاأ، اأي اإنه ل يوجد ن�شف اأر�س، ل 
يوج���د رب���ع اأر����س، فقط يوجد عن�شر واحد اإما اأن يبقى كام���اًل اأو يبقى حتى يعود كاماًل، اأما ال�شالم فيتكون من عدة عنا�شر، 
منه���ا مث���اًل مو�ش���وع المي���اه ومو�ش���وع العالقات ه���ي عن�شر م���ن عنا�شر ال�ش���الم، منها مو�ش���وع الترتيبات الأمني���ة ومن هذا 
المو�شوع نزع اأ�شلحة الدمار ال�شامل والأ�شلحة النووية، الموجودة لدى الكيان ال�شهيوني، هذا محور، ل يمكن اأن يكون هناك 
وج���ود للعن�ش���ر الثان���ي، ال�شالم م���ن دون العن�شر الأول، عن�شر الأر����س ل يفاو�س عليه. وهناك الكثير م���ن الخلط والت�شويه 
للمفاهي���م والم�شطلح���ات مثل المقاومة والإرهاب الدولي، والمجتمع المدني وحقوق الإن�شان، وا�شتخدام كلمات مختلفة في 
ال�ش���راع العربي ال�شهيوني مثل الن���زاع الفل�شطيني الإ�شرائيلي، وثقافة ال�شالم، وثقافة بال حدود، والأرا�شي المتنازع عليها، 

وغير ذلك الكثير الكثير.
 و يمك���ن الق���ول: المفاهي���م لي�شت على ثبات اإل في حدود قليلة، وهي ف���ي حالة من الحركة الدائمة المتوا�شلة من الوحدة 
اإل���ى التن���وع، والكثي���رة حيناً، ومن التنوع والكثرة اإلى الوحدة والتناق�س م���رة اأخرى، ولكن في حالة مختلفة، ومعنى مختلف. 
وم���ن هن���ا ف���اإن التدقي���ق في المفاهيم ونجاعتها م���ن �شروط تفكير قادر على تج���اوز �شاللت ين�شرها اإع���الم غير متحرر من 
�شلط���ة القدي���م، اأو م���ن اإع���الن ذي اأهداف ل يهمها تقدم التعلي���م ونجاعته. ولذلك بات يقع على عات���ق المبدعين في مختلف 
مواقعه���م ع���دم ال�شت�ش���الم للنظري���ات والمفاهي���م والتعريف���ات الناج���زة، فال يقع���ون في �ش���اللت اليقين، والحف���ظ الأ�شم، 

والنمذجة. والبتعاد عن تكرار المفاهيم والم�شطلحات من دون تحليل لم�شمونها.

 ت����ّم بح�ش����ور د. محم����د الحوران����ي رئي�����س اتح����اد الكت����اب 
الع����رب وال�شادة اأع�شاء المكت����ب التنفيذي ومجل�س التحاد 
واأع�ش����اء التحاد الإعالن عن نتائ����ج الم�شابقتين الأدبيتين 
الت����ي اأعلن التح����اد عنهما احتف����اًء بالي����وم العالمي للقد�س 
ال����ذي ي�ش����ادف في الجمع����ة الأخي����رة من �شه����ر رم�شان كل 
ع����ام، والإع����الن كذلك عن �شدور كت����اب “القت�شاد المقاوم 
طري����ق الّتحري����ر” ال����ذي يمث����ل حال����ة راقي����ة م����ن ت�شاف����ر 

الجهود بين اتحاد الكتاب العرب وموؤ�ش�شة اأر�س ال�شام.
بال�شي����وف  بكفلون����ي  د. جه����اد  رّح����ب  اللق����اء  بداي����ة  ف����ي 
الك����رام م����ن الجمهورية الإ�شالمي����ة الإيراني����ة الذين زينوا 
الحف����ل بح�شورهم، ورحب كذلك ب�شيوف التحاد وال�شادة 

الإعالميين الذين قاموا بتغطية وقائع الحتفال.
تحدث بعد ذلك الأ�شتاذ توفيق اأحمد نائب رئي�س التحاد 
مو�شح����اً اأهمي����ة اإقام����ة مث����ل ه����ذه الم�شابقات الت����ي �شاركْت 
فيها اأقالم موؤمنة بعروبة فل�شطين، واأن تحريرها قدٌر اآٍت.
واأثنى الزميل اأحمد على اإ�شهام من اأ�شهم في جعل الورود 
الت����ي ف����اح طيبها ف����ي ثناي����ا الأعم����ال الم�شاركة اأن����دى طيباً 

واأكثر اإ�شراقاً.
الدكت����ور محم����د الحوران����ي رئي�����س التحاد تن����اول الكتاب 
بال�شرح م�شتعر�شاً ما فيه، موؤكداً على اأن القت�شاد المقاوم 
هو �شقيق ال�شيا�شة المقاومة، واأثنى على موقف اإيران التي 

تدعم الق�شية الفل�شطينية بكل ثقل معنوّي ومادي.
واأكد د. الحوراني اأن لالأدب عالقة بالقت�شاد المقاوم، واأن محور المقاومة �شينت�شر في النهاية.

كذل����ك ا�شتم����ع الحا�ش����رون اإل����ى ر�شالة �شوتي����ة وجهها الزميل مال����ك �شور رئي�س التح����اد ال�شابق، اأثن����ى فيها على 
موق����ف الجمهوري����ة الإ�شالمي����ة الإيرانية ودعمه����ا الم�شتمر الكبير للق�شي����ة الفل�شطينية، وحيا الجه����ود التي التقت 

لتعطي اليوم العالمي للقد�س ما ي�شتحق من مكانة في القلوب والعقول.
الزميل����ة فل����ك ح�شري����ة ع�شو المكتب التنفي����ذي حّيت بدوره����ا الجهود الخّيرة الت����ي تفتحت اأزاهيره����ا كتاباً مهماً 

واإبداعاً نعتز به.
خت����م الحدي����ث الأ�شت����اذ با�شل الدني����ا مدير عام موؤ�ش�ش����ة اأر�س ال�شام م�شيراً اإل����ى اأهمية الكتاب، مع الإ�ش����ارة اإلى اأنه 
ُيب����اع بمبل����غ زهيد، واأكد ال�شيد با�شل اأن التعاون �شيبقى م�شتم����راً بين الموؤ�ش�شة والتحاد لدعم م�شيرة اإ�شدار الكتاب 

واإحالله بالمكان العالي الالئق به.
 اختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين والتي جاءت على ال�شكل التالي:

م�شابقة اتحاد الكتاب العرب المركزية لالأدباء ال�شباب في مجال ال�شعر:

المرتب����ة الأول����ى لمحم����ود ماجد الخ�شر ع����ن ق�شيدته 
اأوراقي” على  تعدو  “كغزالة 

المرتب����ة الثاني����ة لأحم����د زي����د ع����ن ق�شيدت����ه “حت����ى اإذا 
فتحت”.

المرتب����ة الثالث����ة منا�شف����ة بي����ن ابراهي����م من�ش����ور ع����ن 
ع����ن  ال�شب����رة  ال�ش����الم  للغي����اب” وعب����د  “وردة  ق�شيدت����ه 

ق�شيدته “ذكريات طفل ما”.
م�شابقة اتحاد الكت����اب العرب المركزية لالأدباء ال�شباب 

في مجال الق�شة:
المرتبة الأولى لأ�شامة ابراهيم عن ق�شته “على قارعة 

الطريق”
المرتب����ة الثاني����ة منا�شف����ة بين جلنار �شليمة عن ق�شتها “طبيب حت����ى النهاية” وفرا�س محمد الح�شين عن ق�شته 

ثالثية الأبعاد”. “�شيزوفينيا 
المرتبة الثالثة لآلء يا�شين دياب عن ق�شتها “غبار الذاكرة”.

جائزة يوم القد�س العالمي بعنوان “القد�س هي المحور”:
جائزة ال�شعر ليامن اأحمد ال�شاعاتي عن ق�شيدته “�شامة الأر�س”

جائ����زة الق�ش����ة منا�شف����ة بي����ن فينو�����س الح�شن ع����ن ق�شتها “�شالم����ي لكم” وريم حكم����ت برهوم ع����ن ق�شتها “�شاق  
واحدة”

جائ����زة الخاط����رة منا�شف����ة بي����ن �ش����ذى كامل خليل ع����ن خاطرة “حل����م” وعبد الرحم����ن اإبراهيم عب����دو �شومان عن 
خاطرة “قد�س ورزانة”

جائزة المقالة لو�شام الح�شن عن مقالته “حكاية انت�شار”وقد نّوهت اللجنة بم�شرحية “مع�شوقتان لرجل واحد” 
لعالء العبيد في مجال الم�شرح اإذ ُحجبت الجائزة لهذا العام.

إطالق كتاب »االقتصاد المقاوم طريق التحرير« ، وإعالن نتائج مسابقة 
»القدس هي المحور« ومسابقة اتحاد الكتاب العرب ألدب الشباب
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 كتب: أديب حسن محمدقضايا وآراء

 كتب:سمير عدنان المطرود

ال�شع���راء  م���ن  البريك���ي  اهلل  عب���د  محم���د  يع���د 
الإماراتيي���ن الذي���ن اأخل�ش���وا لل�شع���ر وا�شتمروا في 
التجريب في عوالمه واأ�شكاله وم�شاحاته التعبيرية 
عبر عدة دواوين �شعرية حر�س خاللها على تقديم 
نف�ش���ه ك�شاعر مج���رب ل يركن ل�ش���كل ول ت�شتهويه 

اأ�شلوبية محدودة باأطر �شالفة.
في ديوانه الجدي���د: »الليل �شيترك باب المقهى« 
يح���اول اأن يك���ون مختلفاً ابت���داء من العن���وان، وهو 
عن���وان غي���ر ماأل���وف لمجموع���ة �شعري���ة اإماراتي���ة 
وجديد حت���ى على اأ�شاليب عنونة مجاميع البريكي 

ال�شابقة:
»ل تعنيني ن�شوة من في الحانة

اأو �شجة من في المقهى
فال�شارع اأكثر �شكراً من كل اأولئك«... �س7

وكاأن���ي به���ذا المقط���ع ي���رد عل���ى م���ا اأوردت���ه ف���ي 
مقدمت���ي، واإذا اأ�شقطناه على ال�شعر ت�شبح المقولة 
اأن ال�شع���ر هنا ل يذهب اإلى مكان نعتاد فيه وجوده، 
ب���ل يرتاد الالمتوقع والمفاج���ئ، وهذه لعبة ال�شعر 
الممي���ز ال���ذي ل ير�ش���ى لنف�ش���ه التنا�ش���خ والتكرار 
وال�شير في الأخاديد نف�ِشها التي حفرها ال�شابقون.
لَم يكون التمرد في ال�شعر حا�شراً حتى اأقا�شيه؟
الكات���ب  بي���ن  وتناق����س  انف�ش���ال  ثم���ة  وه���ل 

والمكتوب؟
بمعن���ى هل هناك حياة للن�س خارج نطاق �شخ�س 

كاتبه ومنظومة اأفعاله واأقواله المياومة؟
الحق اإنَّ الجواب يكون بمنتهى الو�شوح هنا: نعم
اإن الق�شائ���د في الديوان ناهيك عن نزعة التمرد 
فيه���ا تمتل���ك ج���راأة وجودي���ة لفت���ة تطل���ق الأ�شئلة 
الكبي���رة الت���ي ت�شغ���ل النف����س الب�شرية ف���ي مرورها 
الق�شي���ر الحاف���ل بالمتناق�ش���ات، كاأنم���ا ه���ب علينا 
وتاأم���الت  المع���ري ولزوميات���ه،  م���ن �ش���وت  �ش���يء 

المت�شوفة الكبار:
ُخِلَق العْمر حين جاء اإلينا

ليرى في الفناء والعي�س �شعفْه
ما �شربناه من حنين توّلى

و�شيبقى الذي �شنح�شن قطفْه«... �س11
يزخ���ر الدي���وان بالتاأم���الت ال�شعرية الت���ي يراها 
ظواه���ر  �شياغ���ة  اإع���ادة  ال�شع���ر،  جوه���ر  البع����س 
ف���ي  والتج���وال  و�شكناته���ا،  وحركاته���ا  الطبيع���ة 
النف����س الب�شرية ور�شد وق���ع الأحا�شي�س والم�شاعر 
المتالطمة في نزوعها نحو �شاطئ ل يكاد يلوح في 

بحر ل قرارة له:
»لي اأن اأنام على �شمتي اإذا غفلت
عين الرقيب ولم تعرف عناويني

وحين تطغى على الحّران جمرته
اأقول لل�شمت بعد الياأ�س: يا ديني«... �س24

في رحلة ال�شعر يجتاز ال�شاعر الكثير من مفازات 
ج���راب  ف���ي  بع�شه���ا  يم���ر عليه���ا ويحم���ل  التاري���خ 
الق�شي���دة وي�شي���ر اإليه���ا كم���ا ل���و اأنه���ا �شواخ�س في 
دروب حلم���ه، ليعزف على ثنائية الما�شي والحا�شر 
األحان���ه ال�شجي���ة، ل معن���ى يتح���دد بذاته ب���ل غيمة 
حبلى بالمعاني ت�شير على طول الق�شيدة وتت�شاقط 
ك�شف���اً هنا وهناك كلم���ا اأح�شت بعط�س الأر�س وثقل 
حمولته���ا، فيتح���د الزم���ان وتتج���اور الأح���داث ف���ي 
خي���ال ال�شاعر المتقد، كثيراً ما ن���راه معّلماً يجل�س 
ف���ي ظ���ل غيم���ة وير�ش���د الري���ح اإل���ى جه���ات الأنين، 
ث���م يرك�س بي���ن ذكرياته كطفل ا�شتع���اد للتو األعابه 
المفق���ودة، ه���و ال�شاعر ال���ذي يعّلم ويتعّل���م وي�شعد 
درب���ه الأثي���ر نح���و حلم���ه البعي���د القري���ب ت�شحبه 

كائناته التي توؤن�س لياليه وت�شعل �شباحاته:
»عّلمني �شعري

كيف اأدّرب طير المعنى
كي يقفز فوق ال�شجرْة

لكّن ال�شعر تنا�شى اأن يذكر
كيف اأطّير تلك ال�شجرْة؟«... �س88

بطبيع���ة الح���ال ف���اإن العاطف���ة ه���ي وق���ود ال�شعر 

بالعواط���ف  متق���دة  ن�شو����س  الدي���وان  ه���ذا  وف���ي 
فمنه���ا م���ا ي�شتح�ش���ر الما�ش���ي باألق���ه واإ�شراقات���ه 
كمث���ال الأندل����س ال���ذي ي���ذرف ال�شاعر دم���ع روحه 
ف���ي محراب الحنين والمواج���د العالية التي خلقها 
اإح�شا����س الفق���د ذاك ال���ذي يع�شف بال���روح ويلقيها 
ف���ي مه���ب التغ���رب حي���ث ل �ش���يء مثل الدم���ع يدل 

على الماآل:
»لأندل�س الآن في الريح �شوٌق

واأندل�س الآن لي�شت ماآلي
وقفت على الق�شر اأ�شاأل عنها

ولكنه لم يجب عن �شوؤالي
تركت على بابه دمعتين

لَُه، وخيالي وقلباً تاأمَّ
وعدُت لألقاك يا دمع مثلي

فمن �شيرقُّ لدمع الرجاِل؟«... �س69
الدي���وان يزخ���ر بال�ش���ور ال�شعري���ة الجميلة التي 
تتقاف���ز كالأ�شم���اك ف���ي بح���ور الن�شو�س، وه���و اأمر 
ينق���ذ بع����س الن�شو����س م���ن ف���خ ال�شتر�ش���ال الذي 
يغ���ري ق�شائد العمود ف���ي العادة حيث تبدو الأبيات 
بتراكمه���ا ف�شفا�ش���ة عل���ى ج�ش���د الفك���رة اأو دفق���ة 

ال�شعر التي ا�شتلزمت كتابة الن�س ال�شعري.
اإن الإطال���ة غي���ر مبررة ف���ي كثير م���ن الموا�شع، 
ولكنه���ا �شهوة القول، �شه���وة ال�شتر�شال وهي بع�س 
م���ن رغب���ات كامن���ة تخ���رج لتحي���ط ببي���ت الق�شي���د 
ولتقب����س م���ن اأن���واره وت�شتن���د عليه حت���ى ت�شل اإلى 
نهاي���ة الن����س ومعه���ا بقي���ة اإ�ش���راق ي�شف���ع له���ا اأمام 

�شوؤال الإطالة المم�س.
الن�شو����س  ف���ي  �شالت���ه  يع���دم  ل  ال�شع���ر  عا�ش���ق 
الممت���دة عل���ى امتداد الديوان، فيثم���ل حيناً وي�شرد 
م���ع ال�شاع���ر ف���ي خيالت���ه اأحايي���ن... وه���ذه ن�ش���وة 

ال�شعر و�شحره: اأن ياأخذك هنيهة من قيد نف�شك.

الليل سيترك باب المقهى

حدثن���ي حجر الر�شيف وه���و يم�شك اإ�شبارة ُكِت���َب عليها التاأمينات 
الجتماعية قال:

�شاأخبرك الآن �شراً... 
 لقد دع�شُت على عتبة ال�شتين، وقررُت اأن اأتغير؛

 �شاأعي���د ترتي���ب اأولوياتي واهتمامات���ي وتحدي���د م�شوؤولياتي واأول 
�شيء �شاأفعله اأنني �شاأرف�س التغيير. 

�شاأظل اأحب النا�س، ولن األتفت اإلى نف�شي اإل �شمن الجميع. 
�شاأق���ول ل���كل العالم �شحيح اإّنه لم يبق لي اإل �شنون، اأقل بكثيٍر مما 

م�شى؛ لكنني �شاأظل اأحمل همومكم معي... 
�ش���وف األح���ق الأح���داث واأتتب���ع الأخب���ار واأفعل كل م���ا اأ�شتطيع لأن 
هذا العالم جزء من م�شوؤوليتي واهتمامي، بخا�شة بعد ال�شتين؛ لأن 

ال�شنين التي خلفتها ورائي راكمت خبرتي واأك�شبتني حكمة الوقت. 
�شاأطل���ب م���ن اأبنائ���ي اأن ي�شاركوني اأخباره���م وم�شاكله���م... �شاأكون 
م�شت�ش���اراً ل���كل واح���د منه���م؛ والذي���ن ل يري���دون م�شورت���ي �شاأدعهم 
يفعلون ما يحلو لهم باأنف�شهم؛ فاإن نجحوا وحدهم �شاأفرح لهم؛ واإن 

اأخفقوا ف�شاأتحمل جزءاً من النتائج؛ لأنني كنت ديمقراطياً معهم. 
�شاأتجن���ب العزل���ة؛ و�شاأدخ���ل ف���ي ج���دال م���ع كل �شاح���ب عق���ل... 
�شاأج���وب الأماك���ن كله���ا... �شاأذه���ب اإلى الأ�ش���واق واأ�شتري م���ا اأريد... 
و�شاأره���ق نف�ش���ي بمفا�شلة الباعة ف���ي ال�شعر... لن اأدف���ع اإل ما يجب 

اأن اأدفعه. 
 و�شاأقول �شكراً لكل من ي�شتحقها... 

العال���م ول���و  اأخط���اء  اأنن���ي م�ش���وؤول ع���ن ت�شحي���ح  اأ�شع���ر  �شاأظ���ل   
بالكلمة... 

�شاأظ���ل اأذك���ر اأن الباقي لي في الحياة يكفيني لأتقا�شمه مع النا�س؛ 
لأن راحة بالي اليوم تاأتي من ت�شحيح اأخطاء الآخرين. 

�شاأركز على الجانب الم�شرق في النا�س... 
�شاأنتقد من يجب انتقاده... 

�شاأَْكِثر من الثناء على الذي ي�شتحق، لأن هذا �شيجعله اإيجابياً. 
�شاأهتم ب�شحتي و�شاأعتبر نف�شي في معركة... 

�شاأقب���ل التحدي و�شاأنت�شر للنف�س المطمئن���ة؛ ولن اأقطع عالقتي 
بمن حولي؛ فكل النا�س اأعزاء حتى يثبتوا العك�س... 

 �شاأقطع حبال الود مع كل من يراني خياراً ثانياً له... 
�شاأبتعد عن المنافقين؛ مهما كانت درجة قربهم اأو بعدهم عني... 
�شاأحاول جاهداً... وهذا يهمني جداً؛ اأن اأبقى كما كنُت؛ اإن�شاناً...!.. 

ستون عامًا... بستين داهيٍة... 

تعزية
المكت���ب  واأع�ش���اء  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  رئي����س 

التنفي���ذي واأع�شاء مجل�س التح���اد واأع�شاء التحاد 

الزمي���ل  م���ن  والموا�ش���اة  التع���ازي  باأح���ر  يتقدم���ون 

المكت���ب  ع�ش���و  ا�شلي���م  ف���اروق  الدكت���ور  الأ�شت���اذ 

التنفي���ذي لتحاد الكتاب الع���رب، بوفاة اأخيه، تغمده 

اهلل بوا�شع رحمته واأدخله ف�شيح جناته.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

م���ن افتت���اح معر����س اتح���اد الكتاب العرب في كلية الآداب بدم�شق بح�ش���ور عميد الكلية الدكتور عدنان م�شلم و نائب عمي���د الكلية الدكتورة منيره 
فاعور وعدد من اأع�شاء المكتب التنفيذي في التحاد : الدكتور فاروق اأ�شليم - الأ�شتاذ ريا�س طبرة - الأ�شتاذ الأرقم الزعبي

بتكلي���ف م���ن المكت���ب التنفيذي لتحاد الكتاب العرب ق���ام الأديب ال�شاعر توفيق اأحمد نائب رئي�س التحاد بزيارة الناق���د والمترجم الكبير الأ�شتاذ حنا عبود في 
منزل���ه )قري���ة القالطي���ه( ف���ي وادي الن�شاره... وذل���ك ب�شحبة الأديب الباحث الدكت���ور جودت اإبراهيم ع�شو مجل����س التحاد والأديبة اأميم���ة اإبراهيم رئي�س فرع 
حم����س لتح���اد الكت���اب العرب والأ�شتاذة الدكتورة الباحثة والأديبة �شمر الديوب نائب رئي�س جامعة الحوا�س...  وكان برفقتهم اأي�شاً محا�شب التحاد �شالم مراد، 
ودار الحديث حول موؤلفات الأ�شتاذ حنا عبود والكتب التي ترجمها والتي بين يديه من كتب قيد الطبع، وكتب اأخرى يعكف على تاأليفها وترجمتها، وجرى خالل 

الجل�شة ات�شال هاتفي مع الدكتور محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب العرب واطماأنَّ على �شحة اأديبنا الكبير حنا عبود.

زيارة الناقد و المترجم الكبير حنا عبود



ف����ي  النا�����س  غالبي����ة  ه����م  الع����وام 
المجتم����ع، والأكثري����ة الت����ي ل تتقب����ل 
و�شهول����ة،  بي�ش����ر  الجدي����دة  الأف����كار 
وف����ق  حياته����ا  ف����ي  ت�شي����ر  والع����وام 
منظومة من الأفكار والقيم والمبادئ 
له����ا،  د�شت����وراً  لي�شب����ح  تعتنقه����ا  الت����ي 
اإل����ى  يرق����ى  الأف����كار  ه����ذه  وبع�����س 
التقدي�س والتحريم بما ي�شمى العرف 
الجتماع����ي، فال يج����وز الم�شا�س به اأو 
التع����دي علي����ه اأو الني����ل من����ه، ويتق����دم 
الجان����ب  يخ�����س  فيم����ا  القي����م  ه����ذه 
الدين����ي والعقائ����دي الت����ي و�شل����ت اإلى 
ح����د اليقيني����ات؛ الع����وام ل ي�شتطيعون 
اأف����كار  م����ن  اأذهانه����م  ف����ي  م����ا  تغيي����ر 
درك  ف����ي  به����م  حط����ت  واإن  جدي����دة، 
التخل����ف والجم����ود والرك����ود المعرفي 
وركن����ت اإل����ى المجه����ول والغيبيات لأن 
وتب����رز  بالأف����كار،  متحج����ر  تفكيره����م 
لدى البع�س من الع����وام اأفكار جديدة 
ثناياه����ا  بي����ن  له����م وتحم����ل  ومغاي����رة 
التط����ور والتقدم له����ذا المجتمع، وقد 
ُقّي�����س لهوؤلء من ا�شتعدادات ذاتية  اأن 

ا�شت�شاغوا اأفكاراً مفيدة لهم ت�شبع �شغفهم المعرفي مقروناً بالتاأهيل 
والتعلي����م، وم����ن خال�شة تجارب �شعوب اأخ����رى، واأن يطرحوا اأفكارهم 
ولكنه����م وجدوا �شعوبة في تقبلها من العامة، فكانت معاناتهم كبيرة 
و�شدي����دة دفع الأغلبية منهم حياتهم ثمن اأفكارهم حملها المتنورون 
والمفك����رون والمثقف����ون وحت����ى الأنبي����اء الذين جاوؤوا باأف����كار جديدة 
وتبليغ ر�شالتهم للعوام وبخا�شة في ق�شايا ح�شا�شة في تغيير البنية 
الفكري����ة للمجتم����ع الذي رك����ن اإليها ردحاً من الزم����ن وكانت اأفكارهم 
اأحدث����ت تغي����راً كبي����راً في الحي����اة واأ�شبح����ت نظرياتهم م����ن اأ�شا�شيات 
العل����وم الت����ي تنع����م بها الب�شري����ة، ول����و ا�شتعر�شن����ا �شوراً م����ن التاريخ 
عل����ى �شبي����ل المثال ل الح�ش����ر »غاليلو« ال����ذي اتهم بالكف����ر والإلحاد 
م����ن قب����ل الكني�ش����ة اآن����ذاك ال����ذي اكت�شف ب����اأن الأر�����س هي الت����ي تدور 
وُيقاد للمق�شلة وي�شرب برجله على الأر�س، ويقول ما زلت تدورين، 
وكذل����ك الفيل�ش����وف �شق����راط وف����ي اأثين����ا �شقراط ل����م تتحم����ل العامة 
اأف����كاره، و�شاق����وا ذرعاً ب����ه وليتجرع ال�ش����م وهو متم�شك باأف����كاره التي 

اأ�شبحت منارة للعالم.
الع����وام ل ينظ����رون اإلى الأف����كار التي تخل�شهم م����ن الجهل، ولكنهم 
ينظ����رون اإلى المنظومة التي تاأ�شرهم وفق المفاهيم التي ت�شبطهم، 
وي����راود الكثي����ر منه����م اأفكار جدي����دة، وهم عل����ى ا�شتع����داد اأن يتقبلوها 
ولكنه����م ل يجروؤون على تبنيه����ا اأو ممار�شتها، ويعتبرون ذلك خروجاً 
عل����ى اأخالق ومب����ادئ المجتمع، ونج����د بع�شهم يخرج����ون للعي�س في 
مجتمع اآخر ليمار�شوا مبادئ المجتمع الجديد الوافدين اإليه فلماذا 

يتقبلونها هنا ول يتقبلونها هناك؟
الع����وام يتقبلون الأفكار اأما المفكرون فه����م �شانعوها، وهم اأ�شحاب 
الف�ش����وق الفك����ري وتط����رح اأفكاره����م للعام����ة، فمنه����م م����ن ياأخ����ذ بهذه 
الأف����كار، ومنه����م ل ياأخ����ذ به����ا والمفك����رون والمثقف����ون من����وط به����م 
العم����ل ال����دوؤوب وهم الق����ادة والقدوة ف����ي تطور المجتمع����ات وتر�شيخ 
المفاهي����م الت����ي ت�شهم في التط����ور الح�شاري وبق����در م�شتوى وعيهم 
تنه�س المجتمعات ومنهم من اأ�شبحت اأفكاره على م�شتوى العالمية 
وتخلدهم الأمم والح�شارات، لأن ع�شارة اأفكارهم كانت مداد التطور 
والتق����دم الإن�شان����ي اإنه����ا معرك����ة الحي����اة ينت�ش����ر فيها اأ�شح����اب الفكر 
والثقاف����ة، وتبق����ى اأ�شماوؤهم مط����رزة ومحفورة ف����ي التاريخ مهما وقع 
عليهم من حيف اأو ظلم وهم �شعداء بما اأنتجوه وقدموه لأن �شعادتهم 
كان����ت �شع����ادة الإن�شاني����ة جمع����اء و�شيحفظ����ه التاري����خ ف����ي �شجالت����ه، 

وتتناوله الأمم والح�شارات على مائدتها في الم�شتقبل.  
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ُيق���ال اأجم���ل لحظة ف���ي الحبِّ هي م���ا قبل العت���راف به، 
كي���ف نجع���ل ذاك الرتب���اط الأول يط���ول، تل���ك الحال���ة من 
ال���دوران التي يتغير فيها نب�ش���ك وعمرك اأكثر من مرة في 
لحظ���ة واح���دة، فاأنت عل���ى م�شارف كلمة، اأم���ا هنا فقد كانت 
نور على م�شارف تركيب اإ�شافي في كلمتين اثنتين جمعهما 
اثنتي���ن وثماني���ن  ال���ذي �ش���مَّ  اله���وى/  /اأموّي���ة  العن���وان: 
مقطوعة امتدت على م�شاحة مئة وع�شرين �شفحة، ج�ّشدت 
اأغلبه���ا روا�ش���ب تجربة ذاك الع�شق الأم���وّي، لكن الهوى في 
، وهو ح���بٌّ يعك�ُس ما ات�شم  الأ�ش���ل مي���ل النف�س اإلى ما تحبُّ
ب���ه الع�شُر الأموّي، من ازدهار غر�س الغزل وتنوعه، واأخاُل 
اأّن نوراً لم يكن انحيازها اإلى الهوى الأموّي اإل انحيازاً اإلى 
المجد و�شغفها به، اإذ اإنًّ الدولة الأموية ذاُت ح�شارٍة نواتها 
عا�شمته���ا العريق���ة /دم�شق/، قلُب العروب���ة الناب�س، وربما 
لذلك اختارت الأديبة هذا العنوان ليكون عنوان المقطوعة 
الثاني���ة ع�ش���رة ف���ي ديوانه���ا، ول���م تكت���ِف بذل���ك ب���ل جعل���ت 

الإهداء ينب�ُس بفي�س الحبِّ قائلًة:
َف زماُن الحبِّ عند عتباِت روِحِه      اإلى رجٍل توقَّ

     فاأعدُت �شبَط توقيت قلبي على نب�شاِتِه
     ومنحُتُه �شياًء �شرمدياً 

لق���د اقتربت مقطوعات الديوان من لغة النثر ال�شعرية، لكنها لغٌة اأ�شافت 
ُبع���داً جمي���اًل جعلن���ا نلمُح ال�شاع���رة في ر�شم مالم���ح روحها بعي���داً عن اللغة 
الماألوف���ة حين���اً، ومح���اكاة تل���ك اللغ���ة حين���اً اآخ���ر، ف���كان اأب���رز ما مّي���ز لغتها 
اإمكاني���ة قراءته���ا عل���ى اأكث���ر م���ن م�شت���وى دلل���ّي م���ن دون اأن ي�ش���كل تحقيق 
م�شت���وى م���ا اإلغ���اًء لم�شتوى اآخر، وهذا م���ن �شمات الن�شو����س النا�شجة التي 
جعل���ت الكاتب���ة مفتاح الو�شول اإلى �ِشّر مذاِقها ا�شتعانتها بالأ�شلوب الإن�شائّي 

الطلبّي الممتد على معظم �شفحات ديوانها.
وتنوع���ت العنوان���ات التي حكمها خي���ٌط ناظٌم من ناحيِة البن���اء وغيره مما 
اأثرى تجربة الكتابة لدى الأديبة التي ر�شخت محاولة الخال�س من روا�شب 
اأط���الل وجودي���ة، نا�شج���ة ال�شور بلغ���ٍة رمزيٍة اأنيق���ٍة بمقوماته���ا، را�شخة في 
، معتمدًة الرمز المرن �ش���واٌء اأكان الميثولوجّي اأم الدينّي  م�شهده���ا ال�شع���ريِّ

اأم التاريخّي كرمز »هي�شون« اإذ تقول: �س88
   )هي�شون يا وجع الألواِن/ يهطل المطر بال األٍق(

و«هي�ش���ون« ا�ش���ُم اإل���ِه الكائنات البرية واإله البحر ف���ي اللغات القديمة، وهو 
لق���ب الفن���ان العالمي ذي ال�شحكة التي رافقت وجه���ُه ور�شوماته دائماً، لكّنه 
وجع الألوان، عجز اللوحة عن النطق باآٍه تختنق بها الروح، لي�شبَح كلُّ �شيٍء 

بال األٍق، برغم المطر وعجزِه عن غ�شل الال األْق.
يب���ُرُز الت���كاُء على الموروِث الدينيِّ جلياً في غي���ر مقطوعٍة، ومنها قولها: 

�س11 
     )وع���َذْرُت ُزليخ���َة في ُحّبها يا يو�شفي/ ك�ّشرت اأقالمي، اأتلفُت ِمحَبرتي/  
َقطعُت في حبك اأوتاري/ مّزقُت �شراييني واأوردتي/ رد لي ب�شري يا يو�شفي(.

فكان���ت ق�ش���ُة �شيدن���ا يو�ش���َف )علي���ه ال�ش���الم( بما تحم���ُل من �َشَغ���ِف الحبِّ 
، لكنَّ هذا التكاء تكرر اأي�شاً في ق�ش�س اآل البيت )عليهم  والإدها�ِس الجماليِّ

ال�شالم( ،وِذِكِر الرموز الدينيِة، اإذ تقول الأديبة: �س9
      )و�شمع���ٌة للع���ذراِء اأ�شعُله���ا/ ت�شَف���ُع للق���اِء بين يدي���ه/ والح�شين لذت به 

ه �شلى اهلل و�شّلم عليه( ...........اإلى اأن تقول: �شفيعاً/ وجدُّ
       ) ختمت قراآني والتوراة في يدي/ والإنجيُل وجهُت نظري اإليه(.

وه���ذا المعج���م الدينّي الذي تكتِنُزه اللوحة ال�شعري���ة ال�شابقة، جعلنا نقف 
على تاأثر نور ببيئتها ال�شورية التي يتالحم فيها الهالل وال�شليب في ن�شيٍج 

�شورّي متما�شٍك. 
ا�شتعانت الأديبة بتقنية الت�شمين في قولها: �س11 

      ) ه���ل �شاق���ت الدني���ا بن���ا وق���د رحبت/ بم���ن يّدعي الع�ش���َق ويطلُب الودَّ 
وااااعجبي(.

وه���ذا يذكرنا بالقول: �شاقْت عليهم الأر�ُس بما رحبت، لكن عمق التجربة 
ال���ذي ب���رز في تكرار الأل���ف ما قبل لفظة )عجب���ي( ي�شيُر اإلى عم���ق اإح�شا�س 
الأديب���ة ال���ذي جعله���ا ت�شاِعُف الألف ع���دة م���رات ُم�ْشِبَعًة روحها بم���ا يحقُقُه 

لفظ الألف من امتداد يت�شُع لأهاِت اأعماقها وده�شتها.
ومن الت�شمين ت�شمينها لقول بيٍت �شعري: فليت الذي بيني وبينك عامر     

وبيني وبين العالمين خراب.... فتقول: �س7
      ) ويبق���ى م���ا بيننا بيننا/ ليت الذي بيني وبينك مقدار خطوة/ نم�شيها 

حّباً ونقاء(.
لق���د ذك���رت الأديب���ة الوطن غي���ر مرٍة ف���ي ديوانها، ولي����س �شرط���اً اأن يكون 
الوطن اأر�شاً كبيرة، فقد يكون م�شاحًة حدوُدها اإح�شا�شك بالأمان والنتماء، 
ني اأن يبقى  ن���ي اأين ومتى �شاأموت، بقدر ما يهمُّ يق���ول »ت�شي غيفارا«: »ل يهمُّ
الوطُن«، وتقول نور : )ليدوم موطني في الع�شِق منّعما(، ثم نجدها ت�شتنكُر 

ما اآل اإليه اأبناء الوطن قائلًة:
   ) ل يكف���ي اأن ت�ش���رق �شم�ٌس/عل���ى وطٍن نا�ُش���ُه َيْع�َشُقون الظّل/ وطٌن نا�ُشُه 

عميان(.
ونجد الأديبة تعي�س �شراع الحبِّ وال�شتنكار معاً، اإنُه حبُّ الوطن وا�شتنكار 
الم�شي���ر ال���ذي اآل اإلي���ه، فهل يك���ون الوطن ه���و الأم التي ذكرته���ا الأديبة في 

ق�شيدتها: )اأمي جميلة( قائلًة: 

     )تما�شك���ي وبالحي���اة تم�شك���ي/ وتكاب���ري عل���ى الأوجاع 
لأجلنا/ لطالما كنت جميلًة لأجلنا/  فابقي هنا ل ترحلي(.

وكاأنها تناجي الوطن اأن ي�شمد.
اأم���ا ف���ي ق�شيدة اأموّي���ة الهوى نج���د تالح���م الم�شتويين 
الأفق���ي والعم���ودي بقوٍة يرافقها تنامي الح���ركات ال�شعرّية 
ب���دءاً من حرك���ة الت�شالب )تت�شالب في روحي الدماء(، ثم 
حركة التحاد )تتمازج الح�شارات( و�شوًل اإلى حركة القوة 
)تتاآل���ف الأمكنة والأزم���ان(، انتهاًء بالدنو والع���ودة )فاأدنو 
منك عامرية الهوى واأعود في ع�شقك اأموّية/ األملم الندى 
ع���ن تويج���ات اليا�شمين/ واأجم���ع ال�شام ف���ي خوابي الروح/ 
اأعّتقها/ اأ�شقيها لروحك نبيذاً معتقاً(، لنجد اإيقاعاً جمياًل 
يج�ش���د جدلّي���ة الق�شيدة المنبثقة من الح���ركات المتتابعة 
تراتي���ل  ق�شي���دة  ت�شتح�شرن���ي  وهن���ا  وق���وة،  �شع���ٍف  بي���ن 

الحتراق في قولها: 
      ) �شج���رة الأرز ت�شل���ي/ ي���ا رب خذن���ي قربان���اً/ الأر�س 

حبلى بالآه/  تلُد موا�شم اأوجاع(.
لأجد اأّن َنَف�َس هذِه الق�شيدة امتد بلم�شِة الألم على معظم م�شاهد الديوان 

الوجدانّية، لكّنُه األٌم اعتادْته ال�شاعرة فقالت:
    ) يبك���ي الزه���ر بي���ن يدي���ك ف���ال تعتق���ُه(، وربم���ا لذل���ك ا�شتعان���ت باللون 

الأزرق لتعطي انفعالها امتداداً فقالت: �س86
    ) �ش���ار الع�ش���ق اأزرق/ مع���ك عرف���ت البحر/و�ش���ارت كّل األ���وان اللوح���ة 

تغرق(.
لق���د حفلت �شور الّن�س برم���وز ودللت �شتى، واعتمد الديوان على معطى 
المح���اكاة ف���ي بن���اء ال�شور حين���اً، واإطالق الخي���ال في عالقات جدي���دة حيناً 
اآخ���ر، فم���ال ال�ش���وت ال�شعريُّ اإلى التنوع ال���ذي اأثرتُه كث���رة الأ�شاليب البارزة 
ف���ي الخواطر والق�شايا واأفكار الق�شائد معب���رًة عن غنى التجربة ال�شعورّية 
وعمقه���ا، اإذ اإّن تتاب���ع ق�شائ���د الدي���وان كان عل���ى وفِق ثالثة اأق�ش���ام من حيث 
المو�شوع���ات: )الح���ّب، الوط���ن، الأم ( لنج���د ه���ذا الثال���وث واح���داً لدى نور 
الت���ي عان���ت من رقابتي���ن ذاتّية وعامة حا�شرت���ا هذا العنوان حت���ى اآخر كلمة 
في ديوانها، لأنها كانت اأ�شيرة العادات والتقاليد والما�شي وقد حاولت مراراً 
التج���اوز لكّنه���ا تنطلق لتعود اإلى قيود تل���ك العادات بحبٍّ خِجٍل مليء بالأمل 

والخيبة معاً.
تتمت���ع الأديب���ة بمرونٍة في اإب���راز تناق�شات الوجود �شمن مف���رداٍت انتقتها 
بدقة وتوارثت بع�شها مثل: )�شالف، قرباناً، الوجد(، وقب�شت على المعا�شر 
منه���ا ف���ي تراكي���ب ماأنو�ش���ة كقوله���ا: ����س19) مازل���ُت اأتنف�ش���ك ي���ا ع�شق���ي(، 
ولتاأكي���د ه���ذا الع�شق الحياة اأعادت ذكرُه غير مرة كم���ا في قولها: �س33 )اأنا 
اأتنف�شك(، لكّنُه َنَف�ٌس لحياٍة لن تتحقق، فتقول:�س37 )اأتنف�ُشُه ول�شُت بلقائِه 

اأفوز(، ولم تمل الأديبة فقالت: �س39 )مازلُت اأتنف�شَك كما الأم�س(.
لق���د امت���ازت لغ���ة الكتاب���ة باقترابها م���ن اللغ���ة الماأنو�شة المفعم���ة بفي�س 
الأحا�شي����س المتباينة، فم���ن المغامرة بال�شوت الغنائ���ي العا�شق اإلى ال�شوت 
الوطن���ي والجتماع���ي مروراً ب�ش���وت ذاك ال�شراع الخف���ي لمتغيرات الوجود 
العربي وتناق�شاته، وقد اأفادت ال�شاعرة من المعطى ال�شعري الحديث، ومن 
ية تاأثرت مقطوعاتها  الت���كاء على ت�شمين اأغاني في���روز وغيرها كعتبات ن�شّ
بالّتنا����س، واأ�شاف���ت اإل���ى تل���ك الت�شمين���ات خ�شو�شّي���ة ا�شتمدته���ا م���ن وحي 
تجربته���ا الواقعي���ة، فاندم���ج الح�ش���يُّ بم���ا ف���وق الح�ش���ّي م�شّكلة �شلط���ة خلٍق 
وث���راٍء لم�شتويات الخط���اب ال�شعري ففي قولها: )لي�شت كل الجواهر ت�شيء 
ال���روح( تبرز متان���ة التراكيب التي عّمقتها الثنائيات ال�شدّية كما في قولها: 
�س60 )اأحّب اليا�شمين... اأحّبك/ واأكره هذا الوجع... اأكرهك(، لتج�شد من 
الح���ّب والك���ره �شراع���اً بين الأ�شالة والأل���م، بين الياأ�س والأم���ل، وهذا الأمر 
اأك���ّدُه تكرار الثنائيات ال�شدّية كما في قولها: )على الر�شيف المقابل للفرح 

اأنثر وجعي/ واأترقُب اأماًل ولدة حلمي(.
لق���د اأجادت ال�شاعرة في ك�ش���ر اأفق التوقع لدى المتلقي م�شتعينًة ب�شورها 

ذات العالقات المتباعدة الأطراف، ففي ق�شيدة غياب تقول:  
 )انتظاٌر على عتباِت الوجد( حيُث تجعل من الوجد بيتاً ت�شتعيُر لُه عتباٍت 
ت�شي���ر اإل���ى اأب���واب النفعال المتع���ددة، وحين قالت: )وهك���ذا اأحفظ قلبي في 
غياب���ك مغّلف���اً بال�شقي���ع(، جعل���ت من عنا�ش���ر ال�شورتين حق���اًل دللياً ي�شي 

بثنائّية الوجد والعدم، والغياب والح�شور، والديمومة والفناء.
لق���د ا�شتعمل���ت ال�شاعرة ترا�شل الحوا�س كما في قولها: )هل لم�شت الدمع 
ف���ي �شوت���ي/ اأراأيت الأرق في حروفي( فجعل���ت حا�شًة ما تقوم بوظيفِة حا�شٍة 
اأخ���رى، فال�ش���وت ل يلم�س والأرق ل يرى، لك���ّن التجربة معي�شة، والإح�شا�س 

ل يتجزاأ.
لق���د كان���ت نور كالف�شاء لتت�شع م�شاحة �شيطرته���ا على مقاب�س الن�شو�س 
خا�شتها، فنراها تقوُل في ق�شيدة ف�شاءات: )اأنا غيمُة غباٍر تجمع تفا�شيلها 
من بروجك/ وفي هواك اأ�شتعُل نجماً/ ينبعُث مني األُف �شعاع ا�شتهاء( لنجد 
ق�شدي���ة الأديب���ة لنتق���اء مف���ردات روحه���ا قب���ل اأن تك���ون ق�شائ���د نّظمته���ا، 
لتجعلن���ا نوؤم���ن باأن���ُه خيٌر لن���ا اأن نحبَّ فنخفَق م���ن األ نحبَّ اأب���داً، لأّن الحّب 
لي����س معادل���ًة ريا�شّي���ة تحم���ل نتيج���ًة حتمّي���ة ل ب���د من الو�ش���ول اإليه���ا، اإنُه 

معزوفُة روح ال�شاعرة التي اأن�شدْت واأزهر ن�شيدها �شوءاً واإبداعاً.

قراءة نقدّية في نصوص نور نديم عمران  )أموّية الهوى(
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  حسين سنبلي

العلم يزيد من قامة المرء ذراعاً...”  “اإن 
العهد الجديد

ر نف�شه، ول اأق�شد اأنه يفعل  �شديقي »األكورن« يطوِّ
ه وهدفه في هذه الحياة  ذل���ك الآن؛ بل اأق�شد اأن همَّ
نها. وي�ش���رع في تطوير نف�شه  ر نف�شه ويح�شِّ اأن يط���وِّ
ل الأم���ر �شباح���اً، وي�ش���ل اإلى اأق�شى م���ا ي�شتطيعه  اأوَّ
م���ن تطويٍر في الم�شاء. واإن �شادف اأنَك تعرفه، فال 
تتظارف وتقول له اإن هناك مت�شعاً كبيراً له، اأو �شيئاً 
من هذا القبيل، فهذا �شهٌل هيٌِّن. فهو خ�شي�ٌس، قميء 
كة، ويعتطف  المظه���ر، يفرقع اأ�شابعه، اأو�شال���ه مفكَّ
معطف���اً اأ�ش���وَد قديم���اً بالياً، م���ن تل���ك الأ�شناف من 
ت���ي تخلَّ���ى ع���ن اعتطافه���ا النا����س من���ذ  المعاط���ف الَّ
1890. ل ريب في اأن تطويره وتح�شينه لأمٌر �شعٌب، 
ولك���ن هذه ه���ي مزيته، وتلك ه���ي الف�شيلة؛ فالأمر 
�شبي���ٌه بنح���ت جلم���ود �شخ���ٍر. اإن الأمر ل�شبي���ٌه بتلك 
ت���ي كت���ب عنه���ا ذاك الفرن�ش���ي... ولك���ن  النح���الت الَّ
م���اذا كان ا�شمه؟ »فايبر«)3(! بالطب���ع! ن�شيُت ذلك. 
وعل���ى كلِّ حاٍل، فاإن نحلة من تلك النحالت �شتخرج 
ت���ي بالق���رب  اإل���ى تل���ك المف���ازة القاحل���ة القائظ���ة الَّ
ت���ي ا�شمها... ح�شن���اً، الَّتي ا�شمها  م���ن ك���وخ فايبر، والَّ
»دوردون���ي«)2(، وه���ي اأر����سٌ �شف�ش���ٌف ل �ش���يء فيها 
���ار، وال�شم�س المحرق���ة، فيظلُّ  ، وال�شبَّ �ش���وى الح���تِّ
»فايب���ر« �شاعاٍت طواًل، ولربما ظلَّ يوماً كاماًل، وهو 
يراقب تلك النحلة وهي ت�شنع... ن�شيُت ماذا ت�شنع! 
ويقولون اإن »فايبر« ينتج كثيراً من ذاك الَّذي ن�شيُت 

ما ا�شمه...
لكن ه���ذا ل يهمنا؛ فاإني اأحدثكم عن األكورن وعن 
�شجاي���اه ومظهره. ولكن ل تظن���وا اأنني �شاأ�شفه لكم 
و�شف���اً مثيراً للعواطف والأ�شجان، فهو لي�س كذلك، 
واإن اأراد اأن يكون مثيراً للعواطف والأ�شجان ل�شترى 
كت���اب How to Cast out Pathos بخم�شٍة 
وع�شري���ن �شنتاً، ومن ثمَّ يرمي���ه. ولكن باهلل عليكم! 
ه���و �شخ����س اعتيادي، ولك���ن ل ت�شاألوني ماذا يمتهن 
عدا تطوير نف�شه! فاإن الَّذي اأعرفه اأنه يمتهن مهنًة 
م���ا؛ لأنني اأراه دائم���اً والحبر يغطيه. فاإني اأراه ياأتي 
ًة، اأو  ف���ي اأهداأ �شاع���ات النهار وهو يقراأ كتيب���اً، اأو ق�شَّ
ما �شابه، غير اأنه ل يحمل الكتاب نف�شه في كلِّ مرٍة، 
ل كتاباً، ويزور المتاحف،  واأراه يرت���اد المكتبات ليب���دِّ
ويت���ردَّد عل���ى المعار����س عل���ى اخت���الف اأنواعها وفي 

يده دفتر المعرو�شات)3(.
ر نف�شه، فاإنه يحتاج  اأت���رون؟ اإذا اأراد الرجل اأن يطوِّ

اإلى كتاٍب اأو دفتر معرو�شاٍت طول الوقت.
ول���و اأردَت اأن تع���رف كي���ف ُيوؤت���ى ل���ه ذل���ك، فاإن���ي 
اأق���ول لَك اإنه عليَك اأن تب���داأ في ال�شاعات الأولى من 
ال�شب���اح، وف���ي الواق���ع  علي���َك اأن تبداأ واأن���َت ما تزال 
ف���ي �شري���رَك، فت�شه���ق ث���الث �شهق���اٍت عميق���ٍة، وتعّد 
اإل���ى الثالثة، والأف�شل لَك اأن تق���ول: »واحد، اثنان، 
ثالث���ة...« هك���ذا؛ فه���ذا ي�شف���ي الرغام���ى... اأكن���َت 

تع���رف ه���ذا ب���اهلل علي���َك!؟ ومن ث���مَّ تح���رك رقبتَك 
ث���الث ح���ركاٍت �شريع���ٍة متتابع���ٍة، ف���اإن ه���ذا يع�ش���ف 

بالجمرة الخبيثة ع�شفاً!
ه���ي  ال�شباحي���ة  الح���ركات  ه���ذه  م���ن  الغاي���ة  واإن 
ت�شفي���ة العق���ل، وليكن في علمكم اأنن���ي اأقتب�س كالم 
ا الهدف الأعظم من �شاعات ال�شباح  »األكورن« هنا، اأمَّ
ام، والم�شي بتاأٍن وبهدوٍء،  الأول���ى، ومن تمارين الحمَّ
فهو ت�شفية العق���ل ت�شفيًة كاملًة، ويقول »األكورن«: 
»تجنبوا التفكير! فاإن التفكير مجلبة للهموم وُيثقل 
الراأ����س«، ويقول لي اإن عقله يظلُّ �شافياً طيلة اليوم 
وكاأن���ه فارٌغ ل �شيء في���ه، واإن رجع اإلى بيته في وقٍت 

متاأخٍر.
والأف�ش���ل ل���َك ُقبيل الخ���روج اأو بع���ده - ول يفرق 
مت���ى - اأن تغ�شل عينيك بماٍء بارٍد مدة خم�س دقائق، 
ويق���ول »األك���ورن«: »العيون« هكذا، عل���ى العموم، ول 
يق�ش���د هن���ا عينيه ه���و؛ لأنه ينظ���ر اإلى نف�ش���ه دائماً 
عل���ى اأن���ه مخلوٌق م���ن اأج���زاء متنا�شقة؛ فه���و يقول: 

»العيون«، و«الأذنان«، و«الأطراف«... 
ا  ولي����س م���ا قلُته لك���م اإل���ى الآن �ش���وى البداي���ة، اأمَّ

الجهد الأكبر والغاية العظمى فهي في العقل.
ت���ي ط���راأت على عقل  وكان���ت معظ���م التح�شين���ات الَّ
اأمث���ال:  م���ن  الكتيب���ات؛  بع����س  �شببه���ا  »األك���ورن« 
»ال�شويدية في ع�ش���رة درو�س«، و«الإ�شبانية في ع�شر 
دقائ���ق«، وكتيباٍت كه���ذه. وكان كلَّم���ا راأى مجلًة ُكتب 
عليه���ا: »المخت���ار« اأخذ وانكفاأ عل���ى قراءتها، مع اأنه 

ل اأن تكون: »المختار من المختار«. يف�شِّ
وكان »األك���ورن« ل ُي���رى اإلَّ م�شتغرق���اً ف���ي ق���راءة 
كت���اب، ولي�س بال�شرورة اأن يك���ون كتاباً من النفائ�س 
فايب���ر  نحل���ة  غ���رار  عل���ى  كان  ولكن���ه  الجوام���ع،  اأو 
م�شغ���وًل دائماً؛ ت���راه يقراأ في كتي���ب: »اأعظم �شعراء 
العال���م ف���ي خم����س �شفح���ات«، اأو »اأعظ���م م�شرحيات 
الق���رن« وثمنه���ا �شنت���ان، اأو »الدي���ن« وثمن���ه خم�ش���ة 
�شنتات، اأو »موجٌز لموجٍز عن موجز تاريخ ويلز«... 

غير اأن لهذه المجامي���ع والكراري�س عالقًة وثيقًة 
بالأ�شف���ار والموؤلَّفات الأدبي���ة العظيمة؛ لذا فاإنَك ل 
تنفّك ترى »األكورن« يتردَّد على المكتبات العمومية، 
وه���و يتاأبط اآخر كت���اٍب ا�شتعاره منه���ا، وينتظر كتابه 
ل ف���ي قراءة كت���ب »نيوتن«،  الجدي���د. وت���راه ي�شتر�شَّ
اأو يت�شف���ح كتاب���اً ل�«دي���كارت«، وه���و يقول ف���ي نف�شه: 
»ي���ا لها م���ن كتٍب عظيم���ٍة!!«. وكان ق���د اأخبرني ذات 
���ف كتابه: »نق���د العقل  م���رٍة اأن »اإيمانوي���ل كان���ط« األَّ
الخال����س« وفقاً لتجارب���ه، وكان »األكورن« قد اأم�شى 
م�ش���اء الأح���د باأكمل���ه وه���و يق���راأ الكت���اب. ث���م �ش���رع 
بق���راءة كت���اب »تاري���خ باب���ل« ل�«رولين�ش���ون« ف���ي ي���وم 
الخمي����س واأع���اده يوم الجمعة، وق���ال: »كتٌب عظيمٌة 

حقاً!«.
غي���ر اأن الغريب ف���ي اأمر »األكورن« ه���و اأن اأن�شطته 
ع دائم���اً وبا�شتم���راٍر، فت���راك ل تع���رف ف���ي اأيِّ  تتن���وَّ

ر نف�شه واأي غايٍة يق�شد. اتجاه يطوَّ
كم���ا لحظُت في يوٍم من الأيام اأنه ما اإن يراني في 

ال�شارع حتَّى ي�شاألني عن �شحتي.
ويق���ول: »وكي���ف حال���ك؟«، وه���و يقلِّ���ب نظ���ره في 
�س في ق�شماتي، فقلت: »بخيٍر والحمد  وجهي ويتفرَّ

هلل!«.
»األ تعان���ي م���ن �شعوب���ٍة ف���ي الن���وم؟ األ ي�شيب���َك 
الأرق؟ واأفتر�س اأنك ته�شم الطعام ه�شماً جيداً!«.

وم���ن ث���مَّ تذَك���رُت اأن ف���ي الأ�ش���واق كتاب���اً عنوان���ه: 
رُت اأن���ه يقول: »عبِّر  »كي���ف تك�شب الأ�شدق���اء«، وتذكَّ
دائم���اً عن اهتمامَك ب�شحة �شديقَك«، واأظنُّ اأن هذا 

ل فيه. مذكوٌر في الدر�س الأوَّ
والق�ش���م الآخ���ر ف���ي تطوي���ر »األك���ورن« لنف�ش���ه في 
ت معر�شاً  معار����س ال�ش���ور والر�ش���وم، هو اأنه ل يف���وِّ

اإلَّ يح�شره.
ارتي���اده مث���ل ه���ذه  �شب���ب  �شائ���ل ع���ن  �شاأل���ه  ف���اإن 
الأماك���ن ي�ش���رح له قائاًل: »اأنا ي���ا �شاحبي ل اأ�شتمتع 
بالر�ش���وم ول ال�ش���ور، وه���ذا ه���و طبع���ي، غي���ر اأنن���ي 
اأ�شتمت���ع بمحاولتي اأن اأ�شتمتع به���ا، ولهذا اأحب هذه 
المعار����س... واإنه���ا اأف�ش���ل م���ا يم���ر بن���ا عل���ى ط���ول 
�شني���ٍن. واإن���ي ل اأدَّع���ي اأنن���ي اأفه���م ه���ذه الر�شومات؛ 
غي���ر اأنن���ي اأجاهد لأفهم، ولهذا فاأن���ا اأحب هذا النوع 
م���ن دفات���ر المعرو�ش���ات؛ فاإن���ه مكت���وٌب عليها بع�س 
المالحظ���ات ع���ن تل���ك الر�ش���وم... ويجد الم���رء هنا 
 ... الكثي���ر ليعرف���ه، فهي ل تعن���ي �شيئاً بالن�شب���ة اإليَّ
خ���ذ هذه ال�ش���ورة على �شبي���ل المثال: »رج���ٌل يحمل 
دل���واً«، ول ري���ب في اأنني فهمت �ش���ورة »الدلو«، لكن 
الرج���ل يب���دو فاح�ش���اً ل���ي، اأجل ه���ذا ما يب���دو لي... 
���ل اإل���يَّ اأن المغ���زى من ال�ش���ورة يكمن في هذا  وُيخيَّ
التاأليف بين الرج���ل وال�شورة... اآٍه!«، وقلَّب �شفحة 
دفتر المعرو�ش���ات واأردف يقول: »ال�شورة رقم 171، 
م لنا  رج���ٌل يحم���ل دل���واً: يتجا�شر الفن���ان هنا، ويق���دِّ
تاأليفاً بين الدلو والرجل ليبيِّن �شعور الدلو«، ها اأنا 

اأفهم هذه ال�شور! عرفُت اأنه تاأليٌف!«.
ولقد مار�س القليل من المو�شيقا، حيث �شاألته ذات 

مرًة: »اأكنَت في الحفلة المو�شيقية ليلة اأم�س؟«. 
فق���ال ل���ي: »اأج���ل، اأن���ا ل يفوتني حف���ٌل؛ اأجل�س في 
مقع���دي هن���اك مغم����س العينين لتمت�شه���ا روحي«. 
غير اأن المو�شيقا في العموم ثقيلٌة عليه، لكنه يحب 
ت���ي ُتع���زف ف���ي ال�ش���ارع، وهذا ما  مو�شيق���ا البيان���و الَّ

يجرح م�شاعره.
هذه معرفت���ي ب�«األكورن«، فهو على ما و�شفته لكم 

ن ول ي�شوء. منذ �شنين و�شنين، ل يتح�شَّ
وم���ع ذلك فاإني اأخبركم بما هو غريٌب �شاٌذ. عرفُت 
»األك���ورن« من���ذ �شنين خل���ت، وكنُت التقي���ه م�شادفًة، 
فت�شادقن���ا، ولعلَّ في هذه ال�شداق���ة ميزًة ل علم لي 
بها حتَّى افتقدُتها، فقد كانت هذه الميزة معي طول 

الوقت، اإلى اأن كففُت عن معا�شرة »األكورن«.

ول���م يكن ذلك خط���اأي، فق���د اأهداه اأحده���م كتابي 
ج ل���ه الآن،  الأخي���ر، ل تهتم���وا بالعن���وان، اإن���ي ل اأروِّ

فو�شعه في جيبه وانطلق به اإلى ال�شارع.
قال: »اإني اأتطلع اإلى اأن اأ�شحك �شحكاً عالياً«، فيا 
له���ول م���ن �شمعت! ومن ثمَّ انغم�س في  قراءة كتاب: 

»مدخٌل اإلى تاريخ بابل«.
���ا راآني في اليوم التالي قال: »اأجل يا �شيِّدي...  فلمَّ
���ذي كتبت���ه، فاأنا لم  اإن���ي اأتطل���ع اإل���ى ق���راءة كتابَك الَّ
اأ�شتط���ع الح�ش���ول علي���ه اأم����س، لكنن���ي مزم���ٌع عل���ى 

قراءته الليلة«.
وبع���د اأ�شب���وٍع راأيُته فقال: »اأٍف ل���َك!«، وكان الكتاب 
ف���ي ي���ده يري���د اإرجاع���ه اإل���ى المكتب���ة، ويح���اول اأن 

ي�شحك �شحكًة م�شتطيلًة.
وبعد ذل���ك اأخذ الكتاب اإلى /ث���ري ريفيرز/، واأنتم 
تعرفون الكاآبة الَّتي تغ�شى المكان، وحاول اأن يجل�س 
وي�شح���ك، فلم يفده المكان، فه���و مكاٌن ل ينفع فيه 
ال�شح���ك. ومن ثمَّ عزم على اأن يحتفظ بالكتاب اإلى 
اأي���ام العط���ل، فل���م اأعار����س، فاإنن���ي معت���اٌد مث���ل هذه 
الأمور، فاإن المرء عندما ي�شتري كتاباً فاإنه �شيقروؤه 
ا اأن ته���دي اإلى اأح���ٍد كتاباً فه���ذا اأمٌر  برغ���م اأنف���ه، اأمَّ

مختلٌف...
وذات ي���وٍم راأي���ُت »األك���ورن« ين�شّل اإلى �شي���ارة اأجرة، 
وكنُت اأن���ا اأن�شّل اإلى �شيارة اأجرٍة مجاورٍة، فعرفُت اأنه 

ب مني، وعليَّ اأن اأفعل �شيئاً. يحاول التهرَّ
لقائ���ه  عل���ى  وحر�ش���ُت  مع���دودات،  اأي���اٌم  وم�ش���ت 
ومقابلت���ه، وقل���ُت ل���ه: »اإليك ي���ا األكورن كتيب���اً! لكن 
لت الكتاب الَّذي عندَك! فاإن ن�شخه  اأع���د اإليَّ لو تف�شَّ

قد نفدت من عندي، وخذ هذا عو�شاً عنه!«.
قال: »وما الكتاب؟«.

فاأريُت���ه الغ���الف، فق���راأ العن���وان جهراً: »ن���كات...، 
م���اذا ُكِت���ب؟«، ول���م ي�شتط���ع اإكم���ال الق���راءة، وت���ذرَّع 

بنظارته.
فقل���ُت واأنا اأقراأ عن���وان الكتاب: »)ن���كات هرقل(... 
اإن���ه كت���اٌب م�شحٌك يتحدث ع���ن الإغريق، وكما ترى 
فاإن���ي جعل���ُت تح���ت كلِّ نكت���ٍة مالحظ���ات ت�شرحها... 

انظر اإلى هذه ال�شفحة!«.
قال »األكورن« ونظارته تلمع: »يا اإلهي!«.

وعادت �شداقتنا من جديٍد.

 Jean-Henri 1 - يق�س���د ج���ان هن���ري فايب���ر
)1823-1915( عال���م نب���ات   Casimir Fabre

ٌف لعدد من الكتب الَّتي ُتعنى بالح�سرات. فرن�سي وموؤلِّ
Dordogne - 2: دوردوني���ي ه���و اإقلي���م فرن�سي، 
يقع في جنوب غ���رب فرن�سا، يقع في منطقة بوردو، بين 
وادي لوي���ر واإقليم البيرينيه العليا، �سمي با�سم دوردنيي 

ن�سبة لنهر دوردوني العظيم الذي يمتد داخل االإقليم.
.catalogue - 3

ر نفسه ويحّسنها د »ألكورن« يطوِّ السيِّ
Mr. Alcorn Improves Himself

Stephen Leacock استيفان لياكوك

ق���ام الأدي���ب ال�شاع���ر توفي���ق اأحمد نائ���ب رئي�س اتحاد الكت���اب العرب في �شورية بزي���ارة ال�شاعر والأديب عبد اللطي���ف محرز في منزله 
في مدينة طرطو�س، وح�شر اللقاء رئي�س فرع طرطو�س لتحاد الكتاب ال�شاعر منذر يحيى عي�شى والقا�س والأديب ح�شن النا�شر، كما 
ح�شر اللقاء المهند�س معن والمحامي يا�شر، ابنا ال�شاعر محرز. وذلك في جل�شة حميمية دافئة تناولت الطمئنان على الو�شع ال�شحي 
وم���ا يق���وم ب���ه م���ن اأعمال في هذه الأيام علماً اأن ال�شاعر عبد اللطيف محرز م���ن مواليد عام 1932. كما جرى خالل اللقاء ات�شال هاتفي 

بين ال�شاعر والدكتور محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب، تناول و�شعه ال�شحي والحياتي ب�شكل عام.

زيارة الشاعر واألديب عبد اللطيف محرز
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. إذا غاَمْرَت في شرف مروم       فال تقنع بما دون النجوم.

المتنبي

م���اذا ع���ن عالقات التوائم ببع�شها وعن التخاطر فيما بينها؟ عن �شلوكيتها واآلمها الم�شتركة اأحا�شي�شها وميولها 
توجهات عواطفها؟

كان )دونالد كيث( وهو مهند�س يعمل في )روك فيل( ي�شير نحو مكتبه في ال�شركة اأح�س باآلم �شديدة اأعلى فخذه 
ت�شب���ه تي���اراً كهربائي���اً ي�ش���ري وي�شعق فيوؤلم، تحدث م���ع اأحد اأ�شدقائه بالهات���ف فذكره باأن ال�شبب ق���د يعود اإلى ما 

ي�شمى بالألم الم�شترك الذي قد ي�شيب التوائم المتماثلة اأحياناً.
ورغ���م اأن)كي���ث( ل���م ياأخذ الأمر على محمل الجد اإل اأنه ت�شاءل فعاَل عن �شب���ب الألم الذي اأ�شابه وهل حقاً ي�شعر 
اأخوه)لوي����س( وه���و توءم���ه المماثل بالألم نف�ش���ه؟ وكان)لوي�س( يعمل في �شيكاغو طبيبا ف���ي م�شت�شفى للولدة ولم 
يترك تلك الت�شاوؤلت تزداد اإلحاحاً عليه فات�شل بلوي�س الذي اأخبره اأنه اأ�شيب بجرح في اأعلى ع�شلة فخذه ويقول 

كيث: لقد وقف �شعر راأ�شي فعاًل عندما �شمعت ذلك من اأخي التوءم.
اإن الألم والإح�شا�س الم�شترك للتوائم المتماثلة قد �شغل العلماء في ال�شنوات الأخيرة خا�شة اإن التجارب الكثيرة 
التي اأجريت على ذلك قد اأكدت فعاًل وجود مثل هذا الألم والإح�شا�س الم�شتركة وقد اأثار ذلك ت�شاوؤلت ل تنتهي عن 
التوائ���م ونف�شه���ا الت���ي ل تح�شل اإل بن�شبة)4( من األف حالة ولدة هل تتعامل التوائم مع بع�شها بالتخاطر اأو تبادل 

الأحا�شي�س عن بعد هل تفكر التوائم بطريقة مت�شابهة اأي�شاً.؟
در����س العلم���اء ح���الت كثي���رة من التوائم في محاول���ة لفهم المزايا العقلي���ة التي توؤثر بها الوراث���ة اأو التي تكت�شب 
بالتربي���ة والبيئ���ة والحي���اة اليومية وعلى الرغم من كل ذلك وكل تلك الدرا�شات م���ازال الأمر محيراً.. فعند البحث 
ف���ي اأوج���ه الت�شابه الكبيرة بي���ن التوائم المتماثلة وما يمكن اأن يحدث لهال ولمعي�شه���ا ولأحا�شي�شها لو كانا بعيدين 
ع���ن بع�شهم���ا ف«دونال���د كي���ث« يعتقد اأن هن���اك اأموراً غريبة تح���دث عند التوائ���م المتماثلة فه���و ي�شتطيع بوا�شطة 
)التركيز الفكري( اأن يجعل توءمه »لوي�س« يت�شل به هاتفياً عندما يريد اأي اأنه يتمتع بقدرة على جعل �شقيقه يبث 
ل���ه ر�شائ���ل ع���دة مرات في الأ�شبوع ويوؤم���ن كما يقول: بوجود ما ي�شب���ه النوافذ الكهربائية في الدم���اغ بحيث اإنه في 
حال���ة التوائ���م المتماثل���ة تكون تلك النواف���ذ اأكثر انفتاحاً مع بع�شها بع�س في البث والتلق���ي ويمكن اأن يكون اإر�شاب 
الر�شائ���ل ع���ن طري���ق الدماغ بين التوائ���م المتماثلة ب�شكل يجع���ل كاًل منهما يفهم ما يقوله الآخ���ر وما يفكر به وما 

ي�شعر به اأي�شاً.
وهناك حالة فريدة للتوائم المتماثلة في الوليات المتحدة وهي حالة التوائم)جيم ولوي�س( اللذين انف�شال بعد 

اأربعة ا�شهر من ولدتهما وعا�شا)48( عاماً بعيدين عن بع�شهما وقد �شهر

ط���ال انتظ���اره لموعده���ا، ف���راح ي�شغ���ل وقته ب�شراء قناني “الكازوز” م���ن الدكان الذي جل�س  اأمام���ه، فلقد كانت هذه هي 
الو�شيل���ة الوحي���دة لل�شم���اح ل���ه بالبقاء هن���اك بعيداً عن نظ���رات ال�شتياء ل�شاحب ال���دكان الذي كان ُيَثم���ن كل ع�شر دقائق 

انتظاره بقنينة “كازوز”...
اهت���ز قلب���ه اأخي���راً فلق���د اأطل���ت بقوامه���ا المم�شوق، وعندم���ا انتبهت اإل���ى وجوده ر�شمت كم���ا في كل م���رة  ابت�شامة عطف 

متخابثة على وجهها الجميل الخالي من البراءة:
-حبيبي... تاأخرت عليك؟؟!!!

-”مو م�شكلة حبيبتي، �شغلة �شندوقين ون�س كازوز مو اأكتر”...
�شحكته���ا ال�شارخ���ة ول���دت لديه �شع���وراً بالإطراء... فما اأ�شّد امتنان���ه لخيبته التي األهمته ه���ذه الدعابة، ولهذه الدعابة 
الت���ي األهمته���ا ه���ذه ال�شحك���ة برغ���م م���ا تنطوي علي���ه –اأي الدعابة– من م���رارة مبطنة... وج���د في الأمر ع���زاءه، فلربما 
�شي���روق له���ا خف���ة ظل���ه قب���ل اأن تلحظ خفة كبريائ���ه، واإن كان ذل���ك �شيكلفه الجلو�س ف���ي مرات عديدة لحق���ة قاب�شاً على 
جم���ر النتظ���ار بي���د، وعل���ى قنينة الكازوز بيد اأخرى، م���ع كل مواعيد لحقة �شتاأتي متاأخرة ل�شاعات م���ن الكازوز، وربما لن 
تاأت���ي اأب���داً؛ كان �شاحب الدكان يتاجر بالأزمة العاطفي���ة ل�شاحبنا با�شتقدامه المزيد من ال�شناديق، فلي�س اأكثر كرماً من 
يائ�س لم يعد يرى في الحياة ما ي�شتحق اأن يعي�س لأجله، ول �شيما اأن الإ�شاعات ما انفكت ترده عن عالقة مزعومة تربط 
حبيبت���ه بث���ري عابر ا�شتوقفته فتنته���ا الأخاذة، بعدما ا�شتوقفته���ا �شيارته الفارهة ومظاهر الب���ذخ ال�شتثنائية التي طبعت 

ت�شرفاته...
ح���اول �شاحبن���ا جاهداً ول���و على الهاتف اأن ي�شتف�شر منها عن هذه ال�شائعات، لم تك���ن ال�شفقة حينها مع العري�س الثري 
ق���د ن�شج���ت ب�شكله���ا النهائي، فاخت���ارت اإبقاء الباب موارب���اً حتى تاأمن اأي مفاج���اآت محتملة، فيما بقي كالمه���ا اإليه حّمال 
اأوج���ٍه وحّم���ال عاطف���ة مبالغ في ابتذالها، غالباً ما توؤديها الفتيات ع���ن ظهر خداع حين يرغبن في طي �شفحة حب قديم، 

وال�شروع بكتابة �شفحة اأخرى جديدة مفرداتها الثراء وال�شعادة المعلبة...
واأخي���راً اأعطت���ه الموع���د النهائ���ي في الم���كان عينه... لم يكن ق���د ارت�شف ال�شفة الأول���ى من الكازوزة الأول���ى حتى اأقبلت 
م�شتعجل���ة لتخب���ره ب�شردي���ة البت���ذال ذاتها باأنه���ا ل ت�شتحقه، واأن ملي���ون فتاة اأخرى تتمن���اه، واأن حياته���ا لأ�شباب متعلقة 

بالأقدار قد ارتبطت ب�شخ�س اآخر ل تحبه لكنها �شتحاول العتياد عليه...
ت�شظى قلبه مثل الكازوزة التي �شقطت من يده، وعاد اإلى المنزل هائماً على وجهه حيث كل الدروب توؤدي اإلى الخيبة... 
وف���ي الغرف���ة المنزوية عل���ى ال�شطح حيث كان���ت المو�شيقى ال�شاخبة المرافق���ة لحتفالية خطبتها ت�شل���ه بو�شوح لتق�س 

عليه ذكرياته... اقتحمت اأمه عليه خلوته وقد هالها ما �شار اإليه حال ابنها...
-”ماما حبيبي ان�َشها... اهلل خلق كتير بنات غيرها... رح جبلك من البراد كازوزة تبورد قلبك!”

تظه���ر �شه���ول ري���ف اإدلب ال�شمال���ي على امت���داد النظر من على �شط���ح المنزل، 
وق���د تباين���ت باأمواج الل���ون الأخ�شر الجميل، بين خ�شرة الزيت���ون القاتمة، ولون 
الع�ش���ب الفات���ح، تتنا�شق درجات اللون الأخ�شر مع لون التربة البًني في مزيج فًن 
جمي���ل، وق���د ك�شته���ا اأ�شعة ال�شم����س البرتقالية بلون م���ن األوانه���ا الهادئة، وتظهر 
م���ن الأعل���ى كقط���ع ف�شيف�ش���اء جميلة م�شكل���ة لوحة فني���ة تحكي ق�ش����س الأر�س 
والإن�ش���ان، ي�شف���ي ذل���ك المزيج من اللوني���ن الأخ�شر والبرتقال���ي �شعوراً جمياًل 

يبعث الأمل ويوحي بنهاية العالم في اآن معاً. 
من���زل اأب���ي وائل منزل قروي بطبيعة الحال، مجموعة من الغرف المبنية قرب 
بع�شه���ا البع����س جميعه���ا فن���اء وا�شع معب���د بالإ�شمنت، ف���ي و�شطه �شج���رة زيتون 
كبي���رة، وعن���د مدخل ال���دار الكبير �شجرتا زنزلخت   ُتظ���الن المدخل باأغ�شانهما 
المتداخلة بغزارة، وحو�س �شغير حول الفناء على امتداد �شور المنزل زرعت فيه 
اأنواع مختلفة من النباتات والوراد، كانت لكل فتاة من فتيات المنزل �شجرة خا�شة 
به���ا زرعه���ا اأبو وائ���ل عند ولدتهن، كانت �شجرة الزيت���ون ح�شة زينب من �شجرات 

المنزل، تلك ال�شجرة التي لم ت�شلم من الحرب التي ا�شتمرت عدة �شنوات. 
تعلق���ت زين���ب بهذا الم�شهد كثي���راً، م�شهد الأمل الذي يرت�ش���م في الأفق البعيد 

في �شحية ال�شماء، فكان لها معه موعد �شبه يومي، تترقبه وتنتظره.... 
ل���م تك���ن الأو�ش���اع ت�شم���ح باإقام���ة عر�س كبير كم���ا في �شاب���ق الأيام، الأي���ام التي 
�شبق���ت اآذار م���ن الع���ام خم�شة ع�شر واألفي���ن، فذلك التاريخ �شه���د نقطة تحول في 
واق���ع تل���ك البقع���ة ال�شغي���رة م���ن بق���اع الوطن، كم���ا تحول ح���ال الوط���ن كله في 
ال�شن���وات المن�شرم���ة، فقد اقت�شرت اأكث���ر الأعرا�س على حفالت وموالد   �شغيرة 
ُتقام على م�شتوى عائلتي العرو�شين وبع�س الأقارب، التجمع كبيراً كان اأم �شغيراً 
�شي�شكل خطراً على الجميع، فقذائف الأعداء العمياء ل تميز بين مر�شد ع�شكري 
ومدر�شة وعر�س، كل �ًشيء على الأر�س ممكن اأن يكون هدفاً محتماًل، خ�شو�شاً اأن 

م�شاحة القرية لي�شت بالكبيرة. 
 -اليوم يومك يا حبيبتي لقد انتظرت هذا اليوم طويال ً

 قالت ذلك اأم وائل لبنتها العرو�س، غطت وجه زينب ب�شا�شة ظاهرة وقالت:
- اأراِك �شعيدة كثيراً يا اأمي كاأنك تزاحمينني فرحتي!

 واقتربت منها ت�شمها...
- وم���ن يمكن���ه اأن يزاح���م العرو�س ف���ي فرحتها؟ اإنما فرحتي ب���ك تفوق فرحتي 

بعر�شي يا حبيبتي!
م�ش���ت زين���ب ذات الثمانية ع�شر ربيعاً �شوب ناف���ذة غرفتها المطلة على الأر�س 

الخلفية للمنزل والمزروعة باأنواع �شتى من الخ�شار وقالت: 
اإن���ه �شاب جي���د ويتمتع بموا�شفات الرج���ل ال�شالح ليكون زوجاً محب���اً و�شادقاً، 

ربما لم اأ�شعر بالميل نحوه بدايًة لكني اأراه اأف�شل نعمة من اهلل...

 لمع���ت ف���ي عيني اأم  وائل نظرة ال�شعادة والر�شا معاً، لطالما اأدركت وعي ابنتها 
ال���ذي ت�شب���ق ب���ه اأقرانها، فهي ت���رى اأن الحب لي����س �شرطاً للزواج، وكثي���راً ما ولد 

الحب بعد الزواج، ولم�شت بذلك التعليق ر�شاً وت�شليماً. 
ب���داأت التح�شي���رات ليوم الزفاف منذ ال�شباح الباك���ر، اأ�شبح المنزل يومها ككل 
المنازل التي �شت�شهد حفل زفاف، �شبه خلية للنحل، غادون ورائحون يمنًة وي�شرة، 
كاد بع�شه���م ي�شط���دم ببع����س، برغ���م قل���ة ما يمك���ن تح�شيره للعر����س والعرو�س، 
ب�شب���ب الح�ش���ار المطب���ق منذ ع���ام تقريباً، اأم وائ���ل ت�شرف عل���ى الجميع وتحاول 
ترتي���ب المهم���ات وتوزيعه���ا بال�شكل المالئ���م الذي ي�شمن انته���اء التجهيزات في 
الوق���ت المنا�ش���ب، فكان���ت توكل اأكثر المهم���ات لهبة الأخت الكب���رى لزينب والتي 
كان���ت بمثاب���ة الأم الثاني���ة لأخواتها، تواأماه���ا اللتان قا�شماها الرح���م يوماً، هاجر 
وفاطم���ة كانتا الأكثر فرحاً بزفاف اأختهما، فكانت حركتهما مليئة فرحاً ون�شاطاً، 
لذل���ك اأوكل���ت لهم���ا مهمة كن�س ال���دار وفنائه ثم �شطفه بقليل م���ن الماء من دون 
اإ�ش���راف نظ���راً لقل���ة المياه، ل���م توزع الكرا�شي ف���ي فناء الدار كما يح���دث عادًة في 
اأف���راح القري���ة، حي���ث كان ذل���ك قب���ل الح�شار الذي غّي���ر معالم كثير م���ن العادات 
ف���ي القرية وقّي���د حركة النا�س فيها حتى �شارت �شبه معدومة، لكن ذلك لم يمنع 
الحي���اة م���ن ال�شتم���رار، ل بل كان ذلك وجهاً من اأوج���ه المقاومة لذلك الح�شار، 
اإن كان ع���دوك يري���د ل���ك الموت فه���ل �شت�شاعده على ذلك بالمتن���اع عن ممار�شة 
الحي���اة ب���كل اأ�شكالها؟! لذلك كان ال���زواج في ذلك الو�شع الخان���ق نوعاً من اأنواع 
ال�شمود، الزواج والحمل والإنجاب كل ذلك كان ك�شراً ل�شجن ال�شجان وتفريغاً له 
من اأهدافه، ربما يدرك اأغلب من تزوج حينها ذلك، اأنه بزواجه واإنجابه اإنما قاوم 
اجتماع الأعداء عليه لإنهاء حياته، ولكن فعلهم برغم عدم علمهم به كان له الأثر 
الأبلغ في النت�شار على الح�شار، وربما كان ذلك حا�شراً عميقاً في وجدان زينب، 

فكان الأمر الذي ت�شتطيع اأن تقاوم من خالله ما هم فيه. 
 �شع���دت زين���ب اإلى �شطح المن���زل كعادتها رغم خطورة الأم���ر، فالقن�س ف�شال 
ًع���ن القذائ���ف المتوالي���ة بي���ن حين وحين، قد �ش���كل خطراً اآخر كبي���راً ل يقل عن 
خط���ر القذائ���ف، لكنه���ا لم تكن تعي���ر ذلك اهتمام���اً، ف�شطح المن���زل الوا�شع �شكل 
بواب���ة عب���ور لها اإلى عال���م اآخر، عالم يخلو م���ن كل اأ�شكال الح���رب والدمار، عالم 
ت�شي���ر في���ه الم���راأة م���ن دم�ش���ق اإل���ى بغ���داد م���ن دون اأن تخ�ش���ى خط���راً اأو يعتر�س 
�شبيله���ا معتر����س، عالم يتح���اب فيه الإخوة، ويتزاور الجي���ران، تتوافق فيه الدول 
ول تختل���ف ول تت�ش���ارع على حدود م�شطنعة اأ�ش���اًل، كانت تر�شم ذلك العالم كله 
بمخيلتها وت�شعد به، فكان متنف�شاً لها ومخرجاً من �شوقها الذي ما علمت له من 

م�شكن غير ذلك ال�شطح الإ�شمنتي. 
زينب .. زينب اأين اأنت؟

 اأيقظه���ا ن���داء اأمها من حلمها ال���ذي كانت ت�شرح فيه واأعاده���ا اإلى الواقع الذي 

تعي�س فيه:
اأجل يا اأًمي، اأنا في الأعلى... 

اقتربت ال�شم�س من الغروب، واقترب معها الموعد الذي ينتظر زينب وتنتظره، 
نزلت من عالمها العلوي، وتوجهت اإلى غرفتها لتجهزها اأخواتها بف�شتان عر�شها 
الأبي�س، اللون الذي ي�شكل مرحلة انتقال كبيرة في حياة الإن�شان، ويوؤ�ش�س لحياة 
جدي���دة، ف���ي المهد والعر����س وفي اللحد، لم تك���ن تدرك زينب ذل���ك، ولم تح�شر 

تلك الفكرة ًفي مخيلتها. 
اأنهت اأخوات زينب المتحم�شات لزفافها تجهيزها و�شرن بها اإلى الغرفة الكٌبيرة 
الت���ي كان م���ن المقرر اأن تجتم���ع فيها الن�شوة لالحتفاء به���ا، كانت محط الأنظار 
ككل العرائ����س ف���ي عر�شه���ن، فالعرو�س في عر�شها يجب اأن تك���ون الأجمل، وكانت 

زينب. 
اجتمع���ت الفتيات حولها للتق���اط ال�شور، اإما مجتمعات اأو واحدة تلو الأخرى، 
م�ش���ت ن�ش���ف �شاعة، وهن �شعيدات غارق���ات في الت�شوير، على اأنغ���ام اأحد اأنا�شيد 
الموال���د الديني���ة الًتي ت���ذاع عادة ًفي مثل ه���ذه الأفراح وفي المنا�شب���ات الدينية، 
ول���م يك���ن للعري����س اأن يح�ش���ر بعد، ف���اأوان حفلة الن�شاء ل���م ينتِه بعد، لك���ن اأوانها 

كان قد انتهى حقاً. 
�ش���دح �ش���وت ر�شا�شة مفاجئة حطم���ت زجاج النافذة الًتي خل���ف العرو�س، ُهرع 
كل من كان في الغرف المجاورة اإلى م�شدر ال�شوت، ال�شوت الذي اخترق القلوب 
خوف���اً وفزعاً، كما اخترقت تلك الر�شا�شة قلب العرو�س الجميلة، الثوب الأبي�س 
ملق���ًى عل���ى الأر�س من دون حراك، اأ�ش���رع من كان حولها لينقذ ما يمكن اأن يبقى 
م���ن نَف����س في ج�شدها، اأداروها على ظهره���ا اإليها فظهرت بقعة كبيرة من الدماء 
ناحي���ة القل���ب. واعتلى �شوت البكاء والنحيب، اأ�شرع���ت منهن من اأدركتها النباهة 
لن���داء اأح���د الرج���ال الذين كانوا ق���د اجتمعوا في المن���زل المج���اور، و�شل �شوت 
الر�شا�ش���ة اإل���ى حيث جل����س الرجال، لكنهم لم يعي���روا ذلك اهتمام���اً كثيراً نظراً 
لكث���رة اأ�ش���وات الر�شا����س المتك���ررة هن���ا وهن���اك، لكن �ش���وت ال�ش���راخ الذي عال 
بع���د ذل���ك قد اأوقع في اأنف�شهم خيف���ة، وُهرعوا اإلى المنزل عن���د �شماعهم له، كان 
وائ���ل ق���د و�ش���ل ب�شيارته مبك���راً على غي���ر عادته ب�شب���ب ان�شغاله الكثي���ر لح�شور 
زف���اف �شقيقت���ه، وفوجئ بالخب���ر، و�شعوها في ال�شيارة واأ�شرع���وا بها اإلى الم�شفى 

المتوا�شع، لكنها كانت قد �شبقتهم اإلى عالمها الآخر...
ل���م اأك���ن اأق���وى على الم�شير، قدم���اي ل تحمالنني، واأنا اأحم���ل �شحن ال�شيافة 
الت���ي كان���ت من المفتر����س اأن تكون �شيافة العر����س وقد اأ�شبح���ت �شيافة العزاء، 
اإل���ى الغرف���ة التي كانت بالأم�س تزف زينب اإلى عري�شها واليوم تزفها اإلى لحدها، 
م�شيت وفي عنقي حرز زينب التي ما كانت تفارقه اأبداً، وقد حماها اهلل به مرتين 

بفعل الأذكار الكريمة الًتي كانت داخله، لكنها كانت قد خلعته يوم الزفاف. 
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ذكرى المجاهد الشيخ ))صالح العلي((

راِب َج����ماجٌم ودم���اُء وع��������لى ال��������تُّ ����������عراُء   م����������اذا ي��������قوُل ب�������َيوِم�����������َك ال�شُّ
اأح����������زاَن�������ها الأن������������واُء والأ�ش�����داُء �������لَْت   َخ�������ل������َعْت خ��ماِئ������لَها الِجباُل ورتَّ
����������فوِح �َشح����اب������ٌة �ش��وداُء ب������يَن ال�شُّ �������حت ث������كلى ع������لى اأع������تاب��������ِها   وت�������رنَّ
ه���������داأَت غ�������وارُب������ُه وغ����ا�َس الماُء والبحُر... اأيَن البحُر... َغ����اَم �شفاوؤُُه  

ون���������شائ���������ٌم م��������جروح�������ٌة وه�������واُء م�������ال ن��������وار�ٌس م�����كلوم��ٌة   وع����������لى ال��������رِّ
مِتن������ا غ��رب���اُء ف������كاأنَّن������������ا ف���������ي �شَ ووقفُت يا »طرطو�ُس« يلفُحني الأ�شى         
���������عْت ورق����اُء باُح ورجَّ وَدج��������ا ال�شَّ َ���فنِك َدم������عٌة   �������ْت ع������لى اأه����داِب ج� رفَّ
ف�������ي ُم��قلتيِك وت�������خُفُت الأ�شواُء ���نا   ق����ولي –فديُتِك– كيَف ينتِحُر ال�شَّ
ب��ا ))عذراُء(( به فوَق نا�شيِة الرُّ رْت   ط�������اَف الم�شيُح ع��������لى رب����اِك وب�شَّ

الِم �شياُء وان��������شقَّ م������ن َح�دِق الظَّ باِح َم������الِئ���������ٌك   و�َش�������َرْت ب�������اأجنحِة ال�شَّ
ع������������لَُم ال��������بالِد وراي�����������ٌة ح��������مراُء ُ��عو�شِهم   ت ق���������واِف��������ُلهم وف������وَق ن�� م���������رَّ

وال�شاِع���������دوَن... اهلُل وال�شهداُء ِع������������دوا الَغم�����������اَم م�������واِكباً م��زحومًة   �شَ
************    

ُ�����وؤَت�������ها م����ن َقبِلَك الُعَظماُء ل�������م ي�� �ش����������يَخ الجب��������اِل وف������ي ي���مينَك �شيمٌة  
وم��������هّنٌد ف�������������ي ن����������شلتيِه َم�����شاُء َق��������لٌم ي����������ِرفُّ ع�������لى البي��������اِن و�ش�اءةً         
ح��������مُم ال����������جحيِم ك�����اأن�هنَّ ق�شاُء رت   �������ما ح���������دٍّ �شرب��������َت ت�������������فجَّ ف��������باأيِّ

َ���������ٌق وَب�����هاُء َ����������شٍل رون� ولك������������لِّ ن� َحْت ن�ِ�������شالَك وا�شتق�����اَم بياُن���ها   ف�������������شُ
ماح َجالُء اعف�������اِت م�����ن ال��رِّ وال���������رَّ فاِح َج�����الل�������ٌة   لل����ُمرَهف�����������اِت م�������ن ال�شِّ
�������دى ب�������ي�شاُء رُة النَّ وَي����������ٌد ُم���������عطَّ ِع�������دْت ب��������هنَّ اإل�������ى الَمناب������ِر َغ�شبٌة   �شَ

ٌة ب���������تراُء وِب��������كلِّ ُرم���������ٍح ُح���������������جَّ ُ��������طبٌة َع��������شماُء   ف����������ي ك������لِّ �َش������يٍف خ��
ع�����دٌة �ش�مراُء �َش������������يٌف اأَغ�����������رُّ و�شَ ها   م����������ا اأَب��������لَغ ال������ُخَطَب الِف�شاَح ي�ُخطُّ

************    
ٌع ورث���اُء ب���������ع�ُس ال�����مدي�������ِح ت������وجُّ �َش�������������يَخ الجه�������اِد وم�������ا اأتيُتَك راث�����������ياً  
ريِح ُت������شاُء اأطفاأَت����ها... عنَد ال�شَّ ْت والق������نادي��������ُل ال����تي   �ش������������بعوَن م����������رَّ

���������ُل الأج������زاُء اآي��������اُت�������ُه... وُت�����رتَّ ُي�������تلى ب������مرق�����ِدَك الك�������تاُب َف�������َتنت�شي  
))واهلُل ي�����رَفُع م�ن يرى وي�شاُء(( ���������ٌة   فك��������������اأنَّ ق��������بَرَك رو�ش��������ٌة ُع�����������ل���ويَّ

ٌة( َو)ِح��راُء( َعجباً اأَه������ذِي )مكَّ عاً          ت�����م�شي الُجم����وُع اإل������ى َمقام��َك ُخ�شَّ
عماُء ها ال�����زُّ وك�������ذاَك ُي�������مَنُح ب���ع�شَ لالأن���������������بياِء ال���������مر�َشل������������ين َم���������كان���������ٌة  

************   
لَك ف������ي �شميِم ِحيا�شِه الأ�شواُء ي�����ا م��ن َدرجَت على الجهاِد واأُ�ش�رجْت  

����مراُء والم�شرِف����������يَُّة والَقن�������������ا ال�شَّ ها     حائ�����ِف ِبي�شُ ُن�����ِشبْت اإليَك م�������ن ال�شَّ

���������با وظ��ِباُء ب���������ُة ال�شَّ وُظب�����������اً م�شذَّ وت���������اآلَفت ف��������ي دوح��������َتيَك �ش��راِغ��������ٌم  
حى �َشعواُء وال������َحرُب ط������اِحنُة ال���رَّ وؤى   َك... ك���������يَف ت�����متل���������ُك ال����رُّ هلِل درُّ

َ���شيُق اإن ع�َشفت ب���َك الهيجاُء وت� َت��������َهُب القل���������وَب رح�������اب��������ًة وب�ِ��شارًة  
َ�����طاأُ ال�������مدى وك�����������تيبٌة �ش���������هباُء ي�� ف�������اإذا ن�������َهدَت اإل�����ى الجه���اِد َفجحفٌل  

واإذا غ�����������شبَت ف�������حرَجٌف ن��كباُء واإذا ر�ش�ِ����يَت ف����������رو�شٌة م������ن �ُش�����نُد�ٍس  
واإذا غ�������������َزوَت ف���������فيلٌق ول�������������واُء واإذا ُغ���������زي��َت ف������واح�����ٌد ف�������ي ف�����������يلٍق  
اُء ك�����������َرٌم واأن������َت الُم�شرُق ال������و�شَّ ي�������ا وارَث النَّ�َش����������بيِن ف���������ي اأ�ش������ليِهما  

َ���جوُز ب�����ها الَع���الَء َع���الُء م�����ا اإن ي�� ُ���روٍق ُح����ّرٍة   ت��������جري دم�������������اوؤَك م�������ن ع�
وم����ن ))الإم������اِم(( َف�شاحٌة واإب�اُء ������������بيِّ ه�ِ��������داي���������ٌة و�َش��ماَح����ٌة   ف�����������ِمَن النَّ

اإل اإذا �َش�����������ُرَف������ت ب�����������ه الآب���������اُء �ش�����������َرٌف ل���������َعمُرَك ل ي�������ناُل�����������ُه �ش��������يٌِّد  
فحَتيَك وح�شُبَك »الزهراُء« في �شَ ُ���������وُرها   م��������ا ك�������لُّ ف������اط����مٍة َتن�������ا�ش�َل ن��

************   
���عراُء َ�����������نوُء ب�������قول��ِ����ها ال�شُّ �ش�������تَّى ي� ٌد   َ����قا�شِ �ش���������يَخ الجه��������اِد ولل���وف�����������اِء م�
اأه�����������داَك�����������ها اأت������راُب������َك الُخلَ�َشاُء ًة   لُت م����������ن َج���������بٍل اأ�َش�������مَّ ت�حيَّ ُح���������مِّ
ُه���������َو م�����������وع�ِ������ٌد م�������ا بينكم وِلقاُء ���������������ما   واأم���������ان��������ًة اأن األ���������تقيَك ك�������������اأنَّ
َعيَني... واأَدم�������ى ُمقلَتيَك ُب��������كاُء َل��������ْو ك������اَن ُي����������شِعُفني البياُن لأدَم��عْت  

والآخ�����روَن اإل�������ى الَف��������َخاِر ِظ�����ماُء وُه م�����ناِه���اًل   وَردوا الَف����������������َخاَر َف���������فجرُّ
اأو ك�����������لُّ م������ن ف�������وَق الثَّرى اأحياُء م��������ا ُك������لُّ َمْن ت�����حَت الثَّرى ُدفنوا ب�����ِه  
ف�����������بُكلِّ ع����������ا�شفٍة ي�����������رقُّ ُح����داُء ي������اُح ُح����داَءها   ُ������طاِرح�ُه ال���������رِّ َج���������بٌل ت��
�������امقاِت ِوط�����������اُء ��������اهقاِت ال�شَّ لل�شَّ ��������ُه   ي������������م�شي الغم�اُم ب�������اأخ��م�َشيِه ك�������اأنَّ
ف����������������َعباءٌة... وِع��������مام����ٌة ب����ي�شاُء �َشرَب البي�������ا�ُس ع�������ليِه هيئَة ن���������ا�ش�ٍك  
وب������������كلِّ راب������������يٍة ي������������ِرفُّ ل������������واُء ف���������ي ك������لِّ ُرك������ٍن م���������نُه ت�����خُفُق راي������ٌة  

للنَّ�ش�������������ر ي�����������شَعُد ن��حَوها وف�شاُء �������������امخاِت م������الع��ٌب   وع����������لى ذراُه ال�شَّ
اُء ���������مَّ َق��������لٌب َي������������ِرقُّ واأ�ش���������ُلٌع �شَ َ���������قاً   �����اك�����ُنوُه ك������ِمثِل روِح���������ِه َرون�� وال�شَّ

َع������َقدت��������ُه ف����ي ُغ���رِر النُّجوِم  �شماُء هما ل�������������واٌء واح���������������ٌد   َج������بالِن �ش����������مَّ
اِفحاُت م�����ن الك�������وؤو�ِس دم����اُء والطَّ َيت�ش�����������اقياِن المج���������َد ف������ي ك�����اأ�ش�يِهما         
فحتيِه �َش�����واُء َف�������������كالُهما ف��������ي �شَ َم����������َشيا بَمدرج����������ِة الُخل��������وِد و�ش�اح����هِ         
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َقَمٌر َيَتاأْرَجُح بين مرايا تحمُل َنْع�شاً 
ومرايا َتْعِك�ُس َوْجَه الَعْتَمْة 

�شاَءْت اأن ُتْخفي ِحْبراً ُعْرفيَّاً 
َنَعْتُه اأ�شاِبُع َتْحَتِرُف التهويَل  �شَ

اُج  ِدُرُه الحجَّ للحظِة اأمٍر ُي�شْ
يكوُن َبِغيَّاً في الطرقاِت، وغوًل 

حين تزيُد النَّْقَمْة
..................................
ع�شفوٌر ير�شُم ظاًل فوق جداٍر 

يكبُر... يكبُر 
َيْبني ج�شراً بين مرايا الوقِت 

وج�شراً... 
ْلَمْة  يعبرُه الزمُن الُمَتَفلُِّت من اأهواِل الظُّ

....................................
اأُْنثى، والليلُة حبلى، َتْهبُط َنْحوي بالأْطراِف، 
َت�شيُر جنيناً، َتْدخُل ذاكرتي بجحيِم ُخطاها 

والرغبُة َتْعَبُث بين كواِحِلها 
َر،  ْعَر َتَبخَّ نَّ ال�شِّ ماتْت ِبْلقي�ُس، َعَرْفُت ِباأَ

َل فوق �شريري  حين تحوَّ
_ ِحْبراً ُعْرفيَّاً _ 

ا بالكلماِت  لْن َت�ْشلََم روؤيا كْي َتَتَزيَّ

اها!  ِة قد �َشمَّ دَّ ُر الرِّ َوَع�شْ
والليلُة حبلى بالأ�شماِء، َوَكفُّ ) ِنزاٍر( َمرَّ عليها، 

ُن ِجْن�شاً ُعْرِفيَّاً  ل َيَتَبطَّ
ل ُيْنِكُر َوْجَه الِحْكَمْة 

.................................
َقَمٌر، وثالثُة اأ�شواٍت، َوَكماْن 

كلماُت اأغاٍن َتْع�َشُقها كلُّ الأجنا�ْس 
ا�ْس  وهناَك على َمْرمى َحَجٍر... د�شَّ

بيديِه الليُل ودفتُر موٍت 
لُّ النا�ْس  يحيا حين ُي�شِ

َم في رمٍح، اأو حبٍر،  ل ُيْنِكُر اأْن َيَتَقدَّ
اأو َقلٍَم َتَتلَبَّ�ُشُه الأحزاْن 

ل ُينكُر اأنَّ ياأْتي فوق رغيٍف 
ُة من كلِّ الأجنا�ْس  تاأكُل منه الُحرَّ

ل اأبداً اإذ لم يبَق �شوى قمٍر وكمان 
َقَمٍر َوَكماْن 

..................................
اأَ�ْشت�شمح �ِشْعري كلَّ م�شاْء

َواأَُلْمِلُم نف�شي كْي اأبدو ِفْعاًل 
اِن َوواجهِة الأُمراْء  َك�ُشموِخ الزَّ

فلماذا َتْنَتِهكيَن حدائَق َمْملََكتي... 

َوَتكونيَن الَع�َش�َس الُمْلَتفَّ على َقَدَميَّ 
َفَه���ْل �َشَغ���ٌف اأْن َتْخَتل�ش���ي النظ���َر الُمَتواط���ىَء مع 

ِغيَرْه...؟!
اأَْم اإْح�شا�ُس اْمراأٍَة 

ل تعرُف اأنَّ ال�شاِعَر َيْفنى 
حين يموُت الحبُّ َوَيْحَتِرُق الإيحاْء...؟!

ُن كلَّ جماٍل  اإِنِّي اأََتَبطَّ
اأخُلُق ِمن ُلَغتي الأ�شماْء

ُن بالكلماِت َغوى الح�شناْء  َواأَُد�شِّ
.........................................

لاأْمِلُك اإِلَّ الليَل َو�ِشْعري 
وُغمو�شاً يدخُل في التَّ�ْشبيِه 
َيدوُر... َيدوُر... َيدوُر َوَيْناأَى 

َفٍة  يبحُث عن �شِ
كْي ُيْعِلَن  َت�ْشكياًل للخاِلِق والمخلوْق 

ْت بالمعنى  لْن اأَْرَحَل نحو رموٍز �َشحَّ
ْتها  �َشرَّ

ارِق والم�ْشروْق  َب�ْشَملَُة ال�شَّ
...........................................

َتْبكيَن...!! 
ْيِن  ُة َوْرٍد فوق ُذرا الَخدَّ ُبكاوؤِك َزفَّ

... َفاأْبكاها  َفذاَك عبيٌر َفرَّ
والحزُن ُيراِوُد في التَّْنهيِد �ِشفاهاً 

َتْكِنُز اأْنفا�َس اللَهِب الَوْح�ِشيِّ َثناياها 
َواأنا كالوقِت ِمراراً 

ْلقاها  اأَ�ْشكُب من روحي كْي اأَ
........................................

ًة... اأَْعني اْمَراأَ
َتَتراَق�ُس فوق خيالي 

ِم  ُتْح�ِشُن َفنَّ الَك�ْشِف عن الفرِح الُمَتَقدِّ
في ِفْكَرْة 

يُح،  بيديها _ خارَج هذا الَخْلِق _ َتكوُن الرِّ
خُر،  يكوُن الورُد، يكوُن ال�شَّ

ُن اأْوقاتي... ِبَمعاٍن َمْحظورْة!!  ُتَد�شِّ
ًة... اأَْعنيها...!  اأَْعني اْمَراأَ

ُتْقِبُل في َوَجعي 
َت�ْشَتْجلي ما بين النَّْف�ِس َو�ِشْعري 

ي  َتْفَهُم �ِشرِّ
لِّ  َتْعِرُف اأَنَّ وراَء الظِّ

مرايا... َمْحروَرْة

قصائد 

أكرم نفسك عن كل دنيء. اإلفراط في التواضع يجلب المذلة.

مثل عربي
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 ركوُبها
اّ

     فال رأَي للمضطرِّ إل
ً
 مركبا

ُ
ة  األسنَّ

اّ
إذا لم يكن إل

الكميت األسدي

ما هّزني الشوق

على صمت الفراق

عيد الشهداء... عيد الكرامة والوفاء 

شموٌس متكّسرة

َّوُق  ما هّزني ال�ش�
لك��ْن خانني َج�لَدي 

مُع ِمْن َكَمدي  حّتى بك�يُت و�شاَل الدَّ

اأّيوُب قل�بَي 
�����ْبٌر يل��وُذ ب�����ِه ل �شَ

َوُنوُح ج�فنَي في الط�����وفاِن لالأبِد 

لم اأبِن في
ِة الأح�زاِن لي �ُش���فناً ُلجَّ

مُت ِم��َن الِح����رماِن اإن َيِزِد  ول ُع�شِ

ول ا�شتقّرْت
على الجوديِّ راحلتي 

ما ِزلُت اأبحُث عن نف�شي ولْم اأج�ِد 

يجتاُحني الوهُم 
اأح�يا دونما اأم����ٍل 

وحزُن كلِّ الورى ُم�شتوطٌن ج�ش�دي

وي�شتبيُح الأ�شى 
ُع�مري ول�شُت �ِشوى

لوٍن من القه���ِر لم َيمُرْر على اأح����ِد

في ُج�بِّ ُيو�ُش�َف 
األقاني الفراُق ول

ُ�ِد   ذئٌب لُيْتَهَم ظلماً ح���يَن ل��م اأع���

ول�شُت ُيو�ش��َف
كي ُيوحى اإليَّ باأْن 

ل تبتِئ�ْس �ش��يجيُء اللَّ���ُه بالم����دِد

ويعلُم الق�لُب
اأْن ل َدل�َْو ُيخ���ِرُجني 

ِمْن ُظلمِة الجبِّ حّتى مّلني َجلَدي

الحزُن عندَي 
نب�ٌس ل يفارقني  

���َة الأ�ش����ِد وناَل مّني ُدم��وعاً ح�شَّ

ولي بذي الروِح
اأحباٌب ِبها غدروا 

وا�شتكثروا الهجَر حّتى فتَّتوا كبدي 

قد ُكنُت
 اأح�شُبهم ِدرعاً اإذا اجتمعْت

حولي الِجراح وفي وقِت الأ�شى �شندي 

�ش�امحُتهم
ِبف����وؤاٍد ما َك����ِرهُت ب�ِه 

ما كاَن �شعفاً ولك�ْن ك����اَن ُمعتقدي 

و�ِش��رُت عنهم 
وقلبي ما جنى اأبداً

اإل �َشراَب اله��وى قد ظلَّ بين يدي

عيُد ال�شهادِة ت�ش����مو عنَدُه الِهمُم

فيِه الكرام������ُة والأمج���������اُد وال�ش��������َِيُم

تلَك ال�شحايا ق���������رابيٌن مقّد�ش�������ٌة

ت�شيُء درباً اإلى الأحراِر، ما َر�َشموا

�شمُّ الأنوِف بقاماٍت، لهم �ش��ِ����َيٌر

مَن البط�����ولِة، ما هان���وا وما ن��َِدموا

َفعانق����وا المجَد والتاري���ُخ �َش���������ّجلَهْم

 لّما َتن�������ادوا اإلى َعلي�������������اِئهم، َجَزم����وا

اأّن البط������ول������َة ل تخب�����و م�����اآث���ُره��������ا

فاأق�شموا العهَد فيما اأمَرهْم َعزم���وا

 ****

�ش��������اروا بركٍب وكاَن الفخُر رائَدُه���ْم

في������ِه المحّب�������ُة لالأوط���������������اِن َتحت����������ِدُم

على ال�ش���هيِد ُي�شّلي ال�شبُح ُمبتهجاً

وَت�ش���جُد ال�شم�ُس اإجالًل وَتبت�ش����ُم

لْم يعب���اأوا اإْن بنى »ال�ش�������فاُّح« َمق�شل�����ًة

هم ُظِلم����وا فالحقُّ َيعلو واإْن في َحقِّ

و�شارعوا الم�����وَت والآلَم، فارتف���ع��وا

�ش���اروا ُنج������وماً، فما اأعياُه�����ُم الألُم

في �شاحٍة ت�شهُد الأحداَث ما برحْت

َرمَز ال�ش�����موِخ، تهادى فوقها الَعلُم

 ****

َظنَّ الغ�����زاُة ُرب��������وَع ال�ش��������اِم خ�������اويًة

مَن ال�شهادِة والأبطاِل، ما َعِلم���وا...

اأنَّ ال�ش��������هادَة في الت�������اريِخ َمنبُته������ا

من ال�شاآِم، و�ش���ارْت َخلَفها الأمُم

ُ��عاَع ال�َش���م�ِس اأغنيًة يا �شاُم مّدي �ش��

وليعزِف المج������َد في اأوت�����������اِرها الَنغ��ُم

َيحكي حكاياته، َيبني مالحم��ه

اإنَّ ال�ش�����هادةَ، فيها الُنب����ُل والِقيُم

تجّفُف ما تبّقى من اأو�شمْة
تغادُر ذاتَك

ل خيمٌة ل �شجرْة
فقْط عو�شٌج يثقُب المدى

تنظُر اإلى جلدَك تعرفُه ول تعرفُه
تم�شي اإلى جانِب الّريح
تع�شُف بَك ول تع�شْف

ل �شيَء يقترْب  
ل �شيَء يبتعْد

روُحَك
نائيْة

واأنَت ل اأحْد

ِارِم اأثقالَك هنا
الّركُن متّوٌج بالعزلة

والّزمن ي�شيُخ
وء تدحرْج اأّيها ال�شّ
بين قوافل الأفكار

بحراً 
�شعراً

اأو بع�س �شدى
***

على اأنقا�ِس وجهِه 
وَء ب�شمعٍة ُيخت�شُر ال�شّ

تر�شُم تجاعيَد الموِت العابِر
***

الج���دراَن...  الأ�شج���اَر...  الأ�شخا����َس  يع���دُّ 
الأحجاْر...

يبحُث عن ذاته
ل يني يواجُه اأنيَن لوحٍة ممّددٍة على جداره

يخطُئ ويعيْد: اللوحُة ال�شاكنُة في روحه
عبُثه الوحيْد

***
يفتُح نافذة الحزن المتكاثِر في مراآِة يومه

يدركُه الغياُب
يفتُح باَب الوم�شِة الأخيرِة
ولأّوِل مّرٍة تخوُنه الّده�شْة

***
كاأّن الوقَت ير�شُح من جدراٍن رطبْة

ور عفنْة كّل ال�شّ
اإّنها الحتمالُت القاتلْة

***
الأر�ُس مرجٌل... المكاُن دخاْن

على الهواِء خارطٌة �شاحبْة...
***

ل قدَم لُه ول جناْح
على اإيقاِع العبِث

ينهاُر بالتق�شيِط:
ق�شا�شاِت: �ِشعٍر- ورٍق- ذاكرْة

ينهاُر دفعًة واحدْة
****

بخّفِة ورِق الخريِف ينه�ُس
كّل َمْن حولُه 

ق�شرًة ق�شرًة ي�شدوؤوْن

لم يكْن في يدِه غيمْة
لم يكْن بحراً يغفو على �شفيرْة

كاأّنه في مخّيٍم 
خيمتُه تنزُف فجيعْة

هواوؤها خديعْة

يجنُّ بقبلة الذكرى ويجفو

اإذا عبقت من الثغِر العطوُر

�شريُع حدائق الع�شاق جهراً

وقد �شجت بقامتها الع�شوُر

ع من قطوِف ال�شم�س عقداً يجمِّ

ويفر�شُه اإذا اتقَد ال�شعوُر

حقيقُة جوهر الأ�شياء طيٌف

تقلِّبها على عجٍل اأموُر

دقائُق ي�شتقيُم الخيُط فيها

ومغزلها ب�شطوته يدوُر

حظوظ م�شارها المقروء �شمٌع

ئه ويطفئه الم�شيُر ي�شوِّ

تعالي اأورَق التاريخ مجداً

وغيََّب موجَة الظماأ الغديُر

ْز من غ�شون الريح اأفقاً نطرِّ

ق في قواربِه الطيوُر ت�شفِّ

اإليِك رقائَق الن�شماِت تجري

يهيم غوًى بملم�شها الحريُر

وقفُت اأ�شائُل الأوراق و�شاًل
بجمر حنينه اختلجْت �شدوُر

اإلى قلم وقد جّفت حروٌف
بجمر حنينه اختلجْت �شدوُر

ووجداني الذي اأ�شعلت طهراً
اإلى طلٍل من النعمى ي�شيُر

خياُمَك في �شحارى العمر اأرقى
واإن مالأت مدائني الق�شوُر

اأُقيمْت دون فجرَك يا حياتي
واإن �شطح المزاُر به ح�شوُر

غيابَك في فجاِج الأر�س ق�شراً
ومرقده اإذا انبلَج ال�شميُر

لأنك قبلة الم�شتاق فيها
كما نامت على القمِم ال�شقور

اإذا ُخّيرُت في قولين يوماً
واأعلُم اأنني بهما خبيُر

جداُر تعلقي عنوان �شبٍّ
بكلِّ طالقِة الف�شحى جديُر

بطاقُة ما تبوُح به الو�شايا
تطيُر اإليِك يا �شلمى تطيُر
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نَّ الجواُد بها       والجود بالنفس أقصى غايِة الجوِد
َ

يجوُد بالنفِس ِإْن ض

مسلم بن الوليد

ف���ي حال���ة راقي���ة م���ن ت�شاف���ر الجه���ود بي���ن اتح���اد الكتاب 
الع���رب وموؤ�ش�شة اأر�س ال�شام �شدر كت���اب “القت�شاد المقاوم 
طري���ق التحري���ر “الحال���ة الفل�شطيني���ة اأنموذج���اً””، وق���د 
اأ�ش���رف على الكتاب وق���ّدم له الدكتور محمد الحوراني رئي�س 

اتحاد الكتاب العرب.
يوؤكد الكتاب عبر �شفحاته اأن المقاومة اأثبتت عبر التاريخ 
ما�شي���اً وحا�ش���راً اأنه���ا الأقوى والأكث���ر تاأثيراً، واأنه���ا ال�شبيل 
كان  ولم���ا  وثقافي���اً،  واقت�شادي���اً  �شيا�شي���اً  للتح���رر  الوحي���د 
القت�ش���اد الو�شيلة الأق���وى لك�شر اإرادة ال�شع���ور ال�شاعية اإلى 
التحرر والراغبة بالتخل�س من ال�شتعمار، وجبت الم�شاهمة 
ف���ي تدعي���م هذا القت�ش���اد وتمتينه، اإذ من خالل���ه يمكن بناء 
قاع���دة تحتية قوي���ة مناه�شة لال�شتعم���ار باأ�شكاله كافة، مما 
يمّك���ن القوى ال�شاعي���ة للتحرير،كما ف���ي فل�شطين المحتلة، 

اأن توؤ�ش�س لحالة اقت�شاد مقاوم.
�ش���ّم الكت���اب بي���ن دّفتي���ه مجموعة م���ن الدرا�ش���ات لكل من 
الباحثين: علي بدوان، مالك �شقور، ب�شام عليان، عمر محمد 
جمعة، م�شطف���ى الكفري، جودت �شقر الدكر، عمر المقداد، 
محم���د البحي�شي، عدنان عوي���د، عو�س �شعود عو�س، محمد 

بالل اأحمد حبيب.

االقتصاد المقاوم طريق التحرير
)الحالة الفلسطينية أنموذجًا(

الدكتورة نورا أريسيان 

سفيرة لسورية في 

أرمينيا
 

تلّق���ى اتح���اد الكّت���اب الع���رب ب�شرور 
غام���ر المر�ش���وم ال�ش���ادر ع���ن ال�شّي���د 
الرئي�س ب�شار الأ�شد بتعيين الدكتورة 
ن���ورا اأري�شي���ان ع�ش���و التح���اد �شفيرة 
ف���ي  ال�شوري���ة  العربي���ة  للجمهوري���ة 
تربطه���ا  الت���ي  اأرميني���ا  جمهوري���ة 
ب�شوري���ة و�شائ���ج عالق���ة متين���ة تزداد 

ر�شوخاً وعمقاً مع مرور الأيام.
واأع�شاء التحاد اإذ ي�شكرون ل�شيادة 
يتقّدم���ون  المكرم���ة،  ه���ذه  الرئي����س 
م���ن الزميلة د. ن���ورا بالتهنئة القلبّية 

عل���ى  بقدرته���ا  موؤمني���ن  الخال�ش���ة، 
تمثيل �شورية خيَر تمثيل في المحافل الدولية، واإنجاز المهّمة التي 
كّلف���ت به���ا خير اإنج���از، متمني���ن لها النجاح ف���ي عملها لم���ا فيه خيُر 

الدولتين ال�شديقتين �شورية واأرمينيا.

اأقام���ت جمعي���ة الترجم���ة في اتحاد الكت���اب العرب وبالتعاون م���ع الهيئة العام���ة ال�شورية للكتاب 
ندوة تكريمية للكاتب والمترجم وجيه الأ�شعد. 

ح�شرها ع�شوي قيادة فرع الحزب الرفيقان �شمير خ�شر ومحمود �شالي�س
وع�شوي المكتب التنفيذي رئيف بدور وثريا الجندي

وع�شوية المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب العرب الدكتور فاروق �شليم وريا�س طبرة
والدكتور ثائر زين الدين المدير العام للهيئة ال�شورية للكتاب. 

وبح�شور مميز للزمالء اأع�شاء اتحاد الكتاب العرب وح�شد جماهيري ومن المثقفين. 
األقى في البداية رئي�س فرع طرطو�س لتحاد الكتاب كلمة ترحيبية اأ�شار فيها اإلى النهج الجديد 
الذي يحاول رئي�س التحاد الدكتور محمد الحوراني تر�شيخه في عمل التحاد وهو تكريم الأدباء 
الذي���ن اغن���وا الفكر والثقافة اأحي���اءاً وامواتاً لتكري�س القيم الأخالقية ف���ي المجتمع وذلك في كل 

المحافظ���ات ال�شورية.وا�شتعر�س تاري���خ الترجمة منذ الجاهلية حتى الع�شر الحالي واأهميتها في 
النفتاح على الثقافات المختلفة .

ثم بداأت  وقد بداأها الدكتور ثائر زين الدين  و�شارك فيها د.با�شم الم�شالمة ود. ممدوح ابو لوي 
و�شاهر ن�شر وح�شام ح�شور. وختمت بكلمة موؤثرة للمهند�شة مها وجيه اأ�شعد 

وتم ت�شليمها درعا تكريما بعد ذلك.
بعد ذلك تمت زيارة ال�شيد محافظ طرطو�س المحامي �شفوان ابو �شعدى الذي رحب بالح�شور 
مثني���اً عل���ى عمل اتحاد الكت���اب العرب وعلى فرع التحاد بطرطو�س واأب���دى ا�شتعداده لكل م�شاعدة 
يحتاجه���ا الف���رع واع���داً بتخ�شي�س التحاد بقطع���ة اأر�س بعد نهاية العام وعل���ى الم�شاهمة بترميم 

الفرع من الداخل .
و�شكره اأع�شاء المكتب التنفيذي على ح�شن ا�شتقباله وتجاوبه لخدمة الم�شلحة العامة.

ندوة تكريمية 
للكاتب 

والمترجم 
وجيه األسعد

رئي����س  نائ���ب  احم���د  توفي���ق  ال�شي���د  ق���ام 
اتحاد الكتاب الع���رب، رئي�س تحرير �شحيفة 
الأ�شب���وع الأدبي نيابة ع���ن المكتب التنفيذي 
في التحاد، ب�شحبة اع�شاء المكتب الفرعي 
ف���ي حم�س ، المترجم الدي���ب محمد الدنيا 
اأمي���ن ال�ش���ر وال�شاع���ر الأدي���ب فرا����س فائ���ق 
دياب اأمين ال�شن���دوق والدكتور الأديب نزيه 
بدور ع�شو التحاد رئي�س النادي ال�شينمائي 
ف���ي حم�س وال�شاعرة الأديبة خديجة مروان 
الح�ش���ن ع�شو التحاد بعيادة ال�شتاذ الديب 
والفن���ان الت�شكيل���ي في�ش���ل الج���ردي ع�ش���و 
التح���اد ، ورئي����س جمعي���ة العادي���ات �شابق���ا 
حي���ث اأب���دى امتنان���ه وتقدي���ره للزي���ارة ودار 
الحدي���ث حول انتاجه الدب���ي ال�شابق وعمله 

الروائي قيد النجاز .
ووج���ه ال�شت���اذ في�ش���ل الج���ردي امتنان���ه 
محم���د  الدكت���ور  لل�شي���د  و�شك���ره  وتحيات���ه 
حوران���ي رئي�س اتحاد الكت���اب العرب وال�شادة 

اأع�شاء المكتب التنفيذي.
 الديب في�شل الجردي من مواليد حم�س 

1942

زيارة لألديب والفنان 
التشكيلي فيصل الجردي

ق���ام ف���رع اتح���اد الكتاب الع���رب وجمعية �شف�ش���اف الخابور الثقافي���ة وبم�شارك���ة الأ�شتاذ منير 
خلف ع�شو المكتب التنفيذي لالتحاد وال�شتاذ ابراهيم خلف رئي�س فرع التحاد مدير ال�شوؤون 
الجتماعي���ة والعم���ل وال�شتاذ اأحمد الح�شين رئي�س مجل�س ادارة الجمعية وعدد من اأع�شاء فرع 

التحاد والجمعية بزيارة منزل ال�شاعر الراحل جاك �شبري �شما�س .
وتم خالل الزيارة لقاء اأ�شرة ال�شاعر الراحل والطمئنان عليهم وتبادل الحديث حول ال�شاعر 
المجيد الذي قدم الكثير لإغناء المكتبة العربية والتح�شيرات الجارية لإقامة مهرجان �شعري 

بمنا�شبة ذكرى رحيله التي ت�شادف في ال�شابع ع�شر من ال�شهر القادم .
وال�شاع���ر ج���اك �شبري �شما����س لقب ب�شاعر الخاب���ور و�شدر له ما يق���ارب 30 مجموعة �شعرية 
داف���ع فيه���ا عن ق�شاي���ا الوطن والأمة ومجد البطولة وال�شهادة وتغن���ى باللغة العربية والت�شامح 

والمحبة والتاآخي الإ�شالمي الم�شيحي .

زيارة أسرة  
الشاعر الراحل 

جاك صبري شماس
زي���ارة وتذك���ر ال�شع���راء الأدب���اء اإل���ى حي���ث يرق���د 
م���ن �شك���ن فيهما البي���ان وال�شحر والر�شال���ة النبيلة 
... وعل���ى ه���ذا قام الدكتور محم���د الحوراني رئي�س 
اتح���اد الكت���اب الع���رب ومع���ه الأديب ال�شاع���ر توفيق 
اأحم���د نائ���ب رئي�س التح���اد وال�شحف���ي والعالمي 
�ش���الم مراد ومجموعة من الأدباء وال�شعراء والأهل 

والأ�شدقاء ... قاموا بزيارة �شريحي ال�شاعرين:
الدكت���ور  المحق���ق  والباح���ث  ال�شاع���ر  الأدي���ب   
ر�ش���ا ب���الل رجب ف���ي قرية عناب ف���ي منطقة الغاب 
والأديب ال�شاعر عز الدين �شليمان في بلدة �شطحة 
بنف����س المنطق���ة، حي���ث ق���راأ الجمي���ع الفاتحة على 

روحيهما الطاهرتين.

زيارة ضريحي الشاعرين الدكتور رضا 
بالل رجب  و عز الدين سليمان

ق����ام �شب����اح اليوم  ال�شي����د توفيق احمد نائب رئي�س اتح����اد الكتاب العرب، رئي�س تحرير �شحيف����ة الأ�شبوع الأدبي 
نياب����ة ع����ن المكت����ب التنفيذي في التح����اد، ب�شحبة اع�ش����اء المكتب الفرعي ف����ي حم�س، المترج����م الديب محمد 
الدني����ا اأمي����ن ال�شر وال�شاع����ر الأديب فرا�س فائق دياب اأمي����ن ال�شندوق والدكتور الأديب نزي����ه بدور ع�شو التحاد 
ورئي�����س الن����ادي ال�شينمائ����ي ف����ي حم�����س وال�شاع����رة الأديبة خديجة م����روان الح�شن ع�ش����و التحاد بزي����ارة ال�شتاذ 
الدي����ب عب����د الكري����م الناعم ع�شو التحاد في منزل����ه، حيث اأبدى امتنانه وتقديره للجه����د الالفت من قبل قيادة 

التحاد  ودار الحديث حول عموم مناحي الدب وحول التراث ال�شعبي ال�شوري  .
ووج����ه ال�شت����اذ عبد الكري����م الناعم امتنانه وتحياته و�شكره لل�شيد الدكتور محم����د حوراني رئي�س اتحاد الكتاب 

العرب وال�شادة اأع�شاء المكتب التنفيذي.
هذا ويذكر اأن الديب ال�شاعر عبد الكريم الناعم من مواليد حم�س 193٥

زيارة االستاذ االديب عبد الكريم الناعم
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اأق���ام اتحاد الكت���اب العرب بالتعاون م���ع جامعة البعث  
بمنا�شب���ة الي���وم العالم���ي للكتاب ن���دوة ثقافي���ة بعنوان: 
دور الموؤ�ش�شات الثقافية والتربوية في مقاومة التطبيع 

والت�شدي لخطر الإرهاب.
بح�ش���ور الدكت���ور فائ���ق �ش���دود اأمي���ن ف���رع الجامع���ة 
رئي����س  والدكت���ور  ال�شتراك���ي  العرب���ي  البع���ث  لح���زب 
الجامع���ة والدكت���ور عدن���ان ال�شي���خ حمود رئي����س مكتب 
التعلي���م العال���ي وع���دد م���ن الرف���اق اأع�ش���اء قي���ادة ف���رع 
الح���زب والهيئ���ة التدري�شي���ة ف���ي الجامع���ة  والزم���الء 
اأع�ش���اء اتح���اد الكت���اب الع���رب ف���ي حم�س وجمه���ور من 

المثقفين والطلبة.
�ش���ارك ف���ي الن���دوة الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي�س 
اتح���اد الكتاب العرب ف���ي �شورية والأ�شتاذ الباحث عطية 
م�ش���وح ع�ش���و اتح���اد الكت���اب والدكت���ور هيث���م الح�ش���ن 
م���ن كلي���ة الحق���وق واأدار الن���دوة الدكت���ور عب���د البا�شط 

ال�شوفي نقيب معلمي الجامعة.
وكان ق���د �شب���ق الن���دوة افتت���اح معر����س للكت���اب م���ن 

من�شورات اتحاد الكتاب العرب.
والجدي���ر ذكره اأن الكت���اب يباع بقيم���ة 200مئتي ليرة 
�شوري���ة فق���ط لغي���ر بغي���ة ت�شجي���ع اأبنائن���ا الطلبة على 

القراءة وعلى اقتناء الكتب.

ندوة ثقافية  بمناسبة اليوم العالمي للكتاب

تح���ت رعاي���ة الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي����س 
عي���د  بمنا�شب���ة  واحتف���اًل  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد 
ال�شه���داء واليوم العالمي للكتاب اأقام فرع القنيطرة 
لتح���اد الكت���اب العرب بالتعاون م���ع جامعة دم�شق- 
ف���رع القنيطرة معر����س الكتاب الخا����س باإ�شدارات 
التح���اد باأ�شع���ار رمزي���ة ومخّف�ش���ة وذل���ك ف���ي به���و 
كلي���ة التربي���ة الرابع���ة بالقنيط���رة، �شب���اح الثني���ن 

2022/٥/9 في م�شرح كلية التربية الرابعة.
 تزام���ن افتتاح المعر�س م���ع فعاليات ندوة فكرية 
ثقافية بعنوان “دور الموؤ�ش�شات الثقافية والتربوية 
ف���ي مقاومة التطبي���ع والت�شدي لخط���ر الإرهاب”، 
بم�شارك���ة كل م���ن الأ�شت���اذ الأرق���م الزعب���ي ع�ش���و 
ال���ذي  الع���رب  الكت���اب  لتح���اد  التنفي���ذي  المكت���ب 
ق���دم ورقة بحثي���ة حملت عن���وان “التطبيع الثقافي 
وو�شائل التوا�شل الجتماعي”، والدكتور م�شطفى 
العبد اهلل الكفري مقرر جمعية البحوث والدرا�شات 
ال���ذي تن���اول “اأثر التطبي���ع القت�شادي م���ع الكيان 
ال�شهيوني”، والدكت���ور جمال اأبو �شمرة رئي�س فرع 
اتح���اد الكت���اب الع���رب بالقنيط���رة نائب عمي���د كلية 
الآداب الرابع���ة ال���ذي اأ�ش���اء م���ن خ���الل بحث���ه على 

“دور الأدب في مقاومة التطبيع”.
ح�ش���ر الفعالي���ات الدكت���ور ف���اروق ا�شلي���م ع�ش���و 
المكت���ب التنفيذي لتحاد الكتاب العرب، والدكتورة 
دم�ش���ق  ف���رع جامع���ة  رئي����س  ممث���ل  العل���ي  �شي���راز 
بالقنيط���رة عمي���د كلية التربية الرابع���ة، والدكتورة 
ديمة من�شور عميد كلية القت�شاد الثالثة وعدد من 

اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة والمهتمين.

 معرض 
للكتاب 

وندوة فكرية 
ثقافية  في 

القنيطرة

الثقافي���ة  العالق���ات  اإط���ار تعزي���ز  ف���ي 
بي���ن اتح���اد الكت���اب الع���رب والموؤ�ش�ش���ات 
الثقافية والفكرية ف���ي بع�س دول العالم 
ول�شيم���ا دول جن���وب و�ش���رق اآ�شي���ا ومنها 
اأفغان�شت���ان، التق���ى رئي����س اتح���اد الكت���اب 
محم���د  الدكت���ور  �شوري���ة  ف���ي  الع���رب 
الحوران���ي مع رئي����س الجالي���ة الأفغانية 
في �شورية الأ�شتاذ محمد اآخوند، وناق�شا 
اإمكاني���ة ترجم���ة وطباع���ة بع����س الكت���ب 
الأفغاني���ة،  اإل���ى  العربي���ة  م���ن  الأدبي���ة 
وذل���ك  العربي���ة،  اإل���ى  الأفغاني���ة  وم���ن 
بغي���ة التوا�ش���ل الح�ش���اري والثقافي مع 
ال�شعوب الأخرى. وح�ش���ر اللقاء الأ�شتاذ 
حازم اأتلق معاون رئي�س الجالية والأ�شتاذ 
زاه���ر عب���د النب���ي الم�ش���وؤول الثقافي في 

الجالية.

لقاء  مع رئيس الجالية 

األفغانية في سورية

بتكلي���ف من المكتب التنفيذي لتحاد 
الكت���اب، ق���ام ال�شي���د توفيق اأحم���د نائب 
رئي����س اتح���اد الكت���اب العرب ف���ي �شورية 
الأ�شب���وع  �شحيف���ة  تحري���ر  ورئي����س 
الأدب���ي بزي���ارة ال�شاع���ر محم���ود حبي���ب 
ف���ي منزل���ه بمدين���ة طرطو����س، و�ش���ارك 
ف���ي الزيارة ال�شاعر من���ذر يحيى عي�شى، 
رئي����س فرع طرطو����س لالتحاد والقا�س 
والأدي���ب ح�ش���ن ابراهي���م النا�ش���ر اأمين 
�شر المكت���ب الفرعي في طرطو�س، ودار 
الحديث حول اآخ���ر المهرجانات الهامة 
الت���ي اأقيمت في طرطو�س وهو مهرجان 
المجاه���د الكبير ال�شيخ �شالح العلي في 
مدينة ال�شيخ بدر، وحول الحالة الأدبية 
طرطو����س  محافظ���ة  ف���ي  والإبداعي���ة 
ب�ش���كل ع���ام. وجرى حدي���ث دافئ ومفيد 
بي���ن ال�شاع���ر محم���ود والدكت���ور محمد 
خ���الل  م���ن  التح���اد  رئي����س  الحوران���ي 
ات�شال هاتفي ح�شل اأثناء هذه الجل�شة.

زيارة الشاعر محمود حبيب في 
منزله بمدينة طرطوس

ق���ام الدي���ب و ال�شاعر توفيق احم���د بزيارة الكاتب و الناقد �شامر ان���ور ال�شمالي في منزله 
في مدينة حم�س..و�شامر كاتب مجتهد مبتور الطراف ال�شفلية منذ ولدته و لم يتعلم في 
المدار����س ..اإنم���ا عّلمُه والده الق���راءة والكتابة في �شغره .. وفي ر�شي���ده حتى اليوم ع�شرات 
الكت���ب و الجوائ���ز ال�شورية و العربية وهو من مواليد عام 1971 ومواظب و ب�شكل يومي على 

القراءة و الكتابة و الن�شر في �شورية و الوطن العربي.
الزي���ارة مب���ادرة من المكتب التنفيذي لتحاد الكتاب و اأدباء حم�س وقد اأدى واجب الزيارة 

و الطمئنان على اأو�شاع الأديب �شامر ال�شمالي الأدباء ال�شادة:
-طالب هّما�س ع�شو مجل�س التحاد 

-اأميمة ابراهيم رئي�شة فرع حم�س
-الدكتور المهند�س نزيه بدور 

-ال�شاعرة و الأديبة خديجة الح�شن 
-المغترب ال�شوري المقيم في ال�شويد الكاتب طالل الإمام 

-الأديب عي�شى ا�شماعيل
-�شالم مراد محا�شب التحاد 

وق���د ا�شتم���رت الزي���ارة لأكثر م���ن �شاعة: ج���رى خاللها حدي���ث عميق ح���ول م�شائل الفكر 
و الأدب و ن�شاط���ات التح���اد ، كم���ا تخّل���ل الزي���ارة ات�ش���ال هاتف���ي م���ن ال�شيد الدكت���ور محمد 
الحوران���ي رئي����س التح���اد مع الكات���ب �شامر اأن���ور ال�شمالي جرى خالله حدي���ث اأخوي حول 

اأو�شاع و يوميات و اإنتاج ال�شيد �شامر واعداً اإياه بالمزيد من المتابعة و الهتمام.

زيارة الكاتب و الناقد سامر انور الشمالي

رئي����س  نائ���ب  احم���د  توفي���ق  ال�شي���د  ق���ام 
اتحاد الكت���اب العرب، رئي�س تحرير �شحيفة 
الأ�شبوع الأدبي نياب���ة عن المكتب التنفيذي 
في التحاد، ب�شحبة اع�شاء المكتب الفرعي 
ف���ي حم�س ، المترج���م الديب محمد الدنيا 
اأمي���ن ال�ش���ر وال�شاع���ر الأدي���ب فرا����س فائ���ق 
الأدي���ب  والدكت���ور  ال�شن���دوق  اأمي���ن  دي���اب 
نزي���ه ب���دور ع�ش���و التح���اد ورئي����س الن���ادي 
ال�شينمائ���ي ف���ي حم����س وال�شاع���رة الأديب���ة 
خديجة مروان الح�شن ع�شو التحاد بزيارة 
الباح���ث والأدي���ب د. جم���ال الدي���ن خ�ش���ور 
ف���ي منزل���ه ، حي���ث دار الحديث ح���ول و�شعه 
ال�شح���ي بع���د ح���ادث األيم جرى مع���ه �شابقا، 
القدي���م  الثقاف���ي  الفك���ري  انتاج���ه  وح���ول 

والجديد.
ووج���ه د. جم���ال الدي���ن خ�ش���ور امتنان���ه 
محم���د  الدكت���ور  لل�شي���د  و�شك���ره  وتحيات���ه 
حوراني رئي�س اتح���اد الكتاب العرب وال�شادة 

اع�شاء المكتب التنفيذي.

 زيارة الباحث واألديب 
د. جمال الدين خضور



املدي���ر امل�س��������وؤول:
د.حممد احلوراين
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي����س 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�س - د.جودت اإبراهيم - 
د.نزار بني املرجة - نذير جعفر - 
معاوية كوجان - حممد احلفري

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

رئي�س الق�سم الفني:
فاطمة اجلابي
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ل����ه حوال����ي اأربعي����ن موؤّلف����اً حت����ى الآن ف����ي الق�شة 
الق�شي����رة والنق����د الأدب����ي والرواي����ة والم�ش����رح واأدب 
الأطف����ال.. ه����ذا ال����ذي ل����م يتعل����م الق����راءة والكتاب����ة 
ف����ي اأي����ة مدر�شة.. اإنم����ا كانت مدر�شُت����ه الوحيدة هي 
والُده الذي عّلمه القراءة والكتابة؛ بمعنى اأّنه َجَعلُه 
����ر �شامر عل����ى عبور  ُيم�ش����ُك بمق����ود ال�شفين����ة ث����م اأ�شّ
المحي����ط ب����ل المحيط����ات ب����كل مجاهيله����ا ورعبه����ا 

واأنوائها و�شقائها الجميل..
و�شام����ر اأي�ش����اً اأراد ل����ُه اهلل اأن ُيْخلَ����َق ب����ال طرفي����ن 
�شفليي����ن، ولكن����ه منح����ه ُكلَّ عنا�ش����ر الق����وة والإرادة 

وال�شبر والإيمان والإبداع..
و�شام����ر يعي�س في مدينة حم�����س في اأحد الأحياء 
ال�شعبي����ة مع والدته بال مورٍد مالّي �شوى مما ياأتيه 
من كتاباته التي ُتْن�َشُر في �شورية والوطن العربي.. 
بمعن����ى اأّنه ُيعيُل نف�َشُه ووالدَتُه، وهما في اأ�شعد حاٍل 

�شنعاها لحالهما لأنهما مخلوقان طاهران..
يعي�����س على كر�شي متح����رك ويعاني ما ُيعانيه من 
خ����الل المراف����ق العامة.. حتى الحديق����ة العامة في 
حارِت����ه ل ي�شتطي����ُع دخوله����ا لأنه����م اأغلقوه����ا ب�ش����وٍر 
حدي����دي يمنع دخ����ول الكرا�شي المتحرك����ة.. بحجة 

منع الدرَّاجات النارية من الدخول..
ميوُل����ه الوا�شحة تبدو في انحيازه لكتابة الرواية 
والق�ش����ة الق�شي����رة، ولك����ْن م����ا يح�ش����ل اأنَّ المجالت 
وال�شحف التي َيكتُب فيها َتْطُلُب الدرا�شات النقدية 
ُن ل����ه المورد  وه����و ب����ارٌع فيه����ا اأي�ش����اً.. وه����ذا م����ا ُيوؤَمِّ
خ�شو�شيات����ه  ع����ن  بالحدي����ث  �شنكتف����ي  المال����ي.. 
الموؤلمة كثيراً والُمفرحة قلياًل ونتَِّجُه اإلى الحديث 

عن �شيرته الذاتية:
�شامر اأنور ال�شمالي 

.1971 حم�س  •مواليد 
•ع�شو اتحاد الكتاب العرب- ع�شو جمعية النقد 

الأدبي.
الرواي����ة،  الأدب����ي،  النق����د  مج����الت:  ف����ي  • كت����ب 

الق�شة الق�شيرة، الم�شرح، اأدب الأطفال.
الأدبية  المج����الت وال�شح����ف  نتاج����ه في  • ن�ش����ر 

والثقافية العربية منذ مطلع الت�شعينيات.

من الجوائز التي نالها:
جائ����زة )نبيل طعمة( في مجال الق�شة الق�شيرة- 

المرتبة الأولى- �شوريا 2008
الق�ش����ة  مج����ال  ف����ي  اإدري�����س(  )يو�ش����ف  جائ����زة 

الق�شيرة- مرتبة واحدة- م�شر 2009
ف����ي مج����ال  ال�شرق����ي(  ب����ن حم����د  )را�ش����د  جائ����زة 

الرواية- المرتبة الثالثة- الإمارات 2019

الموؤلفات المطبوعة
في الق�سة الق�سيرة

1( في البحث عن ال�شياء- دار التوحيدي- �شورية 
2001

2( ت�شفي����ق حت����ى الموت- دار التوحي����دي- �شورية 
2001

3( ماء ودماء- اتحاد الكتاب العرب- �شورية 2006
4( ال�شاع����ة الآن- اتح����اد الكت����اب الع����رب- �شوري����ة 

 2008
الكت����اب  اتح����اد  الزم����ان-  جدي����د  ف����ي  �شيك����ون   )٥

العرب- �شورية 2014
6( ح�شار مفتوح- الهيئة العامة ال�شورية للكتاب- 

�شورية 2016
الأدبي النقد  • في 

الع����رب-  الكت����اب  اتح����اد  والمح����ور-  الزاوي����ة   )1
�شورية 2010

الع����رب-  الكت����اب  اتح����اد  ومواجه����ات-  وج����وه   )2
�شورية 2011

الرواية •  في 
1( �شي����رة ذاتي����ة للجمي����ع- دار ال�شمال����ي- �شوري����ة 

2006
را�ش����د  دار  ال�شم�����س-  تح����ت  الج����دران  خل����ف   )2

للن�شر- الإمارات 2019
الم�سرح •  في 

1(  يوميات مواطن �شابق- الهيئة العامة ال�شورية 
للكتاب- �شورية 2017

الأطفال اأدب  •  في 
دار  ق�ش�����س-  مجموع����ة  ال�شغي����ر-  الكات����ب   )1

الإر�شاد- �شورية 2004
2( كوك����ب النباتات الم�شيئ����ة- مجموعة ق�ش�س- 

دار الإر�شاد- �شورية 2006
3( كن����وز المملك����ة الذهبي����ة- مجموع����ة ق�ش�����س- 

اتحاد الكتاب العرب- �شورية 2006
مجموع����ة  واح����دة-  ق�ش����ة  ف����ي  الحكاي����ات  كل   )4

ق�ش�س- اتحاد الكتاب العرب- �شورية 2007
٥( األ����وان م����ن الخيال- مجموع����ة ق�ش�س- الهيئة 

العامة ال�شورية للكتاب- �شورية 2009
6( اأجمل هدية- مجموعة ق�ش�س- الهيئة العامة 

ال�شورية للكتاب- �شورية 2011
7( اله����دف الأجم����ل- مجموع����ة ق�ش�����س- الهيئ����ة 

العامة ال�شورية للكتاب- �شورية 2014
8( كومبيوت����ر في كوخ الأ�شب����اح- ق�شة واحدة- دار 

اأ�شالة- لبنان 201٥
9( وحي����دا ف����ي المن����زل- ق�شة واح����دة- دار فنون- 

الأردن 2018
10( الحم����ار ال����ذي يفكر باله����روب- ق�شة واحدة- 

دار اأ�شالة- لبنان 2019
11( م�شن����ع اأمي لالأجهزة الذكي����ة- ق�شة واحدة- 

الهيئة العامة ال�شورية للكتاب- �شورية 2019

12( عندما �شع����ر الروبوت بالعزلة- ق�شة واحدة- 
الهيئة العامة ال�شورية للكتاب- �شورية 2020

13( الأقالم الم�شحورة- ق�شة واحدة- دار �شفاء- 
الإمارات 2020

14( القط����ار والجريدة- ق�شة واحدة- دار اأ�شالة- 
لبنان 2020

ق�ش����ة  متوا�شع����ا-  الطاوو�����س  اأ�شب����ح  كي����ف   )1٥
واحدة- دار بيان- بريطانيا 2021

16( اأمني����ات ال�شو�����س- ق�ش����ة واح����دة- دار بي����ان- 
بريطانيا 2021

17( الغري����ب ف����ي الحارة الجدي����دة- ق�شة واحدة- 
دار بيان- بريطانيا 2021

18( ال�شور والذكريات- ق�شة واحدة- دار اأ�شالة- 
لبنان 2021

19( ماه����ر والحل����ول الذكي����ة- مجموع����ة ق�ش�س- 
دار بيان- بريطانيا 2021

20( طعام الملك الجائع- ق�شة واحدة- دار بيان- 
بريطانيا 2021

21( الحي����وان الآل����ي- كت����اب م�شت����رك- دار روؤي����ة- 
تركيا 2021

22( جم����ل بي����ن الثل����وج- ق�ش����ة واح����دة- موؤ�ش�ش����ة 
النور- البحرين 2022

23( مطع����م الروبوت����ات- ق�ش����ة واح����دة- موؤ�ش�ش����ة 
النور- البحرين 2022

واح����دة-  ق�ش����ة  بالأل����وان-  تر�ش����م  البوم����ة   )24
موؤ�ش�شة النور- البحرين 2022

2٥( الروب����وت يفق����د الذاك����رة- ق�ش����ة واح����دة- دار 
اأ�شالة- لبنان 2022

26( ال�شو�����س كثي����ر الأ�شئل����ة- ق�ش����ة واح����دة- دار 
اأ�شالة- لبنان 2022

27( ال�شق����ر المنق����ذ- ق�شة واح����دة- دار ال�شفاء- 
لبنان 2022

دار  واح����دة-  ق�ش����ة  الجميل����ة-  نظارت����ي   )28
الم�شتقبل- م�شر 2022

�شام����ر اأن����ور ال�شمالي يعاني ه����ذه الأيام من �شعٍف 
ف����ي نظ����ره ب�شب����ب انغما�ش����ه ال�شدي����د ف����ي الق����راءة 
والكتاب����ة التي كان����ت ت�شتمر لأكثر م����ن ع�شر �شاعاٍت 
في اليوم.. لكّنه هذه الأيام َخّفَف العمل ب�شبب تاأّثره 
ال�شدي����د بالتعب الذي تعاني من����ه عيناه.. ومع ذلك 
فاإن����ه يواظب ما ا�شتطاع في عملية الكتابة والقراءة 
والمرا�شل����ة والن�ش����ر كي يبقى الأدي����ب المن�شجَم مع 
ذات����ِه ومحيط����ِه وهدِف����ِه النبي����ل ف����ي ن�ش����ر المعرف����ة 

ُمْقَتِحماً باإرادتِه وعقِلِه الم�شتنير كلَّ ال�شعوبات..
بح����ي  منزل����ِه  اإل����ى  ر�شمي����اً  زرن����اُه  اأنن����ا  �شحي����ٌح 
المهاجري����ن ال�شعب����ي بمدين����ة حم�����س بتاري����خ ي����وم 
ال�شب����ت ٥/6/ 2022 ولكنن����ا ف����ي المكت����ب التنفي����ذي 
الفرع����ي  المكت����ب  وف����ي  الع����رب  الكت����اب  لتح����اد 
لمحافظة حم�س واأدباء حم�س َو�َشْعنا ُن�شَب اأعيننا 
باأنن����ا �شنبقى عل����ى �شلٍة وتوا�شل وت����وادد مع الأديب 
�شام����ر ال����ذي اأثرى� وفي وقت ق�شي����ٍر ن�شبياً� المكتبة 

ال�شورية بكثير من �شوؤون المعرفة..
نتمن����ى ل����ه ال�ش����الم وال�شالم����ة والعافي����ة والعطاء 

الم�شتمّر.

سامر أنور الشمالي
الناقد والمسرحي والروائي والقاص وكاتب أدب األطفال

ُه مخلوقان طاهران يعيشان من مورد كتاباته هو وُأمُّ
مسيرٌة حافلٌة باإلبداع ومصارعِة كل صنوف العذاب

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�سوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�سدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�سق
 اأ�س�ست و�سدرت ابتداًء من عام 1986

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

هاتف الشتراكات 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
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