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اأعتقد جازمًا باأن النظام االأخالقي الثقافي محكوم بمهمات اأ�سا�سية، ترتبط بالمجتمع واالرتقاء 
به وتحقيق النه�س��ة المن�س��ودة في��ه، وللثقافة الدور االأ�س��مى واالأبهى في هذا، فه��ي الحاكم، وهي 
الموّجُه االأ�سا�سي لكل فعل خاّلق تنويري، ويتحقق هذا اإذا كانت الثقافة حّية وقوّية وفاعلة، فاإذا 
ُعَف نظام القيم واالأخالق، وذبلت الّثقافة، غدا اأ�سا�ُس التعامل هو: »تحقيق الّرغبات ال�ّسلوكية«  �سَ
 دون اعتب��ار للجماع��ة و�س��المتها، ودون مراع��اة لم�س��تقبل المجتم��ع، وكي��ف ينبغ��ي اأن يك��ون؟. 
وحي��ن ينح��رف المثقف عن مبادئ��ه، ويتخلى عن منظومة االأخ��الق التي من واجب��ه الدفاع عنها، 
ي�سب��ح لزام��ًا عل��ى المجتم��ع اأن ينب��رَي للوق��وف ف��ي وجه��ه ومحا�سبت��ه، الأن المجتمع ينظ��ر اإلى 
المثق��ف بو�سف��ه مدافعًا عن��ه، وحافظًا لوج��وده الح�ساري، وف��ي الوقت نف�س��ه ال يحفل المجتمع 

بتغّي��ر مواق��ف ال�سيا�سيي��ن، وهن��ا ال بد م��ن تاأكي��ِد اأّن 
�س��وَت المثق��ف �س��وٌت فردّي واح��د، وال يكت�س��ب رناته 
الحق��ة، ح�س��ب اإدوارد �سعيد، اإال حي��ن يرتبط ارتباطًا 
اآم��ال ال�سع��وب،  ح��رًا بق�سيت��ه العادل��ة، الت��ي تمث��ل 
المجتم��ع. اإ�س��الح  وه��ي  تطلعاته��م،  اإليه��ا   وتنته��ي 

م��ن جه��ة اأُخ��رى، ال ب��ّد م��ن االإ�س��ارة اإل��ى اأن الثقاف��ة 
اأو  بال�سه��رة،  ترتب��ط  ال  الف��ردي،  الم�ست��وى  عل��ى 
اإن  اإذ  بالمعرف��ة،  ترتب��ط  ب��ل  االإبداع��ي،  باالإنت��اج 
االأخالق��ي،  واالن�سج��ام  ع��ّدة،  بمو�سوع��ات  االإلم��ام 
والحر���س عل��ى الم�سلح��ة الوطني��ة العلي��ا، والوقوف 
ف��ي وج��ه اأع��داء الوط��ن، �سيجع��ل م��ن الف��رد مثقف��ًا، 
 حت��ى واإن ل��م ُيق��ّدم منتج��ًا اأدبي��ًا اأو ثقافي��ًا ممي��زًا. 
ولع��ّل م��ن اأهّم الك��وارث في الم�سه��د الثقاف��ي، ومن اأهم 
االأمرا���س الت��ي يعانيه��ا بع���س القائمي��ن عل��ى العم��ل 
الثقاف��ي، النزوع الم�ستمّر نحو الفردية، وهذا عائد في 
المق��ام االأول اإل��ى حالة مر�سية يعانيه��ا هذا »المثقف 
النخب��وّي النرج�سّي الُمت�سّخم« ليقين��ه اأن هذا الموقع 
الذي ي�سغله هو في منزلة المزرعة التي ورثها عن اآبائه 
واأجداده، اإذ اإنه ال ير�سى عن �سيء، وال حتى عن نف�سه، 
فيبق��ى وحيدًا ي��دور ويدور حول نف�س��ه، والأن طموحه 
اقت�سر على من�سبه، يقُف عنَد حدِّ نقِد الموجود فح�سب، 
فتتال�سى الم�سروعات الت��ي كان في اإمكانه العمل عليها 

وتحقي��ق االرتقاء َعْبَرها، الأن الم�سروعات الثقافية والمعرفية التي تنه�س بالواقع، وتن�سف كل ما 
من �ساأنه اأن يذهب بالثقافة والمعرفة اإلى غياهب الجهل التاريخي، هي التي تطّور المجتمع، وتنه�س 
بالثقافة، ال االأعمال الفردية التي من �سماتها النقد الم�ستمر والممل مع �سمت عن البدائل، فال�ساحة 
�س في النقد المطلق، اأو في االأدب من �سعر  الثقافية واالجتماعية اليوم لي�ست في حاجة اإلى من يتخ�سّ
 وق�سة ورواية وم�سرح وغيرها، اأو في الدرا�سة فح�سب، بقْدِر حاجتها اإلى م�سروعات حّية وبدائل واقعية. 
م��ن هن��ا، اأجد اأن على المثقف، لكي يك��ون عمليًا وواقعيًا اأكث��ر، اأن يتحّول من اأ�سل��وب العمل الفردي 
ال��ذي يتوقف عند حدود النقد، اإل��ى اأ�سلوب العمل الموؤ�س�ساتي الجمعّي الذي يدفعه اإلى فعل ثقافي 
حقيق��ي ف��ي زحمة العمل واالإنت��اج، ويخلق حراكًا ثقافيًا مهم��ًا من �ساأنه اأن يت�س��دى للفكر الظالمّي 
التدمي��رّي، وم��ن ثم يمكنه تحقي��ق االإيجابية، ال ال�سلبية، واأعني بهذا، التح��ول نحو الموؤ�س�ساتية، 
واالندم��اج ف��ي م�سروعات جمعية اجتماعي��ة ثقافية تحم��ل اأهدافًا وا�سحة، بحيث ُيف��ِرُغ المثقف 
طاقات��ه عب��َر تل��ك الم�سروعات، ف��ي �سبيل تحقيق االأه��داف الوطني��ة العليا الم�سترك��ة، وذلك، ال 
�س��ك، يع��ود بالنف��ع الكبير عل��ى المجتمع وعلى المثق��ف نف�سه، اإذ يج��د لكفاءاته اإط��ارًا ي�ستوعبها 
 وُين�ّسطه��ا، فتتح��ّول اإل��ى م�سروع��ات ترفع م��ن �ساأن��ه، وتحّل م�سكالت��ه وم�س��كالت المجتم��ع اأي�سًا.
اإنن��ا ف��ي اأم���ّس الحاج��ة اإل��ى المثق��ف النه�س��وي التنوي��ري الحقيق��ي، المثقف ال��ذي ال يك��ره، وال 
يحق��د، وال يح��اول االإطاحة بوجهات نظر االآخري��ن المختلفين معه فكريًا وثقافي��ًا، وهنا ن�ستذكر 
 مقول��ة االإم��ام ال�سافع��ي: »راأي��ي �س��واب يحتم��ل الخط��اأ، وراأي غي��ري خط��اأ يحتم��ل ال�س��واب«.
فولتي��ر،  مقول��ة  تبّن��ي  واإل��ى  الحكم��ة،  ه��ذه  مث��ل  تبّن��ي  اإل��ى  الي��وم  المثق��ف  اأح��وج  م��ا 
مع��ك  اأختل��ف  »ق��د  يق��ول:  حي��ن  االأي��ام  م��ن  ي��وم  ف��ي  ع�س��ره  مثقف��ي  خي��رة  م��ن  وكان 
راأي��ك«. تق��ول  اأن  ف��ي  حق��ك  ع��ن  الم��وت  حت��ى  اأداف��ع  اأن  م�ستع��ّد  لكنن��ي  ال��راأي،   ف��ي 
نا في حّق بع�س، عبَر التجاهل واالإعرا�س  لقد اآن االأوان لو�سِع حدٍّ لحالة الرف�س التي ُيمار�ُسها بع�سُ
والتغا�سي عن اإثارة الق�سايا وغياب المكا�سفة، وهو ما يمهد لن�سوء اختالفات ب�سيطة، تظل كامنة في 
النفو���س، وتنمو ككرة الثلج، فينم��و االحتقان، ويت�ساعف، حتى ينتج االنفجار، ح�سب روؤية الباحث 

والمفكر اأحمد البغدادي في دعوته اإلى ا�ستخدام العقل.

االفتتاحية
 كتبها:  د. محمد الحوراني

التسامح بدياًل 
عن اإلقصاء 

الثقافّي

إننا في أمّس الحاجة 
إلى المثقف النهضوي 

التنويري الحقيقي، 
المثقف الذي ال يكره، 

وال يحقد

األدب الروسي أهم حّراس 
اإلنسانية بالعالم

باستتهل بدأ عهُد األدِب الترابي 
وبطولة المكان

كل عام وأنتم بخير
اإل���ى اأعزائن���ا الق���راء الكرام: تحتج���ب جريدة الأ�صب���وع الأدبي ع���ن ال�صدور 
لعددي���ن متتاليي���ن بمنا�صبة عيد الأ�صح���ى المبارك والعط���ل المرافقة اأعاده 

اهلل علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
وتعاود ال�صدور بعد انتهاء العطلة

اأ�صرة الأ�صبوع الأدبي تبارك لكم بالعيد الكريم  

وكل عام واأنتم بخير



 كتب:  منذر يحيى عيسى 

اتح���اد  كتبت: بلقيس حميد حسن/ الهاي ــ هولندا  ا�صتنبول���ي ع�ص���و  اإبراهي���م  الدكت���ور 
الكت���اب الع���رب جمعي���ة الترجم���ة وف���ي كتاب���ه 
دار  ع���ن  ال�ص���ادر  الّرو�ص���ي/  ال�ّص���عر  /دي���وان 
الّدراوي����ش للن�ص���ر والترجم���ة ف���ي بلغاري���ا عام 
اأني���ق ترج���م  وباإخ���راج  2020 بطباع���ة ممي���زة 
/56/ ق�ص���يدة ل�ص���عراء رو����ش مرفق���اً الترجمة 
بالن����ش الأ�صا�ص���ي باللغة الرو�ص���ية مع تعريف 

مخت�صر بال�صعراء وجاء في /182/ �صفحة.
ا�ص���ترعى انتباه���ي ف���ي الق�ص���ائد الت�ص���مين 
من القراآن الكريم ب�ص���كل وا�صح ففي ق�صيدته 

)الكوثر( يقول ال�ص���اعر /اإيفان بونين – وهو اآخر الكال�ص���يكيين الرو�ش 
والحائز ائزة نوبل.

»اإنا اأعطيناك الكوثر 
هنا مملكة الأحالم

ال�صواطئ العارية مقفرة لمئات الفرا�صخ. 
كما لوحظ انتهاء الن�ش بالتنا�ش

فاأ�صبره و�صّل واآمن«
وف���ي ق�ص���يدة اأخ���رى ل���ه بعن���وان )ليل���ة الق���در( يب���داأ »تن���ّزل المالئكة 

والروُح فيها باإذن رّبهم من كّل اأمر )قراآن كريم 4:97( ويتابع: 
»اإنها ليلة القدر« تالقت الجبال واتحدت 

واإلى الأعلى �صمخت ذراها نحو ال�صماء«
وهكذا ي�ص���تمر با�ص���تعرا�ش الكثير من الطقو����ش المهولة حول مظاهر 

ليلة القدر.
ويب���دو اأن ل���ه �صل�ص���لة من الق�ص���ائد التي تب���دي تاأثراً وا�ص���حاً بالثقافة 

الإ�صالمية والقراآن الكريم.
وفي ق�ص���يدة اأخرى لل�ص���اعر )بوري�ش �ص���ترناك – والحائز جائزة نوبل 
ع���ن روايت���ه دكت���ور جيفاغو( ظهر تماماً التنا�ش مع ال�ص���لوات المقد�ص���ة 

الم�صيحية والدعوة للمحبة وال�صالم على طريقة ال�صيد الم�صيح 
» تعّلم الغفران

�صّل لأجل الم�صيئين
انت�صر على ال�صّر ب�صعاع من الخير«

ويورد ق�صيدة لل�صاعر الداغ�صتاني ال�صهير )ر�صول حمزاتوف( منها:
»كنُت اأ�صيُر في ال�صارع

يوم اأم�ش
وكنت اأردد في نف�صي

اأنه حاَن وقت الرحيل
واأنه اإذا ل بّد غادرُت – فاإلى الأبد،

لكيال اأعود اأبداً اإلى هنا«
وكذل���ك ي���ورد ق�ص���يدة لل�ص���اعر الداغ�ص���تاني )محمد اأحمي���دوف( وهو 
رئي����ش اتح���اد الكتاب في جمهورية داغ�ص���تان، والحائ���ز جوائز عديدة من 

الق�صيدة:
»اأبداأ عامي مّرًة اأخرى ب� »�صونيته«

واأع�صُر روحي، تماماً مثل رمانة
لغتي العزيزة! اأنا جاهز لأن اأ�صغي اإليك:

يا لروعِة ال�صكينة في الجبال العالية«
وي�صار اإلى اأن ال�صونيت هي ق�صيدة من 14 بيتاً.

ومن ق�صيدة اأخرى بعنوان )نور النجوم( لل�صاعر يورد المترجم:
»ومن جديد يفي�ش نهر الكفر

الدنيوي اإلى خارج ال�صطاآن
اأواه، يا حماقة الب�صر المتوح�صة 

اإّنك ع�صّية على م�صيئة الآلهة
ل تدوم الحياة الدنيوية اإلى الأبد«

/مارين���ا  المترجم���ة  لل�ص���اعرة  يترج���م  داغ�ص���تان  جمهوري���ة  وم���ن 
اأحميدوف���ا/ وه���ي اأيقون���ة اأدبي���ة هن���اك، �ص���در له���ا العديد م���ن الدواوين 
ال�ص���عرية. وهي تطرح الكثير من الأ�ص���ئلة الوجودية وتحاول الغو�ش في 
النف�ش الب�ص���رية، وقد نالت العديد من الجوائز، ومنها )�ص���اعر ال�ص���عب( 

وهي �صكرتير اتحاد كتاب داغ�صتان.
ف���ي ق�ص���يدة له���ا: تقتب����ش اآية 61 م���ن الق���راآن الكريم -�ص���ورة الزخرف 
مبتدئ���ة به���ا »واإّن���ُه َلِعْل���ٌم لل�ّص���اعة ف���ال َتمت���ُرّن به���ا واّتبع���ون هذا �ص���راٌط 

م�صتقيم«
كيف العثور على هذا الدرب في هذه الفو�صى

حيث الطريق بال بداية ول نهاية؟
�صرُت الآن اأعرف الجواب عن ال�صوؤال

فهو في ذلك المعبد المبّجل حتى البكاء،
حيث يختبئ ي�صوع تحت طبقة كل�صية..

لكي تعرف الم�صيح و�صط الأنبياء الدجالين، 
يجب اأن تذهب اإلى مكة

بل واأن ت�صل اإلى النا�صرة؟«
وتق���ول ف���ي ق�ص���يدة ثالثة بعن���وان »الحرب 

الأهلية«:
»اأنا ل�صت مع اأولئك ول مع هوؤلء 
الذين يزدادون من منا�صبهم ثراء

اأنا مع ال�صعفاء
مع الفئة الثالثة 

التي ُيحكم عليها بال�صقاء
اأنا ل�صت مع اأمريكا النذلة 

ول مع اأوربا الحاقدة 
بل اأنا مع وطني..

محمدوفيت����ش  /م���راد  الإعالم���ي  والمترج���م  لل�ص���اعر  ق�ص���يدة  وف���ي 
اأحمي���دوف/ ع�ص���و اتح���اد الكت���اب وال�ص���حفيين الرو����ش يق���ول مخاطب���اً 

�صورية:
»�صوريا – يتيمة بائ�صة
�صوريا- �صعيفة عاجزة 

كيف يمكننا اأن ن�صاطرك اآلمك
اأن نخفف عنك اأحزانك؟

كنت دولة قوية على مدى عقود
والآن مجرد رماد و�صخام

يا �صوريا المجيدة، يا �صوريا ال�صجاعة«
اإلى اأن يقول:

»�صوريا، اأنا واثق، لن تهزمي 
واأنك �صتجتازين درب الآلم حتى النهاية 

لتتحقق جميع النذور لك
التي تقدم با�صم اهلل الخالق«.

فالي���ري   2016 ع���ام  )�ص���وريا(  بعن���وان  ق�ص���يدة  المترج���م  ي���ورد  كم���ا 
اأناتولييفت����ش لتيني���ن/ وهو ع�ص���و اتحاد كتاب رو�ص���يا و�ص���كرتير جميعة 

ال�صعر:
»في ال�صماء في�ٌش من الأزرق الالزوردي

وعلى الأر�ش – مهرجان ُمْغَرٌة وزمرد
ولكي تكتمل اللوحة الزاهية 

ثمَة اأزهاُر خ�صخا�ٍش حمراُء قانية
تعانق ال�صم�ُش الأر�َش بالقيظ

والأر�ش وافرٌة وكريمة
و�صل�صلة الجبال تنحدُر باتجاه البحر

كُل �صيء هناك يدعو للحياة«
واأعر����ش ق�ص���يدة كتبتها /يكاترينا بولتوفيت�ش/ وهي �ص���اعرة رو�ص���ية 

معا�صرة عن ني�صان:
»القطرات ترن بفرح،

ففي ال�صارع ني�صان 
والربيع المرُح قد حان

حاماًل الهدايا لالأطفال:
خزامى واأزهار �صو�صن فواحة

وخيوط ال�صم�ش الف�صية«
و�ص���ي«، لحظت اأن هناك �ص���ّلة وجدانية   واأنا اأقراأ في »ديوان ال�ّص���عر الرُّ
م���ا لالأدباء الرو�ش مع بلدنا �ص���ورية ومع الق���راآن الكريم، تبادر اإلى ذهني 
�صوؤال هو ما مدى تاأثر �صعراء رو�صيا بالفكر العربي والإ�صالمي، وتذكرُت 
بداي���ة تفت���ح وعين���ا وقراءتن���ا ودور الأدب الرو�ص���ي الحاف���ل بك���ٍم كبير من 
الإن�ص���انية، واأهمي���ة ال�ص���الم والتركي���ز عل���ى وي���الت الحروب، والخ�ص���ائر 
الب�صرية، ولحظت نزعة الكبرياء، في هذا الأدب الذي اأ�ص�ش ل�صعور وطني 
وقوم���ي وقد وجدت اأن���ه من اأجمل الآداب العالمية، وانتقل بالترجمة اإلى 
ال�ص���عوب كافة حاماًل الكثير من الأ�ص���ئلة الفل�ص���فية والوجودية، لغو�ص���ه 
في اأعماق النف�ش الب�صرية، ونظرته التحليلية للتاريخ وحريته الم�صتمرة 

وهو مهم جداً في الرتقاء بذائقة ال�صباب.
تذكرُت العالقة التاريخية بين الأدباء الرو�ش والعرب، منذ رحلة )ابن 
ف�ص���الن( اإل���ى رو�ص���يا وكتاباته عنها، وكذل���ك ترجمة الق���راآن الكريم اإلى 
الرو�ص���ية عام 1712م وقد اأحدث اأثراً كبيراً في الأدب الرو�ص���ي وخ�صو�ص���اً 
م���ا كتبه )بو�ص���كين – غوغول تول�ص���توي( وم���ا كتبوه ح���ول النبي محمد 

واأحاديثه.
وف���ي ه���ذا الدي���وان المترج���م ظه���ر جلي���اً ه���ذا التاأثير من خ���الل عدة 
ق�ص���ائد وطبيع���ي اأن يك���ون هن���اك تق���ارب بي���ن الح�ص���ارتين حي���ث يخل���و 

تاريخنا من العداء.
كتاب جميل ومفيد، لالطالع على جوانب ونماذج من ال�ص���عر الرو�ص���ي 
الحديث، والمعا�صر وخ�صو�صاً لمن يتقن الرو�صية اأو يتعلمها حيث اأرفق 

كل ق�صيدة بن�صها الأ�صلي بالرو�صية.

م���ن الموؤلم اأن ي�ص���ل العالم الذي �ص���ميناه 
اأكث���ر م���ن ق���رن م���ن  متح�ص���راً عل���ى م���دى 
الزم���ان اإل���ى ه���ذا الت���رّدي واله���دم الروح���ي 
والإن�ص���اني، الح�ص���ارة قي���م روحي���ة تعمقه���ا 
الثقاف���ة عب���ر الأدب الإن�ص���اني النبي���ل ولي�ش 
اأكث���ر م���ن اأدباء رو�ص���يا و�ص���رق اأوروب���ا عموماً 
م���ن اهتم بهذا، فد�صتيوف�ص���كي، وت�ص���يخوف، 
غورك���ي  ومك�ص���يم  وحمزات���وف،  وغوغ���ول، 
وغيره���م الكثي���ر ه���م م���ن َنَح���َت روح الثقافة 
الإن�ص���انية والرتقاء بها اإلى م�ص���اف العدالة 
والرحم���ة والمحب���ة المطلق���ة ف���ي القرني���ن 
ال�صابقين، واليوم ن�صدم بمنع الأدب الرو�صي 
الغربي���ة،  اأوروب���ا  دول  ببع����ش  الثقاف���ة  م���ن 
اإذ يعن���ي منع���ه اأن نمن���ع الأجي���ال الجدي���دة 
الرت���واء من نبع مه���ّم من ينابيع الإن�ص���انية 
الحّق���ة وتوجيهه���م نح���و قي���م غي���ر اإن�ص���انية 
غريب���ة وهّدام���ة ول ب���د لن���ا م���ن اأن نت�ص���اءل 
باندها����ش: ه���ل يعتق���د الغ���رب )المتح�ص���ر( 
اأننا �ص���نرد عليهم بالمثل ونقاطع غوته مثاًل 
اأو اإيري����ش هاين���ه لأنهم���ا األماني���ان؟ اأو نترك 
المتعة بقراءة �صك�ص���بير لأنه اإنكليزي؟ اأو اأننا 
ل نهتم لما قاله جان جاك رو�ص���و، وجان بول 
�ص���ارتر لأنهما فرن�ص���يان؟ هل نقاطع ما كتبه 
ت. �ش اإليوت لأنه اأميركي؟ اإلى اأين يم�ص���ون 
بالثقاف���ة العالمي���ة وه���ي تم���ر باأزم���ة اأ�ص���اًل 
نتيج���ة ه���ذا الك���م الهائ���ل من ال�ص���خف الذي 
يمرر للب�ص���ر من خالل التوا�صل الجتماعي 
وال�ص���ابكة بحيث طغى المرئ���ي على المقروء 
وبات���ت المتع���ة وجن���ون ال�ص���هوة ه���ي الأ�ص���ل 
ال���ذي يبحث عنه النا�ش حيث تراجعت القيم 
وقنبل���ة  كارث���ة  التوا�ص���ل  وب���ات  والأخ���الق 
مفخخ���ة �ص���قطت عل���ى روؤو����ش بع�ش الب�ص���ر 
ال���ذي  الثال���ث  العال���م  اأبن���اء  نح���ن  وخا�ص���ة 
والح�ص���ارات  والحت���الل  للح���روب  تعر����ش 
الإمبريالي���ة  ال���دول  م���ن  ال�ص���تالب  و�ص���تى 
يحركه���ا  عميل���ة  �ص���مولية  م���ن حكوم���ات  اأو 
الغرب ح�صب م�صالحه، حتى اأ�صبحت ثروات 
الثقاف���ة  علين���ا..؟  نقم���ة  الطبيعي���ة  بلدانن���ا 
التي نريد اأن ن�ص���ميها عالمية ل بد اأن تنتفي 
به���ا الف���وارق الت���ي يحكمه���ا النتم���اء واللون 
والجن�ش، فلكي يكون ما ن�صميه مثقفاً عالمياً 
ونفتخ���ر ب���ه ل ب���د م���ن رف���ع القي���ود المادية 
والنف�ص���ية التي خلفتها ال�صيا�ص���ة بتناحراتها 
العق���ول،  عل���ى  واإ�ص���قاطاتها  و�ص���راعاتها 
وكم���ا ق���ال المفك���ر الفرن�ص���ي مي�ص���ال فوكو: 
الثقافة ت�ص���لح ما اأف�صدته ال�صيا�صة، اإذاً يكون 
لزام���اً عل���ى العال���م المتح�ص���ر الخال�ش من 

مخلفات الحروب النف�صية بين ال�صعوب التي 
ه���ي من اآث���ار الحروب ل تعميقها كما ح�ص���ل 
بق���ول  نتم�ص���ك  الأي���ام، ونح���ن حينم���ا  ه���ذه 
مي�ص���ال فوك���و ه���ذا، فه���و لي����ش م���ن منطل���ق 
فك���رة المفكر العربي ابن خلدون الذي يقول 
بول���ع المغل���وب على تقلي���د الغال���ب -واأعتذر 
الثقاف���ة  لأن  اإنم���ا  ذاك-  ع���ن  لب���ن خل���دون 
ك���ي ترم���م اآث���ار ال�صيا�ص���ة ينبغي عليه���ا عبور 
الح���دود م���ن غي���ر ج���وازات ول تاأ�ص���يرات ول 
عالقة لها بالم�صالح ال�صيا�صية، عندها يكون 
للثقاف���ة قيمة كب���رى. ل يمكن للح�ص���ارة اأن 
ب���ال ثقاف���ة، فالثقاف���ة روح الح�ص���ارة  ُتبن���ى 
وهي لي�صت بنايات، ول اأبراجاً عاليًة واإ�صمنتاً 
اإنه���ا لي�ص���ت �ص���واريخ عاب���رة  وحدي���داً، كم���ا 
للقارات ول �ص���الحاً نووياً فتاكاً، وهي لي�ص���ت 
قنوات ف�صائيًة وات�صالٍت جعلت العالم قرية 
كبيرة مملوءة بالخراب الأخالقي حتى قلبت 
بي���ن  والإن�ص���اني  القوي���م  التراب���ط  موازي���ن 
النا����ش باإ�ص���اعة الت�ص���رفات غي���ر الأخالقي���ة 
والع���ري ورك���زت على المظاه���ر وغيرت حتى 
مقايي����ش الجم���ال عن���د الب�ص���ر ورك���زت عل���ى 
وراء  الله���اث  عل���ى  وحثه���م  النا����ش  تجهي���ل 
الم���ال والتقلي���د الأعمى للفناني���ن والفنانات 
فغّيب���ت اأغل���ب ال�ص���باب عن واقعه���م المعي�ش، 
وزين���ت له���م كل م���ا ه���و ه���ادم لالأ�ص���رة وه���ي 
الخلي���ة الأول���ى للمجتمع���ات وبانيته���ا، حيث 
واأت���ت  الحقيق���ي  الأ�ص���ري  التراب���ط  قطع���ت 
على الكثير مم���ا عند النا�ش من وفاء، واألغت 
الكثي���ر م���ن المفاهي���م التي بنت الح�ص���ارات 
القديم���ة، واأدخل���ت ف���ي عقول الجمي���ع فكرة 
كت���اب  عن���وان  ه���و  كم���ا  الح�ص���ارات  �ص���دام 
�ص���موئيل هلنكت���ون وكاأن الح���روب يج���ب اأن 
ت�ص���تعل ويقت���ل بع����ش ال�ص���عوب بع�ص���اً وكاأن 
هذا ال�ص���راع وال�ص���دام قدر الإن�صان لت�صتوي 
ه���ي  ه���ذه  كان���ت  اإن  الأر����ش،  عل���ى  الحي���اة 
الح�ص���ارة الحديثة فالبراءة منها تكون عودة 
لالإن�ص���انية الحقيقي���ة وبن���اء الح�ص���ارة التي 
تبن���ي المجتمع���ات عب���ر ثقافة عالمية تن�ص���ر 
الخي���ر وح���ب ال�ص���الم والعدال���ة لتعي����ش بال 

حروب واإبادة لل�صعوب الفقيرة وال�صعيفة.

األدب الروسي أهّم ديوان الشعر الروسي – نماذج
حّراس اإلنسانية بالعالم

إن اإليمان بال ثقافة هو وجه لما ُيسّمى التعصب. نافذة على العالمشعر
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تعزية
رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس 

االتحـــاد وأعضاء االتحاد يتقدمـــون بخالص العزاء من الزميل الشـــاعر 

األســـتاذ صالح ســـلمان بوفاة شـــقيقه، راجين من المولـــى أن يتغمد 

الفقيد بواســـع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون



بي���ن  جل�ص���ة  م���ن  م���ا 
م�ص���رحيين، اأو حوار حول 
ويتط���ّرق  اإّل  الم�ص���رح، 
الكات���ب  اإل���ى  اللق���اء 
الم�ص���رحي ال�ص���وري �ص���عد 
اهلل ونو����ش، وذلك ل�ص���مه 
الكبير، والمرتبط باأعمال 
ت�ص���بر  مهّم���ة  م�ص���رحّية 
المجتمع ال�صوري وتك�صف 
الجتماعي���ة،  عالقات���ه 
بما ي�ص���هم في ف���رز اأنماط 
ل���دى  حت���ى  التفكي���ر، 
فق���د  المثقف���ة،  ال�ص���رائح 

ن�صو�ص���ه  ح���ول  كثي���راً  وتباين���ت  الآراء  اختلف���ت 
الم�ص���رحية. ونح���ن الآن ل�ص���نا ف���ي وارد اخت���الف 
وجه���ات النظ���ر، واإنم���ا ن���رى اأن معظ���م ن�صو�ص���ه، 
اإن ل���م يك���ن كله���ا، تنطوي على �صخ�ص���ية اإ�ص���كالية 
واحدة على الأقل، و�ص���نختار �صخ�ص���يتين من تلك 
ال�صخ�ص���يات، ونح���اول الدخول اإلى م�ص���غل ونو�ش 

الإبداعي، ربما ن�صتطيع فهم تلك الإ�صكالية.
ف���ي م�ص���رحّية )الفيل ي���ا ملك الزم���ان( تطالعنا 
�صخ�ص���ية رئي�ص���ة ف���ي الم�ص���رحية، ه���ي �صخ�ص���ّية 
)زكرّيا( ذاك ال�ص���اب المندف���ع والمعتر�ش لإهمال 
المل���ك لرعيت���ه، في�ص���ّكل مجموع���ة م���ن الأهال���ي 
منه���م  طالب���اً  المل���ك  ق�ص���ر  اإل���ى  وي�ص���طحبهم 
م�ص���اعدته في ذلك لئاّل يبق���ى وحيداً في مواجهة 
المل���ك الظال���م، وف���ي الق�ص���ر واأم���ام المل���ك يقوم 
زكريا بدوره ثم يلتفت اإلى الأهالي المرافقين له، 

ليفاجاأ بالتزام الجميع ال�صمت رهبة وخوفاً.
وهن���ا يغّي���ر زكري���ا مطالب���ه بده���اء، بعدما �ص���ار 
وحي���داً، لينح���از اإل���ى جانب الملك وفيل���ه، فيطلب 
م���ن الملك تزويج الفي���ل الحزين، موؤك���داً اأن ذلك 
رغب���ة الأهال���ي كله���م، فيثن���ي عليه المل���ك ويقّربه 

منه.
نح���ن هنا اأمام �صخ�ص���ّية اإ�ص���كالية، وهذا التحّول 
المفاج���ئ يحيلنا اإلى حقيقة هذه ال�صخ�ص���ّية، هل 
ه���ي ثوري���ة بالفعل، ومدافعة ع���ن الحقوق العامة، 

اأم اإنها في جوهرها و�صولية ومت�صّلقة؟
وف���ي م�ص���رحية )الملك هو الملك( ن���رى الملك 
يدخل لعبة اعتبرها للت�ص���لية، واأ�ص���بح لقبه الحاج 
م�ص���طفى، ون���رى معاون���ه اأي�ص���اً وقد اأ�ص���بح لقبه 
الح���اج محم���ود، تقت�ص���ي اللعب���ة اأن يوؤت���ى برج���ل 
ب�ص���يط لي�ص���ير ه���و المل���ك، بينم���ا يتح���ول الملك 
رج���اًل عادياً من عامة النا����ش، يحاول معاونه ثنيه 
عن هذه اللعبة ليقينه باأن من ي�ص���ع التاج �ص���يكون 
المل���ك الحقيقي، ولن يعترف ال�ص���عب بغيره، ومع 
اإ�ص���رار المل���ك عل���ى اإكمال لعبت���ه الم�ص���ّلية ينتقل 
الرجل الب�ص���يط م���ن بيته المتوا�ص���ع اإلى الق�ص���ر 
لي�ص���ير مل���كاً، ويب���داأ الح���اج محمود الت�ص���رف مع 
المل���ك الجدي���د عل���ى اأن���ه ه���و المل���ك الحقيق���ي، 
فيتق���ّرب من���ه وي�ص���بح معاون���ه، وعل���ى الرغ���م من 
محاولة الملك العودة اإلى ق�ص���ره واإنهاء اللعبة لم 
يفل���ح بذلك؛ ويبقى الرجل الب�ص���يط ملكاً، والحاج 

محمود م�صت�صاره ووزيره.

هنا نحن اأمام �صخ�صية الحاج محمود وقد تخّلى 
عن ملكه الأ�ص���لي، وتابع اإخال�ص���ه لملكه الجديد، 
فهل �ص���عى بذلك من اأجل م�صلحة المملكة، اأم من 
اأجل الحفاظ على مكا�صبه في المرحلة القادمة؟! 
وهنا مو�ص���ع الإ�ص���كال. ولماذا لم يحاول اأن ي�صير 
هو الملك، وكان بمقدوره ذلك؟ هنا اأي�ص���اً اإ�ص���كال 
اآخر. وهل هو خ�صي من انقالب الأمور مرة اأخرى، 
على مبداأ )لكل زمان دولة ورجال( اأم هو حاول اأن 
يدي���ر الأمور من بعي���د باعتب���ار اأن الملك الجديد 
�ص���عيف و�ص���هل القي���ادة، فيكون الح���اج محمود هو 

الملك الفعلي؟
هذه ال�صخ�ص���يات الإ�ص���كالية بمرونته���ا وتحّولها 
والت���ي  الجدي���دة،  المرحل���ة  تقت�ص���يه  م���ا  ح�ص���ب 
نراه���ا في مجمل م�ص���رحياته، مثل: )الغت�ص���اب( 
و�صخ�صية الدكتور منوحيم فيها، اأو في م�صرحياته 
الأخيرة )منمنمات تاريخّية( و )طقو�ش الإ�صارات 
والتحولت( �صخ�ص���يات اعتمدها المبدع �ص���عد اهلل 
ونو����ش لتك���ون حام���اًل للفك���رة الت���ي يريده���ا م���ن 
م�صروعه الم�صرحي، وهي فكرة )ت�صيي�ش الم�صرح( 
حيث يخرج الم�ص���اهد من العر�ش الم�ص���رحي وهو 
ممتل���ئ بالأ�ص���ئلة، ليحاول عبثاً البح���ث عن اأجوبة 
اأكثر مواربة من الأ�ص���ئلة ذاتها، تلك ال�ص���حنة التي 
يتلقاه���ا الم�ص���اهد ف���ي العم���ل الم�ص���رحي ل بّد اأن 
يخ���رج ممتلئ���اً بفك���رة، ت�ص���غله ب�ص���كل متوات���ر بعد 
كل عر����ش، حيث �ص���تنقله اإلى مكان الفعل لي�ص���ير 
فاعاًل ولي�ش منفعاًل، هذا ما اأراده �صعد اهلل ونو�ش 
من م�ص���روعه الم�ص���رحي بالمجمل، وق���د عّبر عن 
ذل���ك ف���ي اأكث���ر من لق���اء، فه���ل نج���ح في ت�ص���يي�ش 

الم�صرح كما كان ياأمل؟
اأعتقد اأن لغياب الم�صرح، اأو لتغييبه، الأثر الكبير 
ف���ي عدم تحقيق مقولة ونو����ش، وهذا ما نراه جلياً 
في م�صارحنا كلها، حيث تبقى مقفلة لمّدة طويلة، 
اإل���ى اأن ياأتي اأحد الغيورين على الم�ص���رح فيفتحها 
على حياء لئاّل ت�صداأ اأبوابها، وكله اأمل في اأن يعود 
للم�ص���رح زه���وه ومكانته الطبيعي���ة، فاأية فكرة يتم 
طرحه���ا نظري���اً، ل بّد لها من تج�ص���يد عل���ى اأر�ش 
الواق���ع، واأر����ش الواق���ع ف���ي الن����ش الم�ص���رحي هو 
تحويل���ه اإلى عر�ش م�ص���رحي متكام���ل حتى يحقق 
مقولت���ه، غي���اب الآر�ص���ّية يبقي النظرّي���ة تهوم في 
ف���راغ، ويبق���ى الكبي���ر �ص���عد اهلل ونو����ش محكوم���اً 

بالأمل، ونبقى معه اأي�صاً محكومين.

شخصيات إشكالية 
في مسرح سعد اهلل ونوس  كتب: أ.د.أحمد علي محمد

 كتب: نصر محسن
1- ف���ي الوق���ت ال���ذي ب���داأت تتاأّث���ُل في���ه عالقٌة 
بين���ي وبي���ن الأدب، وكان ذل���ك من���ذ زه���اء اأربع���ة 
عق���ود، َثُبت���ت ف���ي ذهن���ي �ص���ورٌة َمهيب���ٌة ل���الأدب 
والأدب���اء، حّت���ى غ���دوُت ل اأتخي���ُل لق���اًء اأدبي���اً من 
دون مكم���الت ال�ص���تقبال الأدب���ي، ف�ص���رت اأنو�ُش 
بكلمات اأح�ص���ُبها ُغ���رراً تتدلى على �ص���فحات، بتُّ 
اأدّونها منذ اأن �ص���ار لي في المعرفة الأدبية ُظفٌر 
ون���اٌب، اأغر����ش ف���ي اأجنِّته���ا ما كن���ت اأظنن���ي اأرفد 
ذلك الأدَب باأفكار ل�صيقة بطبيعته، من�صهرة في 
بوتقته، واإذا ما اأردت تو�صيفها اليوم، وعلى عتبة 
جديدة �ص���ميتها »ه���ل بداأ عه���د الأدب الترابي؟«، 
فاإّن���ي م���ن غي���ر م���ا �ص���ك قائ���ٌل: الأدب ل ُيلق���ي 
بنف�صه اإلى النا�ش، اإل بطريق المنبر اأو ال�صالون 
اأو القاع���ة، وكن���ت بثث���ُت مث���َل ه���ذه الكلم���ات ف���ي 
منا�ص���بات ع���ّدة، ف�ص���ميُت ال�ّص���عَر ال���ذي تنزف به 
القرائ���ح �ص���عَر المناب���ر وال�ص���الونات والقاع���ات 
ه���ذا،  بقول���ي  ذاك  اإذ  اأغ�ص���بُت  وق���د  المكيف���ة، 
ع���دداً م���ن ال�ّص���عراء الذي���ن ينت�ص���ون بالمنبرية، 
ويبتهجون بال�ص���الونات، وي�صرون بالقاعات، ول 
يجدون في �ص���عرهم اأُرجاًل ول �ُص���وقاً ت�ص���عى اإلى 

النا�ش بغير تلك الأدوات. 
2- وكن���ت اأظ���ّن اأي�ص���اً اأّن التلق���ي الأدب���ي م���ن 
�ص���روطه الت���ذوق المتم���رن على تعاطى اأ�ص���ناف 
الآداب، فاأف���ق النتظ���ار ال���ذي ج���اءت به مدر�ص���ة 
»كون�ص���تان�ش« الألماني���ة بطرق »ياو����ش« و»اإيزر«، 
راأت اأّن الأف���ق ه���و قناعة القراء بم���ا يلقى عليهم 
من الن�ص���و�ش، فيحدث في اأثناء التلقي اأمران: 
اأف���ق  اخت���الف واتف���اق، ف���اإن ح���دث اتف���اق بي���ن 
المتلق���ي والن����ش ف���ال خ���وف ول ح���زن، واإن ل���م 
يتفقا كان ل ُبّد اأن ي�ص���ع القارئ قناعاِتِه مو�ص���َع 
تعدي���ل اإن ل���زم الأم���ر، وعلي���ه فالق���ارئ مطل���وٌب 
ال���ذي زعم���ت مدر�ص���ة  اأن يغّي���ر، والأدي���ب  من���ه 
»كون�ص���تان�ش« اأّنها قدمت القارَئ عليه، لم يخ�صر 
الكثي���ر م���ن المتاري�ش، فاأفق التوق���ع اأو النتظار 
���ن خلفها  ه���و اأح���ُد ه���ذه المتاري����ش الت���ي يتح�صّ
الأدي���ب؛ لأن القارئ كما قلت مطلوب منه تغييُر 
اأفِق���ه، تمام���اً كالمنب���ر وال�ص���الون والقاع���ة التي 
يتمتر�ش خلفها الأديب، فاأم�ص���ت بعامل العتياد 

جزءاً من ُعدِته. 
3- ف���ي تجرب���ة تكررت ف���ي الآون���ة الأخيرة في 
اتح���اد الكت���اب الع���رب، في حدود علم���ي، فحواها 
والثقاف���ة  الأدب  تقدي���م  اأو�ص���اع  ع���ن  التخل���ي 
بال�صورة المنبرية وال�صالونية المعتادة اإذ كانت 
وجهة جمعية الق�صة في اتحاد الكتاب العرب اإلى 
الريف الجولني )ح�ص���ر( في 23 جزيران 2022 
وكان على راأ�ش الم�ص���اركين رئي����ش اتحاد الكتاب 
الع���رب وثالث���ة م���ن اأع�ص���اء المكت���ب التنفي���ذي 

وكوكبة من كتاب جمعية الق�صة.
ه���ذه التجرب���ة جديرة، ف���ي ظن���ي، بالتنويه، اإذ 
ل���م تكن خطوة ارتجالية عفوية، بل هي جزٌء من 
ا�ص���تراتيجية ثقافية تبناها اتح���اد الكتاب العرب 
موؤخ���راً، ولكون���ي واح���داً م���ن المهتمين بال�ص���اأن 
الثقافي، وجدت فيها موؤ�ص���راً داًل اإلى اأن الثقافة 
المح�ص���ورة ف���ي المراك���ز الأ�صا�ص���ية ف���ي المدن، 
ب���داأت تنفتح عل���ى الأرياف والتجمعات ال�ص���غيرة 
في القرى النائية، بغية التوا�ص���ل الحقيقي بين 
الأدباء والنا�ش ول �ص���يما الفئات ال�صابة، ول �صك 

اأّن ف���ي ه���ذه الخط���وة ثم���رًة ل بّد اأن توؤت���ي اأكلها 
في الم�ص���تقبل القري���ب، لأهمية ال�ص���تجابة اإلى 
ال�ص���اأن الثقاف���ي ال���ذي يع���ّد الكثي���ر م���ن النق���اد 
مق�ص���وراً عل���ى النخب���ة المثقفة، فمن �ص���اأن هذه 
الخط���وة فيم���ا اأتوق���ع يمك���ن اأن تتحق���ق النتائج 

الآتية:
خروج الثقافة من بوتقتها التقليدية والنفتاح 
عل���ى العالم الواقعي الذي م���ن اأجله ينتج الأدب، 
بو�ص���فه عاماًل موؤثراً في الجماهير، ومن �ص���اأنه 
تهذيب الذوق وتقدير ال�ص���اأن الثقافي، وممار�صة 

هذا الفعل الب�صري الح�صاري الخالق.
 تغيي���ر اأو�ص���اع التلق���ي الأدبي واإتاح���ة المجال 
لالحت���كاك بي���ن الكات���ب والمتلق���ي ف���ي الو�ص���ط 
بي���ن  الجف���وة  واإزال���ة  والواقع���ي،  الطبيع���ي 
النا����ش والثقاف���ة، م���ا ي�ص���هم ف���ي تط���ور التفكير 
الجتماعي، وذلك بب���ث القيم الفنية والجمالية 
والوطنية، فتلقي الن�ش الأدبي من خالل الِكتاب 
اأو اأي و�ص���يلة اأخ���رى ورقي���ة اأكان���ت اأم اإلكتروني���ة 
�صيء وتلقي الأدب من اأفواه الموؤلفين �صيء اآخر، 
فالتلقي المبا�صر عن طريق الكاتب اأق�صد، يقف 
بالقارئ على من�ص���ئ العم���ل ومحاورته ومحاورة 
الن����ش، وهذا مفيد للمتلقي وللموؤلف في الوقت 

نف�صه 
من �صاأن اللقاء المبا�صر بين المتلقي والموؤلف 
اإنت���اج اأدب يالم����ش حي���اة النا�ش ب�ص���ورة حقيقية 
ويعالج م�ص���كالتهم ويحاول اإيج���اد روؤى جمالية 
م�ص���تركة، يمكن اأن تتحول اإلى جزء من تاأمالت 

المتلقين وتنعك�ش في �صلوكياتهم.
التلقي المبا�ص���ر ينت���ج حالة ت�ص���اركية اإذ يخلق 
الحما�صة في نفو�ش ال�صباب لالإ�صهام في الكتابة 
والإنتاج الفني، م�ص���تفيدين من خبرة الموؤلفين 

في مجال الإبداع.
اإّن اأه���ّم م���ا يف�ص���ي اإلي���ه التلق���ي المبا�ص���ر، هو 
اإل���ى  وانتقال���ه  النعزالي���ة  م���ن  الأدب  تخل����ش 
�ص���احات الواقع، وخروجه من �صالوناته وقاعاته 
اله���واء  ليتنف����ش  ومناب���ره،  و»وميكروفونات���ه« 
الطبيعي، وي�ص���تم عب���ق التراب، ويمت�ش ال�ص���ور 
الحقيقي���ة، وي�ص���تلهم الطبيع���ة، وي�ص���رك النا�ش 
اآخ���ر  بمعن���ى  اإن���ه  الخ���الق.  الأدب���ي  الفع���ل  ف���ي 
يتحول من اأدب جدران وطرق اإ�ص���فلتية وعمارات 
�ص���اهقة، اإلى اأدب ترابي ن�صتم فيه رائحة الأر�ش، 
ونتلم�ش معاناة النا�ش، ونتفهم في هموم النا�ش، 
وبه���ذه ال�ص���ورة نك���ون ق���د خلقن���ا و�ص���عاً جديداً 
للتلق���ي، وو�ص���عاً جديداً لالإبداع، يم�ص���ي اأ�صا�ص���اً 
ال�ص���ورة  به���ذه  والمتلق���ي،  وللناق���د  للموؤل���ف 
ن�صتطيع اأن ننتج اأدباً جديداً ونقداً جديداً وفكراً 
جدي���داً، يعّب���ر ع���ن حياتن���ا ووجدانن���ا وحاجاتن���ا 
الحقيقي���ة... اأظ���ّن كّل الظ���ّن اإن نجحن���ا في هذا 
�ص���نتخّفف م���ن التكاء عل���ى تنظيرات المدر�ص���ة 
ال�صكالنية ومدر�صة كون�صتان�ش واآراء بارت واإيكو 
ودريدا وجاكب�ص���ون وغيرهم ممن ا�ص���تّق قوانين 
الأدب م���ن حياته وبيئته ومجتمعه، ونحن اأقبلنا 
عليه���ا كم���ن يقب���ل عل���ى ا�ص���تيراد الآلت واأدوات 

الزينة والأزياء.

هل بدأ عهُد األدِب الترابي؟

قضايا وآراءشعر
3  4 األحد2022/7/3م-  العدد:    »1780« 

ذو الحجة1443هـ

إن الثقافة إذ هي تؤول العالم فإنها تغيره. 



قراءات /قضايا وأراءشعر
4 4 األحد2022/7/3م-  العدد:    »1780« 

ذو الحجة1443هـ

كلما ازدادت ثقافة المرء، ازداد بؤسه وشقاؤه. 

ل���م تك���ن فكرُة الق���راءِة غريبًة ع���ن الأذهاِن 
وعن ِمرا�ِش فعلها اليومّي في مراحل الزمن 
تح���ّدي  عن���وان:  فك���رة  ت���اأِت  ول���م  ال�ص���الفة، 
الق���راءة كما تاأت���ي فكرة عنوان ق�ص���يدة يظلُّ 
�ص���احبها فترة من الزمن يقّلب فيها موازين 
النح���و ووج���وه البيان م���ن تقدي���م وتاأخير اأو 
حذف واإ�ص���افة، يرى في هاتي���ك التقّلبات ما 
يمك���ن اأن يالم����َش ق�ص���يدته اأو ت�ص���اكل عالم 

الن�ّش الذي كتَب فيه مادته الأدبّية. 
اإن فك���رة )تح���ّدي الق���راءة العرب���ي( جاءت 
من ت�ص���مية اأكبر م�صروع عربي اأطلقه ال�صيخ 
محمد بن را�ص���د اآل مكت���وم نائب رئي�ش دولة 
الإم���ارات العربي���ة المتح���دة رئي����ش مجل����ش 
وزارة  م���ع  بالتن�ص���يق  دب���ي  حاك���م  ال���وزراء 
التربي���ة ال�ص���ورّية �ص���من �ص���ياق رف���ع الوع���ي 
باأهمّي���ة اللغ���ة العربّي���ة واإحياء ع���ادة القراءة 
ل���دى جيل ال�ص���باب الواعد الم���وكل اإليه بناُء 
الأر����ش والإن�ص���اِن ف���ي المرحلتي���ن الّراهن���ة 

والقادم���ة عل���ى حّد �ص���واء وكان لتحاد الكتاب العرب اإ�ص���هامات مفيدة من خالل لجان الإ�ص���راف 
العام لتحكيم م�صابقة تحدي القراءة العربية في المحافظات ال�صورية.

وكوني ت�ص���ّرفُت و�ص���عدُت في الم�صاركة باأعمال لجنة تحكيم م�ص���ابقة )تحّدي القراءة( لثّلٍة من 
ال�ص���باب وال�ص���اّباِت في مدينَتي الح�صكة والقام�ص���لي.. جيٍل قادٍم اإلى الحياة بفعل القراءة المقاوم 
لعدوان الجهل.. جيل مناه�ش لحتالل الفكر النّير.. جيٍل راغب في الق�صاء على كل عمٍل دخيل 

ُي�صمر غزو القلوب والأفئدة والألباب.. جيٍل طامح اإلى الكت�صاف والتطّور والزدهار.
ولأنن���ي عل���ى يقين �ص���به تام لأركانه الظّنّية اأنه بات من الم�ص���ّلمات الت���ي ل يمكن لأحد اأن ينكر 
وجود تلك ال�صا�صات الذكية الم�صّماة �صبكات التوا�صل الجتماعي، فلي�ش من اأحد اإل وله انتماءاٌت 
عّدة اإليها كونها باتت ركناً اإ�ص���افياً اإن لم يكن اأ�صا�ص���ياً في اأ�ص���رة الحياة للتوا�صل من جهة وكونها 
�ص���ارِت الناف���ذَة الت���ي تّت�ص���ع لكّل َم���ن له ماآرُب في اإ�ص���باع رغبته نح���و مواكبة التط���ورات المذهلة 
ف���ي الحي���اة ومعرف���ة كل ما هو جديد، وه���و يتلّقى هذا الكّم الهائل من الأخب���ار والمعلومات التي 

يجرفها تياُر النهر الأزرق الذي ي�صّمى الفي�ش بوك. 
لك���ن المهّم���ة الجليلَة - التي ناأمل ونرج���و اأن توؤتي ثمارها - تكمُن في الن�شء الجديد.. الن�شء 
القادر على �ص���بط نف�ص���ه الأّمارة بالهوى والأمانّي الخّلبّيات وتوجيهها نحو بو�ص���لة �صمال العقل 
اأو نحو القلب العاقل الفقيه.. ذلك الجيل الذي ل ياأذن لهواه ول ي�ص���مح له اأن ي�صت�ص���لم لمفاتن 
مغري���ات م���ا تقّدُم���ُه �ص���بكاُت التوا�ص���ل ول يلتف���ت اإلى م���ا يعكر �ص���فوه اأو يخربط كيانه اأوي�ص���ّيع 
اأوقاَت���ُه الذهبّي���َة الثمينة واإنما ي�ص���ّخر الجهاز الذي بين يديه لتلبية �ص���امّيات اأهدافه النبيلة في 
الح�ص���ول على المعرفة والعلم والتعّرف اإلى تقنياتهما عن كثب، واكت�ص���اف ما هو جديد يقدم له 

كل الفائدة والمتعة معاً.. 
ُه، اأو ُجّل �ص���ّكان الأر�ش ل تنفك اأجهزة التوا�ص���ل  ل ريَب اأن معظم الجيل الجديد اإْن لم يكن كلُّ
تب���رح �ص���احة اأيديه���م اأو تغادر انتباه اأ�ص���ابعهم اأو تغيب ع���ن اأعينهم لحظاٍت طفيفة كونها �ص���ارت 

مالزمة لب�صمات العيون وجينات الذاكرة، محّر�صًة �صواكَن القلب و�صواغره المهمالت.
اأّي���اً كان���ِت الجه���اُت الداعم���ُة لم�ص���روع تحدي الق���راءة فهي جهاٌت بال ريب ت�ص���تحّق باقاِت �ص���كٍر 
وتقدي���ٍر على الجهود المبذولة بغية نه�ص���ة القراءة والعودة اإلى ح�ص���ن الكت���اب ودوحته الغّراء.. 
عودة ميمونة ظافرة بفتح عالقة جديدة مع الكتاب، ولعّل )التحّدي بالقراءة( يكون اأكثَر جدوى 
م���ن حي���ث التركي���ُب اللغويُّ من)تحّدي القراءة(، ف���ال ينبغي لكّل ذي ب�ص���يرٍة اأن يتحّدى القراءة 
واإنم���ا يتح���ّدى به���ا، فبالقراءة نكوُن.. فيها نب�ص���ُر ونتاأّمُل، وبها نت�ص���ّلُح ونتحّدى اأع���داَء الحياة.. 
اأعداَء ال�صم�ِش والحقيقِة.. اأعداَء الحّق والخيِر والجمال، بحثاً عن هوّية اإن�صانّية خ�صراَء قبَل اأّي 
اًل اآذان قلوبنا من جديد:  هوّية اأخرى، وكاأني الآن اأ�صمع �صوت اأمير ال�صعراء اأحمد �صوقي ُمكحِّ

األ حّبذا �صحبة المكتِب
واأحبْب باأّيام���������������������ِه اأحبِب   

ويا حّبذا �صحبٌة يمرحوَن
ِعناُن الحياة عليهْم �صبي   

كاأّنُهُم ب�صماُت الحي���������������اِة
واأنفا�ُش ريحاِن����������ها الّطّيِب   

فه���ل �ص���ننتظر وينتظ���ر اأجياُلن���ا من يوق���ظ فينا ولديه���م حبَّ الق���راءة الذي م���ا زال يعاني من 
غفواٍت ح�ص���يراٍت؟ اأْم اأّن الأواَن اأو�ص���كْت �صم�ُص���ُه اأن ت�صرَق، معلنًة رحيل الغفوة وجالء جنود الك�صل 

والإهمال والغفلة عن بالد قلوبنا ومفازات طموحاتنا القادماْت؟

 كتبها: منير خلف

تحّدي القراءة 
أم تحدٍّ 

بالقراءة؟

عودة ميمونة ظافرة 

بفتح عالقة جديدة 

مع الكتاب

واح���دة  ه���ي  با�ص���تت 
الفائ���زة  الرواي���ات  م���ن 
مين���ه  حن���ه  بجائ���زة 
تقيمه���ا  الت���ي  للرواي���ة 
ال�ص���ورية  الثقاف���ة  وزارة 
ع���ام  كل  دوري  ب�ص���كل 
وه���ي لموؤلفه���ا جرج����ش 
حوران���ي وقد ج���اء عمله 
ه���ذا كم���ا هو مذك���ور في 
�ص���يرته الأدبي���ة بعد اأربع 

مجموعات ق�ص�صية. 
ومن���ذ البداية نقول اإن 
الكات���ب ق���د تمع���ن جيداً 
في اختياره ا�ص���م المكان 
م�ص���رحاً  جعل���ه  ال���ذي 
لروايته، فه���و بيت اللهو 
وبيت الفرح وبا�ص���تت في 
الميثولوجي���ا الم�ص���رية 
هي رّبة الحّب والخ�ص���ب 

اأظ���رف  وكان مركزه���ا مدين���ة بوبا�ص���تت وه���ي م���ن 
الرّب���ات واأكثره���ن فرح���اً، وق���د ازده���رت عبادته���ا في 
م�ص���ر في ع�صر الأ�ص���رة الثانية ع�ص���رة بين القرنين 
العا�ص���ر والثامن قبل الميالد، كما تذكر الم�صادر اأن  
با�صتت هي ابنة معبود ال�صم�ش رع التي كانت ت�صورها 
الر�ص���ومات على �ص���كل امراأة لها راأ�ش قطة، وبا�صتيت 
ه���ي معبودة الحن���ان والوداع���ة وكان له���ا عيد يحمل 

هذا ال�صم.
لقد جعل الكاتب من المكان بطاًل حقيقاً اإذ ل �صيء 
ثابتاً �ص���واه، ثم اأ�ص���اف اإليه بطله كارو الأرمني الذي 
�ص���ّيده والت�ص���ق ب���ه كاأن���ه حجر م���ن حجارت���ه اأو كاأنه 
اإح���دى اللوحات المعلق���ة على جدرانه وزاد على ذلك 
ب�صخ�ص���يتين �صّكلتا ما ي�ص���به جناحي البطل الرئي�ش 
م���ع الم���كان ف���ي اآن واح���د، وهم���ا »رات���ب« فيل�ص���وف 
با�ص���تت وزبونه���ا الدائ���م، و«حلي���م« المري����ش بمنقار 
القدم الذي خّفف حّب �ص���مارة الراق�ص���ة من معاناته 
المر�ص���ية، وربما يعود ال�ص���بب الأ�صا�ص���ي لهذا البناء 
ب���اأن كارو اأراد اأن يكف���ر عن ذنوبه ال�ص���ابقة حين عمل 
مهرب���اً في مرحلة ما من حياته، اأما لماذا اختار هذه 
المنطق���ة المحايدة في زمن الحرب والمحنة فذلك 
هو �ص���ر من اأ�ص���رار المكان وهذا ما يحاول تو�ص���يحه 
بالتدري���ج وفي كل مقطع م���ن مقاطعه؟ والمالحظ 
اأن كارو ينه���ي اأي حدي���ث اأو ح���وار حي���ن ي�ص���ل اإل���ى 
درجة من ال�صخونة التي تطغى فيها الماأ�صاة وي�صطو 
عليها الحزن، لأن هذا المكان هو للفرح فقط اأو ربما 
للحياة التي من المفتر�ش اأن نعي�صها ب�صعادة وهناء، 
ولعل ال�صوؤال الأهم الذي يتبادر اإلى اأذهاننا: هل بقي 
في بالدنا مكان اأو حتى بقعة لم تطلها النيران ولوؤم 

وق�صوة تلك الحرب الظالمة التي �صنت علينا؟
ق���د نج���د الج���واب ال���ذي نروم الو�ص���ول اإلي���ه فيما 
خّطه الكاتب على غالف الرواية الأخير حيث يقول: 
»با�ص���تت عمل ا�ص���تمّر التفكير فيه ثالث �ص���نوات منذ 
2011م ثم با�صرت بكتابته �صنة 2014 اإنها لي�صت �صوى 
اأوه���ام بطلها كارو واأحالمه ب���اأن يحرق اأحزان النا�ش 
ويجم���ع رماده���ا ف���ي زجاج���ة ويرميها ف���ي اأبعد بحر 

�صارخاً باأعلى �صوته طوبى لبا�صتت �صانع الفرح«.
ه���ذا ال���كالم ق���د يكون مقنع���اً من حي���ث الفترا�ش 
ال���ذي قام علي���ه العمل لك���ن الكثير من ال�صخ�ص���يات 

م���ن  منهك���ة  تح�ص���ر 
والهج���رة  الح���رب 
كارو  �ص���راب  ول���ول 
والمو�ص���يقا  العجي���ب 
ورق�ص���ة �ص���مارة ما كانوا 
ي�ص���تطيعون الخروج من  
تل���ك الح���ال، وبالمقاب���ل 
اإل  الم���كان  ثب���ات  ورغ���م 
اإلي���ه  النا����ش  اأن ح�ص���ور 
جعله اأ�ص���به بمم���ّر تعبره 
المي���اه المتدفقة متابعة 
مط���ارح  اإل���ى  جريانه���ا 
بعي���دة، وف���ي كل مقط���ع 
نج���د  جدي���د  عن���وان  اأو 
العم���ل يق���ّدم لن���ا ق�ص���ة 
اأو اأكث���ر وهي تتن���ّوع بين 
الم�صحك والمبكي والموؤلم اإلى اأق�صى درجات الألم، 
وتح���وي الن�ص���يحة والوعظ والتعلي���م اأحياناً، ونذكر 
منها ق�ص���ة  الدكتور مع البيك التي جعلته ي�ص���حك 
ط���ارق  وق�ص���ة  الم���كان،  ف���ي  م���ن  جمي���ع  وُي�ص���حك 
ال���ذي قتل���ت اأخت���ه وزوجته بع���د اأن �ص���غاله كثيراً في 
خالفاتهم���ا اليومية، وق�ص���ة  اأبو طنو����ش الذي وجد 
من ير�ص���ل له الطعام وال�ص���راب من دون اأن ي�صمح له 
بدفع الح�ص���اب ، وليكت�ص���ف حين ت�ص���تعل الأ�صواء اأن 
ابن���ه الذي يجل����ش في زاوية بعيدة هو من يفعل ذلك 
بع���د عودت���ه من بيع المو�ص���م الذي اأر�ص���له والده من 
اأجله، وق�ص���ة ابن اأبو �ص���بح ال���ذي كان يحاول حماية 

الأ�صجار، ثم تحّول في نهاية الأمر اإلى �صجرة.  
هن���اك حكاي���ات كثيرة ف���ي رواية با�ص���تت، وهي على 
الرغ���م من ظرافتها وان�ص���يابيتها و�ص���ّدها القارئ قد 
انق�ص���مت اإل���ى ج���زر ت���كاد تك���ون منف�ص���لة ت���وؤدي اإلى 
نهايات م�ص���تقلة عن العمل الكلي، وهي قد تعّد ميزة 
اأو خا�ص���ية عن���د بع�ش النق���اد، لكنه���ا بالمقابل قّللت 
م���ن تنامي ال�ص���راع و�ص���عوده نحو ذروة م���ا، ومن ثم 
تحّول���ت الذروة المن�ص���ودة اإلى �صل�ص���لة من اله�ص���اب 

التي نتوّقف عندها مع نهاية كل مقطع. 
تنتهي الرواية باإغالق با�صتت ويعود �صبب ذلك اإلى 
عدم ا�ص���تكمال اأوراق ترخي�صها، ولعل الكاتب قد اأراد 
الإ�ص���ارة اإل���ى وج���ود بع����ش النا�ش الذي���ن ل يطيقون 
وج���ود الفرح، لكنه ل يجع���ل من هذه النهاية قطعية 
و�ص���وداوية بل ثمة ما يبعث على الأمل في �ص���طورها 
الأخي���رة فق���د ج���اء من يب�ّص���ر بطله���ا باقت���راب عودة 
با�ص���تت اإلى العمل والفرح والحياة، وقد �ص���ّيد موؤلف 
الرواي���ة جرج�ش حوراني مدامي���ك راويته بعيداً عن 
الزخرفة اللغوية والمح�ص���نات اللفظية معتمداً على 
اأح���داث تم�ّش دواخلنا وتزل���زل كياننا بحثاً عن الفرح 
وال�ص���عادة والجم���ال والحي���اة الرغيدة الت���ي ناأمل اأن 

نعي�صها.        

باستت
وبطولة المكان

 كتب: محمد الحفري 
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قصة ما شعر المهاجر بأن ثقافته األصلية محترمة، انفتح أكثر على 
ّ
كل

ثقافة البلد المضيف. 

 كتبت: رنيم عبدالوهاب مجلوبة 

كانت رحلة في الالوعي، م�صافات ل تعرف الخطوات واأوجاٌع 
ل تنطق بالآه

انعدام ال�صوت وغياب الج�صد.. 
كان من اأ�صعب الأ�صياء التي بحثُت عنها بعد ا�صتيقاظي على 
�ص���وت النفج���ار ال���ذي دّوى بع���د منت�ص���ف الليل وه���دم جميع 

اأحالمنا التي بنيناها لحظًة بلحظة
بنّي اأين اأنت؟

كررُتها عدة مرات حتى اأتى �صوٌت من بعيد ي�صرخ: 
اأمي اأنا هنا اأنقذيني.. 

ثم غاب ال�ص���وت ل�ص���اعات وقد ب���داأ قلبي يتقّط���ع بعد البحث 
ال���ذي اأجريناه تحت اأعمدة المنزل الذي بنيناه بالحب والأمل 

الم�صحوب بالذكريات الجميلة
خلف حجارة الحيطان المهّدمة

وتحت �صخور البناء.. 
اإنه ها هنا لقد وجدتُه

�صرخُت عالياً حتى اأتى كّل َمن حولي ليخرج نب�ش قلبي 
بقي فاقداً للوعي ل�صاعاٍت عديدة

ليكون اأول كلماته بعد ال�صحو
)اأّمي( اأريد اأّمي

اأنا هنا بجوارك ل تقلق 
هنا حيث ل اأ�صتطيع اأن اأغيب عنك للحظة

ول اأ�صتطيع تخيل الحياة دونك اأبداً
اأمي لقد حلمُت اأن الدار قد تهدمْت

واأن اأحالمي تناثرت في الف�صاء مع الهواء
حلم���ُت اأن الذكريات التي ق�ص���يت عمري داخله���ا تبعثرت مع 

الأ�صياء
لقد كان كابو�صاً ل ُيطاق

�صبحاً اأراد اإخافتي لربما بهدم حيطان غرفتي
وك�ص���ر األعاب���ي بمطرق���ٍة �ص���وتها يعلو ف���ي الأرج���اء محطمًة 

اأحالمي
- بنّي اهداأ الآن ودعك من الأحالم

والأوهام، �صت�صتيقظ بعد حين اأو لربما بعد عام
- اأّمي ما الذي تق�صدينه بهذا الكالم؟

- ل �صيء ُيقال الآن يا بني
ل تكت���رث لكالم���ي، يكف���ي اأن���ك مع���ي بع���د ا�ص���تيقاظك م���ن 

كابو�صك الواقعي
يكفي اأن اأرى وجهك بعد اأن ع�صُت لحظات من ال�صياع دونك

اأمي اأين نحُن الآن؟
لماذا نخّيم في هذا المكان؟
هل اأخذني الحلم في نزهة؟

نعم يا بني، نزهة بعيدة عن الأوطان
بعيداً عن الأر�ش عما كان في جعبتنا من اأيام..

حلم بعد حرب
 كتبت: سها جالل جودت 

  اأم���ا قب���ُل، م���ا ح���دث فاإن���ه ل���م يك���ن اأقل األم���اً وحزن���اً مما ح���دث معي في 
اإج���راءات معاملة التقاعد التي اأ�ص���رعت اإل���ى اإنجازها بعد نزوحي من بيتي، 
���ية، بماذا  واأوار الح���رب م���ا تزال م�ص���تعلة ف���ي مدينتي التي �ص���ميناها الع�صّ
اأ�ص���ف الجه���د والع���ذاب والتع���ب ال���ذي بذلت���ه بي���ن اأدراج مديري���ة التربي���ة 
ومبنى المحافظة؟ ها هو المفت�ش في مبنى الرقابة للتفتي�ش المالي يعيّد 
اإل���ّي المعامل���ة كاملة قائاًل ودون اأن يرّف له جف���ن اأو حتى ينظر في وجهي 

الذي اكت�صى حلة من الكاآبة والخوف:
� ال�صم فيه غلط.

كيف اأ�صرح ما اأ�صابني؟
اأي و�ص���ٍف ل يمكنه اأن يعبر عن حالتي الم�ص���كينة في تلك اللحظة، ال�صم 
في���ه غل���ط، هك���ذا وبكل ب�ص���اطة تق���ول لي ي���ا ح�ص���رة المفت�ش! ته���رب مني 

فرحتي، يلج الألم اإلى داخلي كمخرز حاٍد يكاد اأن يق�صي علّي 
تجو����ش عين���اي ف���ي اأوراق المعامل���ة، ح���رف زائ���د نهاي���ة ال�ص���م، ح���رف 
واحد �ص���يجعلني اأعيد �ص���عود ال�ص���اللم في كل الطوابق التي زرتها، في كل 
الغرف التي دخلتها، اإ�ص���افة اإلى تكاليف ت�ص���وير الأوراق مجدداً، وال�صدمة 
الجدي���دة اأن الموظ���ف غي���ر موجود والطري���ق مقطوع���ة، وقذائف الهالك 
تتراق����ش ف���ي الأج���واء كاأنهن عاه���رات فق���دن روح العفة، ف���ال اأملك حينها 

�صيئاً من القوة لأ�صرخ:
� كيف يغيب هذا الموظف؟

تتوالى عذابات نف�صي وج�صدي واأنات قلبي ال�صامتة، فاأ�صرخ:
� م���اذا تري���دون م���ن وط���ٍن اآم���ٍن اأيه���ا الغوغائي���ون؟ اأنت���م اأيه���ا الجاهل���ون 
لمفهوم كلمة حرية، كنت اأقطف �ص���يئاً من الهدوء النف�صي عندما اأنظر اإلى 
ال�ص���ماء كل ليلة مبتهلة في �ص���ري اإلى الخالق الذي يرى ما ل نرى، ويعلم 

ما ل نعلم، واأحياناً اأناجيه: 
� لم���اذا ي���ا رب���ي قامت هذه الحرب هنا في ه���ذه المدينة الآمنة؟ وقلت في 

نف�صي: “لعله اختبار جديد لدرجة الإيمان في قلوبنا”.
حي���ن انتهي���ت م���ن معاملتي وتنبه���ت هذه المرة اإل���ى اأوراق���ي ورقة ورقة، 
وتاأك���دت م���ن ال�ص���م ب���ال ح���رف زائ���ٍد، اأح�ص�ص���ت بروح���ي تتنف�ش �ص���يئاً من 
الراح���ة، وباأنن���ي نج���وت غير مرة من جنون “اله���اون” التي كانوا يمطرون 
به���ا �ص���وارعنا وبيوتن���ا، و�ص���وؤال م���ٌر م���ن الداخ���ل ُيعّنفن���ي: � لم���اذا تقتل���ون 

الأبرياء؟
لماذا ل يهرم ويتال�صى حقدكم الأ�صود؟

تحت �ص���عار ثورة و�ص���لمية، دّمرتم البلد، و�ص���ّتتم �ص���كانها بين لجئ ونازح 
ي�صارعون الموت في كل مكان.

ال�ص���وؤون  مديري���ة  ف���ي  المعامل���ة  باق���ي  لإكم���ال  �ص���فري  موع���د  وح���ان 
الجتماعية والعمل، يومها �صاألني الموظف:

� اأي مدينة تختارين، قا�صيون اليا�صمين اأم خ�صراء التين والزيتون؟
قلت له وقد انفرجت اأ�صاريري:

� خ�صراء التين والزيتون.
وتخالطت اأفكاري مع اأوهامي وتخيالتي المرعبة التي �صرقت مني متعة 
التاأمل لطبيعة بالدي الخالبة في كل �ص���فر، كانت الأفكار مدلهمة �ص���وداء، 
ك�صواد الليل في غياب القمر، اأ�صّد ما كان ي�صدمني حين تقف الحافلة، من 
اأين يخرجون ببنادقهم ووجوههم التي فقدت رونق الحياة؟ ي�صعد اثنان اأو 
ثالثة، يحّدقون بنا واحداً واحداً، ونحن على لهيب النتظار ندعو اهلل �صّراً، 
اأن يتركونا بال بلبلة اأو قلقلة، حتى اإذا اأفرجوا عنا، تابعت الحافلة طريقها.

قب���ل الح���رب كان���ت الم�ص���افة تقّدر بن�ص���ف �ص���اعة، اأم���ا وقت الح���رب فقد 
ا�ص���تغرقت بنا الم�ص���افة خم�ش �ص���اعات ونّيٍف، كان على ال�صائق اأن يلّف حول 
خ���ط ن�ص���ف دائ���ري ، يج���وب بن���ا ال�ص���هول والت���الل والجب���ال ونح���ن ندخل 
القرى والمدن ال�ص���غيرة، وهنا ُيعجزني اأن اأ�ص���ف ما راأيت، فاأ�ص���ال نف�ص���ي: 
“ه���ل يج���وز ه���ذا؟ هل ير�ص���ى اهلل عما يفعله هوؤلء الجاهل���ون؟ كلمات من 
اآي���ات الق���راآن عل���ى الج���دران، عل���ى اأ�ص���وار المدار����ش، وعند كل م�ص���لح تجد 
برمياًل اأو برميلين لمادة المازوت ناهيك عن اأ�ص���طوانات الغاز المر�ص���وفة 
اأمامه على ر�ص���يف ال�ص���ارع، هل تحاولون احتكار كل �ص���يء من اأجل مذلتنا 

اأم ماذا؟
ه���ل تح���ول الدي���ن م���ن القل���وب اإل���ى الحيط���ان، والحيطان معر�ص���ة لكل 
�صيئات الب�صر، ليتني كنت اأملك حبة فحم اأ�صود وورقة لأر�صم اأ�صكالهم التي 
خرجت لنا قبل مدخل المدينة، هياكل ب�ص���رية ملفعة بال�صواد ل ترى منها 
�ص���وى العيون الباحثة عن طرائدها، كان هذا الم�ص���هد عند اآخر وجود لهم، 
عندم���ا توّقف���ت الحافل���ة، راأيت باباً حديدي���اً كبيراً يفتح عن قامات �ص���وداء، 
طويلة، مقنعة، �صعد بع�صهم وبدوؤوا يتفر�صون في وجوهنا فرداً فرداً، كلنا 
كنا في حالة من الهلع ال�ص���ديد، و�ص���ور قاتمة تتراءى لنا، ماذا لو احتجزوا 
اإحدان���ا اأو اأحده���م مقاب���ل الفدية؟ ماذا لو وقعت اأنا بي���ن اأيديهم؟ ترى هل 

�صاأموت خنقاً اأم حرقاً اأم ذبحاً؟
انت�صلني من مخاوفي �صوت محّرك الحافلة، كان ابن �صديقتي ينتظرني 
عن���د ال���دّوار، كان���ت حالتي النف�ص���ية �ص���بيهة بم���ن خرجت لتّوها من م�ص���ٍح 

عقلي، وبداأت اأ�صب واألعن واأ�صتم من ت�صّبب بهذا الت�صّوه المقيت المري�ش.
ف���ي بيت �ص���ديقتي تكّورُت على الأريكة مثل طفل���ة خائفة وجائعة للحظة 

اأمان.
�ص���بيحة الي���وم التالي اأنهيت المطلوب، و�ص���كرت الموظ���ف الذي قام على 
خدمت���ي كاأن���ه يعرفني من زمن الولدة، حين اأخبرني اأنه �ص���ينهي كل �ص���يء 
ويت�ص���ل بي ليعلمني برقم الح�ص���اب، ومتى اأقب�ش الراتب لتتال�ص���ى جميع 

منغ�صاتي؟ اأخيراً انتهيت.
�ص���عرت به مالكاً اأر�ص���له اهلل لي لتي�ص���ير كل اأموري، لكن للحياة اأ�ص���رارها 
الوح�ص���ية، فف���ي طريق العودة تعّطلت بنا الحافلة، ن���زل جميع الركاب بمن 
فيهم اأنا، اقتعدنا التراب، ننتظر اإ�صالح العطل من ال�صائق ومعاونه، لتبداأ 

الت�صالت الهاتفية تعلن عن حالة من ال�صتنفار لدى الجميع.
�صديقتي ات�صلت بي قائلة:

� �صاآتي ب�صيارة اأجرة كي اأقّلك
رف�ص���ت خ�صية األ اأ�ص���تطيع العودة اإلى مدينتي الع�صية، فالحرب �صيطان 

متلّون، كل يوٍم بوجه من وجوه الح�صار وقطع الدروب والطرقات.
قلت لها:

� ل���ن يك���ون م�ص���يري باأف�ص���ل م���ن ه���وؤلء، قل���ق النتظ���ار اأتلف اأع�ص���ابنا، 
واأهلكن���ا التفكي���ر بفراق اأهلنا واأحبتنا ونحن في هذا العراء من مجهول قد 
يباغتن���ا، وحاول���ت اأن اأخف���ي دمع���ي، حاول���ت اأن اأبدو قوية غي���ر مقهورة ول 

خائفة اأو متوترة، والوقت كوح�ش �صاٍر يتلّذذ باأوجاعنا واأوهامنا .
حي���ن هّل���ل الجمي���ع بالفرج الق���ادم، كاد �ص���وء النهار اأن ينطفئ، وال�ص���ائق 
الجدي���د يتج���اوز ح���دود ال�ص���رعة الم�ص���موح به���ا، ف�ص���ركة النقل اأر�ص���لت لنا 

حافلة اأخرى مع وجٍه اآخر.
الرج���ل ال���ذي كان خلف���ي حديثه يزرع البلبل���ة والخوف ف���ي داخلي، كمن 

ي�صّب الزيت على النار، في كل ات�صال مع اأهل بيته يقول لهم:
� ربما ل اأ�صل، ترّحموا على روحي.

وما زاد من نيران هلعي ات�صالت اأهلي واأولدي، و�صماعي ل�صوت بكائهم. 
عند منطقة النيرب اأوقفنا عن�ص���ر من عنا�ص���ر حرا�ش الوطن، طلب منا 

التزام ال�صمت واإطفاء النور، قائاًل:
� حتى تاأتي الأوامر ن�صمح لكم بالمرور.

بين ظالم الليل وظالم الخوف ع�ص���نا ب�ص���عاً و�ص���تين دقيقة كاأنها �ص���تون 
�صنة.

حينئذ اأدركت �ص���ر غياب القمر في تلك الليلة الدهماء، اأدركت قيمة �صواد 
ال�صماء ال�صامتة بال نجوم ووجه م�صتنير في كبدها، اأدركت �صّره في تعاقب 

الليل والنهار، واأدركت قيمة غياب القمر حين قال لي:
� م���ا ع���دت اأظهر ف���ي ليالي العا�ص���قين، مثلكم اأنا حزين، ل���ذا تواريت هذه 
المدة عن الأنظار، ل اأريد روؤية الدم وجثث الموتى، اأريد ع�ّص���اقاً با�ص���مين، 
و�صخرت من خيالي الذي ذهب بعيداً في تلك الأوقات ال�صعبة من النتظار 

والح�صار، حتى �صمعت ال�صائق يقول:
� التزموا اأماكنكم.

والليل يرافقنا، ل �ص���يء �ص���واه معنا، وحافلتنا �ص���بح يقطع الم�صافات على 
َهْدٍي من نور اهلل، والزمن يعربد في داخلنا، نريد اأن تنتهي رحلة الموت.

من بعيد ت�صلنا اأ�صوات ال�صتباكات، و�صيئاً ف�صيئاً تقترب منا. 
ويتج���دد وقوفن���ا عن���د منطق���ة الرامو�ص���ة، ن�ص���مع �ص���وت قذائ���ف تتفّجر 
ور�ص���ا�ش يلعل���ع، و�ص���اّب ف���ي مقتب���ل العم���ر ي�ص���عد الحافل���ة، يعدُّ باأ�ص���بعه 

الركاب واحداً واحداً، ثم يقول:
� معكم ع�صر دقائق فقط، من يرد ق�صاء حاجته فلينزل فوراً.

كال�ص���اعقة جاءنا كالمه، و�ص���وت ال�ص���تباكات يعلو، وقبل اأن ينزل ويغلق 
الباب علينا، قال:

� ل ت�صعلوا حتى قداحة، حر�صاً على �صالمتكم.
الرج���ل ال���ذي يجل����ش ف���ي المقع���د ال���ذي ورائ���ي، م���ا ينف���ك يكّب���ر ويذكر 
ال�ص���هادة، ويتحّدث اإلى اأ�ص���رته ب�ص���وت واهن �ص���عيف كاأنه يحت�ص���ر، ويوّدع 
الدني���ا، واأن���ا اأغلي واأف���ور مثل اإبريق م���اء على موقد غاز، اأري���د من يمنحنا 

القوة والثبات.
 ظ���الم اللي���ل يوّدعن���ا، وي�ص���حب عباءت���ه المدلهم���ة روي���داً روي���داً، ونحن 
م���ا ن���زال عل���ى تلك الحالة الم�ص���طربة، اأرى بيا�ص���اً مغبراً يعل���ن عن بداية 
جديدة ل�ص���وء النهار، وعلى مّد النظر حافالت و�ص���احنات كبيرة و�ص���غيرة، 

تبداأ بالتحّرك، اإذاً لم نكن وحدنا كما تراءى لنا.
���ية، وعند دّوار الكرة الأر�ص���ية  تم�ص���ي بن���ا حافلتنا باتج���اه المدينة الع�صّ

يتوّقف ال�صائق معلناً عن نهاية الرحلة:
� الحمد هلل على ال�صالمة.

بداأن���ا نتح���رك الواح���د تلو الآخ���ر، واأنا اأن���زل من الحافل���ة، دفعني الرجل 
الخائ���ف الواه���ن كنم���ر ا�ص���ترّد عافيته فكدت اأن اأ�ص���قط عل���ى الأر�ش لأعود 

مك�صورة في اأحد اأجزاء ج�صدي، لول يد المعاون.

المعاملة

 عضو نادي أصدقاء اتحاد الكتاب العرب
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قضايا وآراء
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ُيع���ّد مفه���وم الحرية م���ن اأكثر المفاهي���م التي تثير 
اإ�صكاليات في منظومة المعرفة عموماً، وفي مجالت 
الحياة وم�ص���توياتها المتع���ددة، الفردية والجتماعية 
ال�ص���يادة  اأ�ص���ا�ش  وف���ي  وال�صيا�ص���ية،  والقت�ص���ادية 
والعالق���ات بين الدول خ�صو�ص���اً، لأن الحرية مطلب 
اأ�صا�صي واأّولّي لكل اإن�صان ومجتمع ودولة وفي النظام 
الدول���ي من خالل الم�ص���اواة، لذلك يج���ب تاأكيد دور 
الحرية في التربية وبناء المجتمع والدولة المدنية، 

وفي الحالة ال�صورية اإعادة البناء اأي�صاً.
الحرية لغة هي كل �ص���يء فاخر وكلمة الحر من كل 
�ص���يء هو اأعتقه واأح�صنه واأ�صوبه، والحرية هي الفعل 
الح�ص���ن، والأح���رار م���ن النا����ش اأخياره���م واأفا�ص���لهم 
)ل�صان العرب(، والحرية عك�ش العبودية التي ُتفر�ش 
على الإن�صان لإجباره على عمل ما اأو عدم عمله لعمل 
يري���ده، اأو ا�ص���تغالل ه���ذا الإن�ص���ان لم�ص���لحة اآخ���ر اأو 
جه���ة اأخ���رى، ع�ص���لياً وعقلي���اً اأو غير ذل���ك، فالحرية 
�صرورة حياتية اأولية وهي اأ�صمى القيم الإن�صانية من 
اأجلها ُي�صحي الإن�ص���ان اإثباتاً لخ�صو�صيته اأو لعائلته 
اأو لمجتمعه ودولته وحتى لإن�صانيته، وعليه فالحرية 
ه���ي قدرة الإن�ص���ان المتمتع بق���واه العقلية في اختيار 
خي���ار اأو م�ص���لك يراه منا�ص���باً م���ن دون تاأثير موؤثرات 
خارجي���ة في���ه، بم���ا يتواف���ق م���ع اإمكانيات���ه وقدرات���ه 
ومهاراته لي�ص���ل اإلى المكانة والم�ص���توى المنا�ص���بين 

له اجتماعياً ومكانياً وزمانياً.
لق���د رب���ط اهلل بي���ن الحري���ة والعق���ل ربط���اً جدلي���اً 
مقروناً بالغايات النهائية، فيقول: ل اإكراه في الدين 
قد تبين الر�ص���د من الغ���ّي )البقرة 265(، واأكد الإمام 
عل���ّي )ع( حري���ة الإن�ص���ان كمتالزم���ة ل���ه ف���ي الحي���اة 
بقول���ه مخاطباً اإي���اه: )ل تكن عبد غيرك وقد خلقك 
اهلل ح���راً( وُيكم���ل ه���ذا القول ق���ول الخليف���ة عمر بن 
الخط���اب )ر�ش( مخاطباً الح���كام بعدم القتراب من 
حريات الآخرين بقوله: )متى ا�ص���تعبدتم النا�ش وقد 
ولدته���م اأمهاته���م اأحراراً(. ل���م يت���واَن المفكرون عن 
الهتم���ام بالحري���ة حي���ث راأوا فيه���ا الجذر الإن�ص���اني 
والطبيعي لحرية العق���ل والتفكير، فعمانوئيل كانط 
ي���رى اأن الحرية هي اأ�ص���ا�ش الفع���ل الأخالقي بقوله: 
)اإن مجال الأخالق هو مجال ممار�ص���ة الإرادة الحرة 
للفع���ل الأخالقي(. اأم���ا كارل مارك�ش فيرى بالحرية 
اأ�ص���ا�ش المعرف���ة والتقّدم، بقول���ه: )الحرية هي وعي 
المتحّكم���ة  القواني���ن  ه���ي  وال�ص���رورة  ال�ص���رورة(. 
ف���ي العالق���ات بي���ن المكون���ات الطبيعي���ة، الفيزيائية 
والكيميائي���ة والميكانيكي���ة، والمكون���ات الجتماعية، 
يبتع���د  ول  وال�صيا�ص���ية،  والجتماعي���ة  القت�ص���ادية 
كثيراً فريدريك نيت�ص���ه عن كانط بروؤيته باأن الحرية 
هي: )اإرادة الحياة( وعّدها الأخالق الكاملة اأما جون 
ل���وك فقد عّرف الحري���ة باأنها: )هي التحّرك �ص���من 
القواني���ن ف���ي الحياة وه���ي ُتمّكن الإن�ص���ان من اتخاذ 
الق���رارات ال�صخ�ص���ية وف���ق اإرادته، دون اأن ُي�ص���تجدى 
ه���ذا الح���ق م���ن اأح���د( وف���ي تعري���ف غان���دي للحرية 
بع����ش الغراب���ة بقول���ه: )الحري���ة لي�ص���ت ذات قيم���ة 
اإذا ل���م ت�ص���مل حري���ة ارت���كاب الأخط���اء( ولعله ق�ص���د 
الم�صوؤولية الكاملة لالإن�صان عن اأعماله كلها، خيرها 

و�صرها.
لق���د تط���ور مفه���وم الحري���ة كثي���راً واتخ���ذ اأبع���اداً 
ومجالت كثيرة، فردية وجماعية و�صيا�صية، فاأ�صبحت 
�ص���رطاً اأ�صا�صياً للم�ص���اواة والعدالة الجتماعية و�صبباً 
لتحّرك ال�ص���عوب ون�ص���الها وثوراتها على ال�ص���تعمار 
والعن�ص���رية والظل���م واأنظم���ة الحك���م الفا�ص���دة وف���ي 

الت�ص���ّدي للهيمن���ة ف���ي العالق���ات الدولي���ة وال�ص���لم 
الدول���ي وحتى في �ص���المة البيئة ومحارب���ة الدفيئة، 
وتقترن الحرية الآن بقدرة الفرد على اتخاذ القرارات 
���ه ب�صكل منا�صب دون تدّخل الآخرين )حق  التي تخ�صّ
الم���راأة والطف���ل والمهاجر...( ولكن ف���ي الوقت ذاته 
يج���ب احت���رام الآخري���ن لأن الحري���ة لي�ص���ت مطلق���ة 
ب���ل هي مفهوم ن�ص���بي متح���رك ومتط���ور، وكما قالت 
الع���رب: تنته���ي حريتك عندما تب���داأ حرية الآخرين. 
ُتعطي الحرية الحق بالختالف والتنوع وتفر�ش في 
الوق���ت ذاته واجب قبول الآخر وعدم اإق�ص���ائه، لذلك 
ُت�ص���عر الحري���ة الف���رد بالكم���ال وال�ص���عادة. وق���د ق���ال 
فولتير: )اأنا ل�ص���ت من راأيكم ولكنني اأدفع حياتي من 
اأج���ل قدرتكم عل���ى القول بحرية( وقد جاء في المادة 
الثامنة ع�صرة من الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان: 
)ل���كل فرد الحق في حرية الفك���ر والوجدان والدين، 
لكل اإن�صان الحرية الكاملة غير المقّيدة بقانون، وهو 
ح���ٌر ف���ي تكوي���ن اآرائ���ه ووجه���ات نظ���ره دون التعّر�ش 
لأذى اأو لمنٍع من فرد اأو مجتمع اأو دولة. وقد لّخ�ش 
ابن ر�ص���د اإ�صكالية الحرية والح�صارة وو�صع حاًل لها 
بمقولته الم�ص���هورة: اإعمال العقل )و�صرطه الحرية( 

واحترام الآخر )و�صرطه التنّوع والتكامل(.
اإن الحري���ة اأ�ص���ا�ش تمكي���ن المواط���ن ف���ي اكت�ص���اب 
وتنمية مهاراته وقدراته وقد هياأت و�ص���ائل الت�ص���ال 
الحديثة والتح�ّص���ن في الظروف القانونية العالمية، 
كالقانون الدولي والقانون الدولي الإن�صاني ومحاكم 
الجناي���ات وغيره���ا، لرب���ط الحري���ة بالديمقراطي���ة 
�ص���من عالقة جدلية وت���الزم دائم، فاإذا كانت الحرية 
وال�ص���تعباد  ال�ص���ترقاق  بع���دم  الأول���ى  الق���رون  ف���ي 
فاإنه���ا تط���ورت الآن لت�ص���بح ف���ي التح���رر م���ن الظل���م 
باأ�ص���كاله والتح���رر من ال�ص���تعمار والتبعي���ة وفي حق 
تقرير الم�ص���ير لل�ص���عوب وفي كتابة د�صاتيرها ح�صب 
حاجاته���ا وخ�صو�ص���ياتها )التدخ���ل في عم���ل اللجنة 
الد�ص���تورية ال�ص���ورية( فالد�ص���تور ُي�ص���كل المرجعي���ة 
الأ�صا�ص���ية لمكونات الدول���ة وبنيتها، ووحدتها الأولى 
)المواطن( ل�صمان حريته وكرامته واأ�صحت الحرية 
عام���اًل مهماً باأنظمة الحكم واتخاذ القرارات )�ص���كلياً 
فق���ط( بالديمقراطي���ة المبا�ص���رة والتمثيلي���ة وحت���ى 
الليبرالية وفي الواقع هناك عالقة قوية بين الحرية 
وحماي���ة الدول���ة وتعزيز وحدتها وتح�ص���ينها وكذلك 
هن���اك عالقة جوهري���ة بين الحري���ة وتفجير طاقات 
ال�صكان، جماعات واأفراداً، وقد اأكد ذلك قول الرئي�ش 
ب�ص���ار الأ�ص���د اإن: )الحري���ة �ص���رط الإب���داع(، بل يجب 
الق���ول اإن الحري���ة �ص���رط م���ن �ص���روط الق�ص���اء على 
الف�ص���اد ومحاربت���ه والت�ص���دي للترّه���ل والعطالة في 
ميكانيزم ن�ص���اط موؤ�ص�ص���ات الدولة واإدارتها وللحرية 
دور مهم في تنمية الأقاليم الجغرافية ال�صورية وفي 

تعزيز وتمكين وحدتها الوطنية وتمكينها. 
 ف���ي الخت���ام: اإذا كان المواطن حراً ف���ي دولته فمن 
الطبيع���ي اأن يمتل���ك القدرة عل���ى تحّمل الم�ص���وؤولية 
وم���ن ثم مطالبته بالعمل بواجباته فحرية ال�ص���مير 
ُت�ص���كل اأحد مرتكزات ومتطلبات النظام الديمقراطي 
والمجتم���ع الديمقراط���ي وعلى الد�ص���اتير في الدول 
المدني���ة المتقّدم���ة اأن ت�ص���من الحري���ة ب���كل اأبعادها 
ومعانيه���ا، وه���ذا ما نرجوه ل�ص���ورية الجديدة، بعدما 
دفعت من دماء �ص���بابها وجهد �ص���عبها لُتثبت وجودها 
اأم���ام ق���وى التوّح����ش والتاآم���ر الخارج���ي، الإقليم���ي 

والدولي.

للثقاف����ة مكان����ة ف����ي ت�ص����كيل هوي����ة الدول����ة، 
كم����ا له����ا ح�ص����ورها الموؤث����ر والملهم ف����ي بناء 
الم�صروع الم�صتقبلي لتنمية ثقافة م�صتدامة 
تعب����ر ع����ن الهوي����ة الوطني����ة وتع����زز وحدته����ا، 
وهذا يعني باأنه بقدر ما تكون الدولة حا�صرة 
ف����ي مج����ال الثقاف����ة عب����ر المعايير الر�ص����مية 
الت����ي تخ����دم ا�ص����تراتيجيتها، بق����در م����ا تك����ون 
حا�صرة على م�صتوى العالم، ونحن ل نجانب 
ال�ص����واب اإذا قلن����ا اإن فل�ص����فة الدول����ة الثقافية 
تتنوع من دولة اإلى اأخرى في مفاهيمها، وفي 

توظيف هذه المفاهيم وا�صتثمارها.
هن����اك الكثي����ر م����ن المفاهيم على ال�ص����عيد 
الدولي، التي تحظر تدخل الدولة في ال�ص����اأن 
الثقاف����ي، وف����ي توفي����ر الم�ص����تلزمات المادي����ة 
للموؤ�ص�صات النا�ص����طة في ال�صاأن الثقافي، كما 
ف����ي النموذج الأنجل����و- �صاك�ص����وني، كما هناك 
الكثي����ر م����ن المفاهي����م الت����ي ت�ص����مح بتدخ����ل 
الدولة  في اإدارة ال�صاأن الثقافي ب�صكل مبا�صر، 
حت����ى في و�ص����ع البرام����ج الثقافي����ة وتنفيذها 
كم����ا ف����ي النموذج الفرن�ص����ي. زد عل����ى ذلك اأنه 
يوج����د نموذج مختلف ع����ن هذين النموذجين 
وه����و نم����وذج الالمركزي����ة ف����ي اإدارة الثقاف����ة، 
والذي يترك اأقاليم الدولة تخطط وتمّول ل 
مركزياً كما هو حا�صل في النموذج الألماني.

اأي����اًّ كان تعاط����ي الدول����ة مع مكان����ة الثقافة، 
اأكان ذل����ك م����ن حي����ث الح�ص����ور، اأم كان ذل����ك 
مناخه����ا  للثقاف����ة  ف����اإن  الرعاي����ة،  حي����ث  م����ن 
وال�ص����تثمار  الب����داع  يك����ون  ك����ي  المنا�ص����ب، 
الثقافيين، الأمر الذي ي�صتدعي وجود مراكز 
علمي����ة وبحثي����ة لهذه الغاي����ة ، بالإ�ص����افة اإلى 
وج����ود و�ص����ائل اإعالمي����ة تخ�ص�ص����ية تتطلبه����ا 
التنمي����ة الثقافي����ة، لإن�ص����اء البيئ����ة الخ�ص����بة 
الم�ص����اعدة على البداع الثقافي، والتي ل تتم 
اإل بالن�ص����حاب التدريجي ل�صلطة الدولة من 
مجال التوجيه الثقافي المبا�صر المركز على 
رعاي����ة النت����اج ودعم����ه، للخ����روج م����ن مرحلة 
ثقاف����ة الدولة، اإل����ى مرحلة الدول����ة الثقافية، 
الت����ي نج����د �ص����دى وجوده����ا ف����ي مهرجان����ات 
الثقافة )كتاب، تراث، �ص����عر، مو�صيقا، م�صرح، 
ف����ن، �ص����ينما...( ه����ذا بالإ�ص����افة اإل����ى ت�ص����جيع 
قي����ام دور للن�ص����ر وبن����اء الموؤ�ص�ص����ات المعني����ة 
المدعوم����ة  البداعي����ة  المج����الت  كاف����ة  ف����ي 
انتاج����اً، وبرامج����اً، وعرو�ص����اً، اأكان ذل����ك م����ن 
حي����ث الرعاي����ة والمتابع����ة، اأم كان ذل����ك م����ن 
حيث الت�ص����ريع والتمويل، وهذا يعني اأن ربط 
الثقاف����ة ف����ي بعديها الوطن����ي وال�صيا�ص����ي، قد 
يحتاج اإلى  ان�صحاب ال�صلطة من عالم النتاج 
المبا�ص����ر، اإل����ى  فت����ح الآف����اق اأم����ام المبدعي����ن 
الثقافيي����ن ليكونوا دعام����ة للتعددية الثقافية 

المنتجة في القطاع الثقافي الواعي.
تع����ّد الثقاف����ة بعنا�ص����رها المتع����ددة مكون����اً 
المجتمع����ات  هوي����ة  مكون����ات  م����ن  اأ�صا�ص����ياً 
وال����دول، ب����ل تحول����ت ف����ي المرحل����ة الحالي����ة 
اإل����ى م�ص����در للث����روة الت����ي ل تق����ل اأهمي����ة عن 
الثروات الطبيعية ال�صناعية والزراعية نظراً 
لمردوده����ا القت�ص����ادي الكبي����ر، ول�ص����يما في 
ال����دول المتقدمة، حيث ت�ص����كل م�ص����دراً مالياً 
رئي�صياً من م�صادر ثروة الدولة، بعد اأن اأ�صبح 

دخله����ا يتج����اوز ف����ي حجم����ه دخ����ل ال�ص����ناعات 
الأ�ص����لحة،  �ص����ناعة  طليعته����ا  وف����ي  الأخ����رى 
وو�صائل النقل من طائرات و�صيارات، ونحن ل 
نجانب الحقيقة اإذا قلنا اإن اأن�صنة المجتمعات 
تع����ّد م����ن المفاهي����م الحيوي����ة الت����ي اأوجده����ا 
يه����دف  وال����ذي  المت�ص����ارع،  الثقاف����ي  التط����ور 
اإلى جعل بع�����ش المجتمعات اأكثر مالئمة مع 
بع�صها بما ي�صفيه من �صعور واألفة وحميمية 
بعيداً عن التناق�ش وال�صراعات والخالفات.

تنويري����ة  مج����رد حزم����ة  الثقاف����ة  تع����د  ل����م 
وتموج����ات  تح����ولت  اإح����داث  الوحي����د  همه����ا 
فكري����ة واإن�ص����انية عل����ى م�ص����توى المجتمع����ات 
رغ����م اأهمي����ة ذلك، بّل اأ�ص����بحت تمار�����ش اأدواراً 
ووظائف����اً اأكث����ر تعقيداً وتاأثي����راً، بعد اأن تخلت 
عن ال�ص����ورة التاريخية الباذخة التي ر�ص����متها 
على م�صتوى المجتمعات لقرون طويلة، كيف 
ل والثقاف����ة تلب�ش اليوم حّل����ة جديدة عنوانها 
الثقاف����ة كفع����ل اقت�ص����ادي ل����ه اأدوات����ه واآلياته، 
كق����وة عظمى له����ا تاأثيراتها ف����ي اأجندة القرن 
ال�ص����تثمار  حي����ث  م����ن  والع�ص����رين،  الواح����د 
الموؤ�ص�����ش على ت�صويق البداع وتاأهيل الكوادر 
ف����ي �صيا�ص����ات التنمية ال�ص����املة والم�ص����تدامة، 
الأدوار  تج����اوزت  ق����د  الثقاف����ة  و  ل  كي����ف 
والكتاب����ة،  كالق����راءة،  التقليدي����ة  والوظائ����ف 
والن�ص����ر، وغيره����ا م����ن الأدوار الت����ي مار�ص����تها 
المدامي����ك  اأح����د  لت�ص����بح  طويل����ة،  لق����رون 
الحال����ي،  العالم����ي  القت�ص����اد  ف����ي  المهم����ة 
وال����ذي ي�ص����ّخ بالأم����وال الطائل����ة ف����ي خزائن 
الدول المتطورة المتقدمة، وهو يوفر فر�ش 
العمل للماليين من الب�ص����ر، كيف ل والثقافة 
الع�ص����رية قد اأ�ص����بحت منتجاً وطنياً ي�ص����اهم 
ف����ي تن����وع وتع����دد م�ص����ادر الدخل كما ل����و كان 
�ص����ركة ا�ص����تثمارية مهمتها ت�ص����ميم م�ص����تقبل 
الوط����ن، من خالل ممار�ص����ة اأدوارها ومهامها 
التنويري����ة ب�ص����كل احترافي مهن����ي، يجعل من 
الوطن تر�ص����اً متيناً قوياً ف����ي مواجهة اأعدائه 

والمترب�صين به �صراً.
ال�ص����وؤال الذي يطرح نف�ص����ه في هذا الخ�صم 
ه����و هل �ص����يجد ال�ص����تثمار الثقاف����ي دوره  في 
الوط����ن العرب����ي وف����ي الطليعة �ص����ورية؟ ومن 
ث����م ه����ل من حرك����ة نوعية ف����ي ه����ذا النوع من 
ال�ص����تثمار الثقافي القت�صادي الذي تحتكره 
ال�ص����لطات العربي����ة وترع����اه، ول�ص����يما بعد اأن 
اقت�ص����ادية عالمي����ة  الثقاف����ة قيم����ة  اأ�ص����بحت 
اأحي����اء مه����ن ترتب����ط بالثقاف����ة  تتجل����ى ف����ي  
المادي����ة وغي����ر المادي����ة، وف����ي توفي����ر فر�����ش 
عم����ل كما هو ظاهر ف����ي التوجه العالمي نحو 
م����ن  وتطويره����ا  المحلي����ة  الثقاف����ة  توظي����ف 
قب����ل الجهات الر�ص����مية وغير الر�ص����مية، اأم اأن 
الأم����ر �ص����رب م����ن �ص����روب الخي����ال وبخا�ص����ة 
في وطنن����ا العربي وفي الطليعة �ص����ورية التي 
تحفل بتراث عريق يمكن ا�صتثماره اقت�صادياً، 
با�ص����تقطاب المزيد من الراغبين في التعرف 
عليه، ول�ص����يما في هذه المرحلة من العولمة 
القت�ص����ادية الثقافية التي هي اأ�ص����ل العولمة 
المفّعل����ة لراأ�ش المال الثقافي ب�ص����تى اأ�ص����كاله 

المادية وغير المادية.

الحرية شرط بناء المواطن 
والدولة المدنية

االستثمار الثقافي 
وعٌي غائب

الثقافة التي تخاف على نفسها من هجمة قط الجيران، ثقافة 

فئران. 
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ذو الحجة1443هـ

 كتب: د. عدنان عوّيد كتبت: خديجة مروان الحسن

والناق���د  الكات���ب  لوكا����ش  ج���ورج  يق���ول 
المجري: الأدب انعكا�ش للمجتمع

ويقول���ون م���ا ي�ص���قط م���ن التاري���خ نجده في 
الروايات

وهن���ا رواي���ة الدكت���ور مي���الد الزكيم���ي )ف���ي 
مهب الحرب( تتحدث عن اأيام الحرب الب�ص���عة 
الت���ي خّلفت وراءه���ا الكثير من الفق���د والوجع 
والت�صوه في الأخالق داخل المجتمع ال�صوري.

وف���اًء  ه���ذه  روايت���ه  مي���الد  الدكت���ور  يكت���ب 
لل�صهداء واإنقاذاً لذاكرة الوطن.

في الرواية اأربع �صخ�صيات رئي�صية 
قحطان: ال�صهيد الحي وهو محور الرواية

رفي���ق: �ص���ديق قحطان في �ص���احة الحرب ل 
يتع���ب ول ين���ام ول ي���اأكل غريب ل يتقن �ص���وى 
القت���ال والغن���اء الحزي���ن تبي���ن لحق���اً اأنه فقد 
اإث���ر مج���زرة ق���ام  كل اأبنائ���ه وزوجت���ه واأختي���ه 
به���ا الإرهابيون ف���ي بلدته، َقَتل���ْت تلك الحادثة 

قدرت���ه عل���ى الحلم، كان يتمنى الموت في �ص���احة الحرب، يريد اأن يقاتل 
حتى اآخر رمق من حياته، ل يخاف �ص���يئا كان رجال ا�ص���تثنائياً لم ترحمه 
الحي���اة َق�ص���ْت عليه حتى َك�ص���رت عوده ث���م اقتلعه كفُّ الموِت �ص���هيداً من 

الوجود ليريحه من حزن واألم ل يحتمالن 
وال���دة قحط���ان: اأرمل���ة تعان���د الحي���اة باأولده���ا وم���ن اأج���ل اأولده���ا 
ه���ي ثابت���ة كالجب���ال را�ص���خة كزيتونة ب���اب ال���دار التي احترق���ت فعاودت 

النبعاث.
 هن���د: زوج���ة قحط���ان التي تحمل ل���ه تواأمين والتي عان���ت من العبور 

اإلى حم�ش بعد ح�صار القرية من قبل المت�صددين .
عب���د الرحمن: اب���ن عم بكر ال�ص���ديق القديم لقحط���ان والذي التحق 
ب�ص���فوف الجي����ش الغربي ال�ص���وري للدفاع ع���ن الوطن بينما اأ�ص���بح بكر 

اأميراً للمت�صددين.
وهناك �صخ�ص���يات ثانوية مثل جواد، الطبيب، الممر�صة، عليا، ح�صام، 

اإبراهيم والد قحطان.
اتخ���ذ الكات���ب �ص���مير الغائ���ب ل�ص���رد الأح���داث الت���ي ت���دور ف���ي بداية 
الح���رب ال�ص���ورية تب���داأ الرواي���ة بع���ودة المقاتل قحط���ان اإل���ى منزله في 
القرية ال�ص���حراوية بعد غياب طويل في �ص���احة المعركة، وبعد خ�صوعه 
لعم���ل جراحي اإثر اإ�ص���ابته البليغة اأثناء هج���وم الإرهابيين على الحاجز 
ال���ذي يخ���دم به وتفجيرهم ل�ص���يارة مفخخة اأدت الى ا�صت�ص���هاد �ص���ديقه 

جواد واإ�صابته البليغة.
يبداأ الكاتب بو�صف جميل وممتع لمنزله الطيني واألواح الخ�صب التي 
�ص���كلت بواب���ة البيت والعرائ����ش والأزهار »اجتاحته ن�ص���مة جنوبية حملت 
معه���ا عط���ر ليمونته المف�ص���ل فالتفت اإليها معتذراً لتاأخره في ال�ص���الم 

عليها« �ش13.
ه���ذا الو�ص���ف ال�ص���اعري للم���كان والطبيع���ة » للُغ���رف الطيني���ة رائحة 

خا�صة منع�صة هي مزيج بين رائحة التراب والكل�ش والخ�صب »�ش 18
وكذل���ك افتتاح الرواي���ة بالعودة والنجاة من الموت ُينبئ بوعي الكاتب 

وم�صوؤوليته في ن�صر المل والفرح رغم الألم.
بّي���ن الكات���ب في روايت���ه معن���ى الأمانة والخيان���ة، الظال���م والمظلوم، 
الوطني���ة والتنكر للوطن، في محاولة منه لإرجاع الأ�ص���ياء اإلى اأ�ص���ولها 
الحقيقي���ة م���ن خالل لغة حي���اة يومية وواقعية حّية لها عالقة مبا�ص���رة 

بال�صارع والمواطن ال�صوري.
م���زج الكاتب بين اللغة العربية الف�ص���حى واللهج���ة العامية اأحياناً في 
محاول���ة منه للتقرب اإلى مكنونات المواطن الذي اأرقته الهموم واأثقلت 

كاهله الم�صائب.
اإذا تجاوزن���ا العن�ص���ر الحكائ���ي ف���ي الرواية و�ص���وًل اإلى الحبك���ة فاإننا 
�ص���نلم�ش ح�ص���وراً تقليدياً وا�ص���حاً في اأبجدية عر�ش الحدث وت�ص���اعداً 

درامياً م�صتمراً حتى نهاية الرواية.
ينبث���ق الإب���داع عن���د الدكت���ور مي���الد الزكيم���ي ع���ن طري���ق التعاك����ش 

المده�ش بين الأ�صياء وال�صخ�صيات مثاًل.
 الف���ارق الكبي���ر بي���ن بك���ر ال���ذي كان قبل ان���دلع الحرب �ص���ديقاً وفياً 
لقحط���ان يداف���ع عن���ه ويفدي���ه بروح���ه وتحّول���ه اإل���ى زعي���م ب���ل اأمي���ر 
المت�ص���ددين ف���ي الح���ارة الغربي���ة وحكم���ه بالإع���دام على زوجة �ص���ديقه 
لأنه يعتبرها من الكفار، لم يح�ص���ب ح�ص���اباً لالأيام ول لل�ص���داقة، وبين 

عب���د الرحمن ابن عم بكر المعروف بالتزامه 
الدين���ي قبل الحرب اإذ كان ل يفّوت �ص���الًة اأو 
�ص���وماً كان ُيكفر كل من يخالفه، ولقد تطوع 
للقت���ال اإل���ى جان���ب الجي�ش بعدما �ص���ارك في 
طائفي���ة  ال�ص���عارات  اأن  ووج���د  المظاه���رات 
وعندم���ا تح���دث م���ع بك���ر ع���ن الإ�ص���الحات 
والنتخابات الحرة ووقف الف�ص���اد قال له بكر 
اإن اله���دف م���ن التظاهر هو تطبيق ال�ص���ريعة 
الإ�ص���المية حت���ى ل���و اقت�ص���ى ذل���ك الجه���اد 
الم�ص���لح ع���ن م���اذا تتح���دث اأن���ت ����ش126« ثم 
اأنه راأى �صيارة غريبة تقف في ال�صاحة ترجل 
منها �ص���بان لي�ص���وا من القرية وقاموا بتوزيع 

النقود على المتظاهرين.
ُيجم���ع النق���اد عل���ى اأن دائرة العم���ل الأدبي 
ل تكتم���ل اإل بوج���ود الأطراف كافة المر�ص���ل 
)الكات���ب( المر�ص���ل اإلي���ه )الق���ارئ( الر�ص���الة 
)الن�ش الأدبي( وبما اأن الن�ش الأدبي ل يحيا 
اإل بفعل القراءة، لهذا لن اأقوم بتلخي�ش الأحداث بل اأ�ص���ير اإليها اإ�ص���ارة 

كي ل اأ�صرق متعة القراءة منكم.
 هن���اك قوا�ص���م الم�ص���تركة بي���ن الكات���ب وعن���وان الرواي���ة )ف���ي مه���ب 

الحرب( )فنون الموت(
اأول _ قوة النتماء الوطني والت�صحية بالنف�ش للدفاع عنه.

ثانياً_ التما�ص���ك النف�ص���ي رغم هبوب الحرب، ح�ص���ب مدر�صة را�صين 
وكورنيي���ه حي���ث يكت���ب الدكت���ور بطماأنين���ة وي�ص���تخدم �ص���وراً ظهراني���ة 

وتكوينية تتنا�صب مع بنية العمل الروائي.
لل�صخ�ص���ية عن���د الدكت���ور الزكيمي نوعان �صخ�ص���ية نامي���ة وهي التي 

تتغير وفق الحداث مثل �صخ�صية بكر وح�صام وعبد الرحمن
ال�صخ�ص���ية الثابتة التي ل تتاأث���ر بالأحداث بل توؤثر بها مثل قحطان، 

رفيق، عليا،
العم���ق الفك���ري الواع���ي والتم���رد عل���ى مفاهي���م معتم���دة م���ن قب���ل 
المجتم���ع �ص���مة اأ�صا�ص���ية م���ن �ص���مات الرواية )لم���اذا ن�ص���مي اأولدنا على 

اأ�صماء موتانا؟ �ش34«
»ربما خلق الإن�صان اهلل لي�صتعين به، ليتغلب على عجزه ليحافظ على 

اأمل يجعله يتم�صك بالحياة �ش42.
»اأحيانا اأح�صد الموؤمنين على غرقهم في وهم الدين«

اأفكار يريد الكاتب اإي�صالها وهي:
- كلما ازداد القلق ازدادت القرارات الخاطئة.

- الياأ�ش خال�ش عندما تياأ�ش وت�صت�صلم لم�صيئة مجهولة ترتاح لكنك 
تبقى نكرة بال هوية �ش43.

- كلما كان �صعيك حثيثا جاداً �صادقاً كان يقين و�صولك ثابتاً �ش50.
- الت�صامح يحتاج الى قوة تفوق اأثر الذى الذي ي�صببه الفعل �ش166.
- الذين ماتوا �صيبقون عالقين في الذاكرة وحتى ذاكرة اأجيال قادمة.

- الفراغ والبطالة تربة خ�صبة للمت�صددين.
- بع�ش الآلم ل تموت.

- لكل انت�صار ثمن.
-الحياة موقف كرامة واإل فموت م�صرف.

جّم���ع الكات���ب الأحداث بطريق���ة مترابطة على الرغم م���ن تنقله بين 
الأمكن���ة والأزمن���ة وال�صخ�ص���يات واأث���ار ف�ص���ول الق���ارئ به���ذا الأ�ص���لوب 

واأ�صاف عامل الت�صويق للرواية.
خلع الكاتب ثوب القدا�صة المتعارف عليه في الحياة والروايات و�صكك 

بوجود اهلل » ا�صافة اإلى الجراأة والندفاع والأ�صلوب الوا�صح والمركز.
فالرواي���ة مثل���ت الجانب الن�ص���اني الحزين في الح���رب الذي يتحدث 
ع���ن ماآ�ص���ي النا����ش واآلمهم كما يتح���دث عن التطرف الديني و�ص���عارات 
المظاه���رات الطائفي���ة وظاه���رة الخط���ف والفدي���ة والتج���ار بالب�ص���ر 

وتهريب ال�صخا�ش والفو�صى الأمنية
تمك���ن الكات���ب م���ن ن�ص���ج مالم���ح ت�ص���وه و�ص���ياع الإن�ص���ان ف���ي الحرب 

واأظهر نماذج متناق�صة للمواطنين ال�صوريين، 
كم���ا ابتع���د عن خط���اب الكراهية ول���و بالتلميح وابتعد ع���ن المحاكمة 

لكل طرف انت�صاراً لقيم ال�صالم والمحبة والت�صامح.
ه���ذا ويذك���ر اأن رواية )ف���ي مهب الحرب( هي الرواي���ة الأولى للدكتور 

الزكيمي.

في مهب الحرب )فنون الموت( رواية 
للدكتور ميالد الزكيمي

قراءاتا وحين تعزف أمة عن القراءة تكسد فيها سوق األفكار بموجب 

قانون العرض والطلب، وينحسر اإلبداع، وتضمر الثقافة. 

 في المفهوم:
 اإن المجتم����ع المدن����ّي ف����ي �ص����ياقه الع����اّم، ه����و المجتم����ع ال����ذي تج����اوز ف����ي عالقات����ه القت�ص����ادّية 
والجتماعّي����ة وال�صيا�ص����ّية والثقافّي����ة، مجتم����ع الع�ص����يرة والقبيل����ة والطائفة، وهو المجتم����ع الذي راح 
ُيحك����م بالقان����ون ودول����ة الموؤ�ص�ص����ات، ول����م يع����د يحكم بالع����رف والع����ادة والتقليد، وه����و المجتمع الذي 
اأ�صبحت فيه المواطنة جوهر العالقة بين الفرد والمجتمع من جهة، وبين الفرد والمجتمع والدولة 
م����ن جه����ة ثاني����ة، وفي هذا المعطى ت�ص����عف التراتبّي����ة اإلى حد كبير ف����ي تحديد طبيعة ه����ذه العالقة 
م����ن الناحّي����ة الجتماعّي����ة وال�صيا�ص����ّية والقت�ص����ادّية والثقافّي����ة داخ����ل المجتم����ع المدن����ّي، كم����ا ت�ص����ود 
ف����ي ه����ذا المجتم����ع الثقافة العقالنّي����ة التنويرّية التي تركز على القيم الإن�ص����انّية وعد الإن�ص����ان �ص����يد 
قدره وم�ص����يره، وُتق�ص����ى فيه ثقافة النقل والمطلق وتقدي�ش الأفكار والأ�ص����خا�ش والثبات وال�ص����كون 
والتحّجر وال�صكالنّية. اأو بتعبير اآخر اإق�صاء ثقافة الأموات والهروب من الدنيا والتفكير بعذاب القبر 
والبحث عن حور العين واأنهار ال�صمن والخمر والع�صل. اأي الغاء ثقافة القبور، وتبني ثقافة الأحياء.

 اأمام هذه المعطيات المتعلقة بمفهوم المجتمع المدنّي، يطرح ال�صوؤال التالي نف�صه علينا وهو: اأين 
واقعنا العربّي بكل م�ص����توياته اأو مكوناته من المجتمع المدنّي؟ وما معوقات تج�ص����يد قيمه وعالقاته 

في واقعنا العربّي المعي�ش؟ 
 ل �ص����ك اأن الجاب����ة ع����ن هذي����ن ال�ص����وؤالين الم�ص����روعين �ص����تقّر، باأنن����ا بعي����دون كثي����راً ع����ن عالم هذا 
المجتم����ع، ونحن لم ن�ص����ل اإليه بعد في عالقاتنا ال�صيا�ص����ّية والقت�ص����ادّية والجتماعّي����ة والثقافّية، ل 
عل����ى م�ص����توى حي����اة الفرد، ول حي����اة المجتمع والدولة اأي�ص����اً. فنحن لم نزل نعي�ش حي����اة المجتمعات 
التقليدّي����ة الم�ص����بعة بمرجعياتها التقليدّية، و�صيا�ص����تها القائمة على )العقلّي����ة اللدنّية / عبادة الفرد( 
اأي الإيمان بدور الفرد الكاريزما اإن كان داخل بنية الع�صيرة اأو القبيلة اأو الطائفة اأو الطريقة ال�صوفّية 
اأو الح����زب اأو قي����ادة الدول����ة. اأم����ا دولن����ا فهي دول ما قب����ل ال����دول، دول تمثلت في ال�ص����كل مهمة الدولة 
الحديث����ة، م����ن حي����ث موؤ�ص�ص����اتها وعلمها ود�ص����اتيرها وحت����ى �ص����ناديق انتخاباتها، ولكنها ف����ي الجوهر 
بعي����دة كل البع����د ع����ن جوه����ر الدولة المدنّي����ة ومن ث����م المجتمع المدنّي. فالد�ص����اتير في م�ص����امينها 
النظرّي����ة عن����د الكثي����ر من دولنا العربّية ممل����وءة بمفاهيم الحرّية والعدالة والم�ص����اواة ودولة القانون 
والمواطن����ة، ولكنه����ا ف����ي التطبي����ق بعي����دة كل البعد عن هذه الم�ص����امين، حي����ث تتجلى في الممار�ص����ة 
�صيا�ص����ات القهر والظلم والإق�ص����اء وال�ص����تبداد والتحّكم بال�ص����لطة ومحاربة المختلف، وعلى م�ص����توى 
البرلمانات، فهي تجري بطريقة ت�ص����ويقّية محددة نتائجها �ص����لفاً، اإما عن طريق التعيين من الحاكم 
باأمر اهلل اأواإما تجري بطريقة ديمقراطّية �ص����ورّية مدرو�ص����ة وموّجهة لخدمة الحاكم باأمر اهلل اأي�صاً. 
اأما على م�صتوى القت�صاد فهناك اأنماط متعددة لالإنتاج يغيب فيها و�صوح الخط القت�صادّي، فال هو 
اقت�صاد �صوق راأ�صمالّي، ول هو اقت�صاد �صوق ا�صتراكّي اأو اجتماعّي، بل هو اقت�صاد �صوق ريعي من جهة، 
واقت�ص����اد �ص����وق تحكم����ه الهجانة والق�ص����ور والبتعاد عن م�ص����الح ال�ص����عب في جوهره م����ن جهة ثانية، 
كون����ه يعم����ل على خدمة القوى البرجوازّي����ة البيروقراطّية التي تتحكم بالمواقع ال�صيا�ص����ّية والإدارّية 
المهّم����ة ف����ي الدول����ة وم����ن يدخل في نطاقه����ا وخدمتها م����ن البرجوازّي����ة الطفيلّية ف����ي المجتمع. اأما 
عل����ى الم�ص����توى الأيديولوجي فه����ي دول ومجتمعات لم تزل محكومة �صيا�ص����ّياً وفكرّي����اً باأيديولوجيات 
اأثبت الزمن ف�صلها وعدم قدرتها على مجاراة حركة الواقع، لذلك نجد اأن حواملها الجتماعيين من 
رجال دين اأو رجال �صيا�ص����ية عملوا وب�ص����كل ق�ص����رّي على لّي عنق الواقع كي ين�صجم مع اأيديولوجياتهم 

المفّوتة ح�صارّياً. اأي مع م�صالحهم حتى ولو حدث الطوفان.
 ه����ذا غي�����ش م����ن في�ش الت����رّدي والتخّلف ف����ي واقع دولن����ا ومجتمعاتن����ا العربّية التي ت�ص����كل عوامل 
عرقل����ة اأم����ام تحقيق المجتم����ع المدنّي والدولة المدنّية، لذلك ل بد لنا م����ن طرح روؤى واأفكار واتخاذ 
�ص����لوكيات تن�ص����جم م����ع الواق����ع المعي�����ش اأوًل، وتعم����ل عل����ى تغيي����ر ه����ذا الواق����ع دائم����اً لم�ص����لحة الفرد 
والمجتم����ع ثاني����اً. فنحن بحاجة اإلى فكر عقالنّي بعيد عن الفكر الأيديولوجّي الجامد والمتحجر... 
مثلم����ا نح����ن بحاجة اإلى روؤى فكرّية �صيا�ص����ّية واقت�ص����ادّية وقانونّية واإدارّية ومجتمعّي����ة تطابق واقعنا 
وتراع����ي خ�صو�ص����ياته واإمكاني����ات تحق����ق نه�ص����ته وتقدم����ه، وه����ذا ل����ن يتحق����ق اإل م����ن خ����الل حوامل 
اجتماعّي����ة موؤمن����ة بوطنها و�ص����عبها وم�ص����الحهما، وقادرة من خالل و�ص����ولها اإلى ال�ص����لطة عن طريق 
ال�صعب، وبو�صائل انتخابّية نزيهة، اأن تدير �صوؤون البالد والعباد لإخراجهم من مازق التخلف البنيوّي 
الذي هم فيه، ثم محا�ص����بة من يخفق في تحقيق هذه المهمة واإق�ص����اءه. وهذا الأمر لن ياأتي بالنيات 
الح�ص����نة ول بالدع����اء وكث����رة ال�ص����جود و�ص����الة ال�صت�ص����قاء ، ب����ل ياأت����ي من خ����الل اعتمادنا عل����ى العقل 
النقدي في درا�ص����ة الواقع واإمكانية تحليله واإعادة تركيبه على اأ�ص�����ش علمّية ت�ص����ع م�صالح ال�صعب اأوًل 
ولي�ش م�ص����الح قوى حاكمة انانّية مهما تكن مرجعياتها، وهذا لن يتحقق اأي�ص����اً بعقلية الو�ص����اية على 
ال�ص����عوب، واإنم����ا بع����ودة الدول����ة اإل����ى ح�ص����ن المجتمع الذي ه����و وحده من يقدر م�ص����الحه وخا�ص����ة اإذا 
تواف����رت ل����ه قي����ادات وطنية �ص����ريفة ل تحركها م�ص����الحها المادّية والمعنوّية ال�ص����يقة وف����ي مقدمتها 
�صهوة ال�صلطة. لذلك ل بد من حراك �صعبّي و�صيا�صي غير حراك ما �صّمي ثورات الربيع العربّي، الذي 
مار�ص����ت حوامل����ه الجتماعّية كل موبق����ات الثورات، فكانت النتيجة كره ال�ص����عب للثورة وللديمقراطّية 
وللحرّي����ة وللعلمانّي����ة وللدي����ن مع����اً، لتع����ود بع�����ش ال����دول العربّية كم�ص����ر وتون�ش والجزائ����ر اإلى حكم 
الع�صكر من جديد بعد ان اأ�صقطت هذه الثورات اأنظمتها ال�صمولّية.. نحن بحاجة اإلى حراكات �صعبّية 
و�صيا�ص����ية معقلنة ل ت�ص����تخدم ال�صالح والعنف ال�ص����لبّي، واإنما حراكات �ص����لمّية تقول للقوى المتم�صكة 
بال�ص����لطة بعقلّي����ة و�ص����ائّية: اإن �صيا�ص����اتكم لي�ص����ت حكيم����ة ولي�ص����ت موؤمن����ة بالديمقراطّي����ة والتعددّية 
واحت����رام ال����راأي والراأي الآخ����ر، ول موؤمنة بالعلمانية ودولة الموطنة، واأنها لم ت�ص����تطع بناء الإن�ص����ان 
بن����اًء عقالني����اً رغم كل ما قمتم به من اإنجازات على الم�ص����توى المادّي، من بناء م�صت�ص����فيات وجامعات 
وبناء قاعدة خدماتّية وا�ص����عة، وغير ذلك من منجزات، لقد فاتكم بناء الإن�ص����ان وعقله، اأي فاتكم كيف 
تعلمونه حب الوطن والمواطنة والتم�ص����ك بهما؟ وفاتكم كيف تعلمونه التفكير العلمّي النقدّي، فراح 
اأبن����اء ال�ص����عب وباإرادتك����م وتوجهاتكم نح����و الفكر الغيب����ّي الالهوتّي الأ�ص����طورّي الذي اعتق����دوا باأن ما 
يطالب به هذا الفكر هو الحقيقة، لذلك رف�صكم الكثير من اأبناء ال�صعب ... رف�صوا �صيا�صاتكم ونظام 
دولتكم ونفاقكم للدين والديمقراطّية والعلمانّية، وراح الكثير منهم يحمل ال�صالح عليكم عندما وجد 
ابتعادكم عن قيم الدين التي تعلموها في جوامعكم وموؤ�ص�صاتكم الدينية وعبر دعاتكم الذين اعتقدوا 
اأنه����م ي�صي�ص����ون الدي����ن لم�ص����لحتكم.. لق����د علمتموهم م�ص����روع الحاكمّي����ة ورموزها والفرق����ة الناجية 
باإرادتك����م، فكفروك����م واأخرجوك����م من الفرقة الناجية، وهذه ماأ�ص����اتكم وماأ�ص����اة كل الأنظمة التي تلعب 
عل����ى ورق����ة الدي����ن. اأو ال�صيا�ص����ة البرغماتية النفعّية ال�ص����يقة خدمة لم�ص����الحها، الأم����ر الذي جعلكم 
تخ�ص����رون اليمين والي�ص����ار والو�ص����ط معاً، واإن بقي منهم بع�ش ال�صرفاء يعمل تحت مظلة حكمكم فهو 

من باب الإيمان بالوطن والحفاظ عليه ، ولعل القادم اأف�صل.

معوقات المجتمع المدنّي 
في عالمنا العربّي

قراءة نقدية
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 شعر: شعر: زياد السودة

 شعر: جهاد سليمان

 شعر: جهاد سليمان

*... اأيُّ امراأٍة عنيدْة 
ت�صافُر، بما ُي�ْص�ب�ُِه الِغناَء
يا هم�صَة النَّاي الَحزيْن

َكَطْيِر ال�صنُّونو
عند الغروْب

***
هل نبلُغ العمَر الفتيَّ

اأم نعود 
وْح  ... �صاقت باأحالمها الرُّ اآماُلنا الغ�ُرُّ

***؟
تم�صي بنا ال�َص�ّنوُن ُم�صرعًة

فوَق قواِفِل الجمِر
في َمواِقِد ال�صتاْء

ُهناَك... خلف ال�صتارًة 
تلف ج�ص�داً ناحاًل 

يحت�صُن اأحالماً...
اأهي الحقيقة 

اأم هي الخياْل..؟!
***

، وقاتٌل. خبيٌث، ومملٌّ
ها الَمَر�ُش  اأَيُّ

ُه ُكلَّ جميٍل، ورائع  ََّك ت�ُ�َصَوّ اإن�
ََّك ت�ُحطُم، وتدمُر بق�صوٍة قاتلْة  اإن�

***
َرخاُت  في غرفة العمليات تعالت �صَ

امراأٍة ك�صيرًة 
اأيَّها الَخبيُث 

ترفق...
ْب  ما خلقت الوروُد ل�َِتَتَعذَّ

***
... لكي ُيع�صِكَر في عينيها ُذلٌّ

ّ�َل لنا ذلْك  تتاآكُل، وتنتهي... اأو ُربَّما خ�َُي�
كانت وردًة في حديقة الَحياِة، ثم 

اإنها َق�صاوُة ما خلناُه موجعاً 
َحدَّ الموْت 

***
ني �صذاها ؛ دون باقي الوروْد  اأغرَّ

غمرتني ت�َعا�صٌة موح�صة 

َد وعاٍء فارغ... اأ�صبحُت ُمَجرَّ
توؤلمني روؤيُتها ك�صيرًة 

وفي عينيها ذٌل، وانك�صاٌر جارح 
وفي ِم�ْصَيِتها مهانْة

لكن؛ ماذا اأ�صتطيع اأن اأفعل لأجلها 
اإذا كان قهُر الألم

اأق�صى من ت�صوراتنا 
َدْت اأ�صداوؤها في اأعماقي  وقد َتَردَّ

***
انتابتني رع�صٌة،

حجر ناريٌّ ُقِذَف في اأق�صى اأعماقي
عُب َتَملََّكني الرُّ
خرج الطبيب :

».. لكَلّ اأجٍل كتاب »
اأيها الخبيُث 

مملٌّ اأنت، وقاتٌل
تخطف اأجمل الَفرا�صات في ت�صوراِت اأحالمنا 

 رَحيٌل قبَل الغروْب

َكْم َفرا�َصٍة َبَكْت �ِصراً على تَويجاتي ذاَت 
ْبح �صُ

َفَبقيُت ناِئَمة اأنَتِظُر ال�َصم�َش 
َرة الُمْحَت�صِ

َوِتلَك الُغيوُم الهاِرَبُة مَن ال�صِتعاِل
َيْطغى اللَّيُل الداِجُن ِبُعيوِنه الُمَتالألئِة

َفَتَتَفتَّح تَويجاتي الُمَبلَلَِة
َيْلُثُمها الَهواُء الَعْذُب

َتْكَت�صيني َم�صاِعُر الُخُلوُد َوالُحبُّ 
َوالأَمان

وُء َيرَحُل َعْن َوجِه َمديَنٍة َبيَن  َوال�صَ
َجَبلَيِن

َمديَنٌة ُت�صاِدُق ال�َصمَت َواللَيل
َتُعّمني َغيَمٌة َتَوُد الَرحيَل

فاأَحّلُق َمَعها َفوَق هِذِه الَمديَنة
ُه َي�ْصَتوِقُفني ِطْفٌل َفَقَد اأمَّ

ِطفٌل َيِقُف َعلى �ُصرَفِة الَقَمِر قاِئاًل: 
اأَل�صَت َقَمَر الأُّمِنيات؟

مي اإذاً.. َحِقْق لي اأُمِنَيتي َواأَِعْد ِلي اأُ
لأِناَم في ِحْجِرها َبِقّيَة اَلليِل

باِئٌع لالأَْحالِم َيَتَجَوُل في ُزقاِق الَمديَنِة
َي�صيُح ماذا اأَبيُع َلُكْم...؟

َوُكُل �َصناِبل الَقْمِح احَتَرَقْت
َوَنواِفُذ هِذِه الَمديَنِة الُمَزّيَنِة ِبَم�صابيِح 

الأَحالِم َتَك�َصَرْت

َفماذا اأَبيُع َلُكْم؟
�صاِعٌر َمْجنون ُيَعّري ال�َصْمَت َعلى 

اأَوراِقِه
ُرُخ َفُتهاِجُر َجميُع الَتماثيِل... ّثَم  َي�صْ

َتعوُد
راَخ ُمَجّدداً ُيحاِوُل ال�صُ

َفُيجيبُه ال�َصّمُت
ِلَيْكَت�ِصَف اإَِنُه ابَتلََع ُحنُجَرَتُه

لوِعها  ِتلَك امراأٌة َتلوُب في َحنايا �صُ
اآهاٌت َحيرى

َتنَتِظُر الَقَمْر
النا�ُش ِنياٌم َعدا َقلبها... ل َينام

َفلَيُلها َطويٌل َوحاِرْق
لأَِنها اأََبْت اأَْن َتِقَف َعلى �ُصِلِّم الَرَغباْت

ِك�صَرُة ُخْبٍز في َمطَبٍخ
طاُدها اأَطفاٌل في اأَحالِمِهْم َي�صْ
ْبِح َعّلها َتَتَحّوُل ِلَرغيٍف في ال�صُ

َتِعَبُت في هذا اَللّيِل الَع�صِيّ َعلى اإِدراكي
َوكاأ�صي الذي ُيعاِنُق ُتَويجاتي َعَمُه 

وء ال�صاِحْب ال�صَ
َحماماُت ال�َصالِم َتناُم َخْلَف الَجَبِل 

الَبعيد
َفَدعوني اأُ�صِعُل �َصوَء الَفْجر.. َواأَنام...

ل�صت ذا جماٍل خارٍق، ولكنني اأملك ح�صوراً ي�صلب الألباب، 
لم يكن في ذهني الحب، بل كان كل ف�صولي اأن اأعرف اأكثر عن 

مْت قلبي واأثارت كل  هذه الحياة، ها اأنا قد مررُت بتجربٍة ه�صَّ
عواطفي، حتى اأنني اأ�صحك الآن، لأنني اأعدُّ نف�صي اأحمق حين 

اأ�صرُت ذاتي بذكرياٍت ه�صمتني، وقتلت م�صتقبلي، ولم تتركني 
�صوى فتات روٍح بج�صٍد نحيٍل، لي�ش له اأحٌد يرّممُه اأو يعينُه 

على ُمرِّ الحياة.
اأريُد اأن اأ�صنَع ذاتي واأُثبُت للعالِم نجاحاتي، بعيداً عن 

مجتمٍع تحيط به اأحكاٌم باليٌة وظالمة.
وعرقلتني ال�صنون، وم�صيُت في دربي لأحّقَق نجاحاٍت واأثبُت 

ذاتي، عملُت في التجارِة واأثبتُّ ذاتي، وها اأنا اأدر�ُش الطب 
، حتى اأ�صل اإلى اأريُد، نجحُت اأمام الجميِع وف�صلُت  البيطريَّ

اأمام ذاتي. 
اأ�صغلُت نف�صي ببناِء من حولي، وحل م�صكالتهم، ولم اأر ما 

يته�ّصم داخلي، �صيئاً ف�صيئاً ل اأدري اإلى اأي جحيم كنت اأذهب!
كان الحبُّ والُهياُم يطرقان قلبي، كل وقت، ولكني كنت دوماً 
اأرف�ش الن�صياع له، كان حبي الأول، وتلك التجربة تطاردني، 
وكانت حماقتي ولعنة النف�صال والنجاح تحتّلني دوماً، ومّرت 
الأيام وزادت ذبولي، فكل من اأحببتهم فارقوني بلعنة الفراق، 

و�صقطوا عن �صجرة الحياة، وبقيت وحيداً اأعدُّ الذكرياِت 
والنجاحاِت الفارغَة، وتمّر اأيامي بمراقبة من حولي، واأحاول 
الغو�ش في ق�ص�صهم، عّل اأحدهم يكون لي �صنداً في ق�صتي. 

نظرت من اإطاللتي، واأخذني ال�صروُد بعيداً، لأعيد الذكرياِت 
الجميلة، واأول دوماً الت�صّتر بقواي، واأحارُب كّل الظروف، لعلَّ 

ال�صعادَة تطرُق قلبي يوماً، واأريُح ذاتي من كل التجارب. 
الحياة ل تعطي درو�صاً بالمجان، فاحذر كلَّ من حاول 

اإ�صحاكك فقط، واأبعدك عن طريق الحياة ال�صحيح... در�ٌش 
علمتني اإياه الحياة. 

�صرد

نادي أصدقاء اتحاد الكتاب

زهرة ملكـة الليــــل شجرُة الحياة

الثقافة هي الخلق المستمر للذات، أما الحضارة فهي شعر

التغيير المستمر للعالم، وهذا هو تضاد اإلنسانية والشيئية. 

 شعر: جدعة أبو فخر

دارُة 
القصيد  كتب: ليث الحجوان

 شعر: ندى الشيخ
ل/ الدريكيش  الّشاعر المرفِّ

ْنُت �ِصعري عّما يَدنِّ�ُش �ِصعري �صُ
! غيَرُه طاَوَلْت اأيادي الَمجرِّ

حاوَل الحا�صدوَن فيه فلّما
وا بَجْمِر حاَوَل الحا�صدوَن َغ�صُّ

ُموِقداً دارَة الق�صيِد اأداَرْت
كلَّ �صم�ٍش و�َصيََّرْت كلَّ بدِر

رُق والَغْر... �صم�ُش فكٍر ما حاَزها ال�صَّ
ُب فاأَْزَرْت بكلِّ غيٍب وَفجِر

حاُه رُتُه �صُ لو راآها َلَب�صَّ
بعَد َليلَيِه �� لو راآها �� )المعّري(

**
ُقْل ِلرْهِط الَقري�ِش ِخيطوا ُعيوناً

لي�َش ُت�صفى وناطقاً لي�َش يفري

جِهلوا ما ف�صاحُة الُعرِب َجهاًل
يقبُر العقل َهوُلُه دوَن قبِر

ماُن مرَّ عليها فاإذا ما الزَّ
مُع َثوبُه اأيَّ جرِّ َر الدَّ َجرَّ

َلِب�صوا ُبردة الَبياِن فاأخَفْت..
هْم فيها اإخفاَء ُي�صٍر ِلُع�ْصِر

عي نيَل مجٍد وَلَعْمري مْن يدَّ
عاُه َلَعْمري ف�صَح المجُد ُمدَّ

كلُّ َنْتٍن اإلى افت�صاٍح اإذا را..
َقْبَت يوماً وكلُّ ِطيٍب لَن�ْصِر

**
َغنِِّني َغنِِّني َق�صيَد الأوالي

يا خليلي وَخّل �صدرَك �صدري
َدْتها الّليالي كلَّ عذراَء ردَّ

مثلما ُعتَِّقْت �ُصالفُة خمِر
ه��... مْن َبناِت اللِّ�صاِن �صاحَبِت الدَّ

هِر ��َر َفراحْت قالئداً للدَّ
الَف �صاَخْت وهذي ال�... غير اأنَّ ال�صُّ

ِبْكُر لْم ُيْبِلها تقادُم َع�صِر
ماِن َوْهَي �َصباٌب �صاَب َفوُد الزَّ

و�صباٌب يدوُم اأنَدُر ُنْدِر
**

يا ِرباَع الآداِب َح�ْصُبِك َح�صبي
مْن ُحقوِد الِعدى وثاأُرِك ثاأري

ل ُتراعي ل كنُت منِك اإذا لْم
اأقدِح النَّ�صَر بالقوافي الُحمِر

مْن ُمجيُر الُبغاِة منها اإذا طا..
َرْت ن�صوراً تنَق�شُّ عْن قو�ِش ِفكري؟

راِب عنَد التَّالقي ل وحقِّ ال�صِّ
عِر وَمطاِر الروؤو�ِش عنَد الذُّ

ل تقوُم الآداُب اإّل بَفذٍّ
راكٍب �صهوَة البياِن الأَغرِّ

وكذاَك الأفالُك ُتعزى لُقطٍب
وَكذاَك الأنهاُر ُتعزى لَبحٍر
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 شعر: حسين عبد الكريم

شعر: نوار أحمد

شعر: روال حسن

أقوال
يقول الندى وهو يعرُف معناُه

ما فوق خّد الوروِد:
اأنا ل�صُت اإلَي رغم اكتظاظَي فيِك

ول�صت �صوى نطفٍة من عرْق 
- يقول النهار الذي قد تلّون بال�صم�ِش

اإنَي اأحلى واأبهى… فيحتقن الليل حدَّ ال�صواِد
ويفتح نافذة لالأرْق 

- يقول جريح غريب ُي�صاف اإلى ق�صة الحزِن: 
اأنا ما ُجرحُت ولكن..

دمائَي لم تقبِل الحب�َش اأكثر داخل هذا الوريِد
فثارت… اأنا ما ُجرحُت… 

ولكنَّ ذاك الوريد احترْق
- اأقول وقد كنت في رحم اأمي

اأمار�ش حريتي في الكالم وفي النب�ِش
والنوم اأي�صاً: 

اأنا قد كبرت كثيراً 
اأ�صتطيع الخروج اإلى الكوِن

كيما يرانَي
�صارخًة ل اأريد العبور 

�صوى في طريٍق
اأخّط اأماراته في الورْق….

 شعر: فاطمة حيدر العطاالله 

ليَت عندي لغة، كالكحِل!!..
قريٌة نائمٌة؛ على باب الن�صائح الهرمه، 

يت�صلَّى ِبَها الوقُت والدروب!؟
غيمٌة ماجنه.. ُتقنُع الهطَل بالعط�ش.. 

نبٌع ُيعادي �صفتّيه، ت�صرُق الناُر اأ�صالَء 
ه�صيمه!! 

�صجرٌة هائله.. تقول: حواكيُر ال�صتاء، 
تعُد الأر�َش برق�صٍة خ�صراء، مائله!!..

كروم حكي الأنوثات مورقه!! 
اأ�صاأل امراأًة، يكتُب البحُر ُكحلها..

فوَق �صطِر النهار: اأزرُع ال�صوَق.. اأو 
تزرعين؟! 

اأقطُف �صيفاً، قبَل ي�صيُب ال�صتاء، اأو 
تقطفين؟!

َل اأودُّ النعا�َش �صريراً، ِفْي الأماني 
والمحبين..

اأحبُّ الحنين، كالدرو�ِش الكتيمه، ِفْي 
كتاِب العيون..

اأنِت: َهْل تحّبين؟!
يِح، ِفْي نطِق المطر،  فوا�صَل الرِّ

َمَتى ت�صائين؟!
الع�صُق، ِفْي مزاِج القرى، كالموا�صِم، 

األ تجيئين مبكرًة.. اأو ِفي الكالِم 
المعّتِق كالنبيذ، 

تناميْن اأو َل توديَن..؟! 
قلياًل من هناءات الج�صد..

ت�صترّدين؟!..
ليَت عندَي �ِصعراً ُيكافُئ الُكحَل 

والعينين!!؟؟..
.....

مدٌن تتلَّهى بالموؤن وازدحام ال�صوؤال 
ِفْي ال�صعال:

يا �صيُف: اأَْيَن الف�صول..؟
.. على قدِّ  الن�صاُء يق�صَن اأ�صواقهنَّ

الب�صاتيْن.. 
ِفْي تالل الج�صد،

يلوُح الكثيُر من ُغ�ص�ِش الطرِب ِفْي 
التلحين..

اأ�صاأُل ُكحلك يا / نور / : قدَّ اأ�صواقِك 
َكْيَف تقي�صين؟!.. 

الرجاُل الك�صالى ال�صوق يخ�صون 
الن�صاْء..

يركنون الكالم، ِفْي غبار 
العناوين؟؟!!..

اأيا ق�صيدًة  اأََنا �صاعٌر.. األقي القب�ش 
على الوقِت..

بالجنون الحنون، كيال َي�صيَر حزيناً 
كالم�صاكيْن:

بالن�صاء الكروم تكتوي الأع�صاب..
ولي�َش كلُّ الجنون،

ي�صتحقُّ اكتواء الحنيْن..
اأم�ِش راأيُت جنوناً، يهرُب من �َصْطِر، 

ُكحِل امراأة،
كحروِف ال�صجْر والمطر، 

ِفْي ت�صرين؟!
ما اأوح�َش الحزن الحزين، 

ُيم�صي غبيَّاً ي�صرُب اأ�صواَق �صجرٍة 
واقفه.. على حافِة همزِة الغيْم 

يهدُم ُجرَحها الحرَّ بالت�صكيْن.. 
الأ�صجاُر مثلِك عا�صقه.. 

ومثلي الهبوب..
كالنا ُيحبُّ م�صيراً لي�َش ِفْي الحزانى 

والتائهين..
العوا�صف تهداأ.. اأو تهدئيْن؟!.. 
اأنِت متهمٌة بالمحا�صن: مراهقِة 

ر والكاحلين.. ديوان الخطا..  الخ�صْ
عجيُب التعابير.. لفظُة ال�صاقين 
َهْل �صرُحها ِفْي اأ�صابع القدمين؟!

عند نهديِك.. هطُل الحروف... 
اللغاُت هطلها البليغ عند النهديْن.. اأو 

تقولين؟!..
الأحاديُث، َل تكون من اأجِل الأحاديث 

فقط.. 
َما اأوح�َش الحكَي ال� / فقط /!!

والأ�صئلة / وجبة باردة/ 
اأُجيُد البهاَء ِفي الدرد�صاِت اأو 

ُتجيدين؟!
الطفولُة ال�صاذجه.. تهرب من وعي 

اأزماننا، 
ِحْيَن تكونين.. حزينًة كلفافة 

التدخين..
بع�ُش الن�صاء الحزينات، يحترقن 

بال�صدوِد كاللفافات، 
َل تكوني داجنه كالتقاليد..

ِفي القرى المهمله يتثاءُب الزماُن 
وال�صجر الِم�صكيْن!!

الحبيبات الك�صولت ُيهملَن فنَّ 
�ش بالعوا�صف.. التحرُّ

وُيلقين القب�َش على الأنوثِة، 
كاأنَّها مجرمٌة، اأو طالبٌة..

تن�صى تقليم اأظافر ال�صحكات!!
ُقبلٌة خطاأ �صجنتها امراأة ِفي ال�صفتين!!

الحرائُق َبْيَن يديِك، وعندي الكروم..
اأدّرُب الهطَل األَّ َي�صيَخ!!

المراهقه، تناأى عن ق�صائِد الهدوء..
لي�َش عندي مزاٌج عجيٌب كالرياح 

كي اأطاوَل اأغ�صاَن ال�صفة.. اأتعاوُن 
وال�صحكات.. 

اأ�صرُق القوامي�ش.. اأحتاُج اأ�صعَب اللغات 
واللهجات..

ُتِطلُّ الَق�صائُد ِفْي ُكحلِك مثقلًة 
بالنداء، 

كالبالبل ِفْي �صطور الغناء!!
فَر ِفْي �صفاف العيون،  اأخاف ال�صَّ

قبَل غمزٍة تغرُق الأ�صرعه،
ي�صيُع من اأ�صابعي الجريان!!

اأودُّ كوناً جديداً، اأو توّدين؟!.
الطائُر /الفينيْق/ 

ُينبُئ اأنَّ الينابيع �صّيده.. 
من رحِم الرماِد ُيولُد اللهُب..

كلَّ لهيٍب ُتولدين
واأن الكروم محابُر ع�صقها كالخالئق، 

َل ُتهملي �صرَح القبْل.. 
متعٌب ُمعجُم القلق

ِفي الحرائْق!!
اأَْيَن المطْر يا جراَح الب�صاتين؟!.

فُم النبع �صّيُد الأ�صئلة..
ِحْيَن ت�صقى ال�صفاه بالنَّهم.. 

يموُت ال�صوؤال!!..
ال�صجر حكمٌة تالفه، كالخرائب..

العواطف �صارده من ندرِة العابرين.. 
ال�صوء �صديٌق عريق..

، َل يناُم الوقت!. العا�صقات، ِحْيَن يكنَّ
الكالم الجميل مخّدٌة للمواعيد..

الدروُب محكيٌَّة.. 
دفاِتُرها مدينٌة باأيدي ال�صوارع..

زقاق يكتُب بالّرماِد..
غبات المقفله.. وتواقيِع الرَّ

الن�صاء ُيوؤبِّدن بالبروِق القليلة عي�َش 
ليٍل طويٍل..

ُيعتّقن النهار.. بال�صقاِء الب�صير.. 
و�صباحاً..

ِفْي ِدناِن الم�صاِء..

الحبيبات الكسوالت يُهملَن فنَّ التحرُّش بالعواصف..

ها هَو الزمُن

يلُفُظ ِوهالِته الأخيرَة 

قبَل رحيلِك 

ِليتوّقَف بي 

ٌق ِبِك  واأنا ُمحدِّ

ُح �صامتاً:  اأُلوِّ

_ اإلى البقاء _

ت�صيريَن اإلى الحافلة 

في�صيُر منزلي على اأعمدتِه خلَفِك

واأ�صاِبُع يديَّ الع�صرة تقِفُز من كفيَّ 

وت�صيُر خلَفِك 

وفمَي ُيناديِك

تعالي

ن�صيِت القفازات 

ن�صيِت الجوارب، الُقبعة والِلحاْف

ن�صيِت

كفيَّ وقدميَّ 

ن�صيِت راأ�صي وج�صدي 

ن�صيتِني اأنا 

حقيبَة �صفرِك 

ت�صعديَن الحافلة 

فيرِكُل قلبي معدتي

ِه ِبكّل نب�صِ

ويخُرَج ِمّني 

مجِه�صاً ِبالُبكاْء

ُمنادياً 

_ ماما _ 

لعلَِّك تعودين 

ها اأنِت تجُل�صيَن على الُكر�صْي

وتنُظريَن اإليَّ 

ُح لِك  واأنا اأُلوِّ

من اأولِّ فا�صٍل بيننا 

»النافذة«

/اآٍه كم هَي �صعيدٌة الناِفذْة

�صترى ُكلَّ الطبيعة من خالَلِك/

ت�صيُر الحافلة 

واأنا ماِزلُت واِقفاً مكاني 

حاً ، وُمحّنطاً  ُملوِّ

كالتمثاْل

اأخذتِك الحافلة بعيداً 

وبقْيُت اأنا وحيداً 

ُمحّدقاً ِبِك

حاً لِك  ُملوِّ

_ اإلى البقاء _

اأن اأزدحم معكم 
خلف مراآتك
كوجه واحد

�صاأختار مراآة
واأزدحم فيها

كبالد
لن اأ�صّوب نظراتي

كما ي�صّوب المحترفون 
طلقة 
طلقة 

بل �صاأتركها تت�صاقط 
يا�صمينة 
يا�صمينة 
لت�صقط 

ليلة في الراأ�ش وليلة في القلب

ها هَو الزمُن

أن أزدحم 
معكم

شعر إن تعليم الناس وتثقيفهم في حّد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، 

فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي. 
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ذو الحجة1443هـ

المثقفون يأتون لحل المشكالت بعد وقوعها، والعباقرة يسعون قضايا وآراء/أخبار

إلى منعها قبل أن تبدأ.

 كتب: أحمد سليمان اإلبراهيم

 كتبت: فتنات كف الغزال

اأقام���ت بلدية بايراكلي بالتعاون مع رئا�ص���ة بلدية ولية 
اإزمير الكبرى التابعة ل� »حزب ال�ص���عب الجمهوري« 
الي�صاري المعار�ش في تركيا؛ »مهرجان هوميرو�ش 
الدول���ي الأول لالأدب والف���ّن« )3-5 حزيران 2022( 
في منطقة بايراكلي التابعة لمدينة اإزمير الواقعة 
عل���ى بح���ر اإيج���ة وق���د ت�ص���ّمن المهرج���ان كلم���ات 
المكّرمي���ن  وال�ص���عراء  وللكّت���اب  الراعي���ة  للجه���ات 
فيه���ا، وم���ن بينهم ال�ص���اعر ال�ص���وري اأدوني�ش )علي 
اإل���ى حف���الت  اأحم���د �ص���عيد اإ�ص���بر(، اإ�ص���افة اأي�ص���اً 
مو�ص���يقية وغنائية من اأ�صعار ال�صاعر التركي ناظم 

حكمت وم�صاركات اأدبية وفنية متنوعة. 
ف���ي العر����ش التقديم���ي للحف���ل ق���راأت الممثل���ة 
ال�ص���ينمائية ال�ص���هيرة غول�ص���ان تونجر ف�صوًل من 
ملحمت���ي الإلي���اذة والأودي�ص���ا لهوميرو����ش، كما تم 
اإحياء الذكرى التا�ص���عة والخم�ص���ين لوفاة ال�ص���اعر 
الترك���ي ناظ���م حكم���ت م���ع الق�ص���ائد الت���ي تاله���ا 

ال�صاعر اأحمد تللي.
ف���ي الي���وم الأخير ت���م ت�ص���ليم جوائ���ز هوميرو�ش 

الفخرية لل�ص���اعر ال�صوري اأدوني�ش وال�صاعر التركي اأوزدمير اإنجه، وجائزة العمل 
لل�ص���حفي للكاتب ي�ص���ار اأك�ص���وي وجائزة القيمة للكاتب والمفكر ال�صيا�صي مردان 
ين���ارداغ، ف���ي اليوم الثالث للمهرجان قّدم رئي�ش بلدية المنطقة »�ص���ردار �ص���اندل« 
الجائ���زة ل���كل من ال�ص���اعر ال�ص���وري اأدوني�ش وال�ص���اعر والأديب الترك���ي »اأوزدمير 

اإنجه« والكاتب »ي�صار اأك�صوي، وال�صحفي »ميردان ينارداغ«. 
�ْصميرنا/اإزمير

كم���ا ه���و مع���روف كان���ت الأنا�ص���ول ومن���ذ اآلف ال�ص���نين ماأهول���ة بال�ص���كان قبل 
يوناني���ة  ت�ص���مية  ه���ي  والأنا�ص���ول  �ص���كل هج���رات،  عل���ى  اإليه���ا  الأت���راك  و�ص���ول 
بمعن���ى اأناتول���ي وتعن���ي م�ص���رق ال�ص���م�ش فقد كان���ت الأنا�ص���ول امتداداً للح�ص���ارة 
اليوناني���ة، واأم���ا موطن ال�ص���اعر الإغريقي هوميرو�ش فهي �ْص���ِميْرَنا )باليونانية: 
Σμύρνη(  وهي مدينة اإغريقية قديمة تقع على ال�ص���احل الغربي لالأنا�ص���ول، 
عل���ى �ص���احل البح���ر الأبي�ش المتو�ص���ط، يع���ود تاريخ تاأ�ص���ي�ش المدين���ة اإلى القرن 
الح���ادي ع�ص���ر قب���ل الميالد، وتقع اأطاللها �ص���من مدين���ة اإزمير التركية، �ص���ميت 
�ص���ميرنا ه���ذا ال�ص���م ن�ص���بة اإل���ى اإح���دى الأمازوني���ات، كم���ا كان ه���ذا ال�ص���م ُيطلق 
َر ا�ص���م المدينة لحقاً لي�ص���بح زمورنا  �ص���ابقاً عل���ى اأح���د اأحياء مدينة اأف�ص����ش، ُح���ِوّ
ا�ص���تّق ا�ص���م المدينة الحديث  Ζμυρναῖος ومنه  Ζμύρνα وزمورنايو�ش 
اإزمير، �ص���ماها ابن بطوطة يزمير، في الع�ص���ور الو�ص���طى اأطلق الغربيون اأ�ص���ماًء 
ع���دة عليه���ا مثل �ص���مير وزميرا واأي�ص���ميرا واأيزميرا، التي �ص���ارت تلفظ اإزمير في 
اللغة التركية، وُكتبت في الأ�ص���ل با�صم »اإيزمير« في الأبجدية التركية العثمانية، 
في اللغة الإنكليزية، كانت المدينة في القرن الع�ص���رين ت�ص���مى �ص���ميرنا، اعتمدت 
اإزمي���ر )اأحيان���اً اإزمي���ر( باللغ���ة الإنكليزية ومعظم اللغ���ات الأجنبية بع���د اأن تبنت 
تركي���ا الأبجدي���ة الالتيني���ة ف���ي ع���ام 1928 وحث���ت ال���دول الأخرى على ا�ص���تخدام 
ال�ص���م الترك���ي للمدينة، وبح�ص���ب اأقوال �ص���كان �ص���ميرناه العتيقة ف���اإن هومرو�ش 
ق���د ول���د في مدينتهم ولقد اأّكد ذلك رئي�ش بلدية بايراكلي �ص���ردار �ص���اندال حين 
ق���ال: “اأعتق���د اأنه اإذا كنا نحلم باأن نوؤ�ّص����ش وحدة، واأن نك���ون معاً، واأن نكون واحداً 
اأثناء بنائنا للم�صتقبل، فيجب علينا لي�ش فقط حماية قيمنا الخا�صة، ولكن اأي�صاً 
حماية هذه القيم التي اأوجدت قيمنا الثقافية، تلك القيم التي كانت قبل اأن نجعل 
ه���ذه الأر����ش موطناً لن���ا، كان ل بد من اإحي���اء ذكرى هوميرو�ش اب���ن هذه الأر�ش 
الت���ي ولد فيها واأعطى �ص���كاًل ل���الأدب الغربي، ومن خالل ذل���ك كان ل بد من فتح 
نافذٍة حقيقية على العالم، وقد تّم ذلك بم�ص���اعدتكم ودعمكم، اأتقدم لكم بال�ص���كر 

على عملكم وم�صاركتكم ودعمكم هذا«.
من جهته اأكد رئي�ش بلدية اإزمير الكبرى تونج �ص���وير اأهمية المهرجان قائاًل: 
»بالإله���ام ال���ذي ن�ص���توحيه م���ن ابن مدينتن���ا و�ص���اعرنا العظي���م هوميرو�ش، نحن 
م�ص���ممون عل���ى الحفاظ عل���ى الثقافة الثرية الت���ي يبلغ عمره���ا 8500 عام، وعلى 
الطبيعة الفريدة والتاريخ القديم لمدينتنا، نريد اأن نجعل اإزمير مركزاً للثقافة 
والف���ن، نعل���م اأن هن���اك عقبات اأمامنا و�صت�ص���تمر ه���ذه العقبات في الظه���ور، لكننا 
�صنوا�ص���ل التغل���ب عل���ى تل���ك العقبات كم���ا فعل هوميرو����ش، لن نبتعد ع���ن هدفنا 
ولو للحظة، اإن كان �ص���يتم اإعادة اإر�ص���اء اأ�ص�ش الأخّوة والديمقراطية في هذا البلد، 

ف�صيكون ذلك نتيجًة لالأعمال الفنية.
الالف���ت ف���ي ه���ذا المهرج���ان ه���و غياب اأع�ص���اء الح���زب الحاك���م ح���زب العدالة 
والتنمية عن هذا المهرجان وكان الح�صور والم�صاركون عموماً من حزب ال�صعب 

ة ومن الي�صار التركي عاّمة.  الجمهوري خا�صّ
ول���د اأوزدمي���ر اإنجه عام 1936 في مر�ص���ين، يوا�ص���ل كتاباته ف���ي جريدة اآيدنلك 
المعار�ص���ة من���ذ 23 ني�ص���ان 2012، ويكتب الآن في �ص���حيفة جمهورييت الي�ص���ارية 
المعار�ص���ة، ُترجمت ق�صائد وكتابات اأوزدمير اإنجه اإلى الألمانية ولغة الت�صوفا�ش 
والبلغاري���ة والهندية والفرن�ص���ية والمجرية والإيطالي���ة والبرتغالية والرومانية 

وال�صربية واليونانية.
ي�صار اأك�صوي )مواليد 1 اآب 1947( �صاعر وموؤرخ وكاتب عمود وكاتب تركي.

منذ عام 1965، عمل اأك�صوي كمرا�صل ثقافي وفني، ومدير ثقافي وفني، وباحث 

وكات���ب زاوية في �ص���حيفة اأك�ص���ام و”تورك يولو” و�ص���حيفة 
اإزمي���ر الديمقراطي���ة و�ص���حيفة يني ع�ص���ر و�ص���حيفة �ص���تار 
و�صحيفة حرييت على التوالي، اإ�صافة اإلى ذلك، اأعد اأك�صوي 
وق���دم البرام���ج التلفزيوني���ة عل���ى قن���اة ين���ي ت���ي ف���ي واإيج���ه 
زمان وهو موؤ�ص����ش مركز اإزمي���ر الدولي لالأبحاث ومجموعة 
اأ�ص���دقاء الف���ن في ت�صي�ص���مي، نظ���راً لإ�ص���هاماته الثقافية في 
اإزمي���ر، فق���د اأُطل���ق ا�ص���مه عل���ى ال�ص���ارع ال���ذي ولد ون�ص���اأ فيه 
وق�ص���ى طفولت���ه في���ه ف���ي منطق���ة كار�ص���ي ياقة وتم ت�ص���مية 
حديقة في منطقة كاراتا�ش با�ص���مه وهو اأ�ص���تاذ محا�ص���ر في 
“تاري���خ الث���ورة” في معهد مبادئ وث���ورات اأتاتورك جامعة 

دوكوز اأيلول.
موالي���د ولي���ة �ص���يوا�ش 1961، يحم���ل درج���ة دكت���وراه بعلم 
الجتماع من معهد العلوم الجتماعية في جامعة مالتبة في 
اإ�ص���تانبول، انخرط بالعمل ال�صيا�ص���ي منذ نهاية ال�صبعينيات، 
وكان له ن�ص���اطات قيادية في الحركات الطالبية ال�صتراكية، 
ت���م اعتقاله بعد انقالب 12 اأيلول 1980، بداأ العمل ال�ص���حفي 
عم���ل  ث���م  وم���ن  ل�ص���حيفة غوناي���دن،  كمرا�ص���ل   ،1985 ع���ام 
مرا�ص���اًل ل�صحف �ص���باح، حريات، غوني�ش، غوندام، واآيدنلك، 
كم���ا كان من بين موؤ�ص�ص���ي مجلة “�ص���وز” وعمل رئي�ش تحري���ر لها، بعد رحلة من 
العم���ل ال�صيا�ص���ي وال�ص���حفي والإعالم���ي قام بتاأ�ص���ي�ش �ص���حيفة اأ ب ج، وتلفزيون 
العدالة والتنمية با�ص���تمرار. وقد تمت  حزب  لعقوبات  يتعّر�ش  بير” الذي  “تال 
ترجمُة كتابين له اإلى العربية ون�ص���ره من الهيئة ال�ص���ورية للكتاب بترجمة اأحمد 
�ص���ليمان الإبراهيم، تّم اعتقاُلُه و�ص���جنه مدة ع�ص���رة اأ�ص���هر �ص���من ت�صفيات القوى 
الي�ص���ارية التي جرت داخل الموؤ�ص�ص���ات المدنية والع�ص���كرية في تركيا تحت ا�ص���م 

ق�صية اأرغناكون، وتّم اإطالق �صراحه بتاريخ 10 اآذار 2014.
اأدوني�ش والجائزة:

ما اأن ا�ص���تلم ال�ص���اعر ال�ص���وري اأدوني�ش جائزة هوميرو�ش الفخرية حتى انهالت 
علي���ه النتق���ادات م���ن كل الجه���ات، اأه���م ه���ذه النتقادات ه���ي كيف يقب���ل اأدوني�ش 

جائزة من دولة معادية ا�صتهدفت بلده �صورية؟
بالمنط���ق اأري���د مناق�ص���ة ه���ذه النقط���ة، دائم���ا كان���ت الت�ص���ريحات الأميركي���ة 
تتمحور حول عبارة “تركيا دولة مهمة يجب عدم تركها لالأتراك”، ودائماً ُينظر 
اإل���ى تركي���ا عل���ى اأنها مخفر متق���ّدم لالإمبريالي���ة العالمية، الغربي���ة والأميركية، 

وهنا يجب تناول هذا المو�صوع على �صقين:
ال�ص���ق الأول اأن اأدوني����ش ل���م ي�ص���تلم الجائزة م���ن النظام الترك���ي الممثل بحزب 
العدال���ة والتنمي���ة، ل ب���ل يمك���ن الق���ول كان هن���اك مقاطع���ة له���ذا المهرجان من 
الحزب الحاكم، وكما نرى المهرجان بمن ح�صر، �صحفيين وكتاب وفنانين وحتى 
اأغاني الأغنيات هي من التيار الي�ص���اري، بل ال�ص���تراكي في تركيا، وهنا تح�صرني 
مقالت���ان جاءت���ا على ل�ص���ان اثنين من اأه���م المثقفين في تركيا؛ ف���ي برنامج “18 
دقيقة” الذي يعر�ص���ه تلفزيون تال بير” الذي يملكه الكاتب مردان ينار داغ، هما 
البروفي�ص���ور الدكت���ور اإم���رة كونجار ال���ذي قال: بع����ش الجوائز تكت�ص���ب اأهميتها 
مين فيها وبع�ص���ها الآخر تكت�ص���ب اأهميتها من اأهمية لجنة  من الأ�ص���خا�ش المكرَّ
مة، اأعتقد اأن هذه الجائزة تكت�ص���ب اأهميتها من اأهمية الأ�ص���خا�ش  التحكيم المكرِّ
مي���ن، ولكنن���ي هنا لن اأن�ص���ى الإ�ص���ارة اإل���ى اأهمية لجنة التحكي���م واأبارك لها  المكرَّ

اختيارها لهذه الأ�صماء العظيمة. 
واأم���ا المقول���ة الثاني���ة فج���اءت في اللق���اء ذاته على ل�ص���ان مردان ين���ارداغ الذي 
ق���ال: �ُص���ررت كثي���راً لأنن���ي تعّرف���ت عل���ى ال�ص���اعر ال�ص���وري اأدوني����ش، وه���و واح���د 
م���ن اأه���م ال�ص���عراء العالميي���ن الذي���ن يعي�ص���ون الي���وم بينن���ا، كن���ُت األ���وم اأدوني����ش 
واأت���رك م�ص���افة بيني وبينه ب�ص���بب �ص���مته حيال م���ا يحدث في بلده �ص���ورية، كيف 
ا�ص���تطاع اأن يبقى �ص���امتاً اأمام تدمير بلده �ص���ورية ذات الح�ص���ارة العريقة على يد 
التنظيم���ات الإرهابي���ة كداع����ش وغيرها، وكنت اأ�ص���تنكر توجيهه بع����ش النتقادات 
للنظام ال�ص���وري وللرئي�ش ب�صار الأ�صد واأقول هل هذا وقتها؟ ومع احتفاظي بهذه 
النتقادات فاإنني اأحترم اأدوني�ش على ثقافته العميقة وكنت م�صروراً بالتعّرف اإليه 
على الرغم من �ص���يق الوقت الذي كان متاحاً لنا، اإذاً توّجه المهرجان والح�ص���ور 

وا�صح وهو يقف اإلى جانب �صورية دولة وجي�صاً وقيادة و�صعباً.
واأم���ا ال�ص���ق الثان���ي، لو نال اأدوني�ش الجائ���زة من اأمي���ركا اأو اأي دولة غربية فهل 
كان���ت �ص���تنهال علي���ه كل تل���ك النتقادات؟ وخا�ص���ة اأن ال���دول الغربية ه���ي الدول 

ال�صتعمارية الحقيقية وتركيا مخفر متقّدم لها.
عل���ى العم���وم يج���ب التميي���ز، كم���ا اأرى، بي���ن ال�ص���عوب والأنظمة ال�صيا�ص���ية من 
جه���ة، والغ���رب التنويري والغرب ال�ص���تعماري من جهة اأخ���رى، تركيا دولة جارة، 
والأنا�ص���ول امتدادنا الح�ص���اري وحو�صنا الح�ص���اري ول يمكن معاداة �صعوبه من 
�ص���ريان ويون���ان واأك���راد واأت���راك وعرب، فهم اأ�ص���قاوؤنا و�ص���ركاوؤنا في بناء ح�ص���ارة 

ال�صرق العظيم.

 مترجم ومتخصص في الشأن التركي

أدونيس 
وجائزة هوميروس

)مهد جديد(

لم اأعد اأرغب، بعودة قطار عَبَر المحّطات كلها ولم يجد بلًدا اأميًنا 
يحّط في اأر�صه..

اأري���د انتظ���ار قط���اٍر اآخ���ر، اأو و�ص���يلة اأخ���رى، تجيد تحدي���د البالد 
الُمطْمئنة!

اأريد تذكرة لجوء اإلى مكان اأ�ص���تطيع فيه اإعادة اإعمار ذاكرتي من 
جديد..

ل اأريد تعوي�ش الأ�صياء التي فقدتها بامتالكها من جديد.
اأريد لعبًة تنا�صب طفولتي بعد اأن  لم تعد ت�صبه الطفولة.

ا، لرجل  اأريد حبًّا جديًدا، اأ�ص���نع مهده بيدي، اأرّتبه كما اأ�ص���اء؛ حبًّ
يختاره عقلي، ويحبه قلبي، ويبدل كفن ما�صّي بف�صتان حا�صره.

رجٍل، يجيد اإعادة تدوير القلوب المنهكة، ونف�ش الغبار المتراكم 
من فوقها.

ل يمل���ك ممح���اة يمحي بها من ُدوِّن في تاريخي قبله، لكنه يعرف 
كيف ي�ص���غلني بتفا�صيل منزلنا ال�ص���غير، عن فتح كتبهم حتى نهاية 

اأعمارنا.
اأريد اأن اأبني بيتي معه، فوق اأر�ش ثابتة، واأختار له اأثاًثا لم تلم�صه 

اأج�صاٌد قبل اأج�صادنا..
اأن اأحتف���ل مع���ه بميالد الحب في قلبي، على اأنه ال�ص���معة الأهّم ل 

الأولى..
ل اأريد اأن يخبرني وح�ص���ب.. عن ده�ص���ته بكثاف���ة اأهدابي، ول عن 
حبه ل�ص���عري المن�ص���دل على ظهري، اأو عن هدايته بنوٍر منبعث من 

وجهي..
ب���ل اأن يخبرني ع���ن انتظاره لنهاية اليوم ك���ي ياأتيني، حاماًل معه 
اأحادي���ث عم���ره كله���ا، ياأتين���ي مثق���اًل بال���كالم والتع���ب، بالنقا�ص���ات 
الت���ي ل ي�ص���تطيع التح���دث به���ا م���ع غي���ري، اأن يحدثن���ي ع���ن الأدب 
والف���ن والمو�ص���يقى والدي���ن وال�صيا�ص���ة، ع���ن الأف���كار التي ت���راوده، 
والمخطط���ات الت���ي ينويه���ا، وعن الفتي���ات اللواتي ل���م يذهبهّن اهلل 
عن���ه اإل لأك���ون اأن���ا م�ص���تقّره، ع���ن خيبات���ه والمراح���ل الت���ي م���ر بها 
اإل���ى حين و�ص���وله لأ�ص���رتنا الدافئة، عن ب�ص���ماته ودمعاته و�ص���كوكه 

ويقينه..
 اأن يخبرني دوًما اأنني �ص���ديقة، �ص���ديقة جًدا، وباإمكاني تاأدية كل 

الأدوار التي يبحث عنها في عالقاته..
اأريد اإعالن ولدتي معه، وكاأّنني لم اأمت قبله.

ل اأريد اإحياء جرحي، مع رجل عرفته م�ص���بًقا،  ولم يت�ص���رف معي 
بما يفعله الرجال، ول روؤية وجه ت�ص���طف اأمامي كل �ص���باح حروفه 
���بة بع�صارة جروحي  ال�ص���وداء، وخذلنه القديم، و�ص���فحاته المخ�صّ

التي اأحدثها م�صبًقا.
ل اأريد..

 تجدي���د عه���د ال�ص���داقة، م���ع َم���ن نق�ص���ه ف���ي اأول عثرة تعر�ص���ت 
ل���ه عالقتن���ا، ول من���ح الثقة لم���ن خانوا ف���ي اأول فر�ص���ة لإبراز قبح 

ع�صالتهم..
اأريد عهًدا اأعقد يمينه باأياٍد تبقى بي�صاء حتى في الخ�صام.

ول���م اأع���د اأنتظ���ر عافيت���ه، واأن���ا اأ�ص���قط كل يوم ف���ي ُحف���ر ذكرياتي 
ال�ص���يئة ب���ه،  بع���د اأن ت���رك الر�ص���ا�ش ندوًب���ا على جدران���ه، ولّطخت 

الدماء حتى مالمح المقيمين به..
اأري���د وطًن���ا، ل���م اأول���د في���ه، لكّن���ي اإن اأقمت ف���ي كنفه، اأ�ص���تطيع اأن 

اأحيا..
ل اأري���د اإ�ص���الح هاتف���ي المعّطل ول ترقيع مالب�ص���ي الممزقة ول 

جمع فتات فنجاني المك�صور..
ا، الجه���د ال���ذي اأبذل���ه ف���ي �ص���بيل التم�ص���ك باأطراف  يتعبن���ي ج���دًّ
المالب����ش، والبق���اء ف���ي اأماكن ل���م اأعد اأ�ص���تطيع ال�ص���باحة في بركة 

دموعي بها..
يتعبني غرقي القديم، اأحتاج النجاة!

يتعبن���ي اأن اأ�ص���ع لبن���ة واحدة في بناء هدرت �ص���نين من عمري في 
بنائه م�صبًقا ثم ُهدم اأمام عيني، وفوق روحي!

ا موؤلًما، ب�صبب خطاأ قمُت بتكراره مرة اأخرى.. اأن يراود قلبي نب�صً
اأن اأقابل خذلًنا اآخر لأّن حَذًرا كان علي اتخاذه ولم اأفعل..
اأن اأكون طرًفا في ليلة جديدة اأتمنى األ اأ�صتيقظ بعدها..

اأريد البراءة من اأّي حزن لحق قد ي�صيب روحي..
اأريد عناًقا اأ�صتقبل به العمر الجديد الذي قررته..

لم يعد يغريني ال�صتئناف، اأريد البداية من جديد!
البداية وح�صب!

نادي أصدقاء اتحاد الكتاب
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أخبار و نشاطات م، أما الثقافة فُتنور، تحتاج األولى إلى تعلم، أما 
ِّ
عل

ُ
الحضارة ت

الثانية فتحتاج إلى تأمل. 

الّدكتور قا�سم القحطانّي:
برعاية الّرفيق رائد الغ�ص���بان ع�ص���و الّلجنة المركزّية 
دي���ر  ف���رع  – اأمي���ن  ال�ص���تراكّي  العرب���ّي  البع���ث  لح���زب 
ال���ّزور دع���ا فرع دير ال���ّزور لّتح���اد الكّتاب الع���رب جمهور 
المثّقفي���ن ف���ي محافظ���ة دي���ر ال���ّزور اإل���ى ح�ص���ور لق���اء 
تعريفه���م  بغي���َة  العرب���ّي((،  الق���راءة  تح���ّدي  ))م�ص���روع 
بالم�ص���روع، وتكري���م الفائزي���ن ف���ي الّت�ص���فيات الّنهائّي���ة 
عل���ى م�ص���توى المحافظ���ة، وذلك ي���وم الخمي����ش ال�موافق 
23 حزي���ران 2022م ال�ّص���اعة الّثامنة ف���ي مقّر فرع الّتحاد 

الكائن في مدر�صة الإعداد الحزبّي.
قاع���ة  كان���ت  م�ص���اًء  الّثامن���ة  ال�ّص���اعة  تم���ام  وف���ي 
المحا�ص���رات ق���د امت���الأت باأ�ص���دقاء الّتح���اد، وبح�ص���ور 
���الح ع�ص���و قي���ادة ف���رع ح���زب البعث  الّرفي���ق جدع���ان ال�صّ
العرب���ّي ال�ص���تراكّي )ممّث���اًل ع���ن اأمين الف���رع(، والّرفيق 
ماجد �صليمان رئي�ش مكتب الّتنظيم الفرعّي، ابتداأ الّلقاء 
بترحي���ب رئي����ش ف���رع دي���ر ال���ّزور لّتح���اد الكّت���اب الع���رب 
الّدكت���ور عدنان عوّيد بالجميع، ثّم عّرف بتحّدي القراءة 
العرب���ّي، وهو اأكبر م�ص���روع عربّي اأطلقه محّمد بن را�ص���د 
اآل مكت���وم، نائ���ب رئي�ش دول���ة الإمارات العربّي���ة المّتحدة 
رئي����ش مجل�ش ال���وزراء حاكم دبي، لت�ص���جيع القراءة لدى 
الّط���اّلب ف���ي العال���م العربّي عب���ر التزام اأكثر م���ن مليون 
طالب بالم�ص���اركة بقراءة خم�ص���ين مليون كتاب خالل كّل 

عاّم درا�صّي.
ث���ّم عر����ش د. عوّيد روؤية الم�ص���روع ور�ص���الته واأهدافه، 
فكان���ت الّروؤي���ة – كما بّين عوّي���د – ))غر�ش حّب القراءة 
���غار ه���و غر����ش لأ�ص����ش الّتق���ّدم والّتف���ّوق  ف���ي نفو����ش ال�صّ

لبلداننا((.
اأما الّر�صالة فهي اإحداث نه�صة في القراءة عبر و�صول 
مب���ادرة »تح���ّدي الق���راءة العرب���ّي« اإلى جمي���ع الّطلبة في 
مدار����ش وجامعات الوطن العربّي، �ص���املًة اأبناء الجاليات 

العربّي���ة في ال���ّدول الأجنبّية، ومتعّلمي الّلغة العربّية من 
الّناطقين بغيرها.

اأهداف���ه  ببي���ان  الم�ص���روع  ع���ن  حديث���ه  عوّي���د  وخت���م 
الإ�صتراتيجّية، وهي:

تنمي���ة الوع���ي الع���اّم بواق���ع الق���راءة العربّي، و�ص���رورة 
الرتقاء به لأخذ موقع متقّدم عالمّياً.

تعزي���ز الح����ّش الوطن���ّي وال�ّص���عور بالنتم���اء لم�ص���تقبل 
م�صترك.

ن�صر قيم الّت�صامح والعتدال وقبول الآخر.
تكوين جيل من المتمّيزي���ن والمبدعين القادرين على 

البتكار في جميع المجالت.
تقديم اأنموذج متكامل قائم على اأ�ص����ش علمّية لت�صجيع 

م�صروعات ذات طاَبع مماثل في الوطن العربّي.
تن�ص���يط حرك���ة الّتاألي���ف والّترجمة والّطباعة والّن�ص���ر، 

بما يثري مكتبة الّن�شء العربّي.
اإث���راء البيئ���ة الّثقافّي���ة ف���ي المدار�ش والجامع���ات، بما 

يدعم تطوير الحوار البّناء.
ودع���ا د. عوّي���د بع���د ذلك كالًّ م���ن ال�ّص���ادة: محّمد فاتح 
الع�ّص���اوي المن�ّص���ق ال���وزارّي للم�ص���روع، ومحّم���د العّفا�ش 
رئي����ش دائرة البحوث في مديري���ة الّتربية، ومحّمد اأمين 

الح�صن موّجه الّلغة العربّية، للحديث عن الم�صروع. 
بداأ الحديث الّرفيق محّمد فاتح الع�ّص���اوي ع�ص���و قيادة 
ف���رع اّتح���اد �ص���بيبة الّثورة والمن�ّص���ق ال���وزارّي للم�ص���روع، 
فعّرف بالم�ص���روع وبطبيعة الم�ص���اركة بين اّتحاد ال�ّصبيبة 
ومديرّية الّتربية، وفق خّطة عمل م�صتركة بين الّطرفين 

لتنفيذها على اأر�ش الواقع.
ثّم تحّدث الأ�صتاذ محّمد العّفا�ش رئي�ش دائرة البحوث 
ف���ي مديرّي���ة الّتربية، عن الخط���وات الّتنفيذّي���ة للخّطة، 

ومراحل تنفيذها.
وخت���م الحدي���ث ع���ن الم�ص���روع الأ�ص���تاذ محّم���د اأمي���ن 

���عوبات  الح�ص���ن موّجه الّلغة العربّية، ببيان العقبات وال�صّ
اّلتي واجهت القائمين على الّتنفيذ.

وكان خت���ام الّلق���اء بتقدي���م د. عوّي���د بطاق���ات ال�ّص���كر 
والّتقدير اإلى كلٍّ من:

رئي����ش ف���رع دي���ر ال���ّزور لّتح���اد �ص���بيبة الّث���ورة الّرفيق 
محّمد حامد العبد اهلل.

ال�ّصّيد مدير الّتربية بدير الّزور جا�صم الفريح.
ع�ص���و قي���ادة ف���رع اّتحاد �ص���بيبة الّث���ورة الّرفي���ق محّمد 

فاتح الع�ّصاوي )المن�ّصق الوزارّي(.
رئي����ش دائ���رة البح���وث ف���ي مديرّي���ة الّتربي���ة الأ�ص���تاذ 

محّمد العّفا�ش )ع�صو لجنة الّتحكيم(.
موّج���ه الّلغ���ة العربّي���ة الأ�ص���تاذ محّم���د اأمي���ن الح�ص���ن 

)ع�صو لجنة الّتحكيم(.
ع�ص���و اّتح���اد الكّتاب الع���رب الّدكتور قا�ص���م القحطانّي 

)ع�صو لجنة الّتحكيم(.
كم���ا قّدم د. عوّيد بطاقات تهنئ���ة ومجموعة من الكتب 
هدّيًة اإلى اأبطال الّتحّدي على م�صتوى المحافظة، وهم:

الّطالبة يقين جميدة.
الّطالبة �صحى جنيد.

الّطالبة رحمة ال�ّصّيد طه.
الّطالب كريم الّدين الكّمور.

الّطالبة لين ال�ّصطم.
وف���ي الخت���ام بّي���ن د. عوّيد قيم���ة هذا الّلق���اء ودوره في 
تعزي���ز العالق���ات الّثقافّية بي���ن الجهات المهتّمة بال�ّص���اأن 
الّثقاف���ي – الّترب���وّي – الّتعليمّي، واأّك���د دور اّتحاد الكّتاب 
الع���رب وا�ص���طالعه بتبّن���ي مث���ل ه���ذا الّن�ص���اط، ثّم �ص���كر 
الم�ص���اركين والح�ص���ور، ووّدعهم على اأم���ل الّلقاء بهم في 

ن�صاط جديد في فرع دير الّزور لّتحاد الكّتاب العرب.

تنظم موؤ�ص�ص���ة �ص���لطان بن عل���ي العوي�ش الثقافية 
بالتع���اون المجل����ش الأعل���ى للثقافة بم�ص���ر الملتقى 
الدول���ي »جابر ع�ص���فور.. الإنج���از والتنوير«، خالل 
يوم���ي 26 و27 يوني���و 2022 بمق���ر المجل����ش الأعل���ى 
نق���اد  م���ن  نخب���ة  بم�ص���اركة  القاه���رة،  ف���ي  للثقاف���ة 

ومفكرين ومبدعين من خم�ش ع�صرة دولة عربية.
وذل���ك في اإطار حر�ش الموؤ�ص�ص���تين على الحتفاء 
بالرم���وز الفكري���ة والثقافية التي اأث���رت في الحركة 
الثقافي���ة ف���ي الوط���ن العرب���ي وم���ن بينه���م الناق���د 
الراح���ل الدكت���ور جاب���ر ع�ص���فور لعر����ش ج���زء م���ن 
اإ�ص���هاماته ف���ي الحق���ل الثقاف���ي وط���رح روؤى لكيفية 

ال�صتفادة من منجزه الفكري.
تفتتح الموؤتمر وزيرة الثقافة الم�ص���رية الدكتورة 
اإينا����ش عب���د الدايم �ص���باح ي���وم الح���د 26 يونيو كما 
تلقى في حفل الفتتاح كلمات لموؤ�ص�صات و�صخ�صيات 
وكلم���ة  الراح���ل  لأ�ص���رة  كلم���ة  وكذل���ك  ثقافي���ة 
الم�صاركين وكلمة للمجل�ش الأعلى للثقافة وجامعة 

القاهرة وكلمة موؤ�ص�صة العوي�ش الثقافية.
ويت�ص���من الملتق���ى ع���دداً م���ن المح���اور الرئي�ص���ة 
وور�ش العمل وال�ص���هادات؛ بم�صاركة نخبة كبيرة من 
النقاد والمبدعين وال�صيا�ص���يين من اأ�ص���دقاء العالم 
الراح���ل الجلي���ل وتالمذت���ه ومحبي���ه م���ن 14 دول���ة 
عربية: ليبيا/ العراق/ تون�ش/ الجزائر / ال�صودان/ 
المغ���رب/ لبن���ان/ البحري���ن/ الكوي���ت / الإم���ارات/ 

ال�صعودية/ �صورية/ فل�صطين وم�صر.
تنطل���ق فعالي���ات الملتقى ف���ي تمام الثانية ع�ص���رة 
م���ن ظهر يوم الأحد 26 وت�ص���تمر لغاي���ة يوم الثنين 
27 يوني���و بمق���ر المجل����ش الأعل���ى للثقاف���ة، تناق����ش 
خاللهما المو�صوعات التالية )جابر ع�صفور اأ�صتاًذا 
وناق���ًدا - جاب���ر ع�ص���فور وق�ص���ايا التنوي���ر - جاب���ر 

ع�ص���فور رائًدا م���ن رواد الثقاف���ة العربية »�ص���هادات« 
- جاب���ر ع�ص���فور وموؤ�ص�ص���ات العم���ل الثقافي - جابر 
الثقاف���ي  الم�ص���روع   - الترجم���ة  وق�ص���ايا  ع�ص���فور 

لجابر ع�صفور »حلقة نقا�صية«.
ويناق����ش تل���ك المح���اور كل م���ن: زه���ور ك���رام – 
محم���د   – النعم���ان  ط���ارق   – المبخ���وت  �ص���كري 
بدوي –عبد العزيز ال�ص���بيل � ح�ص���ن مدن – �ص���عبان 
يو�صف -نبيل �صليمان – نبيل عبد الفتاح – وا�صيني 
الأعرج – نا�ص���ر الظاهري � ح�ص���ين حمودة – خليل 
النعيم���ي- �ص���ريف الجي���ار – عب���د الرحي���م عالم – 
فخ���ري كري���م – ف���وزي الح���داد – محم���د عفيف���ي 
- نبيل حداد - محمد �صابر عرب - � اأمين الزاوي – 
اأن���ور مغي���ث – ثائر ديب – م���كارم الغمري– محمد 
�ص���اهين � بن�ص���الم حمي����ش – خال���د زي���ادة – طال���ب 
الم�ص���ري  – �ص���عيد  غ���ازي  اأب���و  – عم���اد  الرفاع���ي 
�ص���مير -  – ر�ص���ا  اأحم���د مجاه���د -خي���ري دوم���ة   - 
عبد الرحيم الكردي – فريدريك معتوق – مجذوب 

عيدرو�ش – ه�صام زغلول – حلمي النمنم.
كم���ا ي�ص���احب الملتق���ى معر����ش للكتاب بم�ص���اركة 
الم�ص���رية  الثقاف���ة  ل���وزارة  التابع���ة  الن�ص���ر  هيئ���ات 
وبع�ش دور الن�ص���ر الخا�ص���ة يت�ص���من بع�ش موؤلفات 

الدكتور جابر ع�صفور والأعمال ال�صادرة عنه.
وتاأت���ي هذه الندوة في اإط���ار الندوات التي تنظمها 
الموؤ�ص�ص���ة بالتعاون مع موؤ�ص�ص���ات مماثلة حيث �صبق 
للموؤ�ص�ص���ة ان نظمت ندوة ع���ن الترجمة في القاهرة 
بالتعاون مع المجل�ش القومي للترجمة وملتقى عن 
الأم���ن الثقاف���ي العرب���ي بالتع���اون مع موؤ�ص�ص���ة عبد 
الحمي���د �ص���ومان ف���ي الأردن والعدي���د م���ن الن���دوات 

والملتقيات الأخرى.

فرع دير الّزور الّتحاد الكّتاب العرب يحتفي بأبطال تحّدي القراءة العربّي

مؤسسة العويس والمجلس األعلى للثقافة 
ينظمان ملتقى دوليًا عن جابر عصفور في القاهرة 

26 و27 يونيو الجاري

اأق���ام ف���رع ريف دم�ص���ق لتح���اد الكّتاب العرب في ي���وم الأحد 2022/06/19 محا�ص���رة 
بعن���وان )ازدواجي���ة المثق���ف بي���ن التنظي���ر والأداء( قدمه���ا الدكت���ور عاط���ف البطر�ش 
���ل ببع�ش العنونات الفرعية؛ وهي خيارات المثقف، واأمرا�ش المثقف، وجدل  وقد ف�صّ

الثقافي وال�صيا�صي.
اأ � ابتداأ المحا�ص���رة بتعريف الثقافة والمثقف، م�ص���يراً اإلى اأن المثقف هو من يمتلك 
مجموع���ة م���ن المع���ارف والمعلومات المت�ص���قة والمتكامل���ة التي تخول���ه لالإجابة عن 
الأ�ص���ئلة الت���ي تطرحها عليه الحياة ثم المجتم���ع، والمثقف - من وجهة نظره - معني 

بنقد الأو�صاع الراهنة، بغية تحريك الركود وك�صر الرتابة.
وق���د ي�ص���دم الواق���ع المثقف لأن���ه يختلف ع���ن الأوه���ام والتحليالت والأح���الم التي 
يعي�ص���ها اأو يحلم بها وبتحقيقها. وربما يعي�ش المثقف حالة ان�ص���طار بين واقع يرتهن 

اإليه )واأناه( الدنيا المجتمعية، وبين اأناه العليا المثالية والحلم.
 اأما المثقف الر�صول فهو الذي ينا�صل من اأجل الق�صايا الجمعية، ويدرك اأنه �صوف 
يدفع الثمن وهذا المثقف منغم�ش في ق�ص���ايا مجتمعه، وهو اأكثر قدرة على اإدراك ما 

يحيُق بالمجتمع من م�صكالت واأزمات.
اأما في مو�ص���وع المثقف وال�صيا�ص���ي فاأ�ص���ار الباحث اإلى اأن احتياج المثقف لل�صيا�صي 

هو احتياج �صرورة، كما اأن احتياج ال�صيا�صي للمثقف احتياج �صرورة اأي�صاً. 
كما تحدث عن اأمرا�ش المثقفين من مثل:

اأوًل - ت�صخم الذات وتعاليها على الآخرين. 
 ثاني���اً - ان�ص���طار المثقف بين المثال والواقع؛ فه���و يفّكر بطريقة، ويعي�ش بطريقة، 

ويكتب بطريقة غيرها. 
 ثالثاً - ت�صّوه المثقف؛ ويتم ذلك بعد تعر�صه لالنك�صار اأو الخيبة، وانك�صار الأحالم. 
رابع���اً - انتهازي���ة المثق���ف وتاأت���ي ه���ذه الخ�صي�ص���ة م���ن خ���الل ق���درة المثق���ف عل���ى 
الت�صويغ.. وقدرته على التلّون اأمام الحالت الجديدة، وعدم ثبات مواقفه ما يوؤدي اإلى 

نوع من عدم التطابق بين قوله وفعله.
ثم���ة الكثي���ر م���ن المداخ���الت والأ�ص���ئلة الت���ي قدمه���ا مجموع���ٌة م���ن الح�ص���ور م���ن 
مث���ل خ�ص���ر الماغوط، اأنور رعد، �صو�ص���ن بطر����ش، جهاد الأحمدية، عطا اهلل ال�ص���وفي، 

والأ�صتاذ ممدوح منهال الغ�صبان، وجابرييل ال�صامي، ومكنى اأبو ربيع.... وغيرهم 
وق���د ان�ص���ّبت المداخ���الت ح���ول العالق���ة بي���ن المثق���ف وال�صيا�ص���ي ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي، 
وتبّن���ي بع����ش المثقفي���ن ثقافة ديني���ة غير واعي���ة توؤدي اإلى التع�ص���ب وع���دم النفتاح، 
وع���ن تب���ّدل مواق���ف المثقفي���ن وع���ن ازدواجي���ة ه���ذه المواق���ف، وحاج���ة المثق���ف اإلى 
الحري���ة والديمقراطي���ة. وقد اأج���اب الدكتور بطر�ش ب�ص���كل اإجمالي عن تلك الأ�ص���ئلة 
والمداخ���الت، وخت���م ب�ص���وؤال جوه���ري: كيف يمكن ك�ص���ر حلق���ة الخالف بي���ن المثقف 

وال�صيا�صي؟

رئي�س فرع الريف التحاد الكتاب العرب
 الدكتور غ�سان غنيم

محاضرة 
بعنوان )ازدواجية المثقف بين 

التنظير واألداء(

�ص���من �صل�ص���لة ال�ص���عر م���ن اإ�ص���دارات 

اتح���اد الكتاب الع���رب �ص���در بالتعاون مع 

دار �ص���ويد ديوان جديد لالأديب جابر اأبو 

ح�صين حمل عنوان “ثغر ال�صماء«.

ي�ص���م الديوان مجموعة من الق�ص���ائد 

التي “اأخرجت مكنونها وجمالها في برد 

ه���ذا الك���ون واألق���ت ف���وق اأكت���اف المدينة 

�صالها”.

ق�ص���ائد فيه���ا في����ش م���ن روح ت�ص���امت 

على الجروح وعانقت خيوط ال�صم�ش في 

بوح عطره نجيع مقد�ش من حب وع�ص���ق 

ووطن و�صهادة...

�ص���من �صل�ص���لة الرواي���ة من اإ�ص���دارات 

اتح���اد الكت���اب الع���رب �ص���درت بالتع���اون 

مع دار �صويد رواية جديدة لالأديب مازن 

هنيدي �صقير حملت عنوان “الحقيقة ل 

تحمل وجهاً اآخر«.

ت�ص���ّج الرواية بال�صخ�صيات والأحداث 

والخ���وف  الزم���ن  م���ع  وال�ص���راعات 

النا�ص���ع،  ب�ص���كلها  الحقيق���ة   ومواجه���ة 

للح���ب  طي���ف  �ص���فحاتها  بي���ن  ويل���وح 

وهواج����ش للفق���د والح�ص���رة والن���دم من 

خ���الل مت���ن روائ���ي ي���كاد يك���ون متكام���ل 

الت�ص���ويق  حوامله���ا  وحبك���ة  الأبع���اد 

والالمتوق���ع ت�ص���د الق���ارئ حتى ال�ص���طر 

الأخير من الرواية.

�ص���من �صل�ص���لة ال�ص���عر م���ن اإ�ص���دارات 

بالتع���اون  �ص���در  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد 

لالأدي���ب  جدي���د  دي���وان  �ص���ويد  دار  م���ع 

ف���وزي ال�ص���نيور حمل عن���وان “لكي يفوح 

اليا�صمين«.

الق�ص���ائد  م���ن  باق���ة  الدي���وان  ف���ي 

المتنوع���ة في ال�ص���كل والم�ص���مون، تهيم 

بي���ن اأبياته���ا وم�ص���ات روحاني���ة نوراني���ة 

تراوح بين ثنائيات الحزن والفرح والأمل 

والياأ����ش، وتنير كلماتها قناديل �ص���حكات 

خطه���ا فوزي ال�ص���نيور بخي���وط من غيم 

يراود خيوط الفجر.

ثغر 
السماء

الحقيقة ال تحمل 
وجهًا آخر

لكي يفوح 
الياسمين
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 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 
alesboa2016@hotmail.com

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي:

الحجة1443هـ

العدد:    »1780« األحد2022/7/3م- 4 ذو 

مدين���ًة  حم����ش  كان���ت   1942 ع���ام  ف���ي 
عامرًة بالميما�ش والعا�صي واأ�صرحِة كبار 
ال�ص���حابة والقادة وال�ص���عراء ف���ي تاريخنا 
العربي.. حم����شُ التي تّتِقُد وردًة في قلب 
�ص���ورية.. وردًة يانع���َة الأل���وان والعط���ور.. 
ومدينًة ت�صكنها الريُح وال�صحو والمباهج 
وكل ق�ص���ايا الحي���اة.. وت�ص���تطيع حم����ش 
دائم���اً ����� كما مدن �ص���ورية �� اأن تبق���ى لوؤلوؤًة 
على ِجيد الزمِن ت�ص���يُء لل�ص���ائرين اإليها 
اأذُرَع حاراته���ا  وَتْفَت���ُح  دروَبه���م..  وحوله���ا 
وجهاته���ا لكّل ق���ادٍم ُيريُد اأن يغت�ص���َل بماء 

المعرفِة والمودة وال�صالم والقيم العليا.
ده���ات من زواي���ا الزمن ُول���د وفي ع���ام 1942 باحثنا  ف���ي تل���ك الرُّ
وكاتبن���ا ومحامين���ا وفنانن���ا المحتفى به ف���ي هذه الزاوي���ة العزيز 

في�صل الجردي..
الذي عمل ع�صرين عاماً في التعليم وثالثين عاماً في المحاماة، 
يهوى الأدب والفن الت�صكيلي، اأقام و�صارك في عدة معار�ش للر�صم 
والنح���ت، متّي���م بالتاري���خ، عا�ص���ق للتراث والآثار، �ص���درت له �ص���ت 

روايات هي:
)ه���ارب من الأ�ص���ر �� الأميرة ����� خيام عجيلو �� م���الذ الآلهة �� جراح 

غزة �� جوليا(.
قيد الطباعة:

)اإلى موؤاب �� هذيان هارب من الأ�صر �� �صور اليا�صمين(.
كان ع�صواً في مجل�ش فرع اإدارة جمعية العاديات بحم�ش ورئي�صاً 

لمجل�ش اإدارتها.
ع�صو في رابطة الخريجين الجامعيين بحم�ش

ع�صو في الجمعية التاريخية بحم�ش
ع�صو اتحاد الكّت��اب العرب في فرع حم�ش

كتب عن اأعماله عدد من النقاد والأدباء منهم:
عب���د الكري���م الناع���م وفرا����ش ال�ص���واح والدكتور ن�ص���ال ال�ص���الح 
و�ص���امر ال�ص���مالي وعلي ال�ص���يرفي و�ص���عالن بيطار واإ�ص���بر با�صيل 
وعي�ص���ى الإ�ص���ماعيل واأحم���د المعل���م والدكتور نزيه بدور و�ص���لوى 
الديب ونبيه الح�ص���ن وحنان �ص���ويد وخديجة الح�صن وهذه بع�ش 

كتاباتهم نوجز منها ما يلي:
كت���ب الباحث فرا�ش ال�ص���واح في مقدم���ة رواية )مالذ الآلهة( ما 

يلي:
»خب���ا وه���ج الرواي���ة التاريخي���ة تدريجي���اً خ���الل الن�ص���ف الثاني 
م���ن الق���رن الع�ص���رين، ول ن���كاد نعث���ر الآن عل���ى اأث���ر ل���ه، الروائي 
في�ص���ل الج���ردي يح���اول اإع���ادة الأل���ق اإل���ى الرواي���ة التاريخية في 
عمل���ه الجي���د، الذي يبعث مرحلة مهمة من تاريخ ال�ّص���رق القديم 
وق���د ب���ذل جهداً م�ص���كوراً ف���ي العتم���اد عل���ى الوثائ���ق التاريخية، 
والن�ص���و�ش الطق�ص���ية والميثولوجية القديمة، فجم���ع عمله بين 

المتعة الأدبية والفائدة العميقة«.
وج���اء في مقال الناقد علي ال�ص���يرفي في �ص���حيفة العروبة عن 

رواية )الهارب من الأ�صر( ما يلي:
»ويوؤك���د لن���ا الكات���ب اأن ال�ص���رد الو�ص���في ال���ذي �ص���ار نح���و خل���ق 
مفاهي���م م�ص���تركة بي���ن يو�ص���ف واأحمد ربم���ا تهب الإن�ص���ان حّريته 
وتخرجه من عبودية ال�صلطة والأنظمة /فيو�صف/ يرف�ش اأن يقع 
ف���ي عبودية ت�ص���لبه الق���درة على فعل الخير ول ير�ص���ى اأن ي�ص���بح 
عب���داً قا�ص���راً عن تمييز الخير من ال�ص���ر ورف�ص���ه تف�ص���يل ما هو 

�ص���ار على ما هو نافع، لأنه وجد نف�صه اأ�صيراً 
مرتي���ن، عندم���ا هاج���ر اإل���ى اإ�ص���رائيل �ص���ار 
اأ�صيراً، وعندما اأ�صبح �صّجاناً تحّول اإلى اأ�صير 
غ�ص���باً عن���ه ������ يعي����ش ف���ي مم���رات الزنزانات 

يتنف�ش العفن والرطوبة والآهات«.
ويكت���ب الدكتور الناقد ن�ص���ال ال�ص���الح في 

مقدمة رواية )الأميرة( ما يلي:
»وبع���د فاإّن ه���ذه الرواي���ة )الأمي���رة( جداٌر 
ثاٍن را�صٌخ في عمارة في�صل الجردي الّروائية 
وه���ي م���ع �ص���ابقتها »هارب م���ن الأ�ص���ر« تقدم 
اأكثر من اإ�ص���ارة اإلى مبدع مت���اأنٍّ تبدو الكتابة 
بالن�ص���بة اإلي���ه فع���ل تنوي���ر وتطهير ولي�ص���ت 

فعل ح�صور اأو ترميم لذات مثخنة بالهزائم والنك�صارات«.
وانبرت ال�ّص���اعرة خديجة الح�ص���ن لتقول ف���ي مقالها في جريدة 
الأ�ص���بوع الأدب���ي ال�ص���ورية ع���ن رواي���ة )جولي���ا( للكات���ب في�ص���ل 

الجردي:
»يق���ّدم الأح���داث من خالل �ص���رد ر�ص���يق قوي و�ص���ور فّني���ة كّلية 
تعك�ش مهارته ال�صخ�صية في الفن الت�صكيلي كما الأدبي، من خالل 
الح���وار، كالمحادث���ة الت���ي جرت بين جوليا و�ص���بتيم ف���ي طاحونة 
المدينة التي تقع في ب�صتان �صم�صغرام والتي انتهت ب�صرب موعد 
بعد �صهر واحد، يختبر فيه كل منهما م�صاعره ويخ�صعها للتجربة 

على منهج �صقراط«.
ويقول الأديب الدكتور نزيه ّبدور:

»اإن رواي���ة جولي���ا لفي�ص���ل الجردي جعلتني اأ�صتح�ص���ر مجموعة 
م���ن الرواي���ات التاريخية التي ُتعد من اأ�ص���عب اأن���واع الروايات لما 
���ة ف���ي  تحتاج���ه م���ن معرف���ة مو�ص���وعية بالتاري���خ، وموهب���ة خا�صّ
التحلي���ل وبن���اء النتائ���ج، مث���ل عزازيل، النبطي، �ص���يفرة دافن�ص���ي، 
رواي���ة جولي���ا ل تق���ل وهج���اً اأدبي���اً وم�ص���داقية تاريخي���ة ع���ن تلك 

الروايات«.
وق���د زاره وفٌد من اتح���اد الكّت��اب العرب ومن فرع حم�ش لتحاد 
الكّت�����اب وع���دٌد م���ن اأدباء حم�ش في الأ�ص���هر الأولى م���ن هذا العام 
لالطمئن���ان عل���ى �ص���حته والحدي���ث الطي���ب مع���ه ح���ول حيثي���ات 
كتاب���ة الرواي���ة وهواي���ة الفّن الت�ص���كيلي وما ي�ص���ّكُله ه���ذا الفن من 
فنا اإلى  اأ�صرته  روؤًى �ص���رورية في حياتنا المعرفية، وَح�َصل اأن تعرَّ
الكريمة التي يعي�ش معها حيث بلغ الثمانين من العمر وهو يرُفل 
بالحيوي���ة وال���دفء وتجرب���ة الحي���اة الغام���رة البادية عل���ى محياه 

وفي جميع اأطراف اأحاديثه..
���ُر الن�ص���اطات  وم���ا زال ����� وبم���ا ُيتيح ل���ه الوقت والظ���روف �� َيْح�صَ
كل  رغ���م  حم����ش  مدين���ُة  به���ا  تتمي���ز  الت���ي  المختلف���ة  الثقافي���ة 

الظروف..
وح���ول روايت���ه )ه���ارٌب م���ن الأ�ص���ر( فق���د اأنج���ز الأ�ص���تاذ في�ص���ل 
جزءين اآخرين لإكمال الفكرة الأ�صا�صية التي قامت عليها الرواية 

في بداية كتابتها..
ويمكنن���ا ف���ي ه���ذه الُعجال���ة اأن ُن�ص���ير اإل���ى رواي���ٍة له قي���د الطبع 
عنواُنه���ا )�ص���ور اليا�ص���مين( اأَنَّ اأحداَثها جرت في جمهورية م�ص���ر 
العربي���ة وتتح���دث ع���ن تاري���خ تاأ�ص���ي�ش وتكوي���ن الآثار ف���ي معظم 

مناطق م�صر.
نتمنى لأديبنا ومحامينا الكريم اأن يم�صي كامل الوقت بال�صحِة 

والعافيِة والأمان وال�صالم والعطاء.

فيصل الجردي


