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االفتتاحية

�أعتقد جازم ًا �أن النظام الأخالقي الثقافي محكوم بمهمات �أ�سا�سية ،ترتبط بالمجتمع واالرتقاء
الموجهُ الأ�سا�سي
به وتحقيق النه�ضة المن�شودة ،وال ّثقافة لها دور �أ�سا�سي في هذا ،فهي الحاكم وهي
ّ
ل��كل فع��ل خ ّالق تنوي��ري ،وهذا يتحق��ق �إذا ما كان��ت الثقافة ح ّية قو ّي��ة فاعلة ،ف�إذا �ض�� ُعف نظام
ال�سلوكية» دون اعتبار
القيم والأخالق وذبلت ال ّثقافة ،يغدو �أ�سا�س التعامل هو « :تحقيق ال ّرغبات ّ
للجماع��ة و�س�لامتها ،و دون مراع��اة لم�س��تقبل المجتم��ع وكيف ينبغ��ي �أن يك��ون .وعندما ينحرف
المثق��ف ع��ن مبادئه ويتخلى عن منظوم��ة الأخالق التي من واجبه الدفاع عنه��ا ،ي�صبح لزام ًا على
المجتم��ع �أن ينبري للوقوف في وجه��ه ومحا�سبته ،لأن
وحافظ
المجتم��ع ينظ��ر �إل��ى المثق��ف كمداف��ع عن��ه،
ٍ
لوج��وده الح�ض��اري ،بينم��ا ال يحف��ل _المجتم��ع_
بتغ ّي��ر مواق��ف ال�سيا�سيين ،والب��دّ من الإ�ش��ارة؛ �إلى �أن
الثقاف��ة عل��ى الم�ستوى الف��ردي ،ال ترتب��ط بال�شهرة،
�أو بالإنت��اج الإبداع��ي ،ب��ل ترتب��ط بالمعرف��ة ،حي��ث
�إن الإلم��ام بموا�ضي��ع عدي��دة ،واالن�سج��ام الأخالق��ي
والحر���ص عل��ى الم�صلح��ة الوطني��ة العلي��ا ،والوقوف
بأمس الحاجة إلى
ّ
إننا
ف��ي وجه �أعداء الوطن� ،سيجعل م��ن الفرد مثقف ًا ،حتى
المثقف النهضوي التنويري
و�إن ل��م يقدّ م منتج ًاّ .
أهم الكوارث في الم�شهد
ولعل م��ن � ّ
الثقاف��ي ومن �أه��م الأمرا�ض التي يعان��ي منها القائمون
الحقيقي ،المثقف الذي
على العم��ل الثقاف��ي ،الن��زوع الم�ستم ّر نح��و الفردية.
اليكره ،واليحقد ،واليحاول
وه��ذا عائد في المق��ام الأول �إلى حال��ة مر�ضية يعاني
اإلطاحة بوجهات نظر اآلخرين
منه��ا ه��ذا «المثق��ف النخب��وي النرج�س��ي المت�ضخ��م»
ليقينه �أن هذا الموقع الذي ي�شغله هو بمثابة المزرعة
فكريا
ً
المختلفين معه
الت��ي ورثها عن �آبائه و�أجداده ،حي��ث �إنه ال ير�ضى عن
وثقافيا
ً
�ش��يء وال حتى ع��ن نف�سه ،فيبق��ى وحيد ًا ي��دور ويدور
ح��ول نف�س��ه ،ولأن طموحه اقت�صر عل��ى من�صبه؛ يقف
عند حد النقد للموجود فقط ،فتتال�شى الم�شاريع التي كان ب�إمكانه العمل عليها وتحقيق االرتقاء من
خالله��ا ،لأن الم�شاريع الثقافية والمعرفية_ التي تنه�ض بالواقع وتن�سف كل ما من �ش�أنه �أن يذهب
بالثقاف��ة والمعرف��ة �إلى غياهب الجه��ل التاريخي _ هي التي تط ّور المجتم��ع وتنه�ض بالثقافة ،ال
الأعم��ال الفردي��ة التي من �سماتها النقد الم�ستمر والممل مع �صمت عن البدائل ،فال�ساحة الثقافية
يتخ�ص�ص في النقد المطلق� ،أو ال�شعر� ،أو الدرا�سة والم�سرح،
واالجتماعية اليوم لي�ست بحاجة لمن
ّ
قدْ َر حاجتها �إلى م�شاريع ح ّية وبدائل واقعية.
من هنا �أجد �أن على المثقف  -ولكي يكون عملي ًا وواقعي ًا �أكثر – �أن يتح ّول من �أ�سلوب العمل الفردي
ال��ذي يتوقف عند حدود النقد� ،إل��ى �أ�سلوب العمل الم�ؤ�س�ساتي الجمعي الذي يدفعه �إلى فعل ثقافي
حقيق��ي ف��ي زحمة العمل والإنت��اج ،ويخلق حراك ًا ثقافي�� ًا مهم ًا من �ش�أنه �أن يت�ص��دى للفكر الظالمي
التدميري ،وبالتالي يمكنه تحقيق الإيجابية ولي�س ال�سلبية .و�أعني بهذا التحول نحو الم�ؤ�س�ساتية،
االندم��اج �ضم��ن م�شاري��ع جمعي��ة اجتماعية ثقافية تحم��ل �أهداف�� ًا وا�ضحة .بحيث يف��رغ المثقف
طاقاته من خالل تلك الم�شروعات في �سبيل تحقيق الأهداف الوطنية العليا الم�شتركة .وذلك _ ال
�شك _ يعود بالنفع الكبير على المجتمع وعلى المثقف نف�سه؛ حيث يجد لكفاءته �إطار ًا ي�ستوعبه
ّ
ّ
وتحل م�شاكله وم�شاكل المجتمع �أي�ض ًا.
وين�شطه ،فتتحول كفاءاته �إلى م�شاريع ترفع من �ش�أنه
أم�س الحاج��ة �إلى المثقف النه�ضوي التنوي��ري الحقيقي ،المثقف ال��ذي اليكره ،واليحقد،
�إنن��ا ب� ّ
واليحاول الإطاحة بوجهات نظر الآخرين المختلفين معه فكري ًا وثقافي ًا ،ما �أحوجنا لتبني ال�شعار
الذي �أطلقه  .فولتير _وكان من خيرة مثقفي ع�صره ،في يوم من الأيام_ عندما قال( :قد �أختلف
معك بالر�أي ،ولكنني م�ستعد �أن �أدافع حتى الموت عن حقك في �أن تقول ر�أيك).

قيم الثقافة
وأخالق
المثقف

لوحتان للفنان التشكيلي السوري مورازو جاجان

شعر
قراءات

2

لن يخدم الفن أو العلم جمهرة الشعب إال إذا عاش العلماء
والفنانون بين صفوفه ،وأحبوا أفراده ،وقدموا خدماتهم العلمية
والفنية له ،ولم يطالبوا بامتيازات خاصة ،لعزلهم عن مواطنيه.
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قراءة في أوراق شخصية فذة
نجاح العطار وتكوين اإلرادة
الوطنية
كتب :رياض طبرة
ت�ضي ��ف الأديب ��ة الدكت ��ورة نج ��اح
العط ��ار عب ��ر �أوراقه ��ا ال�شخ�صي ��ة
جدي ��داً للمكتب ��ة العربي ��ة عام ��ة
ور�صيده ��ا الكبي ��ر والثمي ��ن ف ��ي
مجال ��ي الأدب وال�سيا�س ��ة والعم ��ل
الوطني خا�صة.
وف ��ي ه ��ذا الجدي ��د تح ��ت عن ��وان
(�أوراق �شخ�ص ��ية ف ��ي بريطاني ��ا
والوط ��ن) كل ماتع ومفيد من درو�س
وعب ��ر لطالب ��ة علم ذهبت قب ��ل عقود
م ��ن الزمن �إل ��ى بريطانيا ال�س ��تكمال
التح�ص ��يل العالي والتخ�ص�صي في توقيت الفت للنظر
حي ��ن كان م ��ن يحمل �ش ��هادة ال�س ��رتفيكا كم ��ا كنا ندعو
ال�ش ��هادة االبتدائية قادراً على �إيجاد عمل في التعليم �أو
الوظيفة العامة.
توف ��رت للطالبة المتميزة والطموح ��ة فر�ص النجاح
عل ��ى الرغ ��م من حج ��م المعان ��اة ل�س ��يدة متزوجة تفهم
زوجه ��ا الطبي ��ب الطم ��وح ظروفه ��ا ووق ��ف �إل ��ى جانبها
متقدماً على تقاليد ع�ص ��ره وممانعاته وتعا�س ��ة ما كان
يحمل ��ه م ��ن مواقف تج ��اه تعليم الم ��ر�أة وعمله ��ا وغير
ذلك.
من ��ذ ال�ص ��فحات الأول ��ى تم�س ��ك الكاتب ��ة بي ��د قارئه ��ا
لي�شاركها رحلة فيها الكثير المتنوع من الثمرات وك�أني
به ��ا خبي ��رة ف ��ي ب�س ��اتين الغوط ��ة و�أ�ش ��جارها الوارف ��ة
الظالل وافرة الثمار.
في كل ورقة من �أوراقها ما ي�ض ��يف لمعلومات القارئ
ما ي�ش� �دّه �إلى طلب المزيد لأنه يلم�س �ص ��دقية الراوية
وحر�ص ��ها الكبي ��ر والأني ��ق عل ��ى �إي�ص ��ال ر�س ��الة لي�س ��ت
الكلم ��ات هن ��ا للت ��رف وا�س ��تعرا�ض المه ��ارات اللغوية �أو
ال�صور البيانية.
�أما ما جاء من و�ض ��وح في الخطاب الوطني والقومي
فه ��و تح�ص ��يل حا�ص ��ل لتربي ��ة �ش ��ابة مثقف ��ة من �أ�س ��رة
دم�ش ��قية عريقة في ظل ظروف و�أحداث تاريخية بارزة
وم�ؤث ��رة كت�أمي ��م القن ��ال ع ��ام  1956والع ��دوان على بور
�سعيد.
�أدنب ��را ف ��ي بريطاني ��ا هي المحط ��ة الأولى ف ��ي رحلة
الأوراق والزم ��ان خم�س ��ينات القرن المن�ص ��رم والعنوان
�ص ��عوبات ب ��ل معان ��اة الت�أقل ��م م ��ع الجدي ��د المبه ��ر
والمده� ��ش لطموحي ��ن ت�ش ��اركا الحي ��اة باختيارهم ��ا
زوجين لهما مكانتهما في عا�صمة اليا�سمين.
هناك لم تت�شتت الطالبة لنيل ال�شهادة العليا ولم تدع
م ��ا م� � ًر معه ��ا م ��ن دون �أن تح ّول ��ه �إلى جن� ��س �أدبي يفرغ
بع�ض� �اً من ال�ش ��حنات الإبداعي ��ة في ذلك ال�س ��ن المبكر
من عمر المبدع و�أن تحمله بما امتلكت من �أدوات ال�سر
الحكائي من عن�صري الت�شويق والإدها�ش ما �شاءت من
ر�س ��ائل عب ��ر المقارن ��ة بي ��ن مجتمعي ��ن مجتم ��ع امتلك
الرفاهية ومن�سوباً عالياً من العدالة والحرية.
ومجتم ��ع م ��ا زالت الع ��ادات والتقاليد تحكم ال�س ��لوك
الع ��ام بقب�ض ��ة تحت ��اج �إل ��ى الكثي ��ر م ��ن العل ��م والتق ��دم
للخال�ص من �سلبياتها.
ومن �أدنبرا �إلى �س ��كوتلندا و�صور من �ألوان الحياة ثم
�ص ��فحات م ��ن الذاك ��رة عن المي ��دوز بين عام ��ي 57و58
م ��ن القرن الفائت وحكايات وال �أمتع عن الغريب ونداء
الوطن وق�ص ��ة م�س�س ��ز كتالي �أو ذات الأ�ص ��ابع المبتورة
وه ��ي حكاي ��ة الظال ��م الواق ��ع عل ��ى الم ��ر�أة ف ��ي مجتمع
ب ��اذخ بالعدالة وح�س ��ن تطبي ��ق القانون حت ��ى التقدي�س
مجتم ��ع يتفاخ ��ر بمن�س ��وب المدني ��ة والحري ��ة و�إطالق
المب ��ادرة الفردية ورعايته ��ا لكن كل ذلك لم يحم امر�أة
بت ��رت �أ�ص ��ابعها من الوقوع في الحاجة بعدما رف�ض ��تها

م�ؤ�س�سات عديدة وتخلى عنها زوجها
لتعي� ��ش الت�ش ��رد ب ��كل م ��ا يحمله من
قهر.
وقب ��ل ع ��ودة الكاتب ��ة �إل ��ى الوط ��ن
والعم ��ل ف ��ي وزارة الثقاف ��ة دون ��ت
مجددا الكثير عن لندن ومن دم�ش ��ق
�إل ��ى �أمري ��كا بح ��راً حي ��ث تجذبه ��ا
مكتب ��ة الباخ ��رة فتوا�ص ��ل ع�ش ��قها
للقراءة.
هن ��اك ف ��ي الغ ��رب مع ��ارف جديدة
ت�ض ��يفها عن هارفارد وال�سينمار وم�صرع الديمقراطية
في العالم الجديد.
وف ��ي ر�س ��التها الثاني ��ة المدون ��ة بخب ��رة ومه ��ارة كان
الوط ��ن ه ��و الأغل ��ى و�ص ��فحات ع ��ن حزي ��ران وت�ش ��رين
والأهم بقعة ال�ض ��وء حيث الأبط ��ال يولدون في معارك
البطول ��ة وه ��ذه المع ��ارك ال�ض ��ارية م ��ع �أعدائن ��ا ه ��ي
�ضريبة دم و�أمانة تاريخ �ص .21
ذل ��ك يبعث في نف�س ��ها �س� ��ؤا ًال على غاية م ��ن الأهمية
لم ��اذا تق ��وم بريطاني ��ا ب�إنت ��اج �ص ��ورة عنه ��ا ف ��ي بلدانن ��ا
ه ��ي �ص ��ورة الم�س ��تعمر ال ��ذي ال يت ��و ّرع ع ��ن فع ��ل �أي
جريم ��ة للتحك ��م بم�ص ��يرنا ونه ��ب ثرواتن ��ا و�ش ��عبه
محكوم بالقانون و�ص ��ندوق االقتراع وكل �أ�سباب التقدم
والمدنية؟
م ��ن يطلع عل ��ى ه ��ذه الأوراق للدكتورة نج ��اح العطار
و�أتمنى �أن يطلع كل طالب علم ومعرفة �سيجد ما يعينه
عل ��ى تل ّم�س مواجهة الحياة ال�ص ��عبة التي هي تح�ص ��يل
حا�صل لجهل في اللغة والمجتمع الجديد والم�صادفات
العديدة التي �شكلت في هذا الكتاب المحكم في التقنية
وتتحق ��ق بذل ��ك المتع ��ة والفائ ��دة المرج ��وة �أم ��ا ه ��واة
معرف ��ة �ص ��فحات التاري ��خ عل ��ى حقيقته ��ا ف�س ��يجدون
مبتغاه ��م و�س ��يجد كيف �س ��بقنا عدونا في الو�ص ��ول �إلى
المجتمع البريطاني ومملكته التي حكمت ن�ص ��ف العام
�آنذاك وتحكمت بم�صائره.
لقد تغلغل اليهود في جامعات بريطانيا وفي الإعالم
وله ��م وزنه ��م وثقله ��م النوع ��ي ال ��ذي تزايد بل ت�ض ��خم
نتيجة غيابنا ولي�س نتيجة قوتهم والدعم اال�س ��تعماري
فقط.
ليتن ��ي �أ�س ��تطيع �أن �أنق ��ل تلك المدون ��ات بحذافيرها
وال �س ��يما �أنن ��ا نجه ��ل طبيع ��ة ذل ��ك المجتم ��ع وط ��رق
تفكيره ومحاكاته العقلية.
وكي ��ف يعالج ��ون ق�ض ��اياهم :الزواج و�ص ��عوباته مث ً
ال
تحلل اال�سرة العن�صرية والتعامل مع الغريب.
و�أن �أنقل لهواة ال�سيا�س ��ة ماذا �صادفت الدكتورة نجاح
ف ��ي �أمري ��كا وجامعاته ��ا وتلك اللق ��اءات والدع ��وات من
كب ��ار الوزراء وكي ��ف تغلغل اليهود ب ��كل �إمكاناتهم هناك
ونحن على ما نحن.
تحم ��ل ه ��ذه الأوراق ر�س ��التين هم ��ا الغاية فيم ��ا ر�أيت
وو�ص ��لني الر�س ��الة الأولى تم ّه ��د للثاني ��ة وتوطئة غاية
ف ��ي الإمت ��اع والم�ؤان�س ��ة ت�س ��لط ال�ض ��وء عل ��ى حقب ��ة
تاريخي ��ة ال ب ��د من معرفتها وت�ص ��حيح الكثير مما علق
ب�أذهاننا عنها.
والر�س ��الة الثاني ��ة وه ��ي الأه ��م عن ��دي هي ما تو�ض ��ح
بقعة ال�ض ��وء في حا�ض ��رنا وما يجب علين ��ا فعله للحاق
بركب الم�ستحقين للحياة.

كتب  :أوس أحمد أسعد
بي ��ن الم�أث ��ور العرب ��ي «خ ��ان الخب ��ز والمل ��ح» ّ
وال�ش ��عار الث ��وري
ألهب م�شاعر الهنود ،وح ّر�ضهم على
الحديث «�ساتيا ـ غراها» الذي � َ
المطالب ��ة باال�س ��تقالل ع ��ن الإمبراطور ّي ��ة البريطان ّي ��ة العظمى،
الت ��ي ال تغي ��ب عنها ّ
ال�ش ��م�س ،ث ّم ��ة م�س ��افة ثقاف ّية وارف ��ة الظالل
يغف ��و ف ��وق و�س ��ادتها تاريخ ف�سيف�س ��ائي عجيبُّ ،
يحف به ��ذه المادّة
البي�ض ��اء ،من جميع الجهات .فكي يحوز الملح ،على هذه المرتبة
المائ ��زة ،بحي ��ث يغدو وثيقة تربط بين طرفي ��ن ،ال يمكن خيانتها
�أب ��داً ،فه ��ذا يعني� ،أ ّننا �أمام حالة �س ��يميائ ّية عالي ��ة الداللة ّ
تخطتْ
معنى ت�أثيرها المبا�ش ��ر �إلى ف�ض ��اءات �إ�ش ��ار ّية �أرحب ،خ�صو�صاً� ،إذا
كان �أح ��د هذي ��ن الطرفين هو المقدّ�س ذاته .وهذا ما نجده مد ّوناً
ف ��ي �أ�س ��فار العبران ّيي ��ن ،حيث نق ��ر�أ� :إنّ «�إل ��ه �إ�س ��رائيل �أعطى تلك
المملك ��ة ل ��داوود ،ولأبنائ ��ه من بعده ،و�إل ��ى الأبد ،بميث ��اق الملح».
ه ��ذا وتعتقد ثقافات و�أع ��راف مع ّينة بما فيها الثقافة الإ�س�ل�ام ّية،
ب� ��أنّ المل ��ح يكتن ��ز طاق ��ة �إيجاب ّي ��ة كبيرة ،لذل ��ك ُي َر ُّ�ش ف ��ي �أطراف
وزواي ��ا المن ��زل ،كتميم ��ة لطر َد ّ
ال�ش ��ر من ��ه .وللملح فوائد ّ�ص ��ح ّية
كبي ��رة ،للجهازين ال ّتنف�س ��ي واله�ض ��مي ،وهو المت�ش� � ّكل من تفاعل التزم المهاتما «غاندي»
ّ
«ال�صوديوم» مع غاز «الكلورين»ّ .
ال�سام .فمن دون ال�صوديوم ،الذي قائد ثورة الملح ،سياسة
ال ي�س ��تطيع الج�سم توليده ،ال ن�ستطيع اال�ستفادة من الأوك�سجين
ال�ش ��ارات الع�ص ��ب ّية ،وال يت ّم تحريك الع�ض�ل�ات ،بما في اللّاعنف ،ملخّ صاً منهجه
وال تنتقل ّ
ذلك ع�ضلة القلب .كما و�أثبتً الملح �أ ّنه يقوم بدور ر�شيق في خلق بأنّه يهدف إلى «تجريد
ق�ص ��ة فولكلورية فرن�س� � ّية �أنّ �أمي ��رة �أعلنت
الفكاه ��ة �أي�ض� �اً ،تق ��ول ّ
الخصم من الخطأ
لأبيه ��ا المل ��ك �أ ّنه ��ا تح ّبه كالملح .لكنّ الأبَ الذي لم ي�ست�س� � ْغ طعم
ه ��ذا الح � ّ�ب المم ّل ��ح� ،أم ��ر ب�إلقائه ��ا خ ��ارج مملكت ��ه .والحق� �اً ،حين
ُحرم ��تْ مملكت ��ه م ��ن المل ��ح� ،أدرك م ��دى مح ّب ��ة ابنت ��ه ل ��ه� .أمّا في
بع� ��ض مناط ��ق ال�س ��ويد ،فكان ذل ��ك الطع ��ام المم ّلح ي�س� � ّمى «ثريد
الحل ��م» وتق�ض ��ي الع ��ادات �أن ت�أكل ��ه الفت ��اة ،م ��ن دون �أيّ �ش ��راب ،قب ��ل ذهابها �إل ��ى ال ّنوم ،لكي ترى عري�س ��ها
المقب ��ل ف ��ي الحل ��م ،وهو يهبها الماء لترتوي به .وللأ�س ��ف لي�س لدينا �إح�ص ��اءات دقيقة ع ��ن عدد الفتيات
اللواتي و ّفقنَ في ا�ستخدام هذا النظام للبحث عن العر�سان.
لآالف ال�س ��نين �ش� � ّكل المل ُح رمزاً للثروة ،واحتفظ به ال ّتجار في جزر الكاريبي في مخابئ تحت منازلهم
وفر�ض ��ت الحكوم ��ات ال�ص ��ينية والفرن�س ��ية والفيتنامية ،ال�ض ��رائب علي ��ه لتمويل الح ��روب .و�أحياناً كانت
ُتد َفع رواتب الجند ملحاً .وكثيراً ما ا�ستخد َم نقوداً لل ّتداول.
ً
لك ��ن المده� ��ش بالأم ��ر ه ��و �أنّ ه ��ذه الم ��ادّة البي�ض ��اء ،التي �ض ��اهتْ قيمته ��ا يوم� �ا ،قيمة ال ّذهب الأ�ص ��فر
والأ�س ��ود� ،أ�ص ��بحتْ رمزاً و�شعاراً لثور ٍة حديثة �أي�ض� �اً ،تم ّكنت فيها الهند من ك�سر احتكار بريطانيا العظمى
له ،وتحقيق اال�ستقالل في �أربعين ّيات القرن الما�ضي.
ق ّوة الملح = قوة الحقيقة:
الت ��زم المهاتم ��ا «غان ��دي» قائ ��د ثورة الملح� ،سيا�س ��ة اللاّ عنف ،ملخّ �ص� �اً منهجه ب�أ ّنه يه ��دف �إلى «تجريد
الخ�ص ��م م ��ن الخط� ��أ» وقد ا ّتخذ �ش ��عاراً لحركته ّ
ال�ش ��عب ّية هو «�س ��اتيا غراه ��ا» ويعني ق ��وة الحقيقة .ولقب
ً
ّ
المهاتما = الروح العظيمة� ،أطلقه عليه �شاعر الهند الكبير «طاغور» قائال عنه �إنه« :روح عظيمة في �إهاب
�شحاذ».
ّ
في عام  1930م خرج «غاندي» ذو الأعوام الـ « »62في مقدّمة الم�سيرة ،يتو ّك�أ ع�صاه ،مع  78من معاونيه،
واعتزم ��وا بدء م�س ��يرة على الأقدام ،لم�س ��افة  520كلم للو�ص ��ول �إل ��ى البحر عند «داندي» ليك�س ��روا احتكار
الملح من قبل بريطانيا .و�ساروا تحت �سماء تن ّز حرارة ،وتقطر لهباً ،ح ّتى تق ّرحتْ �أقدامهم .وبعد م�سيرة
 25يوماً و�ص ��لوا �إلى هدفهم المن�ش ��ود ،وكان بينهم نخبة من المثقفين والكثير من الفقراء والن�س ��اء ،بمن
ال�صالة بقومه .ومع خيوط الفجر
فيهنّ زوجات �أثرياء المدن الهند ّية� .أثناء ال ّليل تر�أّ�س المهاتما غاندي ّ
قاده ��م للتط ّه ��ر بم ��اء البح ��ر .ث ّم خرج �إل ��ى حيث تراكمت ق�ش ��رة من المل ��ح تك ّونت بفعل التبخّ ��ر ،وانحنى
ليلتقط قب�ض ��ة من تلك الق�ش ��رة ،كا�س ��راً بذلك ،رمز ّي ��ة قانون الحظر البريطاني� ،إل ��ى غير رجعة .ليهتف
الحجاج مبتهجاً« :يحيا المخ ّل�ص».
�أحد ّ
ُ
ّ
ّ
الوطني كل البالد .وقد �أر�سل غاندي ر�سالة �إلى اللورد «بايرون ،يحت ّج
بعد �أ�سبو ٍع من ذلك ،ع ّم الحراك
ّ
فيها على عنف البولي�س م�ستهلاّ ً �إ ّياها كالعادة ،بعبارة «ال�صديق العزيز» معلناً عزمه على تنظيم م�سيرات
خا�ص ��ة �إلى قرية
�إلى ور�ش الملح الحكوم ّية ،واال�س ��تيالء عليها با�س ��م ال�ش ��عب .ف�أر�س ��لتْ بريطانيا وحدات ّ
لتنق�ض على القائد �أثناء نومه تحت �شجرة وتعتقله .وكان ذلك بمنزلة ّ
ّ
الق�شة التي ق�صمتْ ظهر
«داندي»
البعير .حيث حذّرتْ �ص ��حيفة مان�ش�س ��تر غاردي ��ان الحكومة البريطانية من مغ ّبة ه ��ذا االعتقال ور�أت �أ ّنه،
�س ��ي�ؤدّي لإ�ش ��عال الهند ك ّلها .وفع ً
ال�ص ��امت في �س ��جنه يق�ض ��ي
تفجرت الهند غ�ض ��باً ،بينما قائد ثورتها ّ
ال ّ
وقته بغزل القطن ،و�سجن �أثناء ذلك � 100ألف محت ّج .حينها حاولت الحكومة التفاو�ض مع الم�سجونين،
فاحت ��ج «ت�شر�ش ��ل» هازئ� �اً بمجري ��ات الأمور ،بقول ��ه�« :إنّ حكومة الهند �س ��جنتْ غاندي .ث ّم وقف ��تْ عند باب
زنزانته ترجوه م�ساعدتها على ّ
تخطي ال�صعاب» .عام 1931م وقع ال ّلورد «�إيرون» معاهدة مع غاندي� ،أنهت
و�س ��م َح للهنود القاطنين على ال�س ��احل با�س ��تخراجه لأغرا�ض ��هم ال�شخ�ص ��ية .ث ّم �أطلق �س ��راح
حملة الملحُ ،
َ
القادة الم�سجونين .و�أوقف الع�صيان المدني .فاقترح «�إيرون» ختم المعاهدة بحفلٍ ل�شرب ال�شاي ،ف�أجابه
غان ��دي� :إنّ �ش ��ايه �س ��يكون م ��اء وليموناً وقلي ً
ال م ��ن الملح .هكذا خ ��رج «المهاتما» من المواجهة منت�ص ��راً،
و�ص ��ار حزبه ،حزب الم�ؤتمر الهندي ،الذي حقّق ا�س ��تقالل الهند .عام 1947م .ث ّم ليكاف�أ المهاتما باغتياله
ال�سلم مع الم�سلمين ب�أ ّنه جزء
بعد ذلك بخم�س ��ة �أ�ش ��هر؛ على يد هندو�س � ّ�ي ّ
ف�س ��ر ميل غاندي �إلى ّ
متع�صبّ ،
من ّ
ً
َ
خطة ترمي لت�س ��ويدهم على البالد .ليخلفه ال ّزعيم «جواهر الال نهرو» الذي ُ�س� � ِئل يوما ،كيف ترت�سم
�صورة المهاتما غاندي في ذهنه ،فقال� :إ ّنه يف ّكر به دائماً باعتباره ذاك العجوز الحائل اللون المتو ّكئ على
ع�صا ،الذي قاد الجموع �إلى �ساحل داندي.

إذا أتاكم
حديث
الملح...

ً
انتبه ..ادعاء المعرفة أشد خطرا من الجهل.

قضايا وآراء
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العرب تحت قيادة إسرائيل
االنكسار القادم
كتب :د .لبيب قمحاوي
نج ��ح بع�ض الح ��كام العرب ف ��ي تحوي ��ل الخيانة �إلى
�سيا�س ��ة ،وف ��ي ت�س ��ويغ التعام ��ل م ��ع ا�س ��رائيل �أو تح َّو َل
�أولئ ��ك الحكام بذل ��ك �إلى �سما�س ��رة للخيانة والعمالة،
و�أبط ��ال ف ��ي القف ��ز بي ��ن حب ��ال اال�ست�س�ل�ام م ��ن �أج ��ل
االرتم ��اء في �أح�ض ��ان �أمريكا وا�س ��رائيل بوقاحة علنية
تخلو من �أي حياء حتى ولو كان حيا ًء م�صطنعاً.
ي�شارف النظام الدولي �أحادي القطبية تحت القيادة
المنف ��ردة للوالي ��ات المتح ��دة الأمريكي ��ة عل ��ى الزوال
لم�ص ��لحة نظ ��ام متع ��دد القطبي ��ة تت�ش ��ارك �أمريكا مع
كل م ��ن ال�ص ��ين واالتحاد الرو�س ��ي وربم ��ا الحقاً الهند
والبرازيل في قيادته ،هنا يبرز ال�س� ��ؤال الإ�س ��تراتيجي
ع ��ن الحكم ��ة وراء ه ��ذا التهال ��ك العرب ��ي ال ��ذي ي ��كاد
ي�ص ��ل �إلى حد «الفزعة» التقليدية لإر�ض ��اء نظام دولي
قي ��د ال�س ��قوط تق ��وده الوالي ��ات المتحدة ،واالن�ص ��ياع
لرغباته ��ا �إل ��ى الح ��د ال ��ذي ق ��د ي� ��ؤدي �إل ��ى الخ�ض ��وع
والقب ��ول بالدخ ��ول في حلف ع�س ��كري تكون �إ�س ��رائيل
ج ��زءاً من ��ه؟ لم ��اذا تنقل ��ب مفاهي ��م مث ��ل الح�ص ��افة
والحنكة ال�سيا�سية والحفاظ على الم�صالح الوطنية؟
ويتم ا�ستبدالها على يد بع�ض حكام العرب باال�ست�سالم
المتهور والفزعة االنبطاحية للرغبات الأمريكية.
ي�شعر الكثير من العرب بالخوف والقلق مما هو قادم
خ�صو�ص� �اً �أن الأمر يتعلق ب�آخر قالع عروبة وا�ستقالل
كل دول ��ة عربي ��ة �أال وهو الجي� ��ش الوطني والم�ؤ�س�س ��ة
الع�س ��كرية العامل ��ة �ض ��من �إط ��ار العقي ��دة الع�س ��كرية
العربية التي تعتبر �أن الجندي اال�س ��رائيلي هو العدو،
و�إ�س ��رائيل هي الخطر الوجودي .والتطور الأخطر هو
م ��ا يجري من عب ��ث بالعقي ��دة الع�س ��كرية العربية من
خالل ا�س ��تبدال ت�صنيف الجندي اال�سرائيلي من كونه
العدو �إلى اعتباره رفيق ال�س�ل�اح ،والجي�ش اال�سرائيلي
�إلى اعتباره الحليف الع�س ��كري ،و»ا�سرائيل» باعتبارها
دول ��ة حليفة يحق لها المطالب ��ة بالدعم والحماية في
ح ��ال تعر�ض ��ها �أو تعر� ��ض �أمنها للخطر حت ��ى ولو جاء
ذلك الخطر ح�سب ادعائها من المقاومة الفل�سطينية
كل ذلك ي َُ�ش ِّكل في الحقيقة قمة االنك�سار واال�ست�سالم
العربي ولكن لماذا ي�ض ��ع العرب �أنف�س ��هم في مثل تلك
الم�آزق؟
هرول ��ت الأنظم ��ة العربي ��ة ف ��ي منت�ص ��ف �ش ��هر
تم ��وز  15ب�ش ��كل مخج ��ل يدع ��و �إل ��ى الأ�س ��ى نح ��و الفخ
الأمريكي – الإ�س ��رائيلي الذي يهدف �إلى جمع العرب
بالع�ص ��ا الأمريكي ��ة و�س ��وقهم كالخ ��راف نح ��و الخيمة
الإ�س ��رائيلية ف ��ي حل ��ف ع�س ��كري جدي ��د �س ��وف يك ��ون
عملي� �اً بقي ��ادة ا�س ��رائيل وع�ض ��وية الأنظم ��ة العربي ��ة
المعني ��ة وتح ��ت �ش ��عار محارب ��ة “الإرهاب” ب�ش ��كل عام
والإره ��اب الإيران ��ي ب�ش ��كل خا�ص .وهكذا ،ف� ��إن الحلف
المن�ش ��ود يه ��دف ال ��ى تحوي ��ل العقي ��دة الع�س ��كرية
للجيو� ��ش العربي ��ة المنخرط ��ة ف ��ي الحل ��ف من هدف
حماية الوطن �إلى هدف “ مكافحة االرهاب”.
�إيران ال ت�ش ��كل خطراً ع�س ��كرياً ووجودياً على العرب
بال َقدر الذي ت�ش ��كله “�إ�س ��رائيل” ،ومع ذلك فقد جرى
العمل ب�شكل حثيث على قلب الحقائق ب�شكل ي�ؤدي �إلى
تحوي ��ل �أولوي ��ة الخطر على الع ��رب من �إ�س ��رائيل �إلى
�إي ��ران وهكذا يتم ا�س ��تبدال �أطراف المعادل ��ة الأمنية.
ومعادل ��ة العداء والخطر الم�ش ��ترك من عداء وجودي
بي ��ن العرب وا�س ��رائيل ،وا�س ��تبداله بعناوين و�ش ��عارات
تت ��راوح بي ��ن �أولوي ��ة “الخط ��ر الإيران ��ي” و”محاربة
االرهاب” الذي قد ي�ش ��مل في يوم من الأيام المقاومة
الفل�س ��طينية �ض ��د االحت�ل�ال اال�س ��رائيلي باعتباره ��ا
“�إرهاباً فل�س ��طينياً” �ض ��د دولة ع�ضو في الحلف� .أما
مناداة البع�ض بت�أ�سي�س ن�سخة �شرق �أو�سطية من حلف
الناتو فهي تهدف في الواقع �إلى فتح الباب �أمام دخول
�إ�سرائيل في حلف ع�سكري مع العرب دون �أي عوائق �أو
تحفظات من جهة ،وتر�س ��يخ الخ�ض ��وع والوالء العلني
والكامل لأمريكا من جهة �أخرى.

كتب  :عيد الدرويش
الكلم ��ة قب ��ل الخل ��ق وم ��ا بع ��ده ,وف ��ي الحياة ه ��ي ملك الإن�س ��ان
و�ص ��ناعته ,وم ��ن دونه ��ا ال حي ��اة بي ��ن الب�ش ��ر ,به ��ا يع ��رف الإن�س ��ان

يهدف هذا الحلف الع�سكري ال�شرق �أو�سطي الجديد
�إل ��ى ا�س ��تبدال العقي ��دة الع�س ��كرية العربي ��ة بالعقي ��دة
الع�س ��كرية ال�ش ��رق �أو�س ��طية والحلف الع�سكري يهدف
�أي�ض� �اً �إل ��ى دم ��ج الق ��وات المتحالفة في عقي ��دة قتالية
واح ��دة غالب� �اً م ��ا �س ��تكون عل ��ى الن�س ��ق الأمريك ��ي �أو
الإ�س ��رائيلي وهكذا ،ف�إن العقيدة الع�سكرية التي ن�ش�أت
وتربت عليها الجيو�ش العربية وتن�ص على �أن الجندي
الإ�س ��رائيلي ه ��و العدو وهو م�ص ��در الخطر �س ��وف يتم
عك�س ��ها طبق� �اً للعقي ��دة الع�س ��كرية ال�ش ��رق �أو�س ��طية
الجديدة بحيث ي�ص ��بح الإ�سرائيلي هو الحليف ورفيق
ال�س�ل�اح وربم ��ا القائد الع�س ��كري باعتبار �إ�س ��رائيل هي
القوة الإقليمية الأقوى ع�سكرياً!!.
�إي ��ران هي العذر ال ُمحِ ّل لت�أ�س ��ي�س الحلف الع�س ��كري
المن�ش ��ود ولتولي �إ�سرائيل بالنتيجة ،وباعتبارها القوة
الإقليمية الع�سكرية الأكبر ،قيادة هذا الحلف الإقليمي
الع�س ��كري المو َُّجه �ضد �إيران باعتبارها الخطر الأكبر
عل ��ى الأنظم ��ة المعني ��ة وه ��ذا يعني �ض ��رورة ا�س ��تمرار
بق ��اء ت�ص ��نيفها كخط ��ر داه ��م ودائ ��م يه ��دد المنطق ��ة
�إل ��ى �أن تكتم ��ل حلق ��ة ا�س ��تيالء �إ�س ��رائيل عل ��ى القيادة
الع�س ��كرية للحلف المذكور وتر�س ��يخ تل ��ك القيادة بال
رجعة ،عندها يمكن �أن ي�ص ��بح ح�س ��م مو�ض ��وع الخطر
الإيراني وا�ستبداله بخطر �آخر مزعوم قد يكون تركياً
�أو رو�سياً ممكناً.
�إن تنفي ��ذ ه ��ذا المخطط قد يتم من خالل ان�ض ��مام
ال ��دول العربي ��ة المر�ش ��حة للدخ ��ول ف ��ي الحل ��ف
الع�س ��كري المنتظر مع �إ�س ��رائيل و�أمري ��كا �إلى القيادة
الأمريكية الو�سطى الم�س�ؤولة عن العمليات الع�سكرية
ف ��ي الإقلي ��م الأو�س ��ط الذي ي�ش ��مل  21دول ��ة تمتد من
م�ص ��ر غرب� �اً حتى كازخ�س ��تان �ش ��رقاً وت�ض ��م كل الدول
العربي ��ة الواقع ��ة ف ��ي �آ�س ��يا و�إ�س ��رائيل ودول �أخ ��رى
وهذا الو�ض ��ع �س ��وف ي�ش ��كل الأر�ض ��ية للعمل والتن�سيق
الع�س ��كري العلن ��ي والر�س ��مي والم�ؤ�س�س ��ي بي ��ن دول
الحل ��ف العربي ��ة و�إ�س ��رائيل ،الأمر الذي �س ��وف يتطور
بالتال ��ي �إل ��ى تن�س ��يق ع�س ��كري ومن ��اورات م�ش ��تركة
وعالق ��ات طبيعي ��ة بي ��ن الجيو� ��ش الم�ش ��اركة .ويعتبر
بي ��ع ال�س�ل�اح الإ�س ��رائيلي �إل ��ى بع� ��ض ال ��دول العربي ��ة
الم�ش ��اركة �أمراً طبيعياً �سوف ينتهى ب�أن ت�صبح �أمريكا
و�إ�س ��رائيل الموردَين الرئي�سيين لل�سالح وقطع الغيار
للعديد من الجيو�ش العربية.
وفي هذا ال�سياق ،ف�إن تق�سيم الدولة ال�سورية و�إعادة
ت�شكيل دورها الإقليمي بما يتنا�سب مع �أهداف الحلف
الع�س ��كري المنتظ ��ر هو �أمر يتماهى ب�ش ��كل وا�ض ��ح مع
الن ّي ��ات الأمريكي ��ة والإ�س ��رائيلية لم�س ��تقبل المنطق ��ة
وم ��ا يج ��ري الآن م ��ن ا�س ��تدعا ٍء ل�ش ��ياطين الأر� ��ض
للتواج ��د عل ��ى الأر� ��ض ال�س ��ورية يه ��دف �إل ��ى تدمي ��ر
�س ��ورية وبالتال ��ي حماي ��ة الأم ��ن الإ�س ��رائيلي وح�ص ��ر
�إي ��ران وح ��زب اهلل ف ��ي الم�س ��تنقع اللبنان ��ي و�إذا تطلب
الأم ��ر تق�س ��يم �س ��ورية فهو �أمر �س ��وف يحظ ��ى بالدعم
الأمريك ��ي كج ��زء من ح ��رب طويلة ال�س ��تنزاف رو�س ��يا
وت�أخير �س ��قوط نظام القطب الواحد� .إن تو�سيع جبهة
القتال بهدف �إنهاء وجود رو�س ��يا الع�س ��كري وال�سيا�سي
ف ��ي �س ��ورية �أو تحوي ��ل �س ��ورية �إل ��ى �أر� ��ض محروق ��ة
ف ��ي معرك ��ة ع�س ��كرية ا�س ��تنزافية طويلة تدفع �س ��ورية
و�شعبها ثمنها ،ويكون الوجود والح�ضور الإيراني على
الأر�ض ال�سورية محكوماً لنتائج تلك المعركة.
باخت�صار ،العرب و�أوطانهم وم�صالحهم وم�ستقبلهم
هم الوقود الم�ستباح في معارك �إقليمية ودولية قادمة
ت�ستهدف مراعاة م�ص ��الح الآخرين على ح�ساب العرب
ووجوده ��م وم�س ��تقبلهم �أم ��ا ح ��كام الع ��رب فه ��م القوة
المحركة لكل ذلك الخراب الحالي والقادم.
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نف�سه والآخرين ,يعي�ش الما�ضي ,يتدبر الحا�ضر ,يقر�أ الم�ستقبل,
يتح ��رك به ��ا ومعه ��ا ....به ��ا الإن�س ��ان كل �ش ��يء وبدونه ��ا ال �ش ��يء,
المح�س ��نة ,تحمل بين �أح�ش ��ائها
مح�س ��نة من العقول
ّ
الكلم ��ة بذرة ّ
جين ��ات العق ��ول الت ��ي �أنتجتها ,ف�إذا ما ا�س ��تقرت بالعق ��ول الأخرى

الكلمة
والرصاصة

تنب ��ت ثماره ��ا الت ��ي ُجبل ��ت عليه ��ا كحبة تنبت �س ��بع �س ��نابل في كل
�س ��نبلة مئ ��ة حبة ,الكلمة ل�س ��ان ناط ��ق في كل زمان وم ��كان ,تحمل
بي ��ن ثناياه ��ا بن ��اء الحياة ب ��كل جوانبه ��ا لخير الإن�س ��ان و�س ��عادته,
ي�س ��تقيم به ��ا فعل ��ه ,يحق ��ق الرخاء لأقران ��ه ,بها يع ��رف بما يحيط
ب ��ه ويتعامل معه ,الكلمة ذخيرة الإن�س ��ان الح�ض ��ارية والأخالقية,

نتقاتل بالكلمات

ترفدها بح�س ��ن الن ّيات وطي ��ب النف�س وتزكيته ��ا ,الكلمة تجمع �إذا
�أردنا ذلك وتف ّرق �إذا �أردناها �أي�ضاً ,الطبيعة الب�شرية ميالة للخير

مرات ومرات ونتفاهم

منبعها عمق التفكير الإن�س ��اني الم�أمول بال�سعادة والخير والتقدم

و�ص ��ناعته ,كما هي ميالة لل�ش ��ر وممار�س ��ته ,فمن النا�س من يدفع

بالرصاص مرات أخرى

بالكلم ��ة لتعط ��ي معن ��ى للحي ��اة الإن�س ��انية الراقي ��ة والدف ��ع نح ��و
الأف�ض ��ل والأرق ��ى والأجم ��ل ,ومنه ��م م ��ن يعم ��ل بالأناني ��ة والذات
المنغلق ��ة والحقد والبغ�ض ��اء ....ولم يتوقف ال�ص ��راع والمناف�س ��ة
بي ��ن النا� ��س بالكلمات بل ا�س ��تخدم و�س ��ائل �أ�س ��اليب �أخرى تعب ��ر عن الفت ��ك والدمار والقتل الت ��ي �أوجدها
الإن�س ��ان� ..إنها الر�صا�ص ��ة ,ربما دفع الإن�س ��ان ليدر�أ الوحو�ش الكا�س ��رة بما حوله ومواجهتها بالر�صا�ص ��ة,
ويحاف ��ظ عل ��ى نوعه وي�س ��تمر في وجوده ,وبين الكلمة والر�صا�ص ��ة انق�س ��م المجتمع �إل ��ى ملل ونحل فمن
يتبع هذه ومن يتبع تلك...ومن مع�ش ��ر الكلمة يدفع لإيجاد عالقات وتعاون و�إخاء وت�ش ��ابك في الم�ص ��الح
بما ينفع النا�س ,ومن مع�شر الر�صا�صة يدفع بال�شر ال ي�أبه بما ت�ؤول �إليه م�صالح الآخرين ,الكلمة مثقلة
بالتعابي ��ر والأحا�س ��ي�س الإن�س ��انية ,ف�ض�ل ً�ا عما تحمله من مفاهي ��م مجردة ومعرفة م ��ا وراء الطبيعة ,كما
هي اختزال لتجارب كثيرة ومكثفة وع�صارة فكرية من مبادئ ومواعظ وقيم لكل �شعب من �شعوب الأر�ض
لينقلها �إلى �شعوب �أخرى ,تطوف العالم ال تمنعها جغرافية وال قومية وال دين �أو مذهب ,فتتجاوز الزمان
والمكان.
نتقات ��ل بالكلم ��ات مرات ومرات ونتفاهم بالر�ص ��ا�ص مرات �أخرى ,لنعبر عن حقدنا وبغ�ض ��نا نحو الآخر
ومن ينت�ص ��ر على الآخر� ,إنها عالقة جدلية م�س ��تمرة ما دامت الحياة م�س ��تمرة ,وبالعودة للنف�س الب�شرية
الكلي ��ة التي تبحث عن خلودها ,فالحياة ال ت�س ��تمر �إال بالكلم ��ة المحمودة التي تمكث في الأر�ض ,فالعقول
الم�شبعة تنه�ض بم�سيرة الإن�سان وتدفعه للتطور والتقدم وتحقيق حالة الرخاء للب�شرية ,بد ًال من العقول
الخاوي ��ة الت ��ي تتلق ��ف كلمات الآخرين من غير منبته ��ا وبيئتها ,وال تتوقف الحياة عل ��ى الكلمة المنطوقة
فح�س ��ب ,بل بالكلمة المكتوبة التي رقدت ب�أحرف م�ص ��فوفة ومن�س ��وجة في ال�س ��طور على �ص ��فحات الكتب
لق�ص ��ائد ال�ش ��عر والرواي ��ات والق�ص ��ة والبحوث تن�س ��ج �ص ��وراً معبرة عن �أل ��وان الحياة الزاهي ��ة ,تنقل �آمال
المجتمع و�آالمه ,وتبعث ح ّياً وتنطق في عيون الآخرين ,ليعي�ش عقل القارئ في ف�ض ��ائها وف�ض ��اء العقول
التي �أنتجتها وتنتع�ش بها النفو�س ,وتطوي الحقد والكراهية.
الكلم ��ة تخ ��رج من �أعماق العقول م�س ��توفية كل العل ��وم المعيارية الخير والجمال والح ��ق ,وهي لبنة في
بناء الإن�س ��ان وا�س ��تقامته وا�شتداد عوده لت�س ��تقيم الحياة بها ,وتتلقفها عقول الآخرين وتدخل في العقول
والنفو�س والقلوب لأنها بذرة منه و�إليه.
�إن هذا ال�ص ��راع وفق هذه الثنائية بين الكلمة والر�صا�ص ��ة �س ��يظل �سجا ًال طوي ً
ال ,فالر�صا�صة لها جولة,
ولكن الكلمة لها جوالت ,لأنها الرا�س ��خة في يقين العقل الإن�س ��اني ,وكما وجدت �أول مرة بحثاً عن الخير
والجمال والحق ,وهذا ما ينفع النا�س ,ولأن الر�صا�ص ��ة تخرج خبيثة من عقول خبيثة وحاقدة ,و�أ�ص ��بحت
اليوم هي الكلمة الناطقة عند بع�ض ال�شعوب التي ال تملك عمقاً ح�ضارياً و�إن�سانياً و�أخالقياً ,لأنها �شعوب
عابرة ال�سبيل و�أمم مهاجرة ,وال تملك عقيدة ومبد�أ ولغتها الوحيدة هي الر�صا�صة ,لأنها تخاف من الحق
والحقيقة ,وال تعي�ش �إال لنف�سها وعلى خير االخرين ,وهي فاقدة كل �شيء ...وفاقد ال�شيء ال يعطيه!!!....

ً
من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه ،أو فرض ّأداه ،أو مجد
أثله ،أو حمد ّ
حصله ،أو خير ّ
أسسه ،أو علم اقتبسه فقد عق يومه
وظلم نفسه.

شعر
قضايا وأراء
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في صراع الحضارات...هل نحن أمام

« تربية المواطنة الوطنية في

عصر تاريخي جديد..

األسرة»

كتب :ديب علي حسن
منذ �أن تعددت الح�ض ��ارات كان ال�ص ��راع بينها يقف
وراءه �أ�سباب كثيرة ل�سنا ب�صدد الحديث عنها �صحيح
�أن التكام ��ل والتناف� ��س ه ��و الذي يجب �أن ي�س ��ود لكن
ذلك لم يكن �إال قلي ً
ال.
الي ��وم يب ��دو الم�ش ��هد �أكث ��ر و�ض ��وحاً بع ��د موج ��ة
التوح� ��ش الت ��ي قادتها الإمبراطوري ��ة الأميركية من
خالل مقوالت �أطلقها من ي�س ��مون الآباء الم�ؤ�س�سين
ومفادها �أن الأمة االميركية – كما يدعون – مكلفة
بر�س ��الة �س ��ماوية وقدرها �أن ت�ؤمرك العالم على هذا
الج ��ذر العن�ص ��ري قام ��ت ثقافته ��ا ونم ��ا اقت�ص ��ادها
وخا�ض ��ت حروبها وكانت �ص ��ناعاتها الع�سكرية وحتى
الثقافي ��ة /من هولي ��وود �إلى كل ما تقدمه في مجال
ال�صورة المرئية �أو جانب �آخر.
في الجانب الآخر ثمة ح�ض ��ارات متجذرة بالثقافة
والفكر والنزعة الإن�س ��انية ح�ض ��ارات قدمت و�أعطت
الب�ش ��رية الح ��رف والل ��ون وال�ش ��عر والأدب و�آثاره ��ا
خال ��دة �س ��تبقى عالم ��ة عل ��ى العم ��ق الإن�س ��اني لك ��ن
النزعة العدوانية الغربية �أخّ رت م�س ��يرتها وتطورها
م ��ا تزال القوى الغربية بقيادة وا�ش ��نطن تمار�س هذا
التخري ��ب الح�ض ��اري وتمزي ��ق ع ��را الإن�س ��انية م ��ن
خ�ل�ال قطبيته ��ا الواح ��دة التي تكاد تودي بالب�ش ��رية
�إلى حافة الهالك.
واق ��ع ب ��د�أ يتغي ��ر بفع ��ل ق ��درة ال�ش ��عوب الحقيقي ��ة
عل ��ى المقاوم ��ة والر�ص ��د والتحلي ��ل والعم ��ل دائم� �اً
وف ��ق منظومة القيم الإن�س ��انية والح�ض ��ارية الفعلية
وال ن�أت ��ي هن ��ا بجدي ��د �إذا م ��ا قلن ��ا� :إن ثب ��ات �س ��ورية
وانت�ص ��ارها عل ��ى الع ��دوان الغرب ��ي وقدرته ��ا عل ��ى
تفكي ��ك وتعري ��ة الم�ص ��طلحات الغربي ��ة المخاتلة –
كان عام ً
ال �أ�سا�سياً في التحوالت ال�سيا�سية والثقافية
والح�ض ��ارية التي تج ��ري الآن بعمق وتحفر مجراها
في الم�شهد العالمي.
ال يمك ��ن �إغف ��ال ذل ��ك ونح ��ن نق ��ر�أ كت ��اب� :أنم ��وذج
جدي ��د ف ��ي نظري ��ة عال ��م الح�ض ��ارات وتاريخ ��ه
وم�س ��تقبله درا�س ��ة ت�أ�سي�س ��ية وهو من ت�أليف «ياكوف
ي ��و .ف ».ترجم ��ه �إلى العربية مالك �ص ��قور ،و�ش ��اهر
�أحم ��د ن�ص ��ر ،وق ��د �ص ��در الكتاب ع ��ن الهيئ ��ة العامة
للكتاب ال�سورية هذا العام 2022م.
م�ؤلف الكتاب م�ؤ�س ���س ورئي�س المدر�س ��ة الرو�س ��ية
للح�ض ��ارة (الح�ضارة منهاج الدورات الرو�سية التنب�ؤ
الكلي الكوني التكاملي .في الكتاب الذي يقع في �أكثر
من � 500صفحة من القطع الكبير ،يقدم الم�ؤلف في
ف�ص ��له الأول :ق ��راءة ف ��ي النظري ��ة التكاملية لأ�ص ��ل
(من�ش� ��أ) الح�ض ��ارات وتطورها وتفاعلها وم�ستقبلها،
وطبيع ��ة الديناميات الح�ض ��ارية ،و�آفاقها وم�ض ��مون
الف ��رع الجدي ��د ف ��ي العل ��وم االجتماعي ��ة – عل ��م
الح�ضارات.
وف ��ي الف�ص ��ل الثان ��ي يعر� ��ض لوظائ ��ف العق ��ل
االجتماع ��ي كم�ص ��در �أ�س ��ا�س لم�ؤ�س�س ��ات الح�ض ��ارة
ويو�ض ��ح دور الأ�سرة واالقت�ص ��اد والدولة كركائز من
مرتكزات التطور الح�ضاري.
�أم ��ا الف�ص ��ل الثال ��ث فقد ت ��م تخ�صي�ص ��ه للمراحل
التاريخية الجديدة وم�س ��تقبل الح�ضارة الر�أ�سمالية
واال�ش ��تراكية ويك�ش ��ف ع ��ن قوانين ان�ض ��غاط الزمن

الشماس
كتب :أ.د .عيسى
ّ
التاريخ ��ي وتقلب البندول التاريخي الذي يعلل �آفاق
ت�أ�س ��ي�س ع�ص ��ر تاريخ ��ي جدي ��د ف ��ي الق ��رن الح ��ادي
والع�ش ��رين ويفت ��ح �آفاق� �اً تفا�ؤلي ��ة للخروج م ��ن �أزمة
الح�ضارة في القرن الحادي والع�شرين.
ويذه ��ب ف ��ي الف�ص ��ل الراب ��ع �إل ��ى تحليل م�ض ��مون
الح�ض ��ارة العالمي ��ة ع ��ام 2020م وبنيته ��ا وتبعاته ��ا
والأ�سا�س الإ�ستراتيجي للتخل�ص منها واالنتقال �إلى
ع�صر تاريخي جديد.
وق ��د ع� � ّرى الم�ؤل ��ف م�ض ��مون و�أ�س ���س المعلوم ��ات
العالمي ��ة والح ��روب الأيديولوجية كونه ��ا كما يقول
الجبهة الرئي�س ��ة ل�صدام الح�ضارات في نهاية القرن
الع�ش ��رين ونهاي ��ة الرب ��ع الأول م ��ن الق ��رن الح ��ادي
والع�شرين.
ويبح ��ث الم�ؤل ��ف في م�س ��تقبل الوالي ��ات المتحدة
الأميركي ��ة والعال ��م في ظل ظروف الأزم ��ة العالمية
وحتمية ال�ش ��راكة الإ�ستراتجية بين رو�سيا والواليات
الأميركي ��ة مع الأخذ بالح�س ��بان التجربة التاريخية
لعالقاتهم ��ا المتبادل ��ة و�إثب ��ات �أولوي ��ات ال�ش ��راكة
الح�ض ��ارية الرو�س ��ية – ال�ص ��ينية في ظروف الأزمة
العالمية.
وفي تحليل �أ�س ��باب انهيار االتحاد ال�سوفييتي يرى
– � ��ص :70لق ��د انه ��ار االتحاد ال�س ��وفييتي والنظام
العالمي ب�س ��بب الف�س ��اد وفقدان االهتمام بالم�ص ��الح
الوطني ��ة �أولويته ��ا ل ��دى النخب ��ة الحاكم ��ة والتوجه
�إل ��ى قي ��م الح�ض ��ارة الغربي ��ة وحل ��ت كارثة ح�ض ��ارية
جديدة.
ولك ��ن رو�س ��يا االتحادي ��ة نه�ض ��ت الآن كم ��ا يق ��ول
الباح ��ث وه ��ذا �س� � ّر رو�س ��يا المفعم ��ة بالحيوي ��ة
وال�ص�ل�ابة و�س ��يظل لغ ��زاً غام�ض� �اً بالن�س ��بة للغ ��رب
– فق ��د تمكن ��ت ه ��ذه الح�ض ��ارة – الرو�س ��ية م ��ن
اجتي ��از خم�س كوارث ح�ض ��ارية وف ��ي كل م ّرة تنه�ض
م ��ن جدي ��د بحل ��ة جدي ��دة والجوه ��ر في ذلك �ش ��فرة
الح�ض ��ارة ومنظومة القيم الح�ضارية الرو�سية تلك
قا�س ج ��داً وعلى
المنظوم ��ة الت ��ي تط ��ورت في من ��اخ ٍ
م�س ��احة �شا�س ��عة وا�س ��تطاعت الحف ��اظ عل ��ى �أ�س ���س
البني ��ة الح�ض ��ارية وف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه برهن ��ت على
�أن الوق ��ت مفت ��وح للحوار وال�ش ��راكة مع الح�ض ��ارات
الأخرى وتحقيق تبادل القيم الح�ضارية الغنية.
وث ّم ��ة �س� � ٌّر �آخ ��ر �أي�ض� �اً هو �أولوي ��ة �أ�ص ��الة منظومة
القيم الروحية وهي �ش ��فرة الح�ض ��ارة الرو�س ��ية التي
ورثته ��ا م ��ن الح�ض ��ارتين الإغريقي ��ة والبيزنطي ��ة
القديمتي ��ن وامت�ل�اك بني ��ة اجتماعي ��ة – ثقافي ��ة
تكاملي ��ة خالف� �اً ع ��ن �أولوية القي ��م المادي ��ة وهيمنة
القي ��م البني ��ة االجتماعي ��ة  -الثقاف ��ة الح�س� � ّية ف ��ي
ح�ض ��ارات الغ ��رب الت ��ي تع ��ود جذورها �إلى الح�ض ��ارة
الروماني ��ة وه ��ذا م ��ا انعك� ��س ف ��ي الم�س ��توى العال ��ي
لتطور العلوم والثقافة وعلم الأخالق في رو�سيا.

تع ّرف المواطنة ب�ش ��كل عام ،على �أ ّنها كلمة م�شتقّة
من كلمة الوطن ،وهي �ص ��فة يكت�سبها �شخ�ص ينتمي
�إل ��ى وط ��ن مع ّي ��ن ،يحم ��ل جن�س ��يته وي ّتخ ��ذه مكان� �اً
(موطن� �اً) يقي ��م في ��ه .ومع ذل ��ك تع� �دّدت الآراء حول
مفه ��وم المواطنة وم�ض ��موناتها ،فث ّمة م ��ن ر�أى �أ ّنها
المواطن ال�ص ��الح ،وث ّم ��ة من ر�أى �أ ّنها الم�س ��اواة في
الحق ��وق والواجبات بين �أبناء الوط ��ن الواحد ،بينما
هن ��اك م ��ن ي ��رى �أنّ المواطنة تت�ض� � ّمن ح ��قّ الأفراد،
المواطني ��ن ،ف ��ي �إدارة �ش� ��ؤون الدول ��ة ،والم�ش ��اركة
ال�سيا�س ّية ،وحقّ تقرير الم�صير.
�أمّ ��ا الوطن ّي ��ة فت�ش� � ّكل �إط ��اراً للقي ��م الإن�س ��انية
والأخالق ّي ��ة ،و�س ��ياجاً لحمايته ��ا وتح�ص ��ينها م ��ن
ال�ض ��ياع والتهمي� ��ش والالمب ��االة .وه ��ي بالتال ��ي
التزام وانتماء ،واعتزاز بالأ�ص ��الة وارتباط بالجذور،
باعتب ��ار ذل ��ك ك ّله منطلق الوجود ،و�أ�س ��ا�س الم�ص ��ير
ف ��ي الحا�ض ��ر والم�س ��تقبل .وف ��ي هذا المعنى ي�ص ��بح
للوطن ّي ��ة معن ��ى وه ��دف ،وتك ��ون المواطن ��ة �أ�سا�س� �اً
متين� �اً لها� ،أي منطلقاً� .أمّا الوط ��ن ،فيكون المنطلق
واله ��دف مع� �اً ،حي ��ث يت�آل ��ف المواطن ��ون ويعمل ��ون
لرفعة هذا الوطن.
و�إذا كان ��ت المواطنة مرتبط ��ة بالوطن ،فهذا يعني
التم�س ��ك بالوط ��ن قوياً واالنتم ��اء �إليه
�أ ّن ��ه ك ّلما كان ّ
ثابت� �اً ،ف� ��إنّ المواطن ��ة تتج ّل ��ى ب�أبه ��ى �ص ��ورها ،حيث
ي�ش ��عر ك ّل مواط ��ن بكرامته وقيمت ��ه ،ويتم ّتع بحقوق
المواطن ��ة الكامل ��ة الت ��ي ت�ؤمّ ��ن ل ��ه العي� ��ش الكري ��م
ف ��ي وطن ح� � ّر كري ��م .وفي ذل ��ك تلتق ��ي الوطنية مع
المواطنة في المنطلق والهدف.
()2
يتب ّي ��ن م ��ن التداخ ��ل بي ��ن مفهوم ��ي الوطن ّي ��ة
والمواطن ��ة� ،أنّ الوطن ّي ��ة ه ��ي الإط ��ار الفك ��ري /
النظ ��ري للمواطن ��ة الت ��ي ه ��ي الممار�س ��ة العمل ّي ��ة
بم�ش ��اركة �أبن ��اء الوط ��ن (المواطني ��ن) وبذلك تكون
المواطنة التج�س ��يد الحقيقي ،لمفه ��وم الوطن ّية في
االنتم ��اء وال ��والء .ف ��ك ّل م ��ن االنتم ��اء وال ��والء ج ��زء
م ��ن الوطن ّي ��ة �أو المواطن ��ة ،ومك ّم ��ل ل ��ه ف ��ي الوق ��ت
نف�س ��ه ،وك ّل منهم ��ا مك� � ّون مكت�س ��ب يخ�ض ��ع لعملي ��ة
تربوي ��ة  /تعليم ّي ��ة تب ��د�أ ف ��ي الأ�س ��رة ،وت�س ��تم ّر عب ��ر
مراح ��ل التعليم في الم� ّؤ�س�س ��ات التربوي ��ة المختلفة
(النظامي ��ة وغي ��ر النظامي ��ة) وتنتهي ف ��ي المجتمع
الكبي ��ر ،حتى ي�ش ��عر الفرد ب�أ ّنه جزء �أ�سا�س ��ي من هذا
الك ّل الذي يعي�ش �ضمنه ومعه.
فالتربية الوطن ّية هي الإطار النف�سي واالجتماعي،
ال ��ذي تن�ص ��هر في ��ه م�ش ��اعر الأف ��راد و�أحا�سي�س ��هم
باالنتم ��اء �إل ��ى وط ��ن ،بم ��ا في ��ه م ��ن ت ��راث تاريخ ��ي
وثقاف ��ي ،ونظ ��م اجتماع ّي ��ة تح� �دّد حق ��وق الأف ��راد
وواجباته ��م �ض ��من العالقة بينهم من جه ��ة ،وبينهم
وبي ��ن الدول ��ة م ��ن جه ��ة �أخ ��رى .فالتربي ��ة الوطن ّية
تع� � ّد الفرد  /المواطن تز ّود الفرد ب�أ�س ��باب المواطنة
الفاعل ��ة ،من خالل تقوية ال�ش ��عور باالنتماء للوطن،
والإخال�ص له ،والت�ضحية من �أجله.
()3
تو�صف الأ�س ��رة ب�أ ّنها الم� ّؤ�س�سة االجتماع ّية الأولى
الت ��ي تعن ��ى بالتما�س ��ك االجتماعي ،لكونها الم�ص ��در
الترب ��وي الأ�سا�س ��ي لتكوي ��ن ال�شخ�ص� � ّية واالنتم ��اء
والهوي ��ة الإن�س ��انية والوطن ّي ��ة ،فه ��ي الغار� ��س الأول
لل ُم ُث ��ل والقي ��م وال�س ��لوكات الإيجابي ��ة الت ��ي تتي ��ح
للف ��رد التك ّي ��ف م ��ع المجتم ��ع .وه ��ذا التركي ��ز عل ��ى

دور الأ�س ��رة الترب ��وي لي� ��س جدي ��داً ،و�إن �أعطي بعداً
حديثاً يتوافق مع نظرة التربية الحديثة �إلى مفهوم
ال�سلوك و�أبعاده المختلفة فقد ربط /كونفو�شيو�س/
فيل�س ��وف ال�ص ��ين الأول وحكيمه ��ا ،بي ��ن التربي ��ة
الأ�س ��رية والمواطن ��ة ال�ص ��الحة ،حي ��ث �أرج ��ع ف�س ��اد
الحكم �إلى غياب المواطنة ال�صالحة ،نظراً الختالل
الأ�س ��رة وعجزها عن تلقين الأبناء معاني الف�ض ��يلة،
والحب المتبادل ،والخير العام.
ّ
و�ض ��من هذه الر�ؤية ل ��دور الأ�س ��رة التربوي ،ينظر
�إل ��ى عملي ��ة اكت�س ��اب قي ��م المواطنة والوطني ��ة ،على
�أ ّنها �أكثر ثباتاً وت�أ�ص ��ي ً
ال ودواماً� ،إذا ما ت ّمت في �س ��نّ
مبكرة في مناخ الأ�س ��رة .لأنّ دور الأ�س ��رة هو الأ�سا�س
الذي تقوم عليه ركائز برامج م� ّؤ�س�سات الوطن ،وهي
المدر�سة الأولى في حياة الطفل  /الفرد والتي تعمل
عل ��ى تنمية �أخالقه وتقويم �س ��لوكاته ،وتوجيهها في
االتجاه ال�صحيح ونحو القيم االجتماعية والوطنية،
الت ��ي تكف ��ل بناء �شخ�ص� � ّية قو ّية ،ق ��ادرة على مواجهة
الحمالت (الغزوات) الثقافية الخارج ّية التي تهدف
�إلى تحريف خلقه و�سلوكه ،وانتزاع هو ّيته الأ�صيلة.
لع� � ّل م ��ن �أب ��رز المج ��االت ف ��ي دور الأ�س ��رة لتعزي ��ز
مقو ّم ��ات المواطن ��ة ال�ص ��الحة ف ��ي �إط ��ار الوطني ��ة
الرا�س ��خة ،تتج ّل ��ى ف ��ي اغتن ��ام ك ّل فر�ص ��ة للحدي ��ث
المبا�ش ��ر م ��ع الأبن ��اء ع ��ن الوطني ��ة والمواطن ��ة
حب الوط ��ن واالعتزاز
ال�ص ��الحة الت ��ي تن ّم ��ي لديهم ّ
باالنتم ��اء �إلي ��ه ،واال�س ��تعداد للدِّفاع عنه والت�ض ��حية
م ��ن �أجل ��ه ،من خ�ل�ال توظي ��ف المنا�س ��بات الوطنية
لال�س ��تماع �إل ��ى الن�ش ��يد الوطن ��ي و�ش ��رح معاني ��ه
ودالالته ،وترديد الأنا�شيد التي تدعو �إلى فعل الخير
وال�س ��عي لخدم ��ة الوطن وتزويد مكتب ��ة البيت بكتب
مختلف ��ة ،تحت ��وي عل ��ى المفاهيم المقو ّي ��ة للوطنية
وللمواطن ��ة ال�ص ��الحة وحكاي ��ة الق�ص ���ص المح ّف ��زة
حب الوطن ،وتجذير ال�ش ��عور باالنتماء الوطني
على ّ
وال �س� � ّيما الق�ص ���ص الت ��ي تت�ض� � ّمن احت ��رام القوانين
والأنظم ��ة الت ��ي ّ
تنظم �ش� ��ؤون الوط ��ن وتحافظ على
حق ��وق المواطني ��ن ،وت�س ��يير �ش� ��ؤونه ،وعل ��ى مح ّب ��ة
الآخري ��ن والت�آخي بي ��ن المواطني ��ن دون تمييز؛ بما
يع� � ّزز قي ��م التفاه ��م والتع ��اون والتكاف ��ل ف ��ي بوتق ��ة
الوح ��دة الوطني ��ة ،واالبتعاد ع ��ن الإف ��رازات الفئوية
والعرقية والطائفية البغي�ضة.
()4
وال �ش ��ك �أنّ االختالل في منظومة قيم المواطنة/
الوطني ��ة ،في �إط ��ار التربية الأ�س ��رية� ،س ��ي�ؤدّي حتماً
�إل ��ى نتائ ��ج �س ��لبية ف ��ي �س ��لوك الأبن ��اء (ال�شخ�ص ��ي
واالجتماع ��ي) ف� ��أيّ تعار� ��ض بي ��ن م ��ا يتغ� � ّذى علي ��ه
الطف ��ل ف ��ي �أ�س ��رته ،وم ��ا يحت ��اج �إلي ��ه ف ��ي حيات ��ه
العملي ��ة ،في الدائ ��رة الأكبر وهي الوطن� ،س ��ينعك�س
�س ��لباً على مجم ��ل تعاي� ��ش الفرد ف ��ي المجتمع .وقد
يتم ّث ��ل ذل ��ك ف ��ي مع ّوق ��ات �أو م�ص ��اعب ف ��ي التك ّي ��ف
وتوجه ��ات الوطن فث ّمة عالقة
مع �أه ��داف المجتمع ّ
وثيقة ومبا�ش ��رة بين نمط الحياة الأ�س ��رية ومعاملة
الأبن ��اء ،والبن ��اء ال�شخ�ص ��ي للأبن ��اء و�س ��لوكاتهم
الفردي ��ة والجماعي ��ة ،وه ��ذا يوج ��ب عل ��ى الأ�س ��رة �أن
تخت ��ار الأ�س ��لوب ال ��ذي ت�س ��هم بو�س ��اطته ف ��ي تعلي ��م
الأبناء اللغة والقيم والع ��ادات والتقاليد االجتماع ّية
ال�ص ��حيحة ،الت ��ي تع� � ّزز لديه ��م االنتم ��اء الوطن ��ي
وال�ش ��عور بالمواطنة ال�صالحة ،والتي ين�ش�ؤون عليها
ويلتزمون بها في حياتهم الحا�ضرة والم�ستقبلية.

ً
الجاهل يعتقد نفسه حكيما ،أما الحكيم فهو من يعرف بأنه
أحمق.
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شذرات من الشعر في الذاكرة السورية المعاصرة المثقفون في الوطن العربي بين
الدور المنوط بهم والشباك األمريكية
كتبت :د .فادية المليح حلواني
ف ��ي ا�س ��تعادة الذاك ��رة الثقافي ��ة ،ال ُنثي ��ر
حنين ��ا �إلى الما�ض ��ي بالقدْر ال ��ذي نتط ّلع فيه
�إل ��ى �إحي ��اء حال ��ة م ��ن التحري� ��ض الموح ��ي
بالإب ��داع المح ّلق في �أج ��واء الذاكرة الثقافية
من جهة ،و�أجواء الإبداع التي فتحتها الحالة
الت ��ي عا�ش ��ها المبدع ��ون ف ��ي �إط ��ار حُ لمه ��م
يتو�س ��ع اللغويون
المجتمعي ،من جهة �أخرى ّ
باال�ش ��تقاقات اللغوية للفظ الوطنّ ،فالمفعّل
من ��ه ه ��و الموط ��ن ،وه ��و الوط ��ن والمن�ش� ��أ
والمكان.
يقول طرفة بن العبد:
على موطن يخ�شى الفتى عنده الردى
متى تعترك فيه الفرائ�ض ترعد
ويق ��ول البحتري في عالقة الوطن بكرامة
الإن�سان:
أحب �أوطان البالد �إلى الفتى
و� ّ
� ٌ
أر�ض ينال بها كري َم المطلب
وين�شد ابن الرومي لوطنه الحر الم�ستقل:
ول ��ي وط � ٌ�ن �آل ْي ��تُ �أ ّال �أبيع ��ه
و�أ ّال �أرى غيري له الده ُر مالكا
وف ��ي ه ��ذه الأي ��ام الت ��ي تعي�ش ��ها �س ��ورية
ممزوج ��ة بمقاوم ��ة فاق ��ت كل تو ّق ��ع ف ��ي
حر�ص ��ها عل ��ى وحدتها ومبادئها ف ��ي انتمائها
�إل ��ى عروبته ��ا الأ�ص ��يلة ،وانفتاحها الإن�س ��اني
المع ��روف جعل ��ت منه ��ا مق�ص ��داً للع ��رب
والالجئي ��ن م ��ن كل بق ��اع العال ��م بحك ��م
كونه ��ا �ش ��اماً �ش ��ريفاً و�ش ��عباً م�ض ��يافاً م�ش ��بعاً
ب�أخالقيات �إن�س ��ان ّية راقية بواقع �ش ��امل بعيد
التع�ص ��ب حري�ص� �اً على الإخ ��اء والتعاون،
عن ّ
وهو ما عرف لل�س ��وريين في ��ه كبير باع ،بحكم
تكوينه ��م الوطن ��ي والأخالق ��ي ،حت ��ى عُرف ��وا
ب�أ�شهر الدبلوما�سيين الأخالقيين بين العرب.
ي�س ��ترجع الذهن ال�سوري الو ّقاد في ذاكرته
الثقافية ،من خالل ده�شته بما يجري حوله،
وثقته و�إ�ص ��راره ،م�ستذكراً ال�ش ��عر والأنا�شيد
الوطني ��ة الت ��ي نظمه ��ا �ش ��عراء النه�ض ��ة،
و�أبدعوه ��ا �أثن ��اء مقاوم ��ة اال�س ��تعمار وف ��ي
الدعوة �إلى الوحدة العربية طريقاً ال�س ��تعادة
المج ��د الغاب ��ر ،وال ��دور الح�ض ��اري الم�أمول،
وف ��ي الفخر واالعتزاز بتاريخ عا�ص ��مة ال�ش ��ام
ورمزها عراقة وجما ًال.
وف ��ي ا�س ��تعادتهم لم ��ا �أبدع ��ه ال�ش ��عراء ف ��ي
ه ��ذا المي ��دان تث ��ور الخي ��االت بالإبداع ��ات
الجديدة والحر�ص على المتابعة والت�ص ��عيد
�إل ��ى الأعل ��ى والأرق ��ى ،تحليق� �اً مبدع� �اً ،في ��ه
م ��ن حرية الفكر والق ��رار ،ما ي�س ��تح ّقه البلد
وال�شعب.
وف ��ي الذاك ��رة ال�ش ��عرية تختل ��ط الق�ص ��ائد
والأنا�ش ��يد و�أ�س ��ماء المبدعي ��ن م ��ن كل بق ��اع
الوط ��ن العرب ��ي من�ش ��دة للوط ��ن وعراقت ��ه،
ولدم�ش ��ق ومكانته ��ا حُ �س ��ناً ،ودوراً ثقافي� �اً،
ورمزاً ح�ض ��ارياً لبالد ال�ش ��ام والعروبة بعامة،
ول�سورية المعا�صرة بخا�صة.
مبتدئ ��ة بمقطع من ن�ش ��يد (حم ��اة الديار)
الذي �أن�شده ال�ش ��اعر والأديب رئي�س المجمع
العلم ��ي العرب ��ي خلي ��ل م ��ردم ب ��ك ،بكلم ��ات
ب�س ��يطة مع ّب ��رة� ،س ��هلة الحف ��ظ ،وا�ض ��حة
المعان ��ي و�ض ��وح التكوي ��ن الوطن ��ي ال�س ��وري،
وال ��ذي اع ُتم ��د ن�ش ��يداً وطني� �اً ل�س ��ورية بع ��د
اال�س ��تقالل وما زال ،ولحّ َنه (االخوان فليفل)
اللبنانيان.
عليكم �س�ل�ام
حم ��اة الدي ��ار

�أب ��ت �أن ُت � ّ
النفو� ��س الك ��رام
�ذل
ب ��ةبي ��تح ��رام
عري ��نالع ��رو
حمى ال ي�ضام
وعر�ش ال�ش ��مو
�س ً
م ب ��روج ال ُع�ل�ا
ربوع ال�ش� ��آ
بعال ��ي ال�س ��نا
تحاك ��ي ال�س ��ما
وامت ��زج �أل� � ُم الوط ��ن بال�ش ��عر والطبيع ��ة
ال�س ��ورية الهادئة والجميلة ،وه ��و الج ّو الذي
�س ��اد �أجواء بالد ال�ش ��ام ك ّلها ،والذي ت�س ��تعيده
الذاك ��رة ال�س ��ورية ف ��ي ه ��ذه الآون ��ة ،لت�ش ��ابه
الحالة والأ�سباب.
يقول �شفيق جبري� ،شاعر ال�شام:
ماذا �أقول و�أم ُرنا عجبُ
ال ال�شع ُر يدركه وال النث ُر
�أوفي بعهد ال�شام �إن غدروا
بال�شام ،كيف لمثل َي الغ ْدرُ؟
العام ��ل الوطن ��ي ه ��و الظاه ��ر ف ��ي �أجل ��ى
مظاه ��ره والعام ��ل العاطف ��ي ه ��و المختب ��ئ
مغ ّلف� �اً بح ��زن و�أل ��م �ش ��ديدين ،و�ش ��ذرات م ��ن
الده�ش ��ة تب ��دو وتختف ��ي ،وتل ��ك ه ��ي بالغ ��ة
الرمز ال�شعري.
�أرى ال�شعر �أنفا�ساً ي�ص ّرفها الفتى
فيُطفي بها جمراً ويُذكي بها جمرا
وينفحها روحاً بم ّيت �أمّة
فتن�س ّل من �أجداث غفلتها تترى
ويقول خليل مردم:
�أنا ما حييت فقد وقفت لأمتي
نف�سي وما لي في �سبيل بالدي
ف�إذا ُقتلتُ وتلك �أق�صى غاية
لي ،فالو�ص ّية عندها �أوالدي
بنت لت�ضميد الجراح ويافع
يُعنى بتثقيف القنا الم ّياد
ح ّتى �إذا بلغ الأ�شدّ ،ر�أت به
ذخراً ليوم كريه ٍة وجالد
ودم�ش ��ق ه ��ي الف�ض ��اء الحامي للوط ��ن ك ّله
والمرك ��ز الح�ض ��اري الم�ش� �عّ ،والرم ��ز ل ّلحمة
الوطني ��ة ،وك�أنها الأم الحاني ��ة التي تذود عن
حيا�ض الأهل.
�أدا َل اهلل (ج ّلق) من عِ داها
و�أح�سن عن �أ�ضاحيها عزاها
فكم حملت عن العُرب الرزايا
كذاك الأم تدفع عن حماها
م�ضت ع�ش ٌر عليها حالكات
كقطع الليل لم يك�شف دُجاها
�أعادت ع�صر(تيمور) �إليها
فظ ّنت م ّرة �أخرى غزاها
وفي الأمل والثقة به كنتيجة للن�ضال:
�إذا ما ليلة حلكت وطالت
ف�أجدر �أن يكون دنا ُ�ضحاها
وعاقبة ال�شدائد والرزايا
�إلى فر ٍج �إذا بلغت مداها
فروع النار قد طالت ذراها
وبالدم لم يزل رطب ثراها
وفيه �أي�ضاً:
�أ�ستغفر اهلل من ي�أ�س يخالجني
فلي�س ييئ�س �إ ّال كافر جحدا
وب ��ذل ال ��دم والت�ض ��حية ه ��و الطري ��ق ل ��كل
المنا�ضلين لتحقيق الأماني
يك الد ُم (ال�ستقالله) ثمناً
ومن ُ
فلن يالقي بعد الربح خ�سرانا
�أ ّم ��ا ال�ش ��باب فه ��و عم ��اد ك ّل ث ��ورة وفي�ص ��ل
ال�شعر الوطني:
�أفتى ال�ش�آم وهل �سواك لها �إذا
�شم ََ�س الزمان بنا وع ّز ُلبانه
بيديك تحرير البالد �أمانة
فعليك لي�س على �سواك �ضمانه

وطني تقدّ�س في الورى ا�ستقالله
�شهدا�ؤنا ودما�ؤهم قربانه
وف ��ي مواجه ��ة الكذب والت�ض ��ليل ال�سيا�س ��ي
ال ��ذي اع ُتم ��د غط ��اء لتلمي ��ع التوجّ ه ��ات
الملتوية:
واحرجني ف�أخرجني فل ّما
ر�آني بالمن ّية ال �أبالي
دعاني للتفاهم بعد �أخذٍ
ور ٍّد واختالف واقتتال
وعانقني بزنديه احتفا ًء
و�صافحني به ٍّز واحتفال
فطوّقني ب�أدهى من �أفاعي
و�ش ّد يدي على ح ّد الن�صال
وه�ش ّ
ّ
وب�ش مبت�سماً فيا من
ً
تب�سم لل�سخال
ر�أى ذئبا ّ
وواعدني �إلى �أجل م�سمى
يكون ق�ضا�ؤه عهد (انتقال)
تحدّانا معاك�سة وك ْيداً
و�أعيانا ب�أ�شباه الرجال
ر�أيت الداء � َ
كي
أع�ض َل دون ِّ
الكي للدّاء العُ�ضال
ف�أين ّ
وبقي ��ت العروب ��ة �ص ��ن َو دم�ش ��ق ال�ش ��ام ،فهي
قل ��ب العروبة الناب�ض (كما يقرنها كل العرب
المخل�صين).
فتى دم�شق ا�صطبر للخطب تجبهه
�أن العروبة جي�ش �أنت قائده
ال عُذ َر في الي�أ�س م ّما كان ممتنعاً
�إذا تق�ص ّيت �أمرا ً �أنت واجده
�أمّا دم�شق فال ترجو لنجدتها
�سوى فتاها الذي �شاعت محامده
بلوعة الثكل تدعوه لين�صرها
وبالجراح التي ُتدمي ،تنا�شده
وبع ��د هذه الجولة في �ش ��عر �ش ��عراء ال�ش ��ام،
ومع وح ��دة الثقافة والم�ش ��اعر العربية ،فمن
غي ��ر الممك ��ن تج ��اوز ال�ش ��عر العرب ��ي ال ��ذي
خاطب �سورية في محنها.
�أمير ال�ش ��عراء �أحمد �ش ��وقي يقول مخاطباً
دم�شق:
لوال دم�شق لما كانت طل ْيطلة
وال زهت ببني العبّا�س بغدان
مررت بالم�سجد المحزون �أ�س�أله
هل في الم�ص ّلى �أو المحراب مروان؟
فال الأذان � ٌ
أذان في منارته
�إذا تعالى وال الأذان �أذان
ونحن في ال�شرق والف�صحى بنو رحم
ونحن في الجرح والآالم �إخوان
م ��ا قدمت ��ه م ��ن الذاك ��رة الثقافي ��ة لل�ش ��عر
الوطني ال�سوري ،تذكرة تحري�ضية ،متجاوزة
ال�شعر الغزلي عن دم�شق ،لنزار ،والجواهري،
والأخط ��ل ،وغيره ��م كثي ��ر .فف ��ي ذل ��ك دع ��وة
لنهو� ��ض �إبداع ��ي متج� �دّد ،تجّ ��دد زه ��ور
اليا�س ��مين ،ومي ��اه ب ��ردى والعا�ص ��ي والفرات
والخاب ��ور و�أنه ��ار ال�س ��احل م ��ن ال�ش ��مال �إل ��ى
الجنوب.
ويبق ��ى الأم ��ل الواث ��ق بال�ش ��ام و�أبنائه ��ا
وا�س ��تمرار �إ�ش ��عاعها الح�ض ��اري ،فم ��ا �أ�ض ��يق
العي� ��ش لوال ف�س ��حة الأمل ،المقت ��رن بالإرادة
ال�ص ��لبة ،م�ؤ ّك ��دة �أن االحتف ��ال بال�ش ��ام ه ��و
احتف ��ال بالوط ��ن ك ّل ��ه وم�س ��يرته نح ��و الرقي
والم�ش ��اركة الإن�س ��انية بعولمته ��ا المعا�ص ��رة
ودوره ��ا في بناء الحياة الجديدة و�إ�س ��هاماتها
ف ��ي الحرك ��ة الثقافي ��ة الإبداعي ��ة والميادي ��ن
العلمية والمعي�ش ّية بك ّل جوانبها.

كتب :نبيل فوزات نوفل
كث ��ر الحدي ��ث ع ��ن المثقفي ��ن ودوره ��م والمه ��ام الملق ��اة عل ��ى عاتقه ��م ف ��ي بن ��اء وتط ��ور
المجتمعات ،واختلف دورهم من مجتمع لآخر عبر التاريخ ،وح�سب طبيعة النظام ال�سيا�سي
وثقاف ��ة المجتم ��ع ،وم ��دى احترام ��ه للثقاف ��ة ،والقي ��م الت ��ي تحكم ��ه ،ونتيجة لذلك انق�س ��م
المثقفون �إلى �أ�صناف و�أنواع ،فمنهم من �آثر ال�سير مع الواقع وتجنب المخاطر ،ومنهم من
اختار ال�ص ��دام والمواجه ��ة ،ومنهم من اختار الموقف االنته ��ازي ،ومنهم لعب دور المرتزق،
ومنهم من �أ�ص� � ّر على �أن يكون مثقفاً ع�ض ��وياً ،ومنهم من اختار النهج العدمي و�أن يكون �أداة
بيد المراكز اال�س ��تعمارية وت�س ��ويق �أفكار الم�س ��تعمر لتدمير االنتماء للأمم وال�شعوب تحت
م�سميات مختلفة.
ـ المثقف العربي وال�شباك الأمريكية ال�صهيونية:
ال �ش ��ك �أن الأمرا� ��ض الت ��ي يعاني منها الوطن العربي والمجتمع ��ات العربية في المجاالت
المختلف ��ة ت�ؤث ��ر ف ��ي المثق ��ف وتزي ��د م ��ن �أزمات ��ه ،وف ��ي مقدمته ��ا االن�س ��حاق �أم ��ام الثقافة
الأجنبي ��ة� ،أو االرتب ��اط فك ��راً وممار�س ��ة و�س ��لوكاً بالأجنب ��ي ،م ��ا �أدى �إل ��ى االبتع ��اد ع ��ن فه ��م
الواق ��ع وابتكار الحلول المنا�س ��بة وطرح �ش ��عارات م�س ��توردة ال عالقة له ��ا بالواقع العربي ،و
بروز ظاهرة «العقل الأ�سير» الذي هو من نتاج المعاهد العالمية الدرا�سية في داخل الوطن
العربي �أو في خارجه التي ت�سيطر على طريقة تفكيره ،ما جعل من معظم المثقفين عاجزين
ع ��ن بح ��ث م�ش ��كالت المجتمع ��ات العربي ��ة ،وا�س ��تنباط طريق ��ة تحليلي ��ة م�س ��تقلة للأنماط
ال�س ��ائدة ،فج ��اءت نظ ��رة بع�ض ��هم للأم ��ور نظ ��رة جزئي ��ة ،مغترب ��ة ع ��ن الق�ض ��ايا الأ�سا�س ��ية
للمجتم ��ع ،وغريب ��ة عن ق�ض ��اياه الوطنية والقومي ��ة ،وفقدان االرتب ��اط بالجماهير ،ما �أدى
�إل ��ى التعمي ��ة العلمي ��ة والتناق�ض بي ��ن القول والفعل ،كم ��ا �أدى �إلى بقاء الجماهير الوا�س ��عة
ف ��ي دائ ��رة الأمية ،وهبوط الم�س ��توى الثقافي الع ��ام لدى �أجيال المتعلمي ��ن وتحول التعليم
�إلى �ش ��هادات� ،ص ��الحة للعمل ،وانت�ش ��ار ظاهرة المثقف النرج�سي الذي يع ُّد نف�سه هو الكاتب
الوحيد وال�شاعر الوحيد ،والأديب الوحيد ،هذه الظواهر �سمحت للقوى اال�ستعمارية وعلى
ر�أ�سها الإمبريالية الأمريكية وال�صهيونية �أن ت�شجع على انت�شار ما يمكن �أن ن�سميه المثقف
المخملي ،وغير المنتمي ،والعدمي ،والنرج�سي ،وه�ؤالء ينت�شرون ويتكاثرون ب�سرعة ،تحت
م�سميات مختلفة فهم يعادون الأيديولوجيا واالنتماء الوطني والقومي.
وم ��ا يج ��ري الي ��وم ف ��ي الوط ��ن العربي هو ا�س ��تمرار لما ت ��م بالأم� ��س ،فيجري دع ��م الفكر
التكفي ��ري والأنظمة الفا�ش ��لة لتبق ��ى المجتمعات ترفل بالجهل والفقر لي�س ��هل على �أمريكا
�ص ��ناعة الع�صابات الم�س ��لحة لتمار�س القتل والت�صفية للعقول النيرة ،وما فعلته في الحرب
العدوانية الإرهابية في �سورية والعراق دليل وا�ضح على همجيتها.
 المثقفون العرب والدور المنوط بهم:لي� ��س م ��ن الطبيع ��ي �أن نطال ��ب الآخرين �أن يحقق ��وا للمثقفين م ��ا يريدون ب ��ل عليهم �أن
ينا�ض ��لوا لتحقيق ما يريدون ،و�إذا ما حاولوا وحدهم �أن يكونوا مثقفين فقط و�أ�ص ��حاب ر�أي
فقط ،فهم مهزومون ولن يكون لهم دور ،فال يحق للمثقفين �أن يتبادلوا التوعية بينهم فقط
لأنه ��م ي�س ��قطون في هذه الحالة في خطاب ذاتي ،فالواقع ه� � ّم دائم والموقف الإيجابي منه
م�س�ؤولية دائمة ،و لي�س لأحد �أن يقلل من هذه الم�س�ؤولية ،وعلى المثقف �أن يدرك �أن هناك
فرقاً كبيراً بين �ص ��احب الحرفة والمثقف ،فلي�س كل مثقف مثقفاً لأنه ح�ص ��ل على �ش ��هادة،
وعلى المثقفين رف�ض جميع �أ�ش ��كال العمل الثقافي والأدبي والفني ذات الطابع الذاتي التي
تهج ��ر الواق ��ع و النزول �إل ��ى ميدان العمل العام ،وعدم اال�ست�س�ل�ام للي�أ�س ،الت�ص ��دي للجهل
ير�سخ المثقف فاعليته بممار�سته النظرية
ومكافحته وتحطيم مظاهر الف�ساد ب�أنواعه ،و�أن ّ
ً
ً
والعملي ��ة ،وال ينتظ ��ر �أن تعط ��ى له الفعالية لأنها لي�س ��ت قرارا خارجي� �ا ،و�إنما نابعة من ذات
المثقف ونتاج مبادراته الإبداعية ،ومما يقوي من ت�أثير و�أهمية المثقف ا�ستيعابه قدراً �أكبر
م ��ن ثقاف ��ة �أ ّمت ��ه ،و قدراً �أكبر من ثقافات الأمم ،و�أن يمتلك وعي� �اً �أكثر بدوره والتزاماً �أعمق
بفكره ،وموقفاً �أ�ص ��لب من الطغيان واال�س ��تغالل و�إرادة �أقوى للتغيير ويهتم بق�ض ��ايا �أمّته،
�إن الت ��زام المثق ��ف بق�ض ��ية الجماهير ال يمك ��ن �أن يتوافر �إال �إذا توافر وع ��ي �أيديولوجي نا ٍم
ومتط ��ور مقت ��رن ب�أخالقية ثورية وهذا ي�س ��اهم في �إ�س ��قاط �أي �ش ��كل من �أ�ش ��كال االنتهازية
والو�صولية والمغامرة ،وكما نعلم �أن المثقف هو من يكر�س الإيجابيات ّ
ويحث النا�س عليها،
ويق ��اوم ال�س ��لبي ويح� � ّذر النا� ��س منها� ،إنه مراقب ل�س ��ير عملية تط ��ور المجتم ��ع� ،إذاً ال حياد
في المجتمع ،وخا�ص ��ة بالن�س ��بة للمثقفين فالحياة موقف والموقف انتماء وم�س� ��ؤولية .و�إن
كل مفاهي ��م العقل والعقالنية والهوية والعلمانية والتثاقف والحداثة والأيديولوجيا ،يظل
العق ��ل النق ��دي العمود الفقري لها ،وبالتالي ف�إن التزاوج بين عملية التوا�ص ��ل والتالقح مع
الثقاف ��ات العالمي ��ة والأ�ص ��ول المحلي ��ة� ،ض ��رورة ،فكم ��ا يرى المفك ��ر العرب ��ي د .زكي نجيب
محف ��وظ �أن ال ��ذي يع ��اب عل ��ى المثقف العرب ��ي لي�س الأخذ م ��ن الغرب والأجنب ��ي ،بل النقل
المخطوف ،والفهم ال�س ��طحي للمنقول وانتحال الأ�ص ��الة فيما ننقله ور�ؤية الأ�صل المنقول
من خالل الحجب المغلفة بال�ضباب.
ومن المهام الملقاة على عاتق المثقفين في الوطن العربي �إعادة درا�سة تراثنا ،من موقف
االعتزاز بهذه الأمّة ال اال�ستهزاء بها ،من موقع الثقة بالنف�س ال من موقع الي�أ�س ،م�ستندين
�إلى منهج الفكر النقدي الذي ي�سلك طريقة المواجهة وال�صراع مع الذات والآخر ،و خو�ض
معركة الذات مع الذات ،وعدم اقت�صار ثقافته عند ثقافة الأوائل التي ال تتعداها �إلى ما �آلت
�إليه الثقافة في ع�صره فلي�س من ال�شجاعة �أن نواجه المدفع بال�سيف ،والتخل�ص من بدعة
المثق ��ف الم�س ��تقل ،فلي� ��س هن ��اك مثقف ب�ل�ا مبد�أ �أو عقي ��دة ،وهذا يجعل منه غير م�س ��تقل،
فالمثقف الحقيقي �إما �أن يكون في المعركة �أو ال يكون .فعلى المثقف �أن يتعرف على الواقع
العربي كمقدمة لتغييره و�أن يكون هذا التعرف تاريخياً وعلميا وكلياً ،و�أن يتحدى ويكون له
ر�أي في كل ما يعتري مجتمعه.

شعر
قضايا وآراء
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جبلة بلدة السلطان إبراهيم بن األدهم
القسام
والمجاهد ،الشيخ عز الدين ّ
كتب :د.أحمد حلواني *
يجم ��ع �أغلبي ��ة الدار�س ��ين
الإ�س ��تراتيجيين على �أهمية �سورية
موقع� �اً ودوراً ف ��ي المنطقة العربيّة
و(ال�ش ��رق الأو�س ��ط) عموم� �اً ،وق ��د
زاد ه ��ذا االهتم ��ام ب�ش ��كل ملح ��وظ
م ��ع الأح ��داث الم�ؤ�س ��فة الت ��ي
�ش ��هدتها �س ��ورية من ��ذ ع ��ام ٢٠١٢م
فكث ��رت الدرا�س ��ات واهتم ��ام العالم
بجغرافي ��ة �س ��ورية ومواقعه ��ا
التاريخي ��ة ومكتنزاته ��ا الأثري ��ة
والتعري ��ف ببلدانها ومدنها وقراها و�ش ��واهد تاريخ �إنجازات �ش ��عبها
العريق.
م ��ن ه ��ذه البل ��دان م ��دن الثغ ��ور عل ��ى ال�س ��احل ال�ش ��رقي للبح ��ر
المتو�سط( ،الممتد من خليج �إ�سكندرون �إلى �ساحل غ ّزة ،حيث يبد�أ
ب ّر ال�ش ��ام ،بعد ب ّر م�ص ��ر) .متوقفاَ عند �أ�ش ��هرها تاريخياً بين المدن
ال�س ��ورية الت ��ي تقع بي ��ن الالذقي ��ة وبانيا�س ،وهي بل ��دة ،جبلة ،التي
تحمل ا�س ��ماً �أو تعريفاً مرافقاً له ،هو ،الأدهمية ،ن�سبة �إلى ال�سلطان
�إبراهيم بن الأدهم� ،أحد �أعالم ال�ص ��وفية في الإ�س�ل�ام (وفق د .عبد
الحلي ��م محم ��ود في كتابه الذي �أ�ص ��درته �سل�س ��لة �أع�ل�ام العرب عن
متن�س ��كاً ،من
الهيئ ��ة الم�ص ��رية للكت ��اب) والذي َقدِ َم �إليها مت�ص� �وّفاً ّ
خرا�س ��ان تاركاً وراءه جاه ال�س ��لطانية وثروة �أ�س ��رته ،حيث �أقام فيها
متز ّه ��داً في �إح ��دى مغاراتها البحرية حتى وفات ��ه ،وتبعته �أمّه التي
عُرف ��ت ب� ��أ ّم ال�س ��لطان ،باحث� � ًة عنه مع قافل ��ة كبيرة م ��ن المرافقين،
ف�أ�شادت �إلى جانب قبره جامعاً كبيراً بطراز معماري جميل ما يزال
معلماً دينياً ومعمارياً مهماً يحمل ا�س ��مه (جامع ال�س ��لطان �إبراهيم
أرا�ض
ب ��ن الأده ��م) تح ��اك حول ��ه الحكاي ��ا والأ�س ��اطير ،و�أوقفت ل ��ه � ٍ
زراعية وعقارات وحمّام كبير على �أح�س ��ن طراز ،لت�أمين ا�ستمراريته
ونفقاته.
ت�أخذ جبلة ا�س ��مها وف ��ق روايات كثيرة ،منها م ��ا يعيده �إلى (جبلة
ب ��ن الأيه ��م) ،وه ��و بعي ��د ع ��ن القب ��ول ،لك ��ن الأغل ��ب ف ��ي �أ�ص ��ل هذه
الت�س ��مية هو علوّها ال�ص ��خري عن م�س ��توى ال�س ��احل البحري حيث
ترتف ��ع ب�ش ��كل ملح ��وظ ع ��ن مثيالتها من الم ��دن المحاذية لل�ش ��ط
ال�ش ��رقي للمتو�س ��ط كم ��ا ه ��و ح ��ال الالذقي ��ة وبانيا� ��س وطرطو� ��س
وطرابل�س وباقي مدن �شرق المتو�سط ،فيكون ا�سم جَ َبلَة هو نوع من
الت�ص ��غير عن الجبل على غرار جب ْيل اللبنانية .مع تف�سيرات �آخرى
تعيدها �إلى اللغة الفينيقيّة وتق�سم اال�سم �إلى كلمتين جب و�إله.
وللبل ��دة تاري ��خ عمي ��ق بال ِق� �دَم وتق ��وم الكثي ��ر م ��ن ف ��رق التنقيب
بدرا�س ��ة التالل المنت�ش ��رة بها كـ «ت ّلة» التوينة وت ّلة �سوكا�س التي تم
فيها الكثير من اللقى والمنحوتات التي تعود �إلى الع�ص ��ر الفينيقي
وما قبله� ،إ�ض ��افة �إلى غيرهما من التالل في محيط البلدة وريفها
الوا�سع.
�أمّا الحقبة الفينيقية فقد كان ميناء البلدة من الموانئ الن�شطة،
حيث و�ض ��ع بحّ ارة البلدة حجارة كبيرة من ال�ص ��خور ب�شكل مدرو�س
لحماي ��ة المين ��اء الطبيع ��ي من �أم ��واج البح ��ر العاتية ،وك�س ��رها في
بع�ض ف�صول ال�سنة.
وكان المين ��اء ي�س ��تخدم لنقل �ص ��وف حماة ،المحم ��ول على قوافل
الجم ��ال القادمة عل ��ى الطريق الجبلي الوحيد ال ��ذي يخترق جبال
ال�س ��احل ال�س ��وري عبر القدمو�س( ،قبل فتح طريق حماة – الغاب -
بيت يا�شوط  -جبلة) ،ليدخل جبلة عبر (بوّابة حماة) التي ما تزال
تحمل اال�سم نف�سه ،و(خان �شعيب) الذي كان ي�أوي القوافل ودوابها،
كم ��ا كل الخان ��ات التاريخي ��ة .ومن مين ��اء جبلة ينتقل هذا ال�ص ��وف
�إل ��ى موان ��ئ البح ��ر المتو�س ��ط المختلف ��ة ،وال ��ذي ُع ��رف بالأرجوان
الأحمر الم�صبوغ من قبل ال�صبّاغين الحمويين الذين ي�ستخدمون
النباتات التي تنمو على �ض ��فاف نهر العا�ص ��ي وبادية ال�ش ��ام الغنية،
للو�ص ��ول �إلى �أف�ض ��ل �أنواع ال�ص ��باغ ثابت اللون ،ومنه ا�ش ��تهرت كنى
الكثير من اال�سر الحموية بال�صبّاغ.
م ��ا زالت ه ��ذه البلدة ال�ص ��غيرة تحتف ��ظ بقلعته ��ا التاريخية التي
فتحها �ص�ل�اح الدين الأيوبي وا�س ��ترجعها من الفرنجة مع مدرجها
ذي الطاب ��ع الرومان ��ي ،بتع ��اونٍ كبي� � ٍر م ��ن �أهاليه ��ا الذي ��ن �أر�س ��لوا
ل�ص�ل�اح الدي ��ن يعلمونه با�س ��تعدادهم للتعاون مع جي�ش ��ه للخال�ص
من االحتالل الفرنجي للبلدة ،ونقلوا له المواقع الأف�ضل الختراق
مراكز الدفاع ال�صليبية ،التي ح ّققت فتح البلدة ب�سرعة كبيرة.
ومم ��ا يج ��در ذك ��ره �أن الم ��درّج ما زال قاب ً
ال لال�س ��تخدام كم�س ��رح
مك�ش ��وف بع ��د �إج ��راء بع� ��ض الترميم ��ات علي ��ه وك�ش ��ف الكثي ��ر م ��ن
�أجزائه التي تراكم عليها التراب وفق خطة المديرية العامة للآثار،
حي ��ث ما زالت جمعية عادي ��ات جبلة الثقافية التي يديرها النا�ش ��ط
جه ��اد جدي ��د والحقوق ��ي طه ال ��زوزو ،ويح�ض ��ر مهرجانه ��ا الثقافي
والفني ال�سنوي كبار المثقفين والفنانين ال�سوريين والعرب .وذلك

قب ��ل الأح ��داث ال�س ��ورية الم�ؤ�س ��فة
وجائح ��ة الكورونا .علم� �اً �أن منظمة
اليون�س ��كو �ص� � ّنفت البل ��دة القديم ��ة
مع �ش ��اطئها ال�ص ��خري المرتفع عن
�س ��طح البحر منطقة ت ��راث عالمي.
وع� �دّت م�س ��رحها الأث ��ري خام� ��س
م�سرح �أثري عالمي.
كان ��ت جبلة تتبع في �أغلب العهود
والي ��ة طرابل� ��س وم ��ازال الم�ش ��ترك
بي ��ن المدينتي ��ن كبي ��راً ومتع ��دداً،
من ��ه ،الجام ��ع المن�ص ��وري (م ��ن حي ��ث الت�س ��مية عل ��ى ا�س ��م وال ��ي
طرابل� ��س ووف ��ق هند�س ��ة جامع المن�ص ��وري ف ��ي طرابل� ��س والطراز
المعم ��اري الواح ��د) والجميل بقبابه و�س ��احاته وم�آذنه� .إ�ض ��افة �إلى
قراب ��ات عائلي ��ة كثيرة ،ولهج ��ة متقارب ��ة ،وعالقات علمي ��ة وثقافية
واجتماعي ��ة ،كم ��ا كان ��ت تتب ��ع ب�أحيان �أخ ��رى �إلى الالذقي ��ة القريبة
منها �إلى ال�شمال ،و�إلى حلب التي تبعد عنها حوالي مئتي كم فقط.
ا�ش ��تهر م ��ن ه ��ذه البل ��دة ف ��ي الع�ص ��ر الحدي ��ث ع ��د ٌد كبي ��ر م ��ن
الق�س ��ام الذي
رجاالته ��ا ،ولعل �أ�ش ��هرهم ال�ش ��يخ المجاهد عز الدين ّ
د َر� ��س ف ��ي الأزه ��ر ال�ش ��ريف بالقاه ��رة ،وعند عودت ��ه �إل ��ى جبلة بعد
تخ ّرجه ،وج َد الم�ستعمر يقب ُع على �صدر وطنه بق�سوة ،ف�آثر الجهاد
م ��ن �أجل طرده وتحقيق اال�س ��تقالل ،ونظراً ل�ص ��غر البلدة و�إبعادها
ع ��ن الطري ��ق الع ��ام الراب ��ط بينه ��ا والطري ��ق ال�س ��احلي �إل ��ى لبن ��ان
وفل�س ��طين ،والداخ ��ل ال�س ��وري ،تط� �وّع مع ��ه ع ��دد م ��ن �أهال ��ي جبلة
وخرج ��وا �إل ��ى ريف بل ��دة الح ّف ��ة القريبة منه ��ا التي تحت�ض ��ن قلعة
(�ص�ل�اح الدين) التي تعرف �أي�ض� �اً با�س ��م قلعة �صهيون بحكم علوها
ال�ش ��اهق ،حي ��ث احتم ��وا ف ��ي ب�س ��اتينها بف�ض ��ل تع ��اونِ الكثيرين من
�أهلها ّ
وخططوا لعملياتهم� ،ض ��د القوافل الع�س ��كرية الفرن�سية التي
كانت ت�ص ��ل عبر مرف�أ الالذقية وتنتقل �إلى الداخل ال�س ��وري ،والتي
�س� �بّبت ارباكاً وخ�س ��ائر كبيرة للم�س ��تعمر .وعند معرفة الفرن�س ��يين
بالق�س ��ام قائ ��داً لهذه العملي ��ات ،نتيجة �إخباري ٍة م ��ن بع�ض العمالء،
ّ
حكموا عليه بالإعدام فهاجر ورفاقه �إلى فل�سطين هرباً من المحتل
الذي كان يحكم �س ��ورية ولبنان وفي فل�سطين تابع جهاده المعروف
�ض ّد المحتل البريطاني الذي كان يجثم على �أر�ضها ّ
فنظم الخاليا
ون�ش ��ر وعي المقاومة وطرائقها� ،إلى �أن نال ال�ش ��هادة بقبول ور�ضى،
وثقة برفاقه المجاهدين ومتابعتهم حتى تحقيق الحرية.
الق�س ��ام والمجاهدين الآخرين
الجدي ��ر بالذكر �أي�ض ��ا �أن عائالت ّ
من رفاقه الذين ا�س ��توطنوا فل�س ��طين عادوا بعد نكبة فل�سطين �إلى
بلدتهم الأ�صلية جبلة ،مع عدد من �أ�صدقائهم ومعارفهم حيث لقوا
م ��ن �أهال ��ي البل ��دة ك ّل ترحيب وم�س ��اعدة �أخوي ��ة ،ف�أ�ص ��بحت عائلتا
الق�س ��ام وال�ص ��هيوني تق�س ��م �إل ��ى ق�س ��مين �س ��وري وفل�س ��طيني حتى
ّ
الآن .في ظل المحبة والتعاون الخال�ص ،كما مع كل الفل�س ��طينيين
القادمين لجو ًء �إلى جبلة ،بف�ض ��ل �س ��معتها على �أنها بلدة عز الدين
الق�سام.
لق ��د بقي ��ت ه ��ذه البل ��دة تخ� � ّرج الع ��دد الكبي ��ر م ��ن المجاهدي ��ن
والعلماء (والأ�س ��ماء كثي ��رة والأعمال كبيرة من رجال ون�س ��اء) على
الرغ ��م م ��ن �ض ��عف �إمكاناته ��ا المادية وم ��ن الإهمال الذي �أ�ص ��ابها،
والذي �أدّى �إلى هجرة �أغلبية ن�ش ��طائها ،وانقطاع �صالتها التجارية
والثقافي ��ة مع طرابل�س ال�ش ��ام بعد و�ض ��ع حدود للدولتين ال�س ��ورية
واللبناني ��ة ،والقطيع ��ة الجمركي ��ة بي ��ن البلدي ��ن ال�ش ��قيقين ،الت ��ي
فر�ض ��ها خال ��د العظ ��م رئي�س ال ��وزراء ال�س ��وري �آنذاك .وبع ��د �إغالق
الطريق ال�ساحلي والبحري ،بينها وبين المدن الفل�سطينية ،نتيجة
نكبة  1948م وقيام �إ�سرائيل.
ويمك ��ن �أن �أذك ��ر �أ�س ��ماء بع� ��ض الأع�ل�ام التي ح�ض ��نتها البلدة من
الأدب ��اء والعلم ��اء وف ��ا ًء وت�أريخ� �اً ومنهم :ال�ش ��اعر والمفك ��ر �أدوني�س
(علي �أحمد �س ��عيد �أ�س ��بر) وطه علي �أديب .وم�ص ��طفى �ص ��بحي حوا
(ال�ش ��يخ ال�ض ��رير الحافظ للقر�آن وال�سنة وال�ش ��عر العربي وبحوره
وقواع ��د النح ��و وال�ص ��رف ومرجع� �اً معتم ��داً ف ��ي �أح ��كام الوراث ��ة)
وم�ص ��باح غالونج ��ي الذي �ش ��غل مه ��ام الأمي ��ن العام لمجم ��ع اللغة
العربي ��ة ،وال�ش ��اعر الكبي ��ر ندي ��م محم ��د ،والنحّ ��ات الفن ��ان �س ��عيد
مخل ��وف ،والدكت ��ور ف� ��ؤاد ال�ص ��عيدي (ال ��ذي عم ��ل �أ�س ��تاذا لم ��ادة
الفيزي ��اء ف ��ي جامع ��ة دم�ش ��ق كما عم ��ل في وكال ��ة نا�س ��ا الأمريكية)
م ��ع عدد �آخ ��ر من الريا�ض ��يين الذي جمعه ��م نادي جبلة الريا�ض ��ي
الم�ؤ�س ���س من ��ذ ع ��ام ١٩٦٠م وف ��ي مقدمه ��م ال�س ��باح العالم ��ي محمد
زيت ��ون �إ�ض ��افة �إل ��ى كل م ��ن ماه ��ر ومروان �ص ��الح واحمد الح�س ��ين
وفرا�س معلاّ  .مبيناً ان عدد الع�سكريين والإداريين بمختلف الرتب
والمراتب كبير جداً ولهم جميعاً اف�ض ��ل ال�س ��معة بحكم �إخال�ص ��هم
وا�ستقامتهم ووطنيتهم.

صادرة عن الدار الليبرالية /برلين
مرصد فلكي في الجوالن منذ خمسة آالف عام
رجم الهري -
كتب :د .بسام جاموس
مدخل جغرافي وتاريخي:
يق ��ع الجوالن جنوبي غربي �س ��ورية ،يتبع �إدارياً
لمحافظ ��ة القنيط ��رة ،وي�ش ��كل وح ��دة جغرافي ��ة
وتاريخي ��ة ،تق ��ع ه�ض ��بته بي ��ن نه ��ر اليرم ��وك
م ��ن الجن ��وب ،وجب ��ل ال�ش ��يخ م ��ن ال�ش ��مال ،تط ��ل
عل ��ى بحي ��رة طبري ��ا وم ��رج الحول ��ة ف ��ي الجلي ��ل
م ��ن الجه ��ة الغربي ��ة ،ووادي الرق ��اد م ��ن الجه ��ة
ال�ش ��رقية ،والممت ��د م ��ن ال�ش ��مال �إل ��ى الجن ��وب،
ويع ّد الحد الفا�ص ��ل بين الجوالن و�سهول حوران،
وي�شكل وادي �سعار عند �سفوح جبل ال�شيخ الحدود
ال�ش ��مالية للج ��والن ،لك ��ن وادي اليرم ��وك ف ��ي
الجنوب يف�صل بين اله�ض ��بتين (الجوالن ال�سورية
 عجل ��ون الأردنية) وت�ش ��تهر الج ��والن بمواقعها و�أوابدها الأثرية ،حيث �س ��كنتها ال�ش ��عوب العمورية ،الكنعانية،الآرامية – ال�سلوقيون ،الأنباط ،ال�صفيون والغ�سا�سنة.
 �أ�شهر مواقعها:رجم الهري :يقع و�س ��ط الجوالن على بعد  16كم �إلى ال�ش ��رق من ال�شاطئ ال�شمالي لبحيرة طبريا ،يرتفع عن
�سطح البحر بحوالي  500م.
�أك ��دت لن ��ا المعطي ��ات الأثرية �أنه يعود �إل ��ى الألف الثالث قبل الميالد �أي ع�ص ��ر البرون ��ز القديم ( 3200ق.م)
وه ��و الحد الفا�ص ��ل بين ع�ص ��ور ما قب ��ل التاريخ والع�ص ��ور التاريخية� ،إنه ع�ص ��ر اختراع الكتابة ،وت�ش ��كل المدن
والممالك ،وازدياد ج�س ��ور التفاعل الح�ض ��اري ،وخا�ص ��ة ما يتعلق ب�سورية وخا�صة موقعها الجغرافي المهم بين
القارات الثالث والبحار الخم�سة( ،بين �آ�سيا ال�صغرى �شما ًال ،ووادي النيل جنوباً ،وبالد الرافدين �شرقاً) جعلها
مركزاً تجارياً وثقافياً ،وذا ت�أثير وت�أثر بين جميع الممالك �إ�ض ��افة �إلى العوامل البيئية والمناخية ،وتوفر �س ��بل
اال�ستقرار فيها ،ما �أ�سهم ذلك في جعلها منطقة لعناق الح�ضارات ،وجنة العلماء.
در� ��س موق ��ع رج ��م اله ��ري العالم �آنتوني �آفين ��ي من جامعة كولفي ��ت الأميركية الذي ع ّد ه ��ذا الموقع من �أهم
المواق ��ع الفلكي ��ة ال ��ذي ال يقل �أهمية عن مواقع المايا ،والأهرامات في م�ص ��ر ،كما ع� � ّد بع�ض الباحثين �أن رجم
اله ��ري مرك ��ز ومجمع ديني ،ومكان للعبادة ،وتقديم الأ�ض ��احي ،لكثرة المعابد ،والمدافن المميزة فيه ،و�أطلقوا
عليها مدافن الدولمن ،وما زالت الأ�سئلة كثيرة حول معطياته و�شواهده.
 المر�ص ��د الفلك ��ي دائ ��ري ال�ش ��كل ،مبن ��ي م ��ن الحج ��ر الأ�س ��ود البازلت ��ي ،م�ؤلف من خم� ��س دوائ ��ر �أو حلقاتحجرية ،قطر �أكبرها  156متراً ،وعر�ض جدرانها حوالي � 3أمتار ،في و�س ��طه مبنى مركزي ي�س ��مى المحور ،يبلغ
ارتفاعه حوالي � 8أمتار ،ويت�ألف البرج من بوابتين ،تكمن �أهميته في:
 هند�سته المعمارية والدقة الفراغية ،والعملية التنا�سبية التناظرية التوافقية ما بين االتجاهات والبواباتوالمحور مع الف�ضاء والمركز ال�شم�سي.
لذلك اكت�سب الموقع �شهرة عالمية.
لك ��ن الباحثي ��ن ب ��د�ؤوا �أعم ��ال التنقي ��ب ف ��ي الجوالن بحث� �اً عن �آث ��ار قب ��ور الدولمن التي ت�ش ��تهر به ��ا منطقة
الجوالن ،وخا�صة في المنحدرات الغربية ،وهي �أنواع رغم ت�شابهها.
مداف ��ن الدولم ��ن ه ��ي عب ��ارة ع ��ن ط ��اوالت حجرية كبي ��رة ،وت�ش ��به الغرف ،انت�ش ��رت ف ��ي منطقة بالد ال�ش ��ام،
منه ��م من �أطل ��ق عليها مرا�ص ��د � -أبراجاً  -قالعاً
متراكبة ،كانت تقام فيها طقو�س �ش ��عائرية دينية،
وتع ��ددت وظائفها بين الباحثين ،لكن من الم�ؤكد
�أن المن�ش� ��أة المعمارية في رجم الهري هي مر�صد
فلكي كما و�ض ��حنا �أعاله المميزات وال�صفات التي
ا�شتهر بها.
 تزخ ��ر �أر� ��ض الجوالن بعدد كبير من المواقعوالأواب ��د الأثري ��ة التي تع ��ود �إلى ع�ص ��ور مختلفة
ومن �أهمها:
 مواق ��ع ع�ص ��ور م ��ا قب ��ل التاري ��خ المنت�ش ��رةف ��ي منطق ��ة �س ��فوح جب ��ل حرم ��ون و�ض ��فاف
نه ��ر اليرم ��وك ،وبحي ��رة ،طبري ��ا ،و�أهمه ��ا موق ��ع
(المجاهية  -ر�سم خربو�ش  -ر�سم الكب�ش � -شالالت الداليات � -سير الخرفان.....
 مواقع ع�صور البرونز ومنها:رجم الهري  -القا�ضي  -الدوير....
 مواقع الع�صور الكال�سيكية:بانيا� ��س (�أمي ��رة بانيا�س)  -الكر�س ��ي (الكنائ�س  -كر�س ��ي ال�س ��يد الم�س ��يح)  -ق�ص ��رين  -ج�س ��ر بن ��ات يعقوب -
الطيبة.......
 مواقع الع�صور العربية الإ�سالمية: جباتا الخ�شب  -ال�سنديانة  -عين حور � -أم الدنانير  -ال�سماقة.....�أ�شهر �أوابدها قلعة ال�صبيبية  -الح�صن.
�أكدت نتائج هذه المواقع �أنها ح�ض ��ارات م�ش ��رقية عربية �ش ��امية قائمة بح ّد ذاتها وعلى �أ�س ���س علمية منهجية
�أكدت التمدن الب�شري فيها في جميع الع�صور.
لال�ستزادة عن مواقع الجوالن راجع:
 هناء قويدر ،٢٠٠٧دليل المواقع الأثرية في الجوالن ،من�شورات وزارة الثقافة ،دم�شق. عبد اهلل مرعي  ،٢٠٠٧الآثار في الجوالن ،محافظة القنيطرة ،من�شورات وزارة الثقافة ،دم�شق. جورج عي�سى  ،٢٠١٢الآثار والمواقع الأثرية في الجوالن ،من�شورات اتحاد الكتاب العرب بدم�شق. عز الدين �سطا�س  ،١٩٩٩الآثار في الجوالن واالنتهاكات الإ�سرائيلية لها ،محا�ضرة. -عادل عبد ال�سالم ،جغرافية الجوالن ،ندوة تاريخ الجوالن.١٩٨٧ ،

قراءاتا

شعر

ال تجعل هدفك أن تكون أفضل من شخص ما ،بل أن تكون أفضل
من نفسك في وقت سابق.
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الكون الكمومي والتزامنية

(دور الجوائح في مسيرة

كتب :محمد شريف سلمون
ال يتوان ��ى الدكت ��ور محم ��د ال ّنويهي ف ��ي كتا ِب ِه (ق�ض� � َّي ُة ِّ
ال�ش ��ع ِر الجديد) عن
ال�ش ��ك َل ِّ
الإع�ل�انِ جه ��اراً �أ َّن َّ
هو�ض
ال�ش ��عرِيَّ العرب � َّ�ي القدي� � َم غي ��ر قاد ٍر عل ��ى ال ّن ِ
بم�ض ��مونٍ جدي ��دٍ  ،لأ َّن� � ُه مرتب � ٌ�ط بالمعان ��ي ال ّتقليد َّي ِة ف ��ي تعبي ِر ِه ع ��ن عواطفَ
�إن�سان ّي ٍة ارته َنتْ لزمانٍ ومكانٍ محدَّد ْين!
وق ��د ع َّب� � َر ع ��ن َ
ذلك بلغ ٍة �ص ��ارم ٍة (فا�ض ��ل الع� � َّزاويّ ) راف�ض� �اً الوز َن ِّ
ال�ش ��عرِيَّ
العربي:
َّ
(فق ��د �أظه� � َر تحلي� � ُل �أوزانِ ِّ
ال�ش ��ع ِر العرب � ِّ�ي �أ َّن جمي� � َع ال ّتفعي�ل�اتِ ال ّثمان ��ي
الأ�سا�س� � ّي ِة الت ��ي تق ��و ُم عليه ��ا بح ��و ُر ِّ
ال�ش ��ع ِر العرب � ِّ�ي تفر� � ُ�ض مو�س ��يق ّي ًة تقود َُك
َ
َّ
ال�ص ��ار َم للبحو ِر
�إلى الق�ص ��يد ِة بد َل �أنْ تقودَها �أنتَ �إليها� ،س ��واء التزمْ تَ الن�س� �ق َّ
�ا�س
العرب ّي� � ِة �أو ال َّتفعيل� � ِة ال ُمنف ��ر َدةِ .ف� ��إذا ا�س ��تخدمْ تَ تفعيل� � َة (فعول ��ن) ك�أ�س � ٍ
َ
ف�سوف ُ
تقول مث ً
ال( :هو البح ُر �آت) �إ َّن الفار َق هنا ال يتع َّل ُق بالغنائ َّي ِة
للق�صيد ِة
ً
ُ
ُ
َّ
َّ
ال�ص ��وت َّي ِة وح َده ��ا و�إنما بالمعنى �أي�ض� �ا .وهذا ما يج َعل ِن ��ي �أقول� :إن المعنى في
ّ
الق�صيد ِة الموزون ِة غالباً ما يتح َّق ُق َ
�ضمن الآل َّي ِة المو�سيق َّي ِة لل ّتفعيل ِة وطريق ِة
ت�أثيرِها على الت�أليفِ اللغويِّ ).
َّ
َّ
َّ
ٌّ
ُ
وا�ض� � ٌح هنا تط ُّر ُف فا�ض ��ل العزاوي لم�صلح ِة ق�صيد ِة النثرِ .غي َر �أنه محق في
ذها ِب ِه �إلى �أ َّن العربَ يعاملو َن المقط َع المفتو َح والمقط َع المغل َق معامل ًة واحد ًة
مني ،ولهذا ن ��را ُه يقتربُ كثي ��راً من ال َّتعمي � ِ�م الحا ِّد ُ
حيث
م ��ن حي ��ث الط ��ول ال َّز ُّ
يقول:
(وف ��ي الجوه� � ِر ف� ��إ َّن الأوزا َن دائم� �اً «ولي� � َ�س ف ��ي ِّ
العربي وح� � َدهُ» تق ِّد ُم
ال�ش ��ع ِر
ِّ
لل�ص ��وتِ  ،عل ��ى حي � ِ�ن �إ َّن ه ��ذ ِه
م�س ��اف ًة تقريب َّي� � ًة مُتخ ِّيل� � ًة لال�س ��تمرا ِر ال ّزمن � ِّ�ي ّ
الم�ساف َة ال َّزمن َّي َة تظه ُر بد َّق ٍة كامل ٍة في المو�سيقا).
ُ
تختلف
بع�ضهِ � ،اَّإل �أ َّن ُه في المو�سيقا
لكنْ ومع �ص ��وابِ ر�أي فا�ض ��ل الع َّزاوي في ِ
�أط � ُ
وال�س ��حبِ
ال�س ��رع ِة والب ��طءِ ،وبي � َ�ن ال َّنق� � ِر َّ
�وال �أزمن� � ِة َّ
ال�س ��ودا ِء مث�ل ً�ا بي � َ�ن ّ
�بط الأزمن� � ِة الـمـ ُ َّتف ��قِ عليه ��ا نظر ّي� �اً
�
ض
�
�ى
�
ل
�
إ
َّى
د
�
أ
�ذي
�
ل
ا
ر
�
�
م
ل
أ
ا
�خ،
�
ل
�
إ
...
بالقو�س
ِ
ِ
ُ
ال�س ��رع ِة بجهاز (المترون ��وم) ،ما يجع ُل
بتحدي ��دٍ للأطوالِ ع ��ن طريقِ تحديدِ ُّ
بع�ضها بع�ضاً في القطع ِة الواحدةِ ،ب�سببِ تغ ُّي ِر
(ال�س ��وداء) مختلف ًة عن ِ
عالم َة ّ
َ
وبذلك
ال�س ��رع ِة وال َّنب� � ِر وخ َّف ِة الم ��رو ِر عليها وما �ش ��ا َب َه ذلك من �أ�س ��اليبِ �أداءٍ.
ّ
�ون ّ
الط ُ
مني هنا مُتخ َّي ً
يك � ُ
ولي�س طو ًال حقيق َّياً ،ما ّد َّياً،
ال ُم َت�صَ � �وَّراً ذهن ّي� �اًَ ،
ول ال َّز ُّ
لأ َّن ُه ال ُ
يمكن تقدي ُر ُه � اَّإل با ِّتفاقٍ .
َ
ِّ
َّ
َّ
ّ
َ
ُ
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غي َر �أ َّن
الفارقِ
ِيِّ
ُ
ِ
ِ
ِّ
المو�سيقي قائ ً
ال:
ِّ
َ
ُ
ُ
ألماني �أندريا�س هوي�سلر في درا�س ٍة ل ُه عن
الفارق الذي ح َّلل ُه
(هذا
الباحث ال ُّ
َّ
َّ
ِّ
�يقي .ف�إذا
�
س
المو�
م
ل
�
�
بال�س
رو�ض
ع
ال
�
ش
إ�
�
ة
مقارن
في
ى
ل
يتج
ر
�ع
�
ال�ش
ال ��وزنِ
�اراتِ
ِ
ِيِّ
ِّ
َ ِ ُّ ِ
َ
�أعطين ��ا الح � َ
ال�س � َ
�اكن �إ�ش ��ارة ( )٥فالمقط ُع
�رف المتح� � ِّر َك �إ�ش ��ار َة ()/
والحرف ّ
ً
ُّ
ّ
�صوت ّياً مثل (في) يظل دائما ( ،)٥/على حين �إ َّن ُه َ
المو�سيقي يمكن
ال�سل ِم
�ضمن ُّ
ِّ
�أنْ يكو َن ( )DOن�ص � َ�ف م�س ��افةٍ )DO( ،رب َع م�س ��افةٍَ )DO( ،
ثمن م�س ��افةٍ.
وهك ��ذا ي ّت ِ�ض� � ُح �أ َّن م ��ا يب ��ر ُز في �ش ��ع ِر الوزنِ هو تق�س � ُ
�يمات طريق� � ِة �إلقا ِئ ِه في ما
ال�س� �ل ِمّ
يتع َّل � ُ�ق بالم�س ��افاتِ ال ّزمن ّي� �ةِ ،وبعي ��داً ع ��ن �أيِّ �إمكانٍ ال�س ��تخدا ِم �إ�ش ��اراتِ ُّ
المو�سيقي مث ً
ال� ،إ�ضاف ًة �إلى �أ َّن َّ
ال�شاع َر في �إلقا ِئ ِه لق�صي َد ِت ِه قد يطي ُل المقاط َع
ِّ
يق�ص ُرها ،وقد يقر�ؤها ب�سرع ٍة �أو ببطءٍ).
ال�صوت َّي َة �أو ِّ
ّ
َ
العربي
رو�ض
يجته ُد فا�ض ��ل الع َّزاوي -كما بدا -ليدع َم وجهة نظ ِر ِه �ض� � َّد ال َع ِ
ِّ
ألماني ليك�س � َ�ب م�صداق ّي ًة �أف�ض� � َل .غير �أ َّن الع َّزاوي يتك َّل ُم فيما
بر� ِأي م�ست�ش ��رقٍ � ٍّ
فظيع .وم� ��ؤدَّى ذل � َ�ك �أ َّن المقط َع
ال يعر ُف� � ُه كثي ��راً ولذل � َ�ك ف�إ َّن� � ُه يق ُع ف ��ي خطلٍ
ٍ
ً
�وتي (ف ��ي -ل ��ن -ما) مث�ل ً�ا يمك � ُ�ن �أنْ يك ��و َن مو�س ��يق ّيا (دو) �أو (ري) �أو �أيَّ
ّ
ال�ص � َّ
عالم ٍة �أخرىُ ،ب ْعداً مو�س ��يق ّياً كام ً
ال �أو ن�ص � َ�ف ُب ْعدٍ �أو رب َع ُب ْعدٍ �أو َ
ثمن بُعدٍ  .لكنَّ
لي�س لها ٌ
طول مق َّد ٌر لأ َّن العالماتِ (دو -ري -مي..
هذ ِه الم�ساف َة َ
لي�ستْ زمناً� ،أي َ
ُ
ُ
�إلخ) ك ِّم َّي ٌات� -أو �أجزاءٌ -من �أ�ص ��لٍ هو الم�س ��تديرة التي ق ِّ�س� � َمتْ �إلى �أربع ِة �أق�سا ٍم
دو َن تحديدِ طولٍ ز َمن ِِّي لها .ث َّم �إ َّن َ
تلك العالماتِ �أ�سما ٌء لموا�ض ِع ال َّنغماتِ على
الأوتارِ� ،أو على �آالتٍ َن ْفخِ َّي ٍة �أو غيره ،وهي تق ُع على م�سافاتٍ مُح َّد َد ٍة على الوت ِر
تكون العالم ُة طبيع َّي ًة (ناتوريل) وقد ُ
فيزيائ ّياً .فقد ُ
تكون مرفوع ًة َ
ن�صف ُب ْعدٍ
ب�إ�ش ��ار ِة (دييز )#وقد ُ
تكون مخفو�ض� � ًة ب�إ�ش ��ار ِة (بيمول � )bأو �أق َّل منهما .وهذا
الفيزيائي �ض � ٌ
الإجرا ُء
غم �أو الدَّرجةِ -و�ش� � ّد ِة �ص ��وتِها الم�صادر
�بط لطبيع ِة العالمةِ -ال َّن ِ
ُّ
اَّ
َ
َّ
عل ��ى الوت� �رِ .لكنها ال َ
حركة الحداثة في ال�ش ��عر العربي المعا�ص ��ر :الدكتور كمال خير بك -الم�ش ��رق
زمن لها عل ��ى الإطالقِ  ،وال يُح ِّد ُد طول زمنِها �إل �أ�س ��لوبُ
ال�سرعاتِ (المترونوم).
الأدا ِء الذي يُح ِّد ُد ُه بدو ِر ِه جها ُز ِ
للطباعة والن�شر والتوزيع -بيروت -ط1982 -1م.
�ضبط ُّ
َ
على �أ َّننا �أي�ضاً ن�ؤ ِّك ُد حقيق ًة �أخرى هي �أ َّن
المو�سيقيين يلج�ؤو َن �إلى ال َّت�ص ُّر ِف ق�ضي ��ة ال�شع ��ر الجديد :الدكتور محم ��د النويهي -مكتبة الخانج ��ي -دار الفكر
ً
َ
ّ
نق�ص ف ��ي النوت ِة القاهرة -بيروت -ط1971 -2م.
ب� ��أدا ِء العالم ��اتِ المو�س ��يق ّي ِة تطوي�ل ً�ا وتق�ص ��يرا ،دون وج ��و ِد ٍ
المو�س ��يق ّية م ��ا يجع� � ُل عم َل ُّ
ال�ش ��عرا ِء ف ��ي ال َم ِّد وال َّتق�ص ��ي ِر ف ��ي حالِ الإن�ش ��ادِ -نظرية ال�ش ��عر رقم  -5الق�س ��م الثاني -مرحلة مجلة �شعر -تحرير محمد كامل
الإلقاءِ -م�شروعاً.
الخطيب -وزارة الثقافة -دم�شق1996 -م.

�إ َّن ال َّن ��ز َق الذي ظه َر ب ِه �أ�س ��لوبُ فا�ض ��ل الع� � َّزاوي كان ُ
يمكن �إلغ ��ا ُء الكثي ِر من ُه
أكاديمي هو الدكتور كمال خير بك،
لو كا َن �أ�ص ��غى بمو�ض ��وع َّي ٍة �إلى ر�أي باحثٍ �
ٍّ
ُ
يت�ساءل:
وهو
ال�س ��لوكِ الف ِّن ِّي ل�ش ��عبٍ ما معرف� � َة الطرائ ��قِ والمعايي ِر
(�أف�ل�ا تعن ��ي معرف� � ُة ّ
ال�س ُ
لوك ،بالإ�ضاف ِة �إلى و�سائ ِل ِه ال ّتعبير َّيةِ؟!).
المنهج َّي ِة التي ي َّتب ُعها هذا ّ
الهام�ش رقم ( )2قائالً:
ُ
ي�ضيف في
ث َّم
ِ
(ور َّبم ��ا كان م ��ن المنا�س ��بِ ال َّت�أكي� � ُد �أ َّن� � ُه م ��ن غي� � ِر الممك � ِ�ن تجاه� � ُل القيم� � ِة
فهم ِّ
ال�ش ��ع ِر
َّ
الخا�ص� � ِة الت ��ي تتم ّت� � ُع به ��ا الكتاب� � ُة ال َعرو�ض� � َّي ُة لل ��وزنِ العرب � ِّ�ي في ِ
ُ
َ
َّ
العرب � ِّ�ي القدي � ِ�م ،عل ��ى ال َّرغ � ِ�م مِ َّم ��ا يتخل� �ل ه ��ذ ِه الكتابة م ��ن نواق� � َ�ص وعيوبٍ ،
ال�صوت ّي ِة والإيقاع َّيةِ).
خ�صو�صاً من ال ّن
احيتين ّ
ِ
�وعي بعالق ِة
علمي مو�ض � ٍّ
وعي ٍّ
تك�ش � ُ�ف مالحظ� � ُة الدكت ��ور كمال خير بك ع ��ن ٍ
ال ��وزنِ ِّ
َ
�يح م ��ا هو ج ِّي ٌد في ه ��ذا ال ��وزنِ دون تط ُّر ٍف
ال�ش ��عرِيِّ بالمجتم� � ِع ،وتو�ض � ِ
�أو عِ ��داء .ب ��ل �إ َّن م ��ا يم ِّي� � ُز الدكتور محم ��د ال ّنويهي -وهو �س � ٌ
�ابق للدكتور جمال
رو�ض
خي ��ر ب ��ك وفا�ض ��ل الع� � َّزاويّ � -أ َّن� � ُه ل ��م يرف� �ِ�ض ال ّتطوي ��راتِ الحديث� � ِة لل َع ِ
خا�ص� � ًة ال ّتفعيل� � َة كما فع َل فا�ض ��ل الع� � ّزاويّ  .لأ َّن ّ
َ
الحديث في
ال�ش ��اع َر
العرب � ِّ�يَّ ،
الموح َد لمو�س ��يقا
نظ� � ِر الدكت ��ور محم ��د ال ّنويه ��ي ل َّم ��ا نب� � َذ ال�ش ��ك َل الخارج � َّ�ي
َّ
الق�ص ��يدةِ ،التف ��تَ �إل ��ى تنمي ِة المو�س ��يقا الدّاخل َّي ِة في الق�ص ��يدة .لك ��نَّ الدكتور
الحديث لن يتط َّو َر �إذا ظ َّل مرتبطاً
ذلك� -أ َّن ِّ
محمد ال ّنويهي يرى -بع َد ّ
َ
ال�شع َر
إيقاعي بار ٍز مُ�سر ٍِف في ال ُّرتوبِ كما
بال ّتفعيل ِة ال َّتقليد َّي ِة لأ َّنها قائم ٌة على نظا ٍم � ٍّ
َ
عربي جديد .وهذا
ولذلك يقتر ُح �أ َّن ال ّنظا َم ال َّنبْريَّ هو
تق َّدمَ.
ُ
المنا�سب لإيقا ٍع ٍّ
ال ّنظا ُم ال َّنبْريُّ :
�اف نوعِ ها بي � َ�ن متح ِّركٍ
�روف ،واخت�ل ِ
�بوط للح � ِ
(ال يق ��و ُم عل ��ى الع ��د ِد الم�ض � ِ
ُّ
ُ
تختلف في القِ�ص ِر والطولِ � ،أي في الم َّد ِة ال ّزمن َّي ِة
و�ساكن ،وترتيبِها في مقاط َع
ٍ
الت ��ي ت�س ��تغر ُقها في نط ِقه ��ا ،بل يقو ُم على المقط ِع الكاملِ نف�سِ � �هِ ،وعلى مقدا ِر
�غط الذي يُو ِق ُع ُه جها ُز ال ُّنطقِ علي ِه حي � َ�ن ُ
ال َّن ْب� � ِر �أو َّ
ينطق به .فتتر َّت ُب هذِ ِه
ال�ض � ِ
المقاط ُع بح�سبِ َّ
أنماط ال ّترتيبِ ).
غط الواق ِع عليها في ٍ
نمط من � ِ
ال�ض ِ
الحظ الدكت ��ور �إبراهيم �أني�س اخت�ل َ
وكم ��ا َ
�اف اللهجاتِ في الأقط ��ا ِر العرب ّي ِة
يالح � ُ�ظ ذل � َ�ك الدكت ��ور محم ��د ال ّنويه ��ي ،لك َّن� � ُه ال يراه ��ا خط ��ر ًة ،ك � ُ
�ون اللغ ��ة
المتدَاول ��ة ت ��كا ُد �أنْ تك ��و َن عا ّم ًة من ُ
حيث طبيع ُتها .ولهذا ي�س ��تن ُد �إلى القراءاتِ
بع�ض في قواعدِ �إيقا ِع ال َّن ْبرِ ،دو َن
القر�آن ّي ِة المتواتر ِة رغم
ِ
اختالف بع�ض ��ها عن ٍ
ذلك وجو َد نظا ٍم ن ْبريٍّ في ح ِّد ذا ِتهِ .وكا َن َ
الحظ َ
�أنْ يُلغي َ
ذلك الدكتور �إبراهيم
�أني� ��س م ��ن قبل ،ب ��ل �إ َّن الدكت ��ور محم ��د ال ّنويهي اعتم� � َد على ق ��راءاتِ الدكتور
�إبراهيم �أني�س وتحليل ِه للقراءاتِ القر�آن ّيةِ.
ولذل ��ك ف� ��إ َّن الدكت ��ور محم ��د ال ّنويه ��ي ي ��رى �أ َّن م ��ا ال يمك � ُ�ن �أنْ يجتم� � َع من
الختالف ال ّترتيبِ بين
ألفاظ مثل (باعَ -ق ْي َل) و(�إلى� -أخي) في ال ِّنظا ِم ال َك ِّم ِّي
� ٍ
ِ
المقطع ْي ِن بح�س ��بِ ّ
الطولِ والقِ�صَ � � ِر � اَّإل �أ َّنها تجتم ُع وف َق نظا ِم ال َّن ْبرِ ،لأ َّن ال َّن ْب َر
يق� � ُع فيه ��ا عل ��ى المقط� � ِع الأ َّولِ  .ومث ُل ذل � َ�ك قولن ��ا( :بائعن -ب ْنتنا� -أح�ض ��رت)
(جمالن -مه ّمن -ت�س� � ّلى)ُ .
حيث ُ
يمكن بب�س ��اط ٍة �أنْ
للم�ؤ ّن ��ثِ الغائ ��بِ  ،وقولن ��اَ :
بع�ض ��ها بع�ض� �اً َح ْ�س � َ�ب ال ّنظا ِم ال ّن ْبريِّ  ،لأ َّنها تت�ش ��ا َب ُه جميعاً
ُ
تح َّل
الكلمات مح َّل ِ
في �إيقا ِع ال ّن ْب ِر على المقط ِع ال ّثاني من الكلمةِ .وي�ؤ ِّك ُد َ
ذلك بقو ِلهِ:
ُ
(ب ��ل ال يل ��ز ُم ف ��ي ال ِّنظ ��ا ِم ال َّن ْب ��ريِّ �أنْ يكو َن المقط� � ُع ال ّثالث في ه ��ذ ِه الكلماتِ
ال ،كما يلز ُم في ال ّنظا ِم الك ِّم ِّي ،لأ َّن ُه �سوا ٌء �أكا َن طوي ً
طوي ً
ال �أم ق�صيراً لن يتح ّم َل
�سبب �آخ ُر من �أ�سبابِ غنى ال ّنظا ِم ال ّن ْبريِّ وتنوّعِ ِه وخ َّف ِة �إيقاعِ هِ).
ال ّن ْب َر .وهذا ٌ
َ
ّ
ّ
ف ��ي تف�ض ��ي ِل ِه للنظا ِم المقط ِع � ِّ�ي يثي ُر الدكت ��ور محمد النويهي فاعل َّي� �ة ت�أثي ِر
ِّ
ال�ش ��ع ِر ال َّز َجل � ِّ�ي العا ّم � ِّ�ي ال ��ذي ل ��م يلتز ْم ب ��وزنٍ  ،غي َر �أ َّن ُه ف ��ي حالِ الق ��راء ِة نرا ُه
�روط الإيق ��ا ِع ومو�س ��يقا ِّ
ال�ش ��عرِ .لك ��نَّ الدكت ��ور محم ��د ال ّنويه ��ي
م�س ��توفياً ل�ش � ِ
تغاف� � َل ع ��ن تجاو ِز ه ��ذا الفنّ العا ِّم � ِّ�ي للإع ��رابِ ولأ�س ��اليبِ الأدا ِء اللغويِّ  ،حتىّ
ف ��ي اللهجاتِ المح ّل َّي ِة كي ي�س ��تقي َم ال � ُ
�وزن والإيقا ُع وتتح َّقق مو�س ��يق ّي ُة الأغني ِة
�أو الق�صيد ِة العا ِّم َّيةِ.

التقدم اإلنساني)
ّ
كتب :أيمن الحسن
حي ��ن ق ��دم الفلكي «بيير البال� ��س» م�ؤلفه الكبي ��ر «الميكانيكا
ال�س ��ماوية» ع ��ن كيفي ��ة عم ��ل الك ��ون لنابلي ��ون بوناب ��رت �س� ��أله
الإمبراط ��ور عن �س ��بب ع ��دم وجود الرب ف�أج ��اب البال�س �إنه لم
ي�شعر بالحاجة �إلى ذلك لأن الكون كله يعمل بنحو جيد جداً.
منذ مدة طويلة لم �أقر�أ كتاباً علمياً ،ر َّبما لأنني �أغو�ص و�سط
ج ��و م ��ن الأدب والكتاب ��ة الثقافي ��ة بعي ��داً ع ��ن نظري ��ات العل ��وم
و�آخ ��ر م�س ��تجدات العل ��م �إل ��ى �أن طالعت هذا الكت ��اب العلمي في
لغ ��ة �أدبي ��ة �ش ��ائقة ومفاهي ��م علمي ��ة مب�س ��طة ك�أن ��ه من �سل�س ��لة
الأدب العلمي� ،إذ يقول باخت�ص ��ار موجز« :في الم�ستوى المرئي
بالعي ��ن المج ��ردة ال ��ذرات تك ��ون الأج�س ��ام ال�ص ��لبة ف ��ي واقعن ��ا
�أمامي الم�س ��توى الكموم ��ي فتكون من موج ��ات محتملة ،وهذا
ه ��و ال�س ��ر العظيم للفيزي ��اء الكمومية �أي �س ��ر الك ��ون في نهاية
المطاف» �ص16
فالكت ��اب يبح ��ث عن العن�ص ��ر الذي يوفر بين الم ��ادة والنف�س
لفهم عمل الكون وفق المنهجيات النف�سانية ( )153وهو مق�سم
�إلى ثمانية ف�صول ممنهجة وفق طريقة متقنة ،من عناوينه:
كل �ش ��يء ب ��د�أ م ��ع االنفج ��ار العظي ��م /معجزة الكوب ��ون /روح
العال ��م :تاري ��خ الوقائ ��ع /الالوع ��ي الجمع ��ي /الجدل ال�ش ��ديد
بي ��ن فرويد ويونغ /عن الوقائع غي ��ر المفهومة /اتحاد النف�س
والمادة /يونغ داني�شتاين /م�صادفات عادية وم�صادفات كبيرة/
الأوبئ ��ة والجوائ ��ح في ع�ص ��ر م ��ا قبل العل ��م /لن ��دع الخفافي�ش
و�ش�أنها /تجارب االقتراب من الموت /تزامنية الجوائح...
يهدف الكتاب �إلى البرهان «على عدم حدوث �أي �ش ��يء ب�صورة
عر�ض ��ية ،فيخال ��ف بذل ��ك ق ��ول الماديي ��ن ب� ��أن الكون يق ��اد عن
طريق الم�ص ��ادفة وب�أن ذكاء كونياً ين�ش ��ط ف ��ي الكون ليقود هذا
الذكاء الب�ش ��رية نحو الم�س ��توى التط ��وري الأعظم من التعقيد
والوعي» �ص.11
وال�س�ؤال المركزي الذي ينطلق منه:
ه ��ذه الجوائ ��ح التي �أ�ص ��ابت العالم و�آخرها جائح ��ة كورونا �أو
كوفي ��د  19ف�إلى �أي مدى �سي�س ��هم فهمها بعمق ف ��ي دفعنا قدماً
نحو م�سيرة التقدم الإن�ساني؟ و�صو ًال �إلى القول« :علينا �أن نعي
�أن الب�ش ��ر مع كونهم مركز العالم فال �أحد منهم متفرداً بذاته،
جميع ج�سيمات الكون مرتبطة ببع�ضها ارتباطاً وثيقاً �أياً كانت
الم�سافة بينها ،وعليه فالخال�صة ال�ساطعة هي �أن الكون ب�أكمله
وحدة واحدة» �ص.170
يت�ض ��من الكت ��اب ر�ؤي ��ة فل�س ��فية ب ��ل ر�ؤى ع ��دة تتعار� ��ض م ��ع
بع�ض ��ها �أحيان� �اً وهذا ب�س ��بب التط ��ور العقلي للإن�س ��ان واختراع
الأدوات المنا�س ��بة لالرتق ��اء بالتج ��ارب المطلوب ��ة ف ��ي م�س ��يرة
تطور العلم باطراد دائم ،فمن الفيزياء التقليدية التي �أ�سا�س ��ها
الحتمية والن�سبية �إلى الفيزياء الكمية �أو الكمومية وهو عنوان
كتابن ��ا ال ��ذي ي�ص ��در الحق� �اً ف ��ي � 255ص ��فحة بموج ��ب مذك ��رة
التفاه ��م الثقافي بين اتحاد الك ّتاب العرب ودار �س ��ويد للطباعة
والن�ش ��ر والتوزي ��ع ،ت�ألي ��ف الكات ��ب وعال ��م الفيزي ��اء الفرن�س ��ي
فران�س ��وا �آرو�ش ،ترجمة �أ�س ��تاذ الأدب العربي ف ��ي جامعة البعث
الدكتور عادل داود ،الإخراج الفني وفاء ال�ساطي

شعر
شعر
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نهارات تمر كشرشف الغيم

أسى العربية
األردنالمهر
شعر:غازي
كتب:
سليمان
جهاد

الجزائر
سليمان
سيف ـ
بادرجهاد
شعر:شعر:

ركبتُ ب�شعري موجة الكلماتِ
فجادت بياناً من �أ�سى َع َبراتي
و�أبديتُ بالبحر الطويلِ مَواجعي
بما كنتُ �ألقى من لهيبِ �أ�ساتي
�أ�أحيا جفا ًء والقلوبُ �شواه ٌد
تزيد همومي فاكتوت خلجاتي؟
فما ع ّلتي حتى يف َّر �أحبتي
بني الق�سا ِة
و�ألقى عقوقاً من ّ
وفي بها ٌء يرتقي من بواطني
ّ
وفيها المعاني �سي ُلها من فراتي
ف�أين ُترى �أ�سما�ؤهم من منابعي
وكم �أقفرت من �سحرها مفرداتي؟
�ضج ِة نفر ٍة
�أما كان منهم غير ّ
بك ّل �أ�سى �أبدوا غريب اللغاتِ ؟
بني فما لكم
إلي تعالوا يا ّ
� ّ
�سوى عود ٍة عن �أ�سو�أ اللحظاتِ
ف�أنتم بدوني لي�س � اّإل منى زهتْ
ومهما تج ّلت �أ�سفرت كالمواتِ
منت�سب وكم
ف�إ ّني �إلى القر�آنِ
ٌ
ب�آيات ِه �أحيا ب�أزهى حيا ِة
و�أنتم لكم في �أحرفي نف ُح ن�سم ٍة
ُتعيد �إليكم ما انق�ضى في المماتِ

ينبغي �أن �أ�شك في الخيول
العابرة لغابة الذهول
تفرك �ضبابا بم�شبك الفلول
وبخطا ملتوية
توا�صل حكمة ال�سبب ..تزيل نهارات
الرماد
ليكن ال بد لي �أن �أرحل في غابة
الظنون
�إلى ال�سواعد المه�شمة
مقابر ال�شجون
�أفتح ثغر النهر ال�شارد
لقب�ضة الرغبة
�أن�سج من وحدة الأثير لغة ال�سجون
�أم�ضي بف�ؤو�س ع�شقي �إلى باحة من
�ضوء
لمدارك الإحراج
�ألهو بده�شة الوحدة
هنا ما ي�شبه الظالم� ..أ�سئلة النثور
بخابية الحد�س المرفل
تغني مكا�شفات ال�شم�س
هناك غابة خراب
ع�صف الأبراج لل�سراب
تلمح لتر�س الما�ضي المتهالك
على �شبابيك ال�شرود ،كي ي�سوي خيط
لقاء لل�سحاب
�أما ظلي فام�ضي به �إلى حقل �أبجدية
ورمته المرحلة
عا�صراً لبن العقول

فخر
مرزوق
رود أبو
شعر:جدعة
شعر:
و كلما �أ�صابها تعب ممل مكتبتي البنية
�أفر�ش لها نهارات الحبق المدلل
والذهول
�أفك ح�صاراً على براعم ال�صخور
وجذور العتمة المالطفة لراية الن�شور
�ألوي عنق طق�سها المجنون
ينبغي �أن �أو�شح ال�سخرية الملتهبة
ب�شر�شف الغيم الناع�س المفتون
�أكت�سح �صحراء ال�ضمائر الملفعة
�أنهي م�سيرة في غابة الفنون
ثم �أ�سير وحدي بجادة تودع خلجاتها
كيا�سة مهملة
تلهو ب�أ�صداف النوايا والقلوع
ت�شكل من تهجية المكان
�أ�سئلة الرجوع الى مكامن المدارج
المن�سية
بنهر الفجر والخنوع
و�إني بخيمة التمني �أُنهي ف�صال
الزمني من ك�شف العبارة
يفرك جلدة ال�ضمائر ال�سافرة
في عيون ال�سر ونوامي�س الده�شة

إبداعات شابة

«شرود»...
شعر :إهداء حمود
�أ�صحو من �شرودي الأول
�أتفقد َُك...
فال �أجد َُك
�أُ َ
ناديك بملء قلبي
بروحي ال ُمتخم ِة بالحنين
علي فيروز:
فتر ُد َّ
ال تندهي ما في حدا
َفت�شت ِع ُل غير ٌة في �صدري
و�أتذك ُر؛
�أنتَ الآن هُناك
وهنيئاً له َ
ُناك لأ ّن ُه يراك
�أعو ُد �إلى �شرودي
و�أح ُلم....

لو �أ ّني �أنا «ال ُه َناك»
ماذا كا َن حدث ؟!
ُكنتَ الآن بي...
نعم و ُكنتُ �أحتويك
و�أُغل ُِق �أبوابي عليك
�أ�صحو مر ًة ُ�أخرى
�أرف ُع وجهي لل�سماء
ياهلل...
ألي�س للم�سافاتِ عم ٌر
� َ
متى ُ
تموت الم�سافات؟!
الحب بال ُطرقات
وي�صب ُح ُّ
ال�سماء:
علي ّ
فتر ُّد َّ
الحب،
للم�سافاتِ عُم ُر ِّ

حررت
ّ
نفسي

تموت � اّإل بمو ِت ِه يك�س ُرني َذ َ
ولن َ
لك ال ّرد
ولك ّني ال �أ�ست�س ِل ُم
�أُ ُ
حاول �أي�ضاً �إيجا َد �شيءٍ..
يو�ص ُلني � َ
إليك
فال �أج ُد غير ّ
ال�شرود
بح ٍلم �صغير
عينُ ...
بر ّف ِة ٍ
�أُ�صب ُح �أنا «ال ُه َناك»
ُ
وتموت الم�سافات
ُّ
وتمل فيرو ُز من ترديد:
ما في حدا

ح ّررت نف�سي �س ّيدي
م�شاعري اليوم
غير مق ّيدة
�أعتقت روحي
فما عدت
كما كنت
ن�ضب الهوى
طال النوى
والأخيلة
على المدى
فارغ ٌة مج ّردة
ُتكوى بحقيقة �أ ّنني
ل�ست في حياتك ال�س ّيدة
ثورة الأ�سئلة
كم �أطف�أتها
�أكاذيبك الباردة
نور المحبة
مراراً
ظالم غدرك بدّده
يا لروحي
في طقو�سك المعاندة
يا لقلبي
كم �آمنك على نب�ضه
فلم تكن حلمه
الذي �أن�شده
وجهك ذاته
عطرك ذاته
ومالمح جرحك
في حياتي �سائدة
ذاكرة �أم�سي
�أوراق حا�ضري
في متاهاتك �شاردة
فو�ضى الخطوات
نحو جبالك الهامدة
تن�شد التالقي
في دروب �شائكة
�آمال الرجوع
�إليك باتت بائدة
هذا التجافي
قبح فعلك �أوجده
والبعد جنى زرعك
�آن الأوان �أن تح�صده
ح ّررت نف�سي
ل�ست لك
�أنا لي
و�إلى ذاتي
�أنا عائدة

ً
ً
الدنيا كالماء المالح كلما ازددت منه ش����ربا ازددت عطش����ا

شعر

شعر
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حيلة تعريفية

وال هي تطفئ
ما يوقدون
كتب :خلدون إبراهيم
ُ
تطفئ ما توقدون
وال هي
خلدون ابراهيم ابراهيم
الحب
�إ ّنها ناقة ّ
ال تعقروها
و�ص ّلوا لها كي يُ�ص ّلى عليكم
و�ص ّلوا على من يباغتكم
بالزم ّرد
في �أول الفجر
ال تدعوها تم ّر مرور الغريب
وال تمنعوها عن الما ِء
ح ّتى يطال الخ�ضا ُر ال ّرمالَ
ويندى
قمي�ص الترابِ
ُ
وتعب ُر من دون �س ْر ٍج
ُ
خيول الكال ِم
ال�سماء البعيد ِة
�إلى نجم ٍة في ّ
ُ
يعيق
�أخلوا لها ما
الهبوبَ
وكونوا على ثق ٍة � ّأن ما �سترو َن
�سيده�شكم ال محالة
ُ
بع�ض
البيا�ض المب ّك ِر في الليلِ
ِ
ُ
يده�ش
ال�سحابِ المب ّكر في
بع�ض ّ
ال�صيفِ
يده�شُ
ُ
بع�ض الكالم المب ّكر في
ال�صمتِ
ُ
يده�ش
ال تعقروها
لكيال تدمدم فوقك ُم ال ّن ُ
�سمات
وكي ال ُت�س ّوى الأماني عليكم

�أواخ َر �أحزانكم
�إ ّنها �ضحك ٌة في ال ّزمانِ الذي
يت� ّأخ ُر
ُ
تعرف كيف ت�س ّد الفرا َغ
بوجه الفرا ِغ
فيا �أ ّيها الحالمون
�إذا ما �أردتم عبادة �أ�ضغاثكم
فاعبدوها
وال تو�صموا �ضحكتي ّ
بال�ضاللِ
فال هي تعب ُد ما تعبدون
وال هي تطفئ ما توقدون
وال هي ت�شربُ ما تع�صرون
لكم �شو ُككم ولها زه ُرها
لكم �ش�أنكم ولها �ش�أنها
ُ
ه�سه�سات جناح الفرا�ش ِة
لها
حين ُّ
تر�ش ال�سما َء ب�ألوانها
وهي ّ
كال�ضو ِء
حين يثير الطيو َر
ويلقي ب�أ�سماكِ �أحالمنا
في البحا ِر
�أري ُد لنا �أن نج ّمل �شكل الحيا ِة
لكيال نظ ّل بهذا ال�ضياع الذي
ي�شتهينا
ال�صدى
ء
بدا
�صاب
لكيال ُن
ِ
ّ
م�صب ال ّردى
في
ّ
�إ ّنها ناقة الدف ِء
حب من الأغنياتِ
ناقو�س ّ
ُ
ّ
يدق
ليجمع �أنغامنا من جدي ْد

سليمان
طالل الرجا
شعر:جهاد
شعر:
لِلذين يعرفونني والذين ال
يعرفونني �أي�ضاً
الن�ص �أدناه ال يتعدى عن كونه
حيل ٌة تعريفية
�أنا المدعو طالل
ُ
مزح ٌة قالها �أبي ذات ليلة لأمي
فظ ّلت ت�ضحك عليها ت�سعة �أ�شهر
ح ّتى قاطعتها ببكائي
�أتم ّيز ب�شام ٍة فوق �شاربي ولثغ ٍة
وا�ضح ٍة في رئتي
ب�شرتي �سمرا ُء عربية
ال�شم�س وال ُب ِن
ورثتُ �سحنتها من
ِ
وال�صحراء
عيناي ب ّنيتان
نظرت حاب�ساً
ُ
وذابلتان لكثر ِة ما
دمعي �إلى الأح ّب ِة وهم يغادرون
بعيداً
ٌ
متو�سط
طولي
�أبدو �أطول بقليلٍ مقارنة بحزني،
و�أق�صر بكثي ٍر مقارنة بحزن العالم
ما يجعلني �أكثر عر�ض ًة لفجيع ٍة
�أُخرى
وزني لي�س ثابتاً ،قد �أزن �أطناناً
من الهموم
لكن كلمة ُح ّب واحدة ت�ستطيع
حملي ب�إ�صبعين فقط
يداي قويتان بما يكفي ِلأرفع بهما

قصيدتان
حسين
احمدفخر
جدعة أبو
شعر:ميادة
شعر:

الغطاء عن وجهي كل �صباح
�أو �أل ُكم بهما وجه من يوقظني
�ساقاي قويتان جداً تعلمت الرك�ض
والركل بهما
مذ لعبت كرة قدم للمرة الأولى
وها �أنا �إلى اليوم ما زلت �أرك�ض،
هدف
طمعاً بفر�ص ِة ت�سجيلِ ٍ
�أه ّز به �شباك الحرمان ،و�أعادل به
نتيجتي مع �أحالمي
�أعمل في النهار
كرجلِ �إطفا ٍء للحرائق التي تن�شب
لي ً
ال في ال�صدر؛ نتيجة احتكاك
الذكريات ببع�ضها
وعامل تو�صيل �صدمات في �أيام
العطلة
الممتلكات ال ُم�سجلة با�سمي ،ال
تتجاوز ب�ضع ق�صائد
و�شريح َة ات�صال ر�صيدها دوماً
على و�شك النفاد
هام�ش:
�أنا كاذبٌ وبريء من كل ما قلته
عن نف�سي� ،أنا ما زلت ُنطفة في رحم
هذا الكون ،حين يكتمل نموي و�أُول ُد
�س�أُق ّبل المر�أة التي �أُحب كثيراً
لك ّنني حتماً لن �أمزح معها مزحة
قد ُت�ضحكها لت�سعة �أ�شهر

هواجس ليست مستحيلة
شعر :جهاد األحمدية
يا هاج�سي ال تنتظرني
عند مفترقِ المط ْر
َ
�أطلقْ
عنانك في الف�ضا ِء
و ُكنْ مدايْ ،
ُكنْ هاج�سي يا �س ِّي َد الأمدا ِء
ُك ِّني مثلما تبغي  ..فماذا تنتظ ْر؟؟
ُ
ْ
تكتمل
حروف ق�صيد ٍة لم
ف�أنا
ودمي حكاي ُة عا�شقين
تالقيا في ال َّلحظ ِة العنقا ِء
وانت�ش َر َ
الخب ْر،
و�أنا الموا�س ُم ك ُّلها
�أ�شقى بها و�أُجِ ُّلها
ُّ
هب الهوى
تحتل نب�ضي كلما َّ
نب�ض من دمي �أحت ُّلها،
وبك ِّل ٍ
الم�شاغب والوَدو ْد
و�أنا
ُ
ُ
وال�سكين ُة وال ُّرعودْ،
و�أنا
العوا�صف َّ
ما �ش َّع ٌ
برق في المدى
� اَّإل لير�س َمني بريقاً
فوق خارط ِة ال َّتجدُّ ِد والخلودْ؛
ُ
فالبرق خارط ُة احتراقي
وال ُّرعو ُد ق�صائدي
و�أنا فعو ُلن فاع ُلن
و�أنا المنادى َّ
وال�ضمي ُر
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حروف خر�ساء في ليلة ظلماء
تلك الحروف..
الباحثة عن ظل الدفء
في �أ�سطر الورق قد ب ّللتها دموع تهرب من مواجع
الغياب..
هي ال تبوح ب�س ِّرها
تكتفي بنظرة للأفق الممدود
وك�أنها تنتظر غيثاً �آتٍ ..
موح�ش ٌة �صفعة الخذالن
تخاطب و ّد الأم�س
بعدما �أنكرتها نظرة رجاء
و�أ�شعلت ال�شجن
وك�أن الغد ي�شبه الأم�س
والحا�ضر اعتلى �سرج المدى
و�أ�صبح خيطاً رفيعاً ال نجيد ر�سمه �أو تحديد
م�ساره...
يا العناد الحنين
هل ي�ستطيع ال�شوق ك�سر زجاج الكبرياء!!!...؟
حروف ت�ستتر في نظرة فاترة
ت�ستعطف نب�ضات �أحاطها �صمت قتول..
تطوي نف�سها ..بنف�سها
من ي�ضمد الجرح
في غياب بارد
وك�أن قلبي
طفل �شريد
عاب�س الوجنات

ليت الحروف..
�أنا البداي ُة َ
والخب ْر.
ْ
يا هاج�سي ال تنتحلني
حين ُت َ
غريك المرايا
فا لحكايا لي�س ُتمط ُر لي
�سوى دم ِع الحكايا
هاتِ لي فلَكاً جديداً
�أ�ست�ضي ُء ب�شم�سِ ه العذرا ِء
كي ت�صحو ع�صافي ُر ال ُّر�ؤى في مقل َت ْي
هاتِ لي فرحاً وعيداً
هاتِ لي امر�أ ًة تداوي غربتي
وتلمل ُم الأحزا َن عن �شا�شاتِ قلبي
بالبنف�سج في ابت�سام ِة روحِ ها
ِ
بالحب في ق�سماتِها
ِّ
بالدِّف ِء في هم�ساتِ ر َّقتِها
اثنتين
بعينين
ِ
ِ
في
تغازالنِ البح َر ّْ
تي�س َر من جنونْ ؛
هاتِها لأُثي َر فيها ما َّ
لي�س يلزمُني �سوى امر�أ ِة
تُجنُّ على يدَيْ
تتراق�ص ال ُ
آهات في �أنفا�سِ ها
ُ
�إن �أب�ص َرتْ
ُ
عين الأنوث ِة في مراكبِها
الوثني
منار َة �شاطئي
ّْ

يا هاج�سي ال تنتظرني
كتب ال َّز ُ
مان على الجبينْ
عند ما َ
ف�أنا خرو ُج االحتمالِ على اليقينْ
ْ
الخيال
و�أنا الم�ساف ُر فو َق �أجنح ِة
فو�ضايَ مو�سيقا
الج ْ
مال
ومو�سيقاي يعز ُفها َ
و�أنا ن�شي ُد الأبجدي ِة والفنونْ
ن�سجتْ تفا�صيلي البراري
كي �أكو َن كما �أكونْ
فهنالك امر�أ ٌة بك ِّل ق�صيد ٍة
عيناها ال ٌ
عين ر�أتْ
ورفيف جفنيها ٌ
ُ
جنون في جنونْ
فاطلقْ طيور الأمنياتِ
ب�ساتين ال ُّر�ؤى
�إلى
ِ
ُكنْ هاج�سي يا هاج�سي
علي
واقر ْ�أ جنو َن ق�صائدي جهراً ْ
فلع َّل َ
نب�ض المفرداتِ
إلي!
يُعيدُني م ِّني � ْ

�صامتة الوجد بمداري
وليتها..
ال تعتلي �أ�شرعة قدري
متاهات ...متاهات
وفي�ض هم�سات ت�صرخ وتدوي
هل ما تبقى من الوداد يهوى الأنين..
�أم �أنني �أعي�ش حل َم وردي؟
�أيا مروج الحنين...
�أنكتوي بال�شوق مراراً وال ندري؟
كل الأنغام تثار في دمي
وليت الألحان تناغي �أمري
�أقول �أهواك...
و�أجدد الأماني ..والأغاني ...والف�ؤاد يتمتم وال
يدري
�ض َّمت الروح �أمنياتي و�ألحان بياتي ...وكل ما يدور
بروعي
�أال ليت الهوى ي�صغي ....بما �أكنُّ وبما �أهذي
ويا وتري....ويا لحني ليتك تدرك بياني وتر�أف
بقريحه وجدي

شعر
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إن المعلوم����ات النظرية التي لم ينقلها العم����ل من دائرة الذهن
إلى واقع الحياة ،تش����به الطعام الذي لم ّ
يحوله الهضم الكامل إلى
حركة وحرارة وش����عور.
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بقايا حلم..

قصـائد

شعر :سمر عباس

شعر :مجد ياسين البحري
ال�سالم
 1ـــ �سالم ًا
ِ
لعينيك َّ
�َ ...سالماً لكِ :
�أ َّي ُتها العابرة في َ�سما ِء عمري
تطئين درباً حا َّد ال َّتوقِ لنلتقي
كان انتظاري �إليكِ :
على مَفارقِ الدُّ روبِ كال ُم�ستحيل!!!!
*
 ...االنتظا ُر َم ْو ٌت قاتل
يحرق الأع�صابَ بجنون
وي�ضع الر ُّوح على حا َّفةِ.
الآهاتِ الموجعة!!!
*
 ...ال تغيبي �أكثر:
في مَفارقِ االنتظار
ك ّل دقيقة� ...سنة
وك ّل ثانية ...دهر
وك َّل نب�ضة ...احتراق
*
 ....ال ت�س�أليني ماذا
�ستح�ص ُد الو�سا ِئ ُد من �أنيني
�سوى لهفتي الحارقة!!!
*
ُ
� ...أيُّ احتراقٍ �أعي�شهُ؟
و�أنتِ بعيد ٌة كليلِ :
الغاباتِ الموح�شة!!!
*
 ...لكنَّ ث َّم َة �أمالً:
ال�ص ْد ِر ينه�ض من نب�ضي،
في َّ
يذكرني ب�أ َّن وعدنا:
لم يَحِ نْ بعد!!
ما زال قلبي بانتظاره!!!

افئ
 2ـــ �أ�شعليني
ِ
بهم�سك الدَّ ِ
� ...آ ِه من ن�شوتي بكِ
�أ�شعليني بهم�سكِ الدَّافئ
في زمهري ِر ال َّليالي
كوني ُم َّتكئي في لحظاتِ ن�شوتي
عندما تحملني �أحالمي
�إلى �شرفتِكِ القابعةِ:
في َ�سري ِر الغيم!!؟
*
 ...ما غبتِ َعنْ بالي
ولن تغيبي
لقد �أ�صبحتِ َ
فرا�ش َة حقولي
ونجم َة عالمي الأثير!!
*
 ...كم �أنتِ دافئ ٌة؛
كجمر الموقد في كوانين!!
 ...لنا موعدٌ:
في �أعالي ُذرانا
تلك التي ت�صو ُغ:

َ�س َما َء ُح ِّبنا!!
*
 ...قِطا ُر الم�ساءِ ...بانتظاري
ليحملني �إلى حقولكِ الخ�ضراء
ب�ساتين الأبد!!
نم َر ُح َ�س ِو َّياً في
ِ
*
� ...آ ِه من تلهُّفي لعبي ِر �أن�سامِ كِ
�أ َّي ُتها العابر ُة عمري!
بجنونِ لهفتكِ
�إلى لقا ٍء �آتٍ
على �صه َو ِة ال�ضو ِء
عند مَ�سائكِ ال َّندي!!

 3ـــ تهاويم
 ...كم هو �إح�سا�سي:
رائعٌ؛ لأ ِّني � ُ
أعي�ش الآن:
على رَفيفِ ر�سائِلها؛
وهي ت�صلني تِباعاً:
ُ
فتبعث بي...
َن�شو َة الحياة!!
*
� ...أنا مو َل ٌع ب�أحرفِها التي
تقطر عطراً على و�ساد ِة �أحالمي!!
*
مو َل ٌع با�سمها الذي
يحم ُل نكه َة العبير
و�صوتِها الذي ي�صلني
عندما ُتهاتفني!
َّ
كزخاتِ ال َّندى!!
*
حب
ُ ...خلقنا ل ُن َّ
ولكي نم ّتع حياتنا
بن�شو ِة الذكريات
*
ُ � ...
أتوق �إليكِ ؛
ْ
تماماً ..كما يتوق ال ُع�ش ُب للماء
*
� ...أنا متله ٌِّف للقاءٍ!
ُي َب ِّد ُد �سراب غياب ِْك!!!
*
� ...أ�شتا ُقكِ كثيراً؛
فالحيا ُة دونكِ هباء
والبعد عنكِ � ..سراب
بانتظاركِ �أيتها القادمة
مع الفجر الأخ�ض ِر الجميل!!
 4ـــ �إلى جواريَ كوني
� ...إلى جواري فكوني
مثل زهر البيل�سان
�أو كتفتح اللوز في ني�سان
*
� ...أحبكِ رائع ًة!

كالور ِد في مزهرياتِ ال ّربيع
ال تتركيني وحدي
في غاباتِ �شرودي
َ
العي�ش:
أحب
وال � ُّ
دونكِ في خمائِلِ الم�سا ْء
*
� ...آ ِه ما �أ�شهاكِ
في ليالي البرد
دافئ ًة كهديل جم ِر المواقد
كوني معي وحدي
�صورتكِ المع ّلقة على الجدار
إلي بحنان
تنظر � َّ
و�أنتِ بعيدة َعنيِّ
كم قلت لكِ :
ال تهجري داري
ف�أنتِ  :طي ُرها الأليف
*
إلي من بعيدكِ القاتل
�
اعبري
َّ
فقد ا�شتقت لكِ بجنون
و�أنا بانتظاركِ !
في م�سا ِء القطاراتِ
و�صافِراتها القادمة

بقايا حلم..
تعمد ُْت بال�ضوءِ..
تغلغ َل في ثنايا روحي..
� ُ
م�صابي الأملِ ..
أوقدت
َ
�أ�شرعْ تُ لل�صبا ِح..
نواف َذ الع�شقِ الولهانة..
انح َنتْ � ُ
أوراق الوردِ..
ندي ًة راق�ص ًة..
ُت�س ّب ُح با�سم
َمنْ زرع بذو َر الحبِ ..
في �أعماقِ قلبٍ ..
اعتز َل الغرام..
�أنهلَ ُه من خم ِر محبتِه..
قطر ًة قطرة..
�أوق َد �شعل ًة..
في ر�ؤو�س الأ�صابع..
َ
ل ُت َ
العزف منْ جديد..
تقن
على �أوتا ِر ذاكرةٍ..
عذب ِة الح�ضورِ..
فيها مفاتيح..
الع�شقِ والجمال..
�أهدَتْ ..
�سِ رها للفجر..
لخيوط ال�شم�س
ال ُمت�سلل ِة خلف ال�ستائرِ..
باحتْ ببع�ض الحكايةِ..
َ
لو�ساد ٍة حنونةٍ..
لنقا ِء �أوراقٍ ..
ع�ش َقتْ عِ ط َر ُحروفِها..
و�أمط َرتْ ُ
بع�ضها
ِلدُمو ِع العناقيدِ ...
ل َم�سم ِع عا�شقٍ ..
باغ َت ُه ال�ضوءُ..
تا َه في تفا�صيلِ الحكايةِ..
�سر َق منهُ..
بهجة المواعيدِ ..
و�ضحكات عا�شقةٍ..
ّ
حطتْ على موائِدِ ه..
ابت�سمتُ لثرثرة
فنجان قهوته..
غ ّردَت..
على ممراتِ عبور ِه
َغا َفلتْ نواف َذ الم�سا ِء
عز َفتْ على �إيقا ِع..
نب�ض َوه ََن �صداهُ..
ٍ
�ضا َع في فراغ ال�صمت..
حروف وكلماتٍ ..
بحثاً عن
ٍ
راق�صة على �إيقا ِع
النب�ض..
ِ
مهداة لعينيهِ..
كالو�شم..
مر�سومة
ِ
الغافي في ظاللِ مب�سمِ هِ..
ل ُتنبتَ �سنابل قلبِه....

ً
ِّ ً
ً
إنك لن تكون عالما حتى تكون ُمتعلما ،ولن تكون بالعلم عالما
ً
حتى تكون به عامال.

شعر

شعر
العدد »1781« :األحد2022/7/24م-
 25ذو الحجة1443هـ

زمن الضباب
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ً
وداعا ...

شعر :نرجس عمران
ل�ستُ على موعدٍ مع الأملِ

علي حر ٌج
لي�س َّ

شعر :ليالس زرزور

ومَرا ُر ترياقي يخب ُرني

من مقا�صدي

أيقونة الطرب

�أ َّن طع َم العم ِر � ٌ
آيل �إلى ح�سر ٍة

َ
وعليك مغ ّب ُة ما تفه ُم

ولي�س له من خيا ٍر �آخ َر

ف�ض
فم ِّرنْ مفا�ص َل ال ّر ِ

لذلك ّ
�سط ُ
يقيني هذا
رت
َ

َ
لديك بزيتِ االنفتا ِح

رفوف �أفكاري
في ِ

وه ّذ ْب � َ
أذنيك

وت�أهّ بتُ كي �أفاج َئ المفاج�أ َة

ب�آدابِ الإ�صغا ِء

ومزّقتُ �أثوابَ الخيب ِة

مهما �أبدتْ َ
لك ال ّر�ؤي ُة من �سوا ٍد

ال �شي َء بعد اليو ِم

ال تكن �سوداويَّ ال ّر�ؤي ِة

ُ
�سيغتال ده�شتي

َ
هجين المبد�أِ

ولن يثي َر �شه ّي َة �أ�سفي

كي ال ت� ِّؤط َر عقلِك في

�أيُّ خذالنٍ

�آل ٍة حا�سب ٍة

و�أمّا عن الدّمو ِع

ت�ضربُ عليها الكلماتِ

فلقد نب�ش ُتها من قع ِر الجفونِ

الج َم َل
وتجم ُع ُ

و ُكنتَ َت�شدو بقلبٍ �صادقٍ عَطِ ٍر
َو�صو ُت َك ال َع ْذبُ يُعطي اللَ ْح َن �أوزانا

وجمع ُتها جميعاً

وتف ّر ُق العباراتِ

َه َويتَ كال َب ْد ِر من عليائ ِه ف َب َكتْ

في طوقِ ودا ٍع

المعاني
فتق�س ُم
َ

ز ّينتُ به عن َق ال ّذكرياتِ

وتك�س ُر َظه َر ال ّنوايا

هام�ش قلبي
وعلى
ِ

فتحم ُل �أ�صفا َر ب�أ�سِ َك

كتبتُ

تربيعاً وتكعيباً

(تو ّقفْ هنا)

وتميتُ قل َب َك

ُ
فالعواطف

ح ّياً في رو ٍح جدبا َء

خرجتْ ولن تعو َد

َ
البيا�ض
فه ّيا ِ
نح�ضر ُ

والقلب في �إجاز ٍة
ُ

من عق ِر دارِه

بختم
ممهور ٍة ِ

ِّ
ف�س
ونخ�ض ُر �صحرا َء ال ّن ِ

ٌ
(عاطل من الخ ْفقِ )

بواح ٍة من جميلِ �أفكا ِر ِه

زمن ّ
ال�ضبابِ
في ِ

ال�سال ِم
ونبد�أُ رحل َة ّ

حيث ا ّلالوفا ُء

بخطو ِة االبت�سا ِم

�أقربُ من �أيِّ �سرابِ

نهج �أخبا ِر ِه
على ِ

والإن�سان ّي ُة في �أو ِج انعتاقِها

صباح فخري
أم�س قد كانا
يا دم ُع �سِ ْل للذي بال ِ
على عُرو�ش الهَوى وال َف ِّن ُ�سلطانا
حا َن ال ُبكا ُء على فقدِ الأ�صيلِ فقد
ُ
الفراق ونو ُح الناي قد حانا
حا َن
ال�سما تبكي ُم َع ِّل َمها
جاءتْ ُطيو ُر َ
َوهذ ِه َحلَ ُب ال�شهبا ُء دامِ َع ٌة

وفا َر َقتْ بَع َد ُه َرو�ضاً وبُ�ستانا

فمنْ ُي َهدْهِ دُها كي َتهْد�أَ الآنا ؟

رافقْتَ �أعما َرنا َت�شدو و ُت�س ِعدُنا
الح َّب في الأروا ِح �ألحانا
و َتن ُث ُر ُ
ف َك ْم َق َط ْعنا َح َ
نين الليلِ في َو َل ٍه
َ
غنائك للأحبابِ َنجوانا
ومن

ُّ
كل ال ُنجو ِم وظ َّل اللي ُل َحيرانا

لو كا َن يَعلَ ُم ما قد �ض َّم من َط َربٍ
ح ّقاً ل�صا َر ُترابُ ال َقب ِر عيدانا
َت َم َّر َغ ال ُعو ُد يبكي قبلَنا َف َج َرتْ
يا َقب ُر رِفقاً �إذا حا َن الوَدا ُع ب َمنْ

َ
عليك �أع ُي ُننا دَمعاً َو�أحزانا
قد كان يُ�سعدنا واليو ُم �أبكانا

�إذا ُنوا�سي ُنوا�سي َ
فيك �أن ُف َ�سنا
فطا َلما �صو ُت َك المَحبوبُ وا�سانا
الح ِّب في �أق�صى مَرابِعها
يا ناث َر ُ

�إ ّنا ف َقد َ
ْناك �إن�ساناً و َف ّنانا

ولي�ست ال�شا ُم في ُحزنٍ ب ُمف َردِها
َ
فراقك ْ
بل �أح َزنتَ بُلدانا
على
ما زلتَ ت�س ُك ُن في �أرواحِ نا َن َغماً
باقٍ بناَ ...و�ستبقى بَعدَنا �أ َلقاً
�إ ّنا �سندعو َ
لك ال َر َ
حمن مَغ ِف َر ًة

ح ّتى ك�أ ّن َك ما فا َر ْقتَ دُنيانا
مثل ال َكواكبِ �أزماناً َو�أزمانا
تلقى بها َج ّنـ ًة َتزهو َو ْ
ر�ضوانا

قصة
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كل إنسان أصادفه ال بد أن يفوقني من ناحية أو أخرى؛ لذلك
أحاول أن أتعلم منه.
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وحدها

نسغ وشدو
قصة :أحمد بن قريش

قصة :نداء يوسف حسين

َ
«ف اَلدُّ ْن َي ��ا َه ��اذِي اَل َز َم َعلَ ْي ��ك دِي َم ��ا َت ْعرِف َوا� � ْ�ش دِير» قالها يدخن �سيجارة خفيفة مملوءة بالن�سغ وال�شدو.
�إبراهيم لزوجته.
وتم�ض ��ي ال�س ��نوات ،الواحدة �أطول و�أعر�ض من الأخريات،
ثم �صمت قلي ً
ال.
ل ��م يتم ّك ��ن �إبراهيم م ��ن اتخاذ ق ��راره الحا�س ��م بالذهاب �إلى
كانت ح�ش ��رة ت�ص� � ّر داخل الغرفة تحت قطعة �أثاث فا�ستمع الحرب ،كان يلزمه بع�ض ك�س ��ر بين ذاته ،بع�ض ف�ص ��ال ،لكن
�إليها �إبراهيم �أكثر مما ينبغي.
ال �شيء يحدث ،بعد ال�سنة الثانية مات �أبوه حزناً ومعه كلبه،
ً
ّ
كمث ��ل ه ��ذه الح�ش ��رة ،كان علينا �أال نترك الب ��اب مفتوحا ،بنف� ��س الي ��وم ،كم ��ا قيل .بعد ال�س ��نة الثالثة جن ��ت �أمه وكانتوالآن يجب �إخراجها من هنا.
تج ّول بين ال�ش ��وارع من ال�ص ��باح �إلى الم�س ��اء وهي ت�صرخ في
ال�سكون من جديد .بالخارج كان الليل البهيم يغلق بالقفل النا� ��س ،اترك ��وه يذهب ...اترك ��وه يذهب ...الزمة ي ��زداد بها
�أبواب القرية.
ال�ص ��وت حدّة وكثافة بعد �س ��اعة الع�ص ��ر ،وقت خ ��روج الجند
�ش ��هقت امر�أت ��ه مرتي ��ن ق ��رب الب ��اب حي ��ث كان ��ت تجل� ��س من ثكنتهم لنزهتهم الم�سائية ،هي التي كانت ت�سمعه مقرراً
القرف�ص ��اء غي ��ر بعي ��د من المجمرة ف� ��أدرك �أنها ل ��م تكن قد ال�ص ��عود �إل ��ى الجبل لي�ل ً�ا ثم تجده منزوي� �اً بزاوية من زوايا
ف َّكرت جيداً بما ح َّثته عليه خالل الأيام القليلة الما�ضية.
الغرف �صباحاً...
تتج�س ��د ات�ص ��االت بين ��ي وبين الإخوة ،ا�س ��تمر العال ��م يه ��ذي ح ��ول مو�ض ��وع ذه ��اب �إبراهي ��م �إل ��ى
والآن بعدم ��ا بد�أت ّقال وك�أنه ي�صارح نف�سه.
الح ��رب ط ��وال خم� ��س �س ��نوات ،ف ��ي ال�ش ��وارع كان الأطف ��ال
�شهقت مرة �أخرى المر�أة �شهقتين وب�سرعة.
يح ّيونه وي�س ��اعدونه على حمل قففه عندما يعود من ال�سوق
�أظن �أنهم يقبلونني بين �ص ��فوفهم ...وربما �س� ��أتخلى عن وهك ��ذا حت ��ى م�س ��كنه ،وكان ف ��ي المقاه ��ي يت�س ��ابق الرج ��الهذه المغامرة ...من يعرف...؟
بم ��ن فيهم ذوو ال�ش ��وارب والم ��رد لدفع ح�س ��ابه وهم يربتون
يجب ...يجب ...عليك بالذهاب ،تباكت عزيزة.عل ��ى كتفه .الم�س ��تعمرون الذي ��ن كان يلتقي بهم في الطريق
ولماذا البكاء �إذا ،تذمّر �إبراهيم!؟يتجنب ��ون نظرات ��ه ومنه ��م م ��ن يف� � ّر �ص ��راحة عب ��ر ال ��دروب
�أخ�ش ��ى� ..أخ�ش ��ى �إبراهي ��م ...قد م ��ات �أخوك قب ��ل مغادرة ال�ض ��يقة تفادياً لتع ّر�ض ��ه لأي مكروه ،حتى الم�س ��تعمر الأبلهال ��ذي م� ��ص دم ��اء �أبيه حتى م� � ّح العظام �أ�ص ��بح ي ��ز ّوده يومياً
القرية...
نظر �إبراهيم في وجه زوجته .كانت عيناها محم َّرتين.
ب�ص ��ناديق الخ�ض ��رة وكان ينادي ��ه �س ��يدي �إبراهي ��م ،وحت ��ى
م ��ا ق ��ام به �أخي ه ��و حماقة ال غي ��ر� ...إغراء ال�ش ��يطان ...الن�س ��وة ،عندما كان يم�شي متبختراً بين الأحياء كنّ يولولنمفخ ��رة في يوم ��ه الأول ...الإخوة عمرهم م ��ا طلبوا من �أي
ويمجد َن ال�شهداء .هكذا �أ�صبح يك ّنى بالوطني.
ّ
كان ومهم ��ا كان ��ت �ش ��جاعته �أن يق ��وم بهج ��وم ولوح ��ده عل ��ى  -ال�س ��نوات ال�س ��بع التي م ّرت ب�س ��رعة لم تك ��ن كافية لدفع
ثكنة ...وال�ش ��يء كان ممكناً لو ا�س ��تعمل قلي ً
ال من الحيلة...
�شخ�ص من طينة �إبراهيم للذهاب �إلى الحرب  -طوال �أ�شهر
ٍ
ثم لي�س هو المخطئ ...فالمذنب هو هذا ال�ضخم.
اال�ستقالل الأولى طلى كل الجدران بنعم كبيرة بلون �أحمر،
ّ
نظم ا�س ��تقبال المحاربين النازلين من الجبال ،ت�صور �صوراً
 خ ّف�ض �ص ��وتك� ،صرخت عزيزة وهي تر ّوح بمهواتها علىالمجمرة� ،إنه ي�ستمع �إلينا في غرفته...
�شم�س� � َّية م ��ع معظمهم حيث يظه ��ر رافعا بندقيتين ت�ش ��يران
ً
ً
وج ��اء �إل ��ى م�س ��امعهم م ��ن الغرف ��ة الأخ ��رى �س ��عال ممتزج لالنت�ص ��ار ،م�ش ��ى طوال وعر�ض� �ا بي ��ن �أزقة القري ��ة على ر�أ�س
ببحة فا�شتعل �إبراهيم.
ع ��دة �أرتال طويلة من الأطفال وهو يغ ّني الأنا�ش ��يد الوطنية
ّ
- ...لن �أ�سكت لن �أ�سكت
�إلى ح ِّد كاد يقطع فيه �أوتاره ال�صوتية...
ث ��م بد�أ يق ّلد �ص ��وت �أبي ��ه :ميلود� ،إن كنت حق� �اً ابني ،فاقتل م ��رت �س ��نوات� ،س ��نة ماط ��رة� ،أخ ��رى جاف ��ة ،ع�ش ��رية �أولى،
ه ��ذا الم�س ��تعمر الأبل ��ه ...ميل ��ود ،اقتل ��ه بك ��رة� ،إن كن ��ت حق ��ا ثانية ،ثالثة...
ابني ...ميلود �أعرف جيدا الم�س ��تعمرين ،بال�صفعات يمكنك قد �شاخ �إبراهيمنا ،ها هو الآن ُّ
يلف �سيجارة خفيفة مملوءة
ن ��زع �س�ل�اح كتيب ��ة بكامله ��ا� ...أن ��ا �أقول ل ��ك ...قد �ش ��اركتهم بالن�سغ وال�شدو ،وبر�أ�سه تدور �أفكار �سخيفة.
َ
«ف ال َّد ْن َيا هَاذِي َال َز ْم عْ ل ْ
ْ
أتو�س ��ل �إلي ��ك ،فافع ��ل �إن كن ��ت ابني
اب دِي ْر» باح
ح
ا�ش
ِيك دِي َما َت ْع َر ْف َو َ ْ
حروبه ��م الق ��ذرة� ...إ ّن ��ي � ّ
حقاً...
�إبراهيم لعجوزه.
ا�س ��كت ...ا�س ��كت ...ع ��وت عزي ��زة� ،أظن ��ه ي�س ��ترق ال�س ��مع من تحت بع�ض �أثاث ،داخل ال�ش ��قة ،ت�صر الح�شرة الم�سنة،�إلينا...
في�ستمع �إليها �إبراهيم �أكثر مما ينبغي.
�س ��كت �إبراهيم ،كان يجل�س القرف�ص ��اء و�س ��ط �س ��ريره وهو

إبداعات شابة

حقيقة وورود

كتبت :حنان أحمد النجار
كنتُ �س�أخب ُر َك عن “كذب ِة ني�سان”،
الحروف َ
�سقطتْ م ّنيّ ..
ولكن ُّ
وتعطلَتْ ُلغتي...
كل
ِ
واِج ُت َثتْ من الجذور.
ُ
الكلمات،
هي قد هربتْ م ّني وجا َء ْتك،
ها َ
َ
َ
ّ
لتحكي لك� :أنْ ال كذبة في عيدِ “النوروز”...
َ
ُّ
وكل الطيو ِر قدمَتْ لِت�شه َد تف ّت َح الور ِد وفو َح العطور.
أر�ض ،اجتم َعتْ ،
ل
ا
ة
ح�ضر
في
هنا
ها
ك ُّل
ِ
ِ
ِل ُتر ّد َد تراتي َل ال ّربي ِع ..فرا�ش ًة فرا�شة...
ُ
ٌ
ويتعرب�ش االِخ�ضرا ُر �سياجاً و�سور.
حدائق،
فتزده ُر
والأم ُل يتم ّو ُج على �ألحانِها،
ال�سما ِء مع ك ِّل ر ّف ِة جنا ٍح ،ويعلو...
يح ّل ُق في ّ
َ
قب�س ونور.
م�ضيئاً خل َف ُه �ألف ٍ
قب�س ونو ٌر ...يتراق�صانِ مع قطراتِ ال ّندى،
ٌ
ً
وخم�سينَ
قو�س قز ٍح...
ا
خم�س
فيبنيانِ
َ
ويزينانِ � َ
أر�ضنا براع َم وزهور.
�رف ،وي � ُّ
ويظ � ُّ�ل الأم� � ُل ي � ُّ
�رف ...لينث َر ب�ش ��ائ َر ُه ف ��ي ك ِّل قلبٍ
قفرٍ ،
فال يغدو فيه ٌ
حزن ..وال فيه جفاءٌ...

ال َ
خوف في ني�سا َن ،ال ،وال �شرور.
َ
وعيناك ته َن�أُ بدف ِء ّ
م�س ال ّذهبي،
ال كذب َة في ني�سا َن،
ال�ش ِ
َ
كيف ل ُه ؟!
ُّ
وكل الكال ِم �أمام ََك حقٌّ  ...ال كذب َة فيه...
ٌ
ُ
بل فيه �سالمٌ ،و�أمان ،و�ألف �شعور.
ني�سان قد جاءَُّ ،
ُ
وكل الحقائقِ انت�ش َرتْ ،
هذا
فامتلأتِ ال ُ
أر�ض فرحاً وج ّن ًة...
وكثيراً من بهج ٍة و�سرور.
ال ...ال كذب َة في ني�سا َن،
يزال ُّ
والأم ُل ما ُ
أتي بليلٍ هادئٍ ...
يرف؛ لي� َ
الم�سا ُء فيه نج ٌم ،وقم ٌر ورديٌ ُّ ...
وع�ش ع�صفور.
ال كذب َة في ني�سا َن،
َ
ال�سنونو...
وعيناك بيتُ الربي ِع ،وجوق ُة ّ
و� ُ
أر�ض العطرِ ،وموطنُ الطيور.
َ
َ
َ
ُّ
كل ني�س ��ا َن �ص ��ا َر ب ��ك ق�ض ��ي ًة� ..أزال عتم� �ة الما�ض ��ي ،وغي َم
الأحزانِ  ،وبر َد القلوب،
ُّ
كل ني�سا َن �أ�صب َح في ح�ضرت َِك حقيق ًة...
وبات �سي َد ّ
وبات دهراً من عبقٍ و وردٍَ ،
َ
ال�شهور.

تداوي اله َّم باله ّم..
وتقتل الوقت بالوقت..
وعل ��ى �أ�ض ��غاث �أحالمه ��ا تتل ��وى ..كقط� � ٍة
جائعة..
تقطف زهور اليا�س ��مين ..تجمعه ��ا في �إنا ٍء
بلوري ..وتحيي ال�صباح بمائها..
تثرث ��ر م ��ع فك ��ر ٍة ف ��ي عقله ��ا ..فتتع ��ب..
وت�شرد...
تحاول الهروب من الجماد المحيط بها..
فتخرج� ..إلى �شوارع مكتظ ٍة بالب�شر..
ما زالت وحيدة...
وك�أنّ ال�ض ��جيج قد �صنع في ر�أ�سها ثقباً من
فرا ٍغ ال ينفذ �إال منه ..وال يتو ّزع فيما حوله..
تعود وك�أنها لم تخرج..
تدير �آلة الت�سجيل..
كان �ص ��وت في ��روز يطربه ��ا� ..أم ��ا الآن فهي
ت�ش ��عر ب ��ه ي�ؤ ّنبه ��ا عل ��ى م ��ا ف ��ات .وم ��ا �س ��وف
ي�أتي..
(�أم� ��س انتهين ��ا ..ف�ل�ا كن ��ا ..وال كان ��ا ..ي ��ا
�صاحب الوعد ..خ ِّل الوع َد ن�سيانا)..
توقف المو�سيقا..
تم�س ��ك كتاب� �اً لجب ��ران خلي ��ل جب ��ران..
(الأرواح المتمردة)..
تق ��ر�أ ..ت�س ��تغرق ف ��ي القراءة ..عل ��ى الرغم
من �أنها قر�أت الق�ص ��ة لم ��راتٍ عديدة ..لكنها
ت�شعر دوماً ب�أنها تقر�ؤها للمرة الأولى..
تق ��ول لنف�س ��ها :الأرواح المتمردة ال ت�س ��كن
الأج�ساد العادية..
تت ��رك الكت ��اب لتق ��ر�أ غي ��ره (الجريم ��ة
والعقاب) لدي�ستويف�سكي
�أوووف ...عقاب المجرم لنف�س ��ه �أ�ش ّد ق�سو ًة

من عقاب اهلل والمحكمة له...
ل ��م تن� � ِه ق ��راءة ه ��ذه الرواي ��ة �أب ��د�أ ..ول ��ن
تنهيها..
ت�ش� � ّغل التلفاز ..ال �ش ��يء� ..ص ��ور �س ��خيفة..
�أخب ��ار مقيت ��ة� ..أغ ��انٍ هابط ��ة� ....أف ��كار
مبتذلة...ك ��ذب ..ه ��راء ..نف ��اق� ..أي ��ن
المفيد؟؟
ينبهها �صوت ع�ص ��فورها ذي الري�ش الأزرق
المتم ّوج..
 �إنه وحي ٌد مثلي..تفت ��ح ب ��اب القف� ��ص وت�أم ��ره بالخ ��روج..
فيلت�ص ��ق بالق�ض ��بان ..تخرج ��ه ..فيلت�ص ��ق
بيدها ثم ينتقل �إلى ثوبها العا�ش ��ق لج�س ��دها
المكتنز..
يتن ّق ��ل الع�ص ��فور عل ��ى ج�س ��دها بنعوم� � ٍة
لذيذة ..فت�ضحك..
تح ��اول التقاط ��ه ..لكنه ينجح ف ��ي الهروب
ّ
ليحط على كل جزءٍ .من ج�س ��دها
م ��ن يدها.
لأج ��زا ٍء م ��ن الثاني ��ة ...يالعبها كم ��ا يالعب
�شجر ًة بنى َّ
ع�شه على �أغ�صانها..
فت�ضحك ..وت�ضحك..
يطل ��ق ج�س ��دها روح� �اً �أخرى تح ّل ��ق بها مع
حركات الع�صفور..
يتوق ��ف الع�ص ��فور ع ��ن م�ش ��اغبته ،وي�س ��كن
بين �أ�صابعها..
ينق ��ر نقرتي ��ن عل ��ى باط ��ن كفه ��ا وك�أن ��ه
يق ّبلها ..ثم يدخل �إلى القف�ص..
تغل ��ق ب ��اب القف�ص ..تدي ��ر �آلة الت�س ��جيل..
ترتب الكتب..
ُ
تعل ��ي �ص ��وت المو�س ��يقا ...وترق� ��ص..
ترق�ص ...ترق�ص

«مدينة موحشة»
قصة :راما الرفاعي
المدينة مُوح�ش ٌة والليل طويلٌّ ،
وكل منا في طريق..
ذات نجم ٍة �أو َ
�أَ�سنلتقي َ
ذات نهار؟
هل ع�سانا ن�سترق لحظات ع�شقٍ و�شقاوةٍ ،و َنتبادل الأحاديث وال�ضحكات؟
و َنر�س ُم بري�شتنا درباً �صاخِ باً بالمو�سيقا والأ�شعار..
َ
ل�ضفافك حيث �أنتَ هناك في الوجه ِة المقابلة
ال ل�ست �أَدري ،ما الطريق التي بمقدورها �أَخْ ذِ يَ
لرئتي..
ُ
ويعي�ش حال ًة من �أدوا ِر الأفالم القديمة ،وك�أنني تق ّم�صتُ دو َر
و�أَرى قلبي قد ان�شقَّ عنه �صدري
ال�س ��ندريال (�س ��عاد ح�سني) ب�ش ��قاوتها واندفاعها ،وك�أنك �أَنتَ (ح�س ��ين فهمي) ب�شخ�صية الأ�ستاذ
«�سعيد كامل» فكم �أح ّبته «زوزو» وغ َّنت له �أغنيتها ال�شهيرة «يا واد يا تقيل» وعا�شت تلك الأغنية
طوي ً
ال ،وكم بتُّ �أدندنها ك ّلما م َررت في مُخ ّيلتي..
فكلماتها ت�أخذنا ليو ٍم ال ي�ضي ُع فيه الحب� ،أَتعلم لماذا؟
�س� ��أخبرك �أن ��ا و�أَ ِث � ُ�ق ب�أنك �س ��تقتنع ب�إجابتي كعادتك ،عل ��ى الرغم من �أن �إقنا َع �شخ�ص ��ية عملية
مثلك لي�س بالأمر ال َه ِّين..
نعم ُقلتها َ
وا�ضح ومع ّبد،
الحب ال ي�ض ��ي ُع ،وال يُن�س ��ى لعقو ٍد �ص� �دّقني ،لأن َطريقه ٌ
لك �س ��ابقًا �إ َّن َّ
ُ
نحن َنع ُبره حين تلتقي عيون المحبين مع َه َم َ�ساتِهم..
ً
َتجد َنظراتهم مُ�ضيئة تعب ُر بقب�سها عتم َة القا ّرات ،فال تحتاج ُترجمانا وال حتى لتف�سيرات..
لربما با�ستطاع ِة ال ُمحبين الكذب على �أنف�سهم ،لربما بمقدورهم �إخفاء م�شاعرهم لغاي ٍة ما..
ولكن �أَقنعتهم ت�سقط دائما عند �أول لقاء و�أول �سال ٍم و�أول ابت�سامة..
فالعيون حينها تبت�سم ،والقلوبُ قبلها ترق�ص و َتحتفل..
والجوالت ،رغم ك ِّل
كل الجوارح بو�س ��عها الطيران وتلتقي م�ؤيد ًة َفو َز الم�ش ��اعر ،على المقا�صدِ َ
التاللِ والحواجز..
ُ
عن ��د �أول احم ��را ٍر للخدود و�أول تع� � ُّرقٍ للأك ِّف والوجوه و�أول رجف ٍة لنب�ض ��ات القلوب ،نكون قد
ُّ
وتحط ِم �سِ يا ِج ال�شوكِ وقرارتِ ال�سرائر..
هُ زمنا ب�صالبتنا �أما َم �سطو ِة العواطف
في تلك اللحظاتِ وحدها َت�س ��كتُ كل الدُول ،و ُت ْ�س� �دَل ال�س ��تائر مُعلن ًة التقاء ال ُقبل بين �أح�ض ��ان
الحب فار�ض ًة نجومها على وِح�شة المدينة في ك ِّل المعالم.
الم�شاعر ،حينها تبد�أ طقو�س ِّ

اجعل من العلم دابتك ال موقفك ،فأنا المنتهى الذي تنتهي إليه
ً
الطرقات ،والغايات ،والعلم وسيلة إلى وليس غاية وال موقفا.
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العربية اللغة عبقرية
كتب :د .سام عمار
ال�س ��مات الجمالية المبدع ��ة للغة العربية قدرة
م ��ن بين ّ
نظامه ��ا المده�ش ��ة عل ��ى رب ��ط ع ��دد كبي ��ر م ��ن ال�س ��وابق
واللواح ��ق بن ��واة الكلم ��ة ،لتت�ش ��كل منه ��ا كلم ��ات جدي ��دة
ال ح�ص ��ر له ��ا .ولإثب ��ات ه ��ذه المقول ��ة يج ��ب �أن نق ��دم في
البداي ��ة تعريف� �اً ل ��كل م ��ن البنيتي ��ن :ال�ص ��غرى والكب ��رى
للكلم ��ة العربي ��ة ،ولنواته ��ا ،و�س ��وابقها ،ولواحقها .نق�ص ��د
بالبني ��ة ال�ص ��غرى :الح� � َّد الأدنى من ح ��روف الكلمة ،التي
ت�ش� � ّكل �أ�صغر وحدة لغوية حاملة لمعنى� ،سواء �أكانت ا�سماً
�أم فع�ل ً�ا �أم ح ��رف معن � ً�ى� .أم ��ا بنيته ��ا الكبرى فه ��ي البنية
ال�ص ��غرى ،م�ض ��افاً �إليه ��ا الزوائ� � ُد ك ُّله ��ا .ونق�ص ��د بالنواة:
الفع َل� ،أو اال�س َم� ،أو َ
حرف المعنى ،الذي تت�صل به ال�سوابق
�أو اللواح ��ق� ،أو ال�س ��وابق واللواح ��ق مع� �اً ،فتت�ش ��كل منه ��ا
جميعاً ال ِب ْن َي ُة الكبرى للكلمة العربية .و�أما ال�س ��وابق واللواحق فهي
لحق بها ،وت�ش ��كل
الزوائد التي ت�س ��بق النواة ،واللواحق هي الزوائد ُت َ
في الحالتين جزءاً منها .بقي �أن ن�ش ��ير هنا �إلى �أننا لن نح�س ��ب من
حروف الكلمة �إال تلك التي تظهر ر�سماً في الكتابة.
نح ��ن هن ��ا �أم ��ام ظاهرة ن ��ادرة ،بل فريدة ،ف ��ي عمل اللغ ��ات ،فنظام
اللغ ��ة العربية الذي ي�س ��مح ب�أن يُ�ش� � َّكل من كلمة واح ��دة تقوم بنيتها
الفعلية ال�صغرى ،على حرف واحد (ب�سبب علل الحذف المختلفة)،
ن�ص� �اً متما�س ��كاً في ح� �دّه الأدنى :الم�س ��ند والم�س ��ند �إلي ��ه ،ومثالها:
�ص ��يغ ُة الأم ��ر م ��ن الأفع ��ال اللفيف ��ة المفروق ��ة حي ��ن ت ��رد ف ��ي َد ْرج
ال ��كالم ،يُتي ��ح ف ��ي الوقت عينه ،و�ض ��من �ش ��روط ا�س ��تعمال مختلفة،
�أن يُ�ش� � َّكل م ��ن كلمة واحدة في ح ��دود بنيتها الفعلية الكبرى �أي�ض� �اً،
ن� � ٌّ�ص وا�س� � ُع الدالل ��ة ي�ض ��م في �أق�ص ��ى حاالت ات�س ��اعه �إحدى ع�ش ��رة
كلم ��ة ،وت�س ��عة ع�ش ��ر حرف� �اً (الكلم ��ة هن ��ا بالتعري ��ف� :أ�ص ��غر وح ��دة
لغوية حاملة لمعنى ،ومن �أمثلتها في الأ�س ��ماء ال�ض ��مائر المت�ص ��لة
التي تقوم على حرف واحد ،وحروف العطف واال�ستئناف التي تقوم
عل ��ى حرف واحد ،وهمزة اال�س ��تفهام� ...،إل ��خ) .وهذه الطاقة الهائلة
المبدعة التي يمتلكها نظام اللغة العربية في ت�ش ��كيل ال ِب َنى الكبرى
للكلمة الواحدةَ ،تمنح اللغة العربية �أف َق ا�ستعمالٍ وا�سعاً جداً ،يُعطي
الم�س ��تعمِ لين خي ��ارات رحب ��ة ج� � ّداً ف ��ي التعبي ��ر والتدبي ��ر ،ويُك�سِ ��ب
الإنت ��اج اللغ ��وي غن � ً�ى وث ��راء نادري ��ن ،يُ�ض ��فيان عل ��ى الإرث اللغ ��وي
و�إم ��كان الخل ��ق والإبداع فيه ،جما ًال �آ�س ��راً ،و�س ��حراً وحيوي� � ًةَ ،تفتقر
�إليه ��ا لغات كثيرة .و�س ��نقدم ،فيما ي�أتي ،نم ��اذج للكلمات في العربية،
من �أ�صغر حجم لها �إلى �أكبره على الإطالق:
نج ��د نم ��وذج الكلم ��ة التي تقوم بنيتها ال�ص ��غرى عل ��ى حرف واحد
فق ��ط ف ��ي �ص ��يغة الأمر م ��ن الأفع ��ال اللفيف ��ة المفروق ��ة� ،إذا جاءت
في َد ْرج الكالم .وال نموذج لها في الأ�س ��ماء والحروف؛ لأن الأ�س ��ماء
(ال�ضمائر المت�ص ��لة هنا) والحروف (حروف المعاني هنا) المكونة
من حرف واحد لم َت ِر ْد في نظام اللغة العربية م�س ��تقلة بنف�س ��ها في
�سياق الكالم ،بل كانت دائماً جزءاً من كلم ٍة ُت�ش ِّكل بني ًة كبرى.
ونم ��وذج الكلم ��ة الت ��ي تق ��وم بنيته ��ا ال�ص ��غرى عل ��ى حرفي ��ن ف ��ي
الأ�س ��ماءَ ( :منْ  :ا�س ��م اال�س ��تفهام)؛ وفي الأفعال :الأمر من المثال:
(قِف) ،والأمر من الأجوفُ ( :ق ْل) ،والم�ض ��ارع المجزوم من اللفيف
المفروق( :لم ي َِف)؛ وفي الحروف( :مِ نْ ) الجا ّرة.
ونموذجه ��ا� ،إذا كان ��ت بنيته ��ا ال�ص ��غرى ثالثة �أحرف�( :س ��يف) في
الأ�سماء؛ و(على) في الحروف؛ و(د َر�س) في الأفعال.
ونموذجه ��ا ،حين تكون بنيها ال�ص ��غرى �أربعة �أح ��رف( :خالد) في
الأ�سماء؛ و(يرجو) في الأفعال؛ و(�إذما) ال�شرطية في الحروف.
والكلم ��ة المكون ��ة بنيته ��ا ال�ص ��غرى من خم�س ��ة �أح ��رف ،نموذجها
ف ��ي الأ�س ��ماء( :هارون)؛ وفي الأفعال( :ت ��دارك) .وال نموذج لها في
الح ��روف (ل ��ن نذكر الحروف من هنا و�ص ��اعداً� ،إذ ال وجود لحروف
معنى تقوم بنيتها على خم�س ��ة �أحرف فما فوق (لن نذكر هنا :لكنّ ،
لأن ال َ
ألف محذوفة ر�سماً).
ونم ��وذج الكلم ��ة المكون ��ة بني ُته ��ا ال�ص ��غرى م ��ن �س ��تة �أح ��رف ف ��ي

الأ�سماء( :م�ست�شفى)؛ وفي الأفعال( :ا�ستوفى).
ونموذجه ��ا �إن كان ��ت بنيته ��ا ال�ص ��غرى �س ��بعة �أحرف في الأ�س ��ماء:
(مو�سيقار)� .أما الأفعال فتنتهي بنيتها ال�صغرى في حدها الأق�صى
عن ��د �س ��تة �أح ��رف .ولذلك �س ��نذكرها م ��ن الآن و�ص ��اعداً ف ��ي بنيتها
الكبرى مع ال�سوابق �أو اللواحق �أو معهما معاً( :ا�ستقب ْلتُ ).
ونموذجها� ،إن كانت بنيتها ثمانية �أحرف في الأ�سماء( :ا�ستباق َّية)؛
وفي الأفعال( :ا�ستقبل ُته).
و�إن كان ��ت بنيته ��ا ت�س ��عة �أح ��رف فنموذجه ��ا ف ��ي الأ�س ��ماء:
(ا�ستعالئ ّية)؛ وفي الأفعال�( :أ َتك ُتبانِها؟).
 .10و�إن كان ��ت بنيته ��ا ع�ش ��رة �أح ��رف فنموذجه ��ا ف ��ي الأ�س ��ماء:
(�إ�ستراتيج ّية)؛ وفي الأفعال�( :أف�س َت�سقو َنهُم؟) .وعند ع�شرة �أحرف
تنته ��ي بني ��ة اال�س ��م ال�ص ��غرى؛ وبع ��د هذا الح ��د �س ��نذكرها مقرونة
بال�سوابق �أو باللواحق �أو بهما معاً باعتبارها بنية كبرى.
 .11و�إذا كان ��ت بنيته ��ا الكب ��رى �أحد ع�ش ��ر حرف� �اً كان نموذجها في
الأ�سماء( :اال�ستعالئ ّية) ،وفي الأفعال( :ف�س ُيبادلو َنكم).
 .12ونموذجها� ،إن كانت بنيتها اثني ع�ش ��ر حرفاً( :اال�ستعالئيون)
في الأ�سماء؛ و(�أف�س ُيبادلو َنكم؟) في الأفعال.
 .13و�إن كان ��ت بنيته ��ا ثالثة ع�ش ��ر حرف� �اً فنموذجها في الأ�س ��ماء:
(با�ستعالئ ّيتهم يت�شدقون؟)؛ وفي الأفعال�( :أَ َف َ�س ُي ْع ُطو َن ُك ُموها؟).
 .14و�إن كان ��ت بنيته ��ا �أربع ��ة ع�ش ��ر حرف� �اً فنموذجها في الأ�س ��ماء:
ِا�س ِت ْن َ�سا ِب َّيتِهم يتفاخرون؟) ،وفي الأفعال�( :أَ َف َ�س َن ْ�س َت ْو ِف ْي ُك ُموها؟).
(�أَب ْ
 .15و�إن كان ��ت بنيته ��ا خم�س ��ة ع�ش ��ر حرف� �اً فنموذجه ��ا ف ��ي
الأ�س ��ماء�( :أبا�ستن�س ��اب ّيتهما يتفاخ ��ران؟) ،وف ��ي الأفع ��ال:
(�أَ َف َ�س َي ْ�س َت ْ�سقو َن ُك ُموها؟).
 .16ونموذجه ��ا حي ��ن تك ��ون بنيته ��ا �س ��تة ع�ش ��ر حرف� �اً ف ��ي
الأ�س ��ماء�( :أَ َف ِب�أَر ِْ�س� � ُتقْراط ّيتهم يتفاخ ��رون؟)؛ وف ��ي الأفع ��ال:
ت�س ِق َيا ِن ُك ُموها؟).
(� َ
أف�س َي ْ�س ْ
 .17و�إن كان ��ت بنيته ��ا �س ��بعة ع�ش ��ر حرف� �اً فنموذجه ��ا ف ��ي
ِا�س ��تراتيج ّيتهما يتفاخ ��ران؟)؛ وف ��ي الأفع ��ال:
الأ�س ��ماء�( :أَ َفب ْ
(�أ َف َ�س َي ْ�س َت ْ�سقِيا ِن ُك َماهُ ما).
 .18و�إن كان ��ت بنيته ��ا ثمانية ع�ش ��ر حرفاً فنموذجها في الأ�س ��ماء:
(�أَ َف ِب� ْإ�س ��تراتيج ّياتهما يتفاخران؟)؛ وفي الأفعال�( :أ َف َ�س َي ْ�س َت ْ�سقِيا ِّن ُك
مَاهُ ما).
� .19أم ��ا بنيته ��ا الكب ��رى في الأفعال فت�ص ��ل في ح ّدها الأق�ص ��ى
أف�س َي ْ�س َت ْ�س� � ِق ْي َنا ِّن ُك َماهُ َما) �أو
�إل ��ى ت�س ��ع َة ع�ش� � َر حرف� �اً ،ونموذجه ��اَ �( :
أف�س َي ْ�س َت ْ�س ِق ْي َنا ِّن ُك ُموهُ َما).
(� َ
�إن الكلم ��ات ال�س ��ابقات الت ��ي �ش ��كلناها م ��ن ثماني ��ة ع�ش ��ر حرفاً في
الأ�س ��ماء وت�س ��عة ع�ش ��ر حرف� �اً ف ��ي الأفع ��ال هي �أط ��ول كلم ��ات يمكن
ت�ش ��كيلها ف ��ي اللغ ��ة العربي ��ة عل ��ى الإط�ل�اق .وه ��ي لي�س ��ت كلم ��ات
�ص ��ناعية ،ب ��ل ه ��ي قابل ��ة لال�س ��تعمال حي ��ن تقت�ض ��ي ذل ��ك �ش ��روط
االت�ص ��ال الواقع ��ي .ولك ��نّ منط ��ق اال�س ��تعمال اللغ ��وي ال ��ذي يجن ��ح
دائم� �اً �إل ��ى الطابع ال�س ��ريع والمرن وال�س ��هل يدعونا �إل ��ى القول� :إن
ظروف ا�ستعمال هذا النوع من الكالم نادرة .و�إن ح�صلت ف�إنها تكون
بي ��ن متخ�ص�ص ��ين ف ��ي اللغ ��ة ،ولأغرا�ض البح ��ث اللغ ��وي على وجه

الخ�صو�ص.
وهذا المنهج اال�ستق�ص ��ائي ال�ش ��كلي الريا�ض ��ي في
�ضبط بنية الكلمة العربية يقدم للباحثين اللغويين
وقائ ��ع لغوي ��ة تم ّكنه ��م م ��ن المقارن ��ة بي ��ن اللغ ��ات
الب�شرية وطاقاتها الإبداعية.
ولئ ��ن ع ّب ��رت البني ��ة اال�س ��مية للكلم ��ة عن مدى
دالل ��ي �ض� � ّيق ال تتج ��اوز ،ف ��ي مثالن ��ا ،وظيف َة جار
ومج ��رور جاءا في حيز ا�س ��تفهام �أوج ��ب تعليقهما
بالفع ��ل (يتفاخ ��ران)� ،إن العبق ��ري ف ��ي البني ��ة
الفعلي ��ة لكلمت ��ي�( :أَ َف َ�س َي ْ�س َت ْ�س� � ِق ْيا ِّن ُك َماهُ َما) �أو
(�أَ َف َ�س َي ْ�س َت�س� � ِق ْي َنا ِّن ُك ُموهُ َما)� ،أنه ��ا تنط ��وي عل ��ى ن� ��ص
متكام ��ل غني بالمعان ��ي وال ��دالالت؛ فالأولى منهما
ت�ؤلف بين ع�شر كلمات ،والثانية ت�ؤلف بين اثنتي ع�شرة كلمة ،ت�شكل
ُّ
كل واحدة منها وحد ًة لغوية �ص ��غرى حاملة لمعنى .وفي هذا يكمن
�أحد �أ�سرار عبقرية اللغة العربية وتف ّردها ،وقدرتها غير المحدودة
على الخلق والإبداع.
ف�ص ��لنا مكون ��ات الكلم ��ة الثاني ��ة المكون ��ة م ��ن  19حرف� �اً،
و�إذا ّ
باعتباره ��ا ت�ض ��م �أكب� � َر عدد ممكن م ��ن الوحدات الدنيا ف ��ي العربية
على الإطالق ( 12وحدة) ،نجد ما يلي (وقيا�ساً عليها يمكن تف�صيل
مكونات الكلمة الأولى):
همزة اال�ستفهام (�أ).
فاء اال�ستئناف �أو العطف (ف) تبعاً ل�سياق الكالم قبلها.
�سين اال�ستقبال.
الفعل الم�ضارع( :ي�ست�سقي) :نواة هذه الكلمة.
�ألف االثنين :الفاعل.
النون :عالمة رفع الأفعال الخم�سة.
الأل ��ف الفارق ��ة الفا�ص ��لة بين نون الن�س ��وة الفاعل ،ون ��ون التوكيد
الثقيلة ،لتوالي الأمثال.
نون التوكيد الثقيلة.
َ
المخاطب المفرد :المفعول به الأول.
كاف
 .10الميم :عالمة جمع الذكور.
 .11الواو التي �س�أطلق عليها ت�سمي ًة جديدة كل ّياً في اللغة العربية،
منطلِقاً من وظيفتها في الكلمة ،وهي ،بو�ضوح ال ُلب�س فيه ،تحقيق
و�ص ��ل (الهاء) :المفعول به الثان ��ي ،بالفعل النواة الذي َتعدّى �إليه.
�س�أ�س ��ميها �إذن :الوا َو الو�صل ّية ،و�أ�ضيفها �إلى قائمة حروف المعاني،
لأنن ��ي ل ��م �أجده ��ا ف ��ي مغن ��ي اللبي ��ب الب ��ن ه�ش ��ام ،وال ف ��ي الأُ ْزهِ َّية
لل َه َروِيِّ .
 .11الهاء ،المفعول به الثاني.
( .12ما) التي تلحق بال�ض ��مائر المت�ص ��لة (الت ��اء والكاف والهاء)،
لتدل على المثنى المذكر �أو الم�ؤنث ،المخاطب �أو الغائب.
ن�ص� �اً متكام ً
ال غن ّي� �اً بالمعاني
ولتب�س ��يط ه ��ذه الكلمة التي َ�ش� � َّكلتْ ّ
وال ��دالالت� ،س ��نف ِّككها م�س ��تعملين ،بتكثي ��ف �ش ��ديد ،الأ�س ��ماء بدائل
لل�ض ��مائر ال ��واردة فيه ��ا ،ومبرزين معن ��ى الزيادة في الفع ��ل النواة،
وم ��ا يتط َّلب ��ه ،مع الحف ��اظ على بِنيته ��ا المخت َزلة ف ��ي حدها الأدنى
وطاقته ��ا التعبيري ��ة الت ��ي تمتلكه ��ا؛ لِتغ� � ُد َو عل ��ى ال�ش ��كل الآت ��ي:
«�أف�س ��تط ُل ُب �إليك� � ْم ه� ��ؤال ِء ال ِّن�س ��و ُة �أن َت ْ�س� �قُوهنَّ
�ين؟»،
هاتين الك�أ�س � ِ
ِ
أو�ضح ،وبنيتِه الأكث ِر اخت�صاراً ،مك َّوناً من
و ِل َي ْب ُد َو ُّ
الن�ص في معناه ال ِ
ثماني كلمات.
�إن ه ��ذه الكلم ��ات الثمان ��ي �أو تل ��ك الوح ��دات اللغوي ��ة ال�ص ��غرى
الحامل ��ة لمعن ��ى ،االثنت ��ي ع�ش ��رة ،ق ��د اخ ُت ِ�ص� � َرت جمي ُعها ف ��ي كلمة
واحدة هي�( :أَ َف َ�س َي ْ�س َت ْ�س ِق ْي َنا ِّن ُك ُموهُ َما).
�أفلي�س ��ت هذه القدرة العجيبة لنظ ��ام اللغة العربية على ربط عدد
كبي ��ر من ال�س ��وابق واللواحق في كلمة واحدة مدعا ًة لو�ص ��فها ،مرة
�أخرى ،بالعبقرية والمتفردة والعمالقة؟!

ً
ً
كل يوم نتعلم شيئا جديدا ،وإال فإنه ليس من حياتنا.
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عالم مفعم بالجنون
كتب :محمد الحفري
في البداية نقول �إن العر�ض الم�س ��رحي ب�ش ��كل عام يقوم على ال�ص ��راع الذي يدور في
ذل ��ك الف�ض ��اء الو�س ��يع ال ��ذي يحتمل التجري ��ب والفكر في قالب ��ه الفني وي�ش ��ابه حياتنا
ف ��ي كثي ��ر م ��ن الأحيان ولعل م ��ا يجعلنا نف ��رق بينه وبين الحي ��اة هو ذل ��ك القالب الذي
يقدم من خالله ،وقد نجد من المنا�سب في هذا ال�ش�أن ا�ستح�ضار ما حدث مع الروائي
ال�س ��وداني والعالم ��ي الطي ��ب �ص ��الح بعد عودته �إل ��ى قريته «كرمكول» حيث ق ��ال له �أهل
بلدت ��ه بلهجته ��م الخا�ص ��ة� « :س ��معنا �أن ��ك بقي ��ت كات ��ب كبير» عنده ��ا ابت�س ��م وطلب من
�أحده ��م �أن يق ��ر�أ فق ��رة م ��ن كتابه وحين انتهى �س� ��ألهم عن ر�أيهم ،فقال ��وا بلهجتهم « :ده
كالم ي�ش ��به كالمن ��ا ب� ��س فيه لولوه» عندها قال « :اللول ��وه دي هي الكتابة» ولعل طرحنا
لهذا المثال هو فقط محاولة التقريب بين الفن والواقع.
م ��ا �أث ��ار انتباهن ��ا للحديث عن ال�ص ��راع والتركيز عليه في الم�س ��رح ه ��و العر�ض الذي
قدمت ��ه فرق ��ة ف ��رع اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب بالالذقي ��ة بالتع ��اون م ��ع مديري ��ة الم�س ��ارح
والمو�س ��يقا على م�س ��رح الحمراء بدم�ش ��ق وهو من ت�أليف و�إخراج الدكتور محمد ب�ص ��ل
و�س ��ط ح�ض ��ور ر�س ��مي وجماهيري و�إعالمي ،وه ��ذا العر�ض كما العر�ض ال ��ذي قبله وما
�س ��ي�أتي الحق� �اً يحل ��و لنا �أن نطلق عليه ��ا عرو�ض التحدي ذلك لأن بع�ض الم�ؤ�س�س ��ات قد
تقاع�ست عن دورها في دعم الم�سرح من جهة ولأنها المرة الأولى التي يقدم فيها اتحاد
الكتاب العرب ومنذ ت�أ�سي�سه عرو�ضاً م�سرحية نقل من خاللها ما هو مكتوب على الورق
�إلى الخ�شبة.
لقد كان ال�ص ��راع في هذا العر�ض جلياً ووا�ض ��حاً بين الما�ضي والحا�ضر ،وبين الجهل
والعل ��م  ،وبي ��ن الخراف ��ة والخزعب�ل�ات والحقيقة ال�س ��اطعة مثل �ش ��م�س وقد ج�س ��د دور
الط ��رف الأول الممث ��ل من ��ار �آغا ال ��ذي قام بدور زكريا وه ��و يتخيل �أ�ش ��ياء غير موجودة
كالج ��ن والعفاري ��ت وغي ��ر ذل ��ك ربما لأنه يري ��د �أن يمتهن ال�ش ��عوذة �أو ربم ��ا لأنه يتخيل
نف�س ��ه �سي�ص ��بح المنقذ لهذا العالم ،وي�س ��اعده في ت�ص ��ديق هذا الت�صور �صديقه �صبحي
الذي يقوم بدوره الممثل خ�ض ��ر دروي�ش ،بينما ج�س ��د الطرف الثاني الممثل �شاكر �شاكر
ال ��ذي قام بدور �ص ��ديقهما زياد وقد حاول الت�ص ��دي لفعليهم ��ا بالأدلة والبراهين وحين
ف�شل في ذلك يطلب من رجال الإ�سعاف في م�شفى الأمرا�ض العقلية الح�ضور و�أخذهما
عن ��وة �إل ��ى الم�ست�ش ��فى وقد ثبت مر�ض ��هما وتلك لعبة ذكية من العر� ��ض الذي �أخفى عن
الجمه ��ور تل ��ك الحالة حتى نهاية العر� ��ض ،وعلى الرغم �أن نهايات �أخ ��رى كان يمكن �أن
يتط ��رق له ��ا العر� ��ض ولك ��ن وجهة نظر المخ ��رج هي التي خت ��م بها لأنه ي ��رى ما ال يراه
غيره �أثناء العمل.
وم ��ن خ�ل�ال المقارنة بين الن�ص المكت ��وب على الورق والعر�ض المقدم على الخ�ش ��بة
نج ��د �أن مخ ��رج العم ��ل قد ا�ش ��تغل عل ��ى جماليات ب�ص ��رية كثي ��رة من خالل ا�س ��تخدامه
لخيال الظل الذي ظهر على ال�شا�ش ��ة اليمينية وال�شا�ش ��ة الي�سارية للم�سرح كما ا�ستخدم
�شا�شة كبيرة في خلفية العر�ض حيث ا�ستخدمها ببراعة في عر�ض فلم وثائقي مخت�صر
يتحدث من خالله عن الدمار الذي يحدث في هذا العالم المفعم بالجنون وقد �شاهدنا
م ��ن خالل ��ه مث�ل ً�ا �أبنية تتهدم وب ��وارج تغرق وطائرات تت�س ��اقط وهو ل ��م يكتف بذلك بل
قدم �أكثر من لوحة حية وراق�صة زادت في تعبيريتها من جمال العر�ض وجعلته م�شدوداً
�أي�ضاً وقد �شارك فيها كل من «جعفر مناع ـ علي عليا ـ مجد �سليمان ـ كرم �شحادة ـ ميمار
ال�شبلي ـ ديانا �سليمان ـ م�صطفى ع�سكر».
هن ��اك الكثي ��ر م ��ن النقاط التي ت�س ��جل لم�ص ��لحة عر�ض عال ��م مفعم بالجن ��ون �أهمها
التكثي ��ف في الحوار واالقت�ص ��اد في الحركة الم�س ��رحية كي ال تك ��ون زائدة ومجانية كما
يب ��دو التعب والجه ��د المبذول من �أجل تقديم عر�ض م�س ��رحي متوازن يحمل مقوماته
الفنية ومرتكزاته الفكرية في مواجهة عالم ي�صطرع بالجنون في كل لحظة قدمته ثلة
من محبي الم�س ��رح وع�ش ��اقه بعد �أن ا�س ��تقطبهم ف ��رع اتحاد الكتاب الع ��رب في الالذقية
للتع ��اون مع ��ه والعم ��ل مع كوادره لتقديم عمل م�س ��رحي ي�ش ��ار �إليه ب ��كل تقدير واحترام
ومث ��ل ه ��ذه الأعمال ت�ش ��رع الأبواب والنواف ��ذ لتجربتنا الم�س ��رحية التي ن�أم ��ل �أن تترك
ب�ص ��متها الوا�ض ��حة لي�أت ��ي بعدن ��ا م ��ن يتاب ��ع دروب الع�ش ��ق الت ��ي تحت ��اج �إل ��ى الكثير من
التكات ��ف والتعا�ض ��د لتحقي ��ق المنجز تل ��و المنجز في هذا ال�ش� ��أن وهي ل ��ن تتحقق بغير
الحب والمحبة لأن الم�س ��رح عمل جماعي وال يمكن �أن ينتج ب�ش ��كل فردي ،وهذه المحبة
لم�سناها في توجهات اتحاد الكتاب العرب على ال�صعد كافة.

«موت موظف»
فرجة شعبية تتكئ على الكوميديا
والوجع اإلنساني والخوف
كتبت :هناء أبو أسعد
يقول الكاتب الرو�سي �أنطون ت�شيخوف في ق�صته (موت موظف):
«�إنه ��م ال ينف ّك ��ون يقولون لي :ال تتعجل �إلى هذا الحد ف�إن الأفكار تتبلور
بالتدري ��ج وفي �أوانها ،ولكن من هم ه�ؤالء الذين يقولون ذلك؟ وما الدليل
عل ��ى �أنهم على �ص ��واب؟ �إنكم تحتجون بالنظام الطبيعي للأ�ش ��ياء وبمنطق
الحوادث ،ولكن �أي نظام و�أي منطق يخوالن لي �أنا الكائن الحي المفكر �أن
�أق ��ف عل ��ى حافة حف ��رة و�أنتظر ان�س ��دادها �أو انطباق حافته ��ا بالتدريج على
حين �إنه يمكنني عبورها قفزاً �أو ب�إقامة ج�سر عليها؟ ومرة �أخرى من �أجل
�أي باعث يتحتم علينا �أن ننتظر؟ �أن ننتظر ولي�ست لدينا القوة للعي�ش .على
حين �إنه يتحتم علينا �أن نعي�ش ،ونرغب في �أن نعي�ش».
ق�ص ��ة ق�ص ��يرة للكات ��ب الرو�س ��ي «�أنط ��ون ت�ش ��يخوف» �أخذ منه ��ا المخرج
ل�ؤي �ش ��انا فكرة موت الموظف فقط ،لم�س ��رحيته التي عر�ض ��ت على م�س ��رح
الحم ��راء ف ��ي دم�ش ��ق من  18ولغاي ��ة � 29أيار .وحولها «�ش ��انا» �إلى م�س ��رحية
متع ��ددة الم�ش ��اهد تحك ��ي ق�ص�ص� �اً مختلفة ع ��ن الوجع الإن�س ��اني ومخاوف
الإن�سان من ال�سلطة رغم روح العمل الكوميدية.
«موت موظف» م�ش ��اهد منف�ص ��لة ومت�ص ��لة ف ��ي الوقت نف�س ��ه ،تعر�ض لنا
مجموعة من ق�ص�ص وحكايا الحياة اليومية لمجموعة من النا�س بطريقة
كوميدية ،ال�ص ��حيح �أن نقول بطريقة الكوميدية ال�س ��وداء الراقية ،والعمل
على �إظهار المفارقات الم�ضحكة والمبكية في �آن واحد وال �سيما في م�شهد
العزاء...
يب ��د�أ الم�ش ��هد الأول بديك ��ور ب�س ��يط يظه ��ر م�س ��تويين من الم�س ��رح وهو
عب ��ارة ع ��ن �ص ��الة لل�س ��ينما وقد ج ��اء �إليها الموظف «يو�س ��ف» علي القا�س ��م
بعد �أن قب�ض راتبه ال�ش ��هري و�أعطوه مكاف�أة بطاقة �س ��ينما لح�ض ��ور فيلم،
ليدخ ��ل �إل ��ى ال�ص ��الة وي ��رى نم ��اذج من الب�ش ��ر ل ��م يعتد عل ��ى ر�ؤيته ��م .في
حياته اليومية ،ي�أخذ مكانه في ال�صف الأول و�سط المدرج ويراقب حركات
وت�ص ��رفات م ��ن حول ��ه بخوف ورعب ،وفج� ��أة .وبع ��د �أن بد�أ الفيل ��م بدقائق،
يدخل �شخ�ص ��ان يرتديان الزي الأ�س ��ود ويحمالن كر�سياً كبيراً ،من �شكلهما
ي ��دالن عل ��ى �أنهما مرافق ��ة لرجل م�س� ��ؤول ،يرفعان «يو�س ��ف وكر�س ��يه» �إلى
الخل ��ف وي�ض ��عان الكر�س ��ي الكبي ��ر مكان ��ه ليدخل بعده ��ا الرجل الم�س� ��ؤول
«محم ��د �س ��الم» وبيده ال�س ��يجارة �ض ��ارباً عر� ��ض الحائط بقوانين ال�س ��ينما
ب� ��أن «ممنوع التدخين» وبعد دقائق يعط�س «يو�س ��ف» على رقبة الم�س� ��ؤول..
فيعتذر منه وتتوالى العط�سات وتتوالى االعتذارات حتى ي�شتد غيظ الرجل
الم�س�ؤول وين�سحب قبل انتهاء الفيلم ،هنا ينهار يو�سف من الخوف والرعب
والقلق ،حتى و�صل للمر�ض ،والهلع من الموت خوفاً ،فيذهب ليخبر زوجته
«فاطمة» لمي�س عبا�س بما ح�ص ��ل لتن�ص ��حه الأخيرة ب�أن يذهب غداً ليعتذر
من الرجل الم�س�ؤول عن فعلته غير المق�صودة،
تتوال ��ى الم�ش ��اهد المليئ ��ة بالمفارقات التي �ش ��كلت بانورام ��ا كاملة بد�أت
بالم�ش ��هد الأول والخ ��وف ال ��ذي ي�س ��يطر عل ��ى حياتن ��ا م ��ن �أي رج ��ل مه ��م،
حت ��ى ل ��و كان ه ��ذا الخوف وهم� �اً نحن نغذيه ف ��ي داخلنا ليكب ��ر ،وهذا ظهر
ف ��ي م�ش ��هد االعتذار م ��ن الرجل المهم على الرغم من ع ��دم وجود �أي خط�أ
بحقه ..وتتوالى الم�شاهد لن�صل �إلى م�شهد «العزاء» بعد موت يو�سف ،وهنا
يق ��دم لن ��ا المخرج �ش ��انا م�ش ��اهد اجتماعية م�ض ��حكة على الرغ ��م من كونه
م�ش ��هد ع ��زاء ،فالبع�ض يدخل م ��كان التعزية ليطالب بديون ��ه من المتوفى
و�ش ��خ�ص �آخ ��ر �س ��كران وثال ��ث يغن ��ي وراب ��ع ي�ش ��تم �أخي ��ه لأنه �أخ ��ذ حقه في
المي ��راث ويتب ��ادالن الته ��م وال�ش ��تائم ،...لينتق ��ل العر�ض �إلى م�ش ��هد عزاء

الن�س ��اء اللوات ��ي تبادل ��ن الحدي ��ث ع ��ن لبا� ��س زوجة يو�س ��ف «فاطم ��ة» وعن
لبا� ��س الن�س ��اء الموج ��ودات ،وبذلك يتحول م�ش ��هد العزاء �إل ��ى مجل�س نفاق
ونميمة...
لن�ص ��ل �إلى م�ش ��هد الحانة وهو الم�ش ��هد الأخير ،حيث دخل ال�ش ��باب وهم
في حالة �س ��كر وبد�ؤوا ي�س ��خرون م ��ن موت الموظف ب�س ��بب الخوف ،فيقف
معتر�ض� �اً عل ��ى كالمهم «ماجد عي�س ��ى» وهو �أحد الأخوي ��ن المتقاتلين على
الميراث ،ليقول لهم« :على الأقل يو�سف ا�ستطاع �أن يعط�س قبل الوفاة� ،أما
�أنت ��م فال ت�س ��تطيعون فعل ذلك» وبد�أ يتنقل من واح ��د �إلى الآخر وي�أمرهم
ب� ��أن يعط�س ��وا ولك ��ن دون ج ��دوى ،حت ��ى ي�أت ��ي �أخوه مدع ��ي الثقافة «با�س ��ل
حيدر» وي�أمره ب�أن يعط�س لكنه يف�ش ��ل في ذلك ،حتى الن�س ��اء لم ي�س ��تطعن
العطا� ��س ،هن ��ا يظه ��ر طي ��ف المتوف ��ى «يو�س ��ف» وي�ش ��ير بيديه وك�أن ��ه قائد
�أورك�سترا ويعلمهم العط�س.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن النهاي ��ة التراجيدي ��ة ،نجد �أن الخ ��ط الذي ت�س ��ير عليه
الم�س ��رحية هو خط الحياة اليومية والأحداث التي نعي�ش ��ها ما بين الخوف
والزيف االجتماعي والنفاق.
يقدم العر�ض مجموعة من االنتقادات االجتماعية وال�سيا�سية الم�سروقة
م ��ن تفا�ص ��يل حياتن ��ا اليومية وي�س ��لط ال�ض ��وء عل ��ى الجوانب ال�س ��لبية في
مجتمعاتنا ،ويعر�ض للأخطاء التي نعي�ش ��ها ب�ش ��كل �س ��اخر وعميق وب�س ��يط
ف ��ي �آن ،وفرج ��ة �ش ��عبية تتك ��ئ عل ��ى الكوميدي ��ا والح ��وار العام ��ي الب�س ��يط،
دون �إغف ��ال لأهمي ��ة الأف ��كار التي يقدمها للجمهور ،والتي و�ص ��فت بالجر�أة
والو�ضوح معاً..
م ��ا يلف ��ت في العر�ض ه ��و اختالف ال�شخ�ص ��يات ف ��ي طباعاته ��ا وموالتها
وثقافاتها وانتماءاتها الجغراف ّية وهذه ر�سالة وا�ضحة لــ «�شانا» يو�ضح فيها
ب�أن ه ّمنا واحد رغم ات�ساع الجغرافيا...
«موت موظف» عر�ض كوميدي �س ��اخر ممزوج بعنا�ص ��ر الفرجة والمتعة،
م ��ع تن ��وع كبي ��ر ف ��ي �شخ�ص ��يات العر� ��ض ،ف ��كل ممث ��ل يتقم� ��ص �أكث ��ر م ��ن
�شخ�ص ��ية ..من تمثيل :علي القا�س ��م – با�سل حيدر – لمي�س عبا�س – نجاة
محمد – محمد �س ��الم -ماجد عي�س ��ى – �أحمد العبود – �ألي�س ��ار �ص ��قور_
با�س ��ل كرب ��وج –.ب ��راء �س ��مكري – خالد الق�ص ��ير _ زين العابدين �ش ��عبان
_ زينب عيد _ �ص�ل�اح الطوبجي_ عماد يو�س ��ف _ م�صطفى خطيب_
مرح ا�سماعيل _ مالك خطيب_ نور كباريتي ،المخرج الم�ساعد :غادة_
ا�سماعيل.
يذكر �أن “ل�ؤي �شانا” ممثل ومخرج م�سرحي من مواليد الالذقية ،وهو
من الفنانين ال�شباب الذين ع�شقوا الم�سرح منذ الطفولة ،و�شقوا طريقهم
بثب ��ات ف ��ي المج ��ال الم�س ��رحي ،بع ��د تخرج ��ه ف ��ي المعه ��د العل ��ي للفن ��ون
الم�س ��رحية وكان مخرجاً المعاً وكانت له م�ش ��اركات متميزة في العديد من
المهرجان ��ات الوطنية والدولية ،و�أ�س ���س تجمع القباني للفنون الم�س ��رحية
وهو المعهد الأول الخا�ص للتمثيل في �سورية وح�صد العديد من الجوائز،
و�ش ��ارك ف ��ي الكثي ��ر من المهرجان ��ات العربي ��ة والدولية ،منه ��ا «المهرجان
الدولي الثاني» لفن الكوميديا (في �أ�صفهان بجمهورية �إيران)  2003حيث
ح�ص ��دت م�س ��رحية مــوت موظف خم�س جوائز :جائزة �أف�ضل مخرج ،جائزة
�أف�ض ��ل عر� ��ض متكام ��ل ،جائ ��زة �أف�ض ��ل ديكور ،جائزة �أف�ض ��ل ممث ��ل ،جائزة
للفرقة.

تعزية

تعزية

تعزية

رئي� ��س اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب و�أع�ض ��اء المكت ��ب التنفي ��ذي
و�أع�ض ��اء مجل�س االتحاد و�أع�ض ��اء االتحاد والمكتب الفرعي
بالح�سكة يتقدمون ب�أحر التعازي والموا�ساة من الزميل منير
خلف ع�ض ��و المكت ��ب التنفيذي التحاد الكت ��اب العرب  ،بوفاة
�ش ��قيقته تغمده ��ا اهلل بوا�س ��ع رحمت ��ه و�أدخلها ف�س ��يح جناته.
لروحها الرحمة ولكم طول العمر.

رئي� ��س اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب و�أع�ض ��اء
المكت ��ب التنفي ��ذي و�أع�ض ��اء مجل� ��س
االتحاد و�أع�ض ��اء االتحاد يتقدمون بخال�ص العزاء من �أ�سرة
الباحث والناقد يو�س ��ف علي م�ص ��طفى ع�ض ��و اتح ��اد الكتاب
الع ��رب ،راجين م ��ن المولى �أن يتغمد الفقيد بوا�س ��ع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته ،ويلهم �أهله وذويه ال�صبر وال�سلوان.

رئي� ��س اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب و�أع�ض ��اء المكت ��ب التنفي ��ذي
و�أع�ض ��اء مجل� ��س االتح ��اد و�أع�ض ��اء االتحاد يتقدم ��ون ب�أحر
التع ��ازي والموا�س ��اة م ��ن الزمي ��ل الدكت ��ور ا�س ��ماعيل الط ��ه
ع�ض ��و اتح ��اد الكتاب الع ��رب  -جمعي ��ة البحوث والدرا�س ��ات،
بوف ��اة ابنته نه ��ى الطه ،تغمدها اهلل بوا�س ��ع رحمت ��ه و�أدخلها
ف�سيح جناته.

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

شعر

يتعب المرء من كل شيء إال العلم.

قضايا وآراء
العدد »1781« :األحد2022/7/24م-
 25ذو الحجة1443هـ

بردى والشاعر المهجري
جورج صيدح
كتب :د .جابر إبراهيم سلمان
في عام  /1947/م كتب ال�ش ��اعر العربي ال�س ��وري المهجري
ج ��ورج �ص ��يدح رائعت ��ه الم�ش ��هورة «ب ��ردى» وكان حينه ��ا ف ��ي
كاراكا� ��س عا�ص ��مة فنزويال يت�ش ��وق ال�ش ��اعر فيها �إلى دم�ش ��ق
عا�ص ��مة النب� ��ض العرب ��يُ ،ويب ��دي تع َّلق ��ه به ��ا وحنين ��ه �إليها،
ويحلم بنهرها(بردى) فيراه قريباً منه ..يقول في ذلك:
حلمتُ �أ ّني قريبٌ َ
منك يا بردى
		� ُّ
أبل قلبي كما ب َّل اله�شي ُم ندى
�صب عينِي من البلدان �أبدعُها
و ُن َ
منْ
ال�سكا َن والبلدا
ع
أبد
�
�سبحان
		
َ
ُّ
وي ��رى جم ��ال دم�ش ��ق بالق ّب ��ة الت ��ي تز ّي ��ن م� ��آذن جوامعه ��ا
وبالمرجة المنب�س ��طة الم�س� �وّرة بالخ�ض ��رة ،وب�ض ��فتي نهرها وفروعه الآ�سرة التي يقول
فيها:
دم�شق �أعر ُفها بالق َّبة ارتفعت
بالمرجة انب�سطت ّ
بال�شاطئ ابتردا
		
ِّ
بالطيب يعبق في الوادي و�أطيبه
في تربة الأر�ض غ ّذاها دم ُّ
ال�شهدا
		
وت�سرح به الذاكرة ،فيتذكر (بردى) وهو يت ّلوى كالأفعوان بين �أ�شجار ال ّربوة ،وكغزال
يعدو بين تلك الأ�شجار ،معبراً عن فرحه بجمال الطبيعة �إذ يقول:
أهواك كالليثِ و ّثاباً ومقتحماً
� َ
كالأفعوان تلوّى كالغزال عدا
		
� َ
أهواك في يقظتي� ..أهواك في حلمي
		�أهواك مقترباً� ..أهواك مبتعدا
ملأتُ منك يدي بعد امتال ِء فمي
أتُ
قدرتُ
ال�صد َر والكبدا
ل
م
ولو
		
َ
َّ
ين م�صطبراً
�سنينَ
احتملتُ
ب
ال
ما لي
َ ِ
واليو َم ال �صبر لي فيها وال جلَدا
		
�ضممتُ َ
طيف الأماني حينَ زا َر ،فل ْم
ْ
ال�صدر �إ ّال اله َّم والك َمدا
على
يترك
		
َّ
قا�س على ال�شاعر �أن يعو َد �إلى وطن ِه ليرى �أنّ ُك َّل �شي ٍء قد تغ َّير ،وليجد نف�سه
وكم هو ٍ
كما َّ
ُ
فتكون عودت ُه �إلى حيث �أُ�س ��ر �أق�س ��ى من الأ�س� � ِر نف�س� �هِ..
الطير وقد �أفلتَ من �أ�س ��ره،
ج�سده في قوله:
وهو ما َّ
ق ْد �أُفلِتَ الطي ُر منْ �أ�س ٍر ،فعودت ُه
		�أق�سى علي ِه من الأ�س ِر الذي عَهدا
ذل ��ك ه ��و حال ال�ش ��اعر المهجري جورج �ص ��يدح في ق�ص ��يدته «بردى» التي �أ�ش ��رنا في
بحب الوطن والحنين �إلى مرابع الطفولة فيه
هذه العجالة �إلى بع�ض �أبياتها الطافحة ِّ
�إلى اللقاء في ر�سالة �شاعر �آخر مادتها وطن الأبجدية الأولى.
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الهنداوي يبارز شياطين الشعر
كتب :صبحي سعيد قضيماتي
عندما نمخر بحار ق�ص ��ائد عبد الن ��ور ،ت�أخذنا �أمواجه �إلى
عالم الده�ش ��ة ،والأفكار التي تغو�ص عميقاً في تحليل الواقع
الغارق في الطموح العا�صف ل�شاعر متمرد �ساخر على حيثيات
ه ��ذا الواقع الم�ؤلم برتابته ال�ص ��اعقة الم�ؤلمة ..ففي �إحدى
ق�ص ��ائده بعنوان (الدم) ي�ص� � ّرح عبد النور هن ��داوي�( :أتناوب
�أن ��ا و�ص ��داي على تمزيق ثيابنا حِ ��داداً على الجفاف //ال �أحد
ف ��ي الف ��راغ �س ��واي� //أعت�ص ��م داخ ��ل جلدي /فق ��ط /لأمت�ص
هوايتي//بالقفز �أمام فمي).كل كلمة توحي لنا ب�أن ال�ش ��اعر،
مت ��رع بهم ��وم �أف ��كاره الت ��ي تتحفز للقف ��ز عل ��ى �أجنحة طموح
جامح متمرد �س ��اخر ،يبغي الحياة جميلة نقية �صافية ،تعانق
ر�ؤاه الحالم ��ة بفردو�س ��ها المتمي ��ز الفريد ..ومن يرى عب ��د النور هنداوي،
بابت�س ��امته ال�س ��اخرة ،ي�ص ��ل �إلى قناعة ب�أنه واحد من (�صعاليك) الحطيئة،
باحثاً عن نقاط ال�ض ��عف المري�ض ��ة في هذه الحي ��اة ،ليرميها بجمار حياته
ال�ساخرة ،لي�س �شماتة ،بل بكل ما يملك من خفة الروح ،ودماثة الخلق ،لكن
بقوة وحزم الطبيب الكريم..
ت�ش ��دك ق�ص ��ائده ،وتغريك لإع ��ادة قراءتها ،لكي ت�ش ��اركه ف ��ي التفكير بما
يطرحه من �أفكار ،لها عميق ال�صلة الحميمة بواقعنا الم�ؤلم الحزين..
نق ��ر�أ المقط ��ع الأول من �آخر ق�ص ��يدة من�ش ��ورة في �ص ��فحته عل ��ى الفي�س
بوك (هذا الكتاب) الذي �أ�ص ��بح يحمل ب�ص ��مات العديد من المبدعين .تبد�أ
الق�ص ��يدة بهذا العنوان الكاريكاتيري ال�س ��اخر راق�صة �أ�ضاعت يديها)( :في
ال�صفحة الأولى من �سيرتي « الذاتية» �أقول) :
�إن ح�صاني هذا با�ستطاعته �أن يحوّل الزمن �إلى غبار،
بينم ��ا الح�ص ��ان الأوروب ��ي اليوم با�س ��تطاعته �أن يحوّل الزمن �إل ��ى دم� .أما
الخ�شبي الذي مات....
الح�صان العربي ،فهو الح�صان
ّ
�أال يدفعنا هذا المقطع ال�شعري �إلى التفكير عميقاً بهذه ال�صور ال�شعرية
الفل�س ��فية ع ��ن الواقع الذي نعي�ش ��ه ،لنق ��ارن :ما الفرق بي ��ن نوعية ،ومعدن
الأح�ص ��نة الثالثة التي يثير �أحدها الغبار ،وهو ح�ص ��ان ال�شاعر ،والثاني هو
الح�ص ��ان الأوروب ��ي ،يح� �وّل الزمن �إلى دم ،بينما الح�ص ��ان العربي الخ�ش ��بي
الثالث ،فهو الح�ص ��ان الذي فقد الحياة ،وفقد الت�أثير والفاعلية في الواقع
الذي يعي�ش ��ه ..؟؟ ..ونت�س ��اءل� :أال يدين� ،أو ي�س ��خر ال�شاعر من نف�سه ،حين
ي�ؤك ��د �أن ح�ص ��انه ال يثي ��ر �إ ّال الغب ��ار؟؟� ..أما الح�ص ��ان الأوروب ��ي فهو الذي
يح� �وّل الزم ��ن �إلى دم� ،أي �إلى جرائم ،بينما يبقى الح�ص ��ان العربي خ�ش ��بياً،
لي�س له �أي ت�أثير �أو دور �إال كمادة ا�ستهالكية ميتة..
هكذا ي�ص ��ور ال�ش ��اعر واقعه بعم ��ق تراجيدي م�ؤلم. ..حيث يبقى ال�ش ��اعر
في ��ه ،كم ��ا ي ��راه الهن ��داوي( :المبدع العرب ��ي� « ،أق�ص ��د هنا تحديداً ال�ش ��اعر
العربيّ //
يف�ض ��ل البقاء في العربات الفارغ ��ة ،ليدفع ثمن �إبداعه //وثمن
ّ
ق�ص ��يدته م ��ن العال ��م الآخ ��ر) ..وهن ��ا يذكر عب ��د الن ��ور ال�ش ��عرا َء بمهامهم
وبدوره ��م ال ��ذي يجب �أن يك ��ون على �أعلى درج ��ات الم�س� ��ؤولية ،ولي�س فقط

بم ��ا ي ُْط� � َرح في الم�آت ��م والأعياد�.إن ��ه يطالب ب�أن يكون لل�ش ��عر
دور ح�ض ��اري رائ ��د ..وال يري ��ده مزركِ�ش� �اً في الأعي ��اد ،ومع ّزياً
ف ��ي الم�آت ��م فقط ،ف ��ي واقع ال تقوم ب ��ه الراق�ص ��ة بدورها كما
يج ��ب ،بع ��د �أن �أ�ض ��اعت يديه ��ا ..وق ��د ي�ش ��مل ه ��ذا ال�ض ��ياع
الكثيري ��ن� ،إن ل ��م يك ��ن الجمي ��ع ،بم ��ا في ذل ��ك ال�ش ��اعر الذي
ي ��راه الهن ��داوي� :ش ��اعر الي ��وم يق ��ول( :ق�ص ��يدتي ت ��راب ل ��م
يطئها ال�ص ��هيل بعد) ..ويح ّذر من �أ�ض ��رار و�س ��موم الن�صو�ص
الرديئ ��ة�( :إن كتابة الن�ص ��و�ص الرديئة وم ��ا �أكثرها ،هي �أكبر
جريم ��ة) ..ولك ��ي يبتعد ال�ش ��اعر عن الن�ص ��و�ص الرديئة عليه
�أن يتمي ��ز :بـ� �ـ (الكثير من الخ�ش ��ونة في عالقته مع ال�ص ��ورة،
والكثي ��ر م ��ن الكبري ��اء مع الكلم ��ات ليظل في ق�ص ��يدته على قي ��د الحياة)..
ويدع ��و عب ��د النور هن ��داوي ال�ش ��عرا َء �إلى( :هنا �أق ��ول� :أيها ال�ش ��عراء اقتلوا
بع�ضكم بع�ضاً //كي تح ّبوا //بع�ضكم بع�ضاً ،لأن رحيل الأيام ي�شبه �إلى ح ّد
ما االحتجاج على ال�س ��قوط .)..وال �أجد تف�س ��يراً لدعوة االقتتال �إال الدعوة
�إل ��ى الح ��وار ال�ص ��ريح ال�ص ��ادق الج ��اد ،مهم ��ا كان �ش ��ديداً وعنيف� �اً ..وقد ال
يك ��ون هذا االقتت ��ال عدائياً� ،إذا كان هدفه االرتقاء �إلى الأف�ض ��ل ،وي�ؤدي �إلى
التحابب والمودة ،ويحمينا من ال�سقوط في ب�ؤر الن�صو�ص الرديئة التي هي
جريمة بر�أي ال�شاعر.
كثي ��رة ه ��ي الق�ض ��ايا الفكري ��ة والنف�س ��ية واالجتماعي ��ة الإ�ش ��كالية الت ��ي
يطرحها ال�ش ��اعر في (ق�صيدة ال�شاعر العربي) .وكل ق�ضية يمكن �أن تحتاج
�إلى بحث طويل ..لأنها ق�ض ��ية ح�سا�س ��ة ،ومت�شعبة الأبعاد ..ومنها مو�ضوع
الق ��ارئ ،وعالقت ��ه بالن� ��ص ال ��ذي ال يمكن �أن يكون �س ��ه ً
ال �أو ب�س ��يطاً� ،إذا كان
�ص ��احبها يعي� ��ش الواق ��ع ب ��كل م ��ا يح�ض ��نه م ��ن �آالم و�أم ��ال ،ودم ��وع وج ��راح،
وب�ش ��ائر وانتكا�سات ،و�أ�شرار و�أخيار ..وحروب و�سالم ..فالن�صو�ص المتميزة
تنب�ض بكل هذه الق�ض ��ايا ،مت�ش ��ابكة ،مت�أثرة بع�ضها ببع�ض .والقارئ الناقد
العمي ��ق الخبي ��ر ه ��و �ض ��روري لأي ن� ��ص ابداعي ،انطل ��ق من الواق ��ع وعا�ش
هموم ��ه و�أحالم ��ه ..يق ��ول هنداوي في هذه الق�صيدة(:ب�ص ��ورة وا�ض ��حة �إن
الخي ��ارات ال�س ��يئة ،يقابله ��ا خيارات �س ��يئة �أكثر ف ��ي كيفية تن ��اول المعطيات
النقدية وتبادل التبعثر الر�ؤيوي بين الناقد الذي قد ي�ض ��يف موتاً �إ�ض ��افياً
للن� ��ص ،وال�ش ��اعر الذي يخيل �إليه �أنه ف ��ي ثياب الميدان الكامل وك�أن الن�ص
بينهم ��ا ه ��و الحائ ��ط الذي يلعب ب�ض ��راوة ف ��ي ابت�ل�اع كليهما ب�ض ��راوة .لأن
اللعبة النقدية اليوم هائلة..
وال�ش ��اعر ال يت�أل ��ق �إ ّال به ��ذا الق ��ارئ الناق ��د الح�ص ��يف الخبي ��ر العا�ش ��ق
للإبداع ومهامه ال�سامية..
وتت�ض ��ح لن ��ا هموم ال�ش ��اعر عبد النور هن ��داوي ،في العديد من ق�ص ��ائده،
وه ��و يتح ��دث ع ��ن �أحالمه المتم ��ردة ،داعياً ال�ش ��عراء �إلى حماية الق�ص ��يدة،
من ال�ش ��يخوخة ،لكيال يموت ال�ش ��عر ..ف�إذا مات ال�ش ��عر مات الفن وانقر�ض
الإبداع..

وفد سوداني لحضور اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء

وفد ليبي لحضور اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء

والكتاب العرب والنشاطات والفعاليات المرافقة له

والكتاب العرب والنشاطات والفعاليات المرافقة له

و�ص ��ل �إل ��ى مط ��ار دم�ش ��ق الدول ��ي
ف ��ي ال�س ��اعة الخام�س ��ة م ��ن �ص ��باح
ي ��وم ال�س ��بت 2022/7/23م الفري ��ق
المتقاع ��د الدكت ��ور ال�ش ��اعر والأديب
عم ��ر �أحم ��د ق ��دور عل ��ي رئي� ��س
المنظم ��ة القومي ��ة للأدب ��اء والكتاب
ال�س ��ودانيين وال�ش ��اعر الأديب الفاتح
حمدت ��و م ��ن ال�س ��ودان لح�ض ��ور
اجتم ��اع مجل� ��س االتح ��اد الع ��ام
للأدب ��اء والكتاب العرب والن�ش ��اطات
والفعالي ��ات المرافق ��ة ل ��ه ...
ق ��ام با�س ��تقبالهما ف ��ي قاعة ال�ش ��رف
بمط ��ار دم�ش ��ق الدول ��ي ال�س ��يد
الدكت ��ور محم ��د الحوران ��ي رئي� ��س
اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب ف ��ي �س ��ورية
والأدي ��ب توفي ��ق �أحم ��د نائ ��ب رئي�س
اتح ��اد الكتاب الع ��رب ورئي�س تحرير
�ص ��حيفة الأ�س ��بوع الأدب ��ي  ..ودار
خالل اال�س ��تقبال حديث عربي دافئ
تناول الأو�ض ��اع ال�سيا�س ��ية والفكرية
والثقافية ف ��ي البلدين ،ثم رافقاهما
�إلى مقر �إقامتهما في مدينة دم�شق.

و�ص ��ل �إل ��ى مط ��ار دم�ش ��ق الدول ��ي
ف ��ي ال�س ��اعة الثالث ��ة ع�ص ��راً
م ��ن ي ��وم الأح ��د 24/7/2022م.
الأ�س ��تاذ خلف �ص ��الح خليف ��ة �أحوا�س
رئي� ��س رابط ��ة الأدب ��اء والكت ��اب
الليبيي ��ن والأ�س ��تاذ جمع ��ة �س ��عيد
محمد ارحيم الفاخري ع�ض ��و رابطة
الأدب ��اء والكت ��اب الليبيي ��ن لح�ض ��ور
اجتم ��اع مجل� ��س االتح ��اد الع ��ام
للأدب ��اء والكتاب العرب والن�ش ��اطات
والفعاليات المرافقة له ...
ق ��ام با�س ��تقباله ال�س ��يد الدكت ��ور
ف ��اروق ا�س ��ليم ع�ض ��و المكت ��ب
التنفي ��ذي التح ��اد الكت ��اب العرب في
�س ��ورية ورئي�س تحرير مجلة التراث
العرب ��ي  ..ودار خ�ل�ال اال�س ��تقبال
حدي ��ث ح ��ول الو�ض ��ع الثقاف ��ي ف ��ي
البلدي ��ن ،ث ��م رافقه ��م �إل ��ى مق ��ر
�إقامتهم في مدينة دم�شق.

اخبار ونشاطات
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وصول األمين العام لالتحاد العام لألدباء
والكتاب العرب د .عالء عبد الهادي
لحضور اجتماع مجلس االتحاد العام
لألدباء والكتاب العرب

وصول رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين
ونائب األمين العام لالتحاد العام لألدباء
والكتاب العرب لحضور اجتماع مجلس
االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

و�ص ��ل �إل ��ى مط ��ار دم�ش ��ق
الدل ��ي ف ��ي ال�س ��اعة الثاني ��ة
ع�ش ��رة ظهراً من يوم ال�س ��بت
2022/7/23م الأمي ��ن الع ��ام
لالتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والكتاب العرب الدكتور عالء
عبد الهادي لح�ض ��ور اجتماع
مجل�س االتحاد العام للأدباء
والكت ��اب الع ��رب والن�ش ��اطات
والفعالي ��ات المرافق ��ة ل ��ه ...
قام با�ستقباله ال�سيد الدكتور
محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب العرب في �سورية والأديب توفيق �أحمد نائب رئي�س اتحاد
الكت ��اب العرب ورئي�س تحرير �ص ��حيفة الأ�س ��بوع الأدب ��ي  ..ودار خالل اال�س ��تقبال حديث عربي
دافئ تناول الأو�ض ��اع ال�سيا�س ��ية والفكرية والثقافية في البلدين ،ثم رافقاه �إلى مقر �إقامته في
مدينة دم�شق.

و�ص ��ل �إل ��ى الح ��دود
ال�سورية اللبنانية قادماً من
الجزائ ��ر ع ��ن طري ��ق مط ��ار
بي ��روت في ال�س ��اعة الحادية
ع�ش ��رة ظهراً من يوم ال�سبت
2022/7/23م الأديب يو�سف
�ش ��قرة رئي� ��س اتح ��اد الكتاب
الجزائريي ��ن ونائ ��ب الأمين
العام لالتح ��اد العام للأدباء
والكت ��اب الع ��رب لح�ض ��ور
اجتم ��اع مجل� ��س االتح ��اد
العام للأدباء والكتاب العرب والن�شاطات والفعاليات المرافقة له ...
قام با�ستقباله ال�سيد الدكتور محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب العرب في �سورية والأديب
توفي ��ق �أحم ��د نائ ��ب رئي�س اتحاد الكتاب العرب ورئي�س تحرير �ص ��حيفة الأ�س ��بوع الأدبي  ..ودار
خالل اال�ستقبال حديث حول الو�ضع الثقافي في البلدين ،ثم رافقاه �إلى مقر �إقامته في مدينة
دم�شق.

تمام العواني يسجل انطباعاته عن مسرح المونودراما:

المونودراما تحتاج لممثل بارع ونص جيد ومخرج
(بلبل) كتب في المونودراما ليقول للتاريخ إنه تناول هذا الجنس األدبي ضمن أعماله المسرحية
كتب :عبدالحكيم مرزوق
ق ��دم الممث ��ل والكات ��ب الم�س ��رحي تم ��ام
العوان ��ي �أمين �س ��ر جمعية الم�س ��رح ف ��ي اتحاد
الكت ��اب الع ��رب محا�ض ��رة بعن ��وان « انطباعات
ح ��ول م�س ��رح المونودرام ��ا « بح�ض ��ور جمه ��ور
من المثقفين والمهتمين وذلك في فرع اتحاد
الكتاب العرب بحم�ص حيث تحدث عن كتابات
بع� ��ض الممثلي ��ن والمخرجي ��ن والكت ��اب ع ��ن
المونودرام ��ا الت ��ي ه ��ي (ح�س ��ب ر�أي ��ه) اجتهاد
�شخ�ص ��ي من الم�س ��رحيين الذين عمل ��وا بهذا
المج ��ال ،كم ��ا تح ��دث ع ��ن �أ�ص ��ول ن�ش� ��أة ه ��ذا
الف ��ن وح�ض ��وره الخج ��ول بي ��ن �أن ��واع الفن ��ون
الأخرى ،وعن نفور «البع�ض» من المونودراما
وذل ��ك ب�س ��بب ا�ست�س ��هال تقديم ه ��ذا النوع من
الف ��ن الذي يحت ��اج �إلى ممثل ب ��ارع ون�ص جيد
ومخ ��رج متمكن كونه يعتم ��د على ممثل واحد
يفتر�ض �أن يم�س ��ك بتالليب اللعبة الم�سرحية
م ��ن البداي ��ة وحتى النهاية ...وق ��ال� :إن ممثل
المونودرام ��ا يحم ��ل ثق�ل ً�ا كبي ��راً يلق ��ى عل ��ى
عاتقه لأن ��ه يعتبر الحامل الوحيد لهذا العمل
الم�س ��رحي فهو الذي �سيعي�ش ال�صراعات التي
تتنامى في ال�شخ�صية التي �سيج�سدها �صعوداً
ونزو ًال باذ ًال جهداً نف�س ��ياً وج�سدياً لإنجاح هذا
العمل الذي ي�شاركه فيه المخرج والكاتب وقد
يكون هو الثالثة معاً.
وتح ��دث ع ��ن كيفية و�ص ��ول العم ��ل للمتلقي
من خالل �شطرين الأول� :أن ي�ستحوذ الممثل
على انتباه الجمهور م ��ن اللحظة الأولى �آخذاً
ب�أنظاره ��م �إلي ��ه كيفم ��ا اتج ��ه لأن ��ه المح ��دد
الوحي ��د للحركة وهو القادر على ك�س ��ر الجدار
الرابع بما يعني تخطي عتبة الم�س ��رح و�ص ��و ًال
�إل ��ى الجمه ��ور بطريقة تفاعلية فه ��ذا الممثل
ه ��و ال ��ذي يحي ��ي العر� ��ض �أو يميت ��ه ويدفع به
نحو الهاوية حين ي�ص ��يب الم�ش ��اهد بالملل �أو
يغلب على عر�ضه ال�سرد والترهل.
ال�ش ��طر الثان ��ي :وج ��ود �س ��وء تلق ��ي وت�ش ��تت
عند المتلقي في تقدير فكرة العر�ض في�ضرب
كل م ��ا بذل ��ه الممثل من جه ��د عر�ض الحائط
بجملة الن�ص جميل لكن الإخراج فا�شل.
وع ��ن رحلته في م�س ��رح المونودراما قال �إنه
�شاهد �أول عر�ض (مونودراما) في الثمانينيات
م ��ن تمثي ��ل الفن ��ان القدي ��ر زينات ��ي قد�س ��ية
وم ��ن ت�ألي ��ف ال�ش ��اعر مم ��دوح ع ��دوان حي ��ث
ق ��دم ح ��ال الدني ��ا ،و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن ��ه كان ي ��رى
الم�س ��رح حال ��ة جديدة علي ��ه ،وق ��ال �إن الكاتب

والمخ ��رج الم�س ��رحي فرح ��ان بلب ��ل كان ي ��رى
المونودرام ��ا لي�س ��ت م�س ��رحاً ،و�أن ��ه ال يح ��ب
المونودراما ،ولكن �أعتقد (كما يقول العواني)
�إن ه ��ذا الجن� ��س الأدبي ح ّر� ��ض (بلبل) ولذلك
فق ��د كتب ف ��ي مرحل ��ة الحق ��ة �أربعة ن�ص ��و�ص
م�س ��رحية ،وق� �دّم عر�ض� �اً موندرامي� �اً بعن ��وان
الج ��دار ،ويعتق ��د (العوان ��ي) �أن (بلب ��ل) كت ��ب
ف ��ي المونودرام ��ا ليق ��ول للتاري ��خ �إن ��ه تن ��اول
ه ��ذا الجن�س الأدبي الم�س ��رحي �ض ��من �أعماله
الم�س ��رحية ،كم ��ا كت ��ب ع ��ن المونودرام ��ا ف ��ي
ق�ض ��ايا و�ش� ��ؤون م�س ��رحية ،كم ��ا �إن الفن ��ان
الرح ��ل محم ��د ب ��ري العوان ��ي ل ��م يك ��ن يح ��ب
م�س ��رح المونودراما ،ومع ذلك فقد قدمت من
�إخراجه خم�سة عرو�ض مونودرامية.
المونو دراما تحتاج �إلى �إمكانيات هائلة
وت�س ��اءل (العوان ��ي) :كي ��ف يكت ��ب كات ��ب
م�س ��رحي مونودرام ��ا وه ��و ال يحبه ��ا ،وي ��رى
�أن ال�ص ��رع فيه ��ا �س ��اكن ،و�أك ��د �أن المونودراما
ه ��ي فن م�س ��رحي قائم بذاته في ��ه حبكة وذروة
وخاتم ��ة ،وق ��ال �إن مهرج ��ان الفجي ��رة الدولي
يق ��دم ف ��ي كل دورة م ��ن دوراته عرو�ض� �اً مهمة،
والمونو دراما تحتاج لإمكانيات هائلة من قبل
الممثل كي ّ
ت�شد الم�شاهد.
ث ��م تح ��دث ع ��ن الخل ��ط بي ��ن المونول ��وج
والمونودرام ��ا ممي ��زاً بينهما ب� ��أن الأولى ت�أتي
ف ��ي �س ��ياق ن� ��ص م�س ��رحي متكام ��ل يق ��دم فيه
الممث ��ل نوع� �اً من الب ��وح الوجدان ��ي على حين
�إن المونودرام ��ا ه ��ي عر�ض متكام ��ل لها حبكة
وذروة وخاتم ��ة ول ��ذا ي�ص ��ح للمونودرام ��ا �أن
تمتل ��ك خ�صائ�ص ��ها ونظرياته ��ا الخا�ص ��ة و�أال
تكون بال�ضرورة خا�ضعة ال�شتراطات العرو�ض
الم�سرحية ،وقال :المونودراما تعني م�سرحية
الممث ��ل الواح ��د ،بمعن ��ى �أن يق ��وم بت�ش ��خي�ص
الم�س ��رحية ممث ��ل وح ��د فق ��ط وهو الم�س� ��ؤول
عن �إي�ص ��ال ر�س ��الة الم�س ��رحية ودالالتها جنباً
�إل ��ى جن ��ب م ��ع عنا�ص ��ر الم�س ��رحية الأخ ��رى،
والمونول ��وج الدرام ��ي ه ��و �أي حدي ��ث توجه ��ه
�شخ�ص ��ية ل�شخ�ص ��ية �أخ ��رى ف ��ي الم�س ��رحية
بينما المناجاة نوع من المونولوج الذي يقوله
الممثل للجمهور مبا�ش ��رة ،و�أول م�س ��رحي في
التاري ��خ ثي�س ��بي�س حيث يع ��د مرجع� �اً متطوراً
ف ��ي �إعط ��اء الم�س ��رح نفحت ��ه الأول ��ى ،وكان
يحك ��ي حكاي ��ات ،وي�ش ��د �ش ��غف الجمه ��ور �إل ��ى

تل ��ك التنويعة ف ��ي تقدي ��م �شخ�ص ��يات حكايته
م ��ن خ�ل�ال الأقنع ��ة والمالب� ��س وال�ص ��وت
والتكوي ��ن الج�س ��ماني ،ويع ��ود تاري ��خ ظه ��ور
المونودراما الحديثة �إلى القرن الثامن ع�ش ��ر
عل ��ى يد رائد فن المونودراما الممثل والكاتب
الم�س ��رحي الألمان ��ي كري�س ��تيان برنديز 1735
ال ��ذي �أعاد الحياة لفن ثي�س ��بي�س وا�ستح�ض ��ره
ف ��ي م�س ��رحياته الت ��ي كان يقدمه ��ا بنف�س ��ه
وب�شخ�ص ��ية واح ��دة بمرافق ��ة الجوق ��ة ،ويعود
�أول ن�ص م�س ��رحي ي�صنف كمونودراما مكتملة
ال�ش ��روط الفني ��ة �إل ��ى الفيل�س ��وف والمفك ��ر
الفرن�س ��ي ج ��ان ج ��اك رو�س ��و  1760وهو ق�ص ��ة
بجمالي ��ون ،و�أول م ��ن �أطلق م�س ��مى مونودرانا
عل ��ى ن�ص ��ه كان ال�ش ��اعر �ألفري ��د تيني�س ��ون
 ،1855وعل ��ى الم�س ��توى العربي يع ��د مهرجان
الفجي ��رة الدول ��ي للمونودرام ��ا ه ��و الأ�ش ��هر
خا�ص ��ة بعد ح�ص ��وله عل ��ى الت�ص ��نيف الدولي،
وهن ��اك مهرجانات في عدد من الدول العربية
كـ �س ��ورية والكوي ��ت والعراق وم�ص ��ر والمغرب
وع ��كا الفل�س ��طينية وال�س ��عودية ،ويع ��د ف ��ن
المونودرام ��ا حديث� �اً حداث ��ة الم�س ��رح ويعتب ��ر
ف ��ن الحكوات ��ي مرتبط� �اً بف ��ن المونودرام ��ا
ال ��ذي ا�ش ��تهر تاريخي� �اً ب ��ه اب ��ن المغازل ��ي،
ويع ��ود ظه ��ور المونودرام ��ا ب�ش ��كلها الحدي ��ث
عربي� �اً �إل ��ى العراقي يو�س ��ف العان ��ي الذي قدم
�أول مونودرام ��ا الم�س ��رح العراق ��ي والعرب ��ي
ف ��ي م�س ��رحية مجن ��ون يتح ��دى الق ��در الت ��ي
كتبه ��ا عام  1949ومثلها عام  1950على م�س ��رح
معه ��د الفن ��ون الجميل ��ة ،و�أول ن� ��ص م�س ��رحي
مونودرامي ن�شرته ال�صحافة العربية هو ن�ص
ابن زيدون في �س ��جنه لل�شاعر الم�صري �أحمد
زكي �أبو �شادي في مجلة البعثة الكويتية ،وفي
�س ��ورية دخل ��ت المونودرام ��ا عل ��ى ي ��د المخرج
الراح ��ل ف ��واز ال�س ��اجر بعر�ض ��ه المونودرام ��ي
يومي ��ات مجن ��ون ع ��ن ن� ��ص ل� �ـ غوغ ��ول �إع ��داد
الراحل �س ��عد اهلل ونو�س وتمثيل �أ�س ��عد ف�ض ��ة،
ويع ��د الممث ��ل الفل�س ��طيني زينات ��ي قد�س ��ية
ف ��ي �س ��ورية �أ�ش ��هر م ��ن ا�ش ��تغل عل ��ى عرو� ��ض
المونودرام ��ا وارتب ��ط ا�س ��مه به ��ا فق ��د ق ��دم

(الزب ��ال ،القيام ��ة ،ح ��ال الدني ��ا� ،أكل ��ة لح ��وم
الب�ش ��ر) وكله ��ا م ��ن ت�ألي ��ف الراح ��ل مم ��دوح
ع ��دوان ،كم ��ا �أ�ش ��ار لعرو� ��ض المونودرام ��ا في
لبنان والخليج العربي.
تحت��اج لمخ��رج مب��دع وخ�لاّق لإبع��اد
العر�ض عن ال�سردية
و�أ�ض ��اف :ثمة من يقول �إن المونودراما هي
ق�ص ��ة ق�ص ��يرة تحت ��اج لمخ ��رج مب ��دع وخ�ل ّ�اق
لإبع ��اد العر� ��ض ع ��ن ال�س ��ردية ،كم ��ا تتطل ��ب
تركي ��زاً �أكبر على الفعل الم�س ��رحي ،وثمة من
يق ��ول �إن ��ه ف ��ن نرج�س ��ي ،وه ��ذا �ص ��حيح ،وه ��و
نخب ��وي �أي�ض� �اً م ��ن وجه ��ة نظ ��ري وق ��ال� :إن
م ��ع العر� ��ض الذي يق ��دم �أف ��كاراً حقيقية ،وهو
نخب ��وي يق ��دم حكاية وحبكة قوي ��ة والأهم هو
الإدها�ش.
وق ��ال�:إن الإع�ل�ام ي�س ��تفي�ض بالحديث عن
الن� ��ص الم�س ��رحي المونودرام ��ي وتف�ص ��يالته
والجهود التي بذلها المخرج في �إخراج الن�ص
ور�ؤي ��ة ف ��ي �أكث ��ر م ��ن جان ��ب م�س ��رحي ودور
الإ�ض ��اءة والمو�س ��يقا والديكور والإك�س�سوارات
الم�س ��تخدمة ف ��ي تو�ض ��يح بع� ��ض جوان ��ب
العر� ��ض الم�س ��رحي وال يعط ��ون الممثل الذي
ق ��ام بتج�س ��يد العر� ��ض �إال �س ��طراً واح ��داً �أو
�س ��طرين وه ��ذا يعتب ��ر �إجحاف� �اً بح ��ق الممث ��ل
ال ��ذي يب ��ذل جه ��وده التمثيلي ��ة والحركي ��ة
عل ��ى مدى �س ��اعة م ��ن الزمن لإي�ص ��ال مقولة
العر�ض الم�سرحي.
كم ��ا تح ��دث الفن ��ان العوان ��ي ف ��ي ه ��ذه
المحا�ض ��رة عن غالبية خ�صائ�ص المونودراما
وزمنه ��ا وكيفية نجاحها وجعلها حالة �س ��امية
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنه ��ا �أ�ص ��عب �أن ��واع الفن ��ون،
والفن ��ان تم ��ام العوان ��ي له عدد ال يح�ص ��ى من
الم�سرحيات و�ستة عرو�ض مونودراما ،وا�شتغل
عر�ض� �اً مونودرامي ��ا وحي ��داً بتوقي ��ع المخ ��رج
�ض ��يف اهلل مراد وخم�س ��ة عرو�ض مونودرامية
بتوقي ��ع المخ ��رج الرح ��ل الفن ��ان محم ��د بري
العواني ،وهو ع�ضو اتحاد الكتاب العرب� ،أمين
�س ��ر جمعية الم�س ��رح ف ��ي اتحاد الكت ��اب العرب
�سورية وع�ضو اتحاد نقابة الفنانين.

إعالن
عن مسابقة اتحاد
الكتاب العرب
لألدباء الشباب
يعلن اتحاد الكتاب العرب عن فتح باب الم�شاركة
في م�س ��ابقة لل�ش ��باب «فرعية ومركزية»،في مجال
البحوث والدرا�سات وذلك وفق ال�شروط الآتية:
�أو ًال ـ تفا�صيل الم�سابقة:
ا�س ��م الم�س ��ابقة :م�س ��ابقة اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب
للكتاب ال�شباب في مجال البحوث والدرا�سات.
نوع الم�سابقة :درا�سات فكرية.
مو�ضوع الم�سابقة :تقديم بحث في مجال:
«الت�سامح والت�صالح�...ضرورة وطنية �سورية»
يراعي الم�شارك تحقيق الآتي:
-1مقدمة :ت�ش ��مل �أهمية الت�سامح والت�صالح _
قيمة وطنية و�إن�سانية ثقافية�-شرح مكثف لأهداف
البحث ,و�آلية تحقيقه.
-2بناء الإن�س ��ان المت�سامح والمت�صالح مع الذات
والمجتم ��ع ,الت�س ��امح بي ��ن �أبن ��اء الوط ��ن الواح ��د
ولي�س مع العدو.
-3دور المواطنة في تعميق مفهوم الت�سامح.
-4خاتم ��ة :التركي ��ز عل ��ى �أه ��م الأف ��كار
والمقترحات.
-9قائمة والمراجع.
المحكم ��ون :هيئ ��ة متخ�ص�ص ��ة ت�ش ��رف عليه ��ا
اللجنة العليا للجائزة ت�ض ��ع معايير الختيار العمل
الناجح.
الفئة العمرية :الأدباء ال�ش ��باب من (� 18إلى )35
عاماً من غير �أع�ضاء اتحاد الكتاب العرب.
ثانياً ـ ال�شروط العامة للم�سابقة:
 1ـ الكتابة باللغة العربية الف�صحى.
 2ـ �أال يكون العمل ُقدِّم للم�شاركة في �أية م�سابقة
�أخ ��رى� ،أو ن�ش� �ـر م ��ن قب ��ل ب�أي ��ة و�س ��يلة من و�س ��ائل
الن�شر.
 3ـ ت�س� � ّلم الم�ش ��اركات بالي ��د ل ��دى دي ��وان ف ��رع
اتح ��اد الكت ��اب العرب ك ّل ف ��ي محافظته ,وبالن�س ��بة
للم�ش ��اركين م ��ن دم�ش ��ق تق ��دم الم�ش ��اركات لف ��رع
دم�ش ��ق التحاد الكتاب العرب� /ش ��ارع مر�ش ��د خاطر
ف ��ي ظرف مختوم يح ��وي البحث الم�ش ��ارك مغف ًال
م ��ن اال�س ��م �أو الإ�ش ��ارات التي ت ��دل على الم�ش ��ارك،
ويكتب على المظروف الآتي :البيانات ال�شخ�ص ��ية ـ
العنوان البريدي والإلكتروني ـ رقم الهاتف ـ عنوان
البحث الم�شارك به ـ �صورة عن هوية الم�شارك.
 4ـ ال يجوز الم�شاركة ب�أكثر من بحث.
 5ـ ال تقبل الأعمال المكتوبة بخط اليد.
� -6أال يزيد عدد كلمات البحث عن/6000/كلمة.
ثالثاً ـ في �آلية عمل الم�سابقة:
�أ ـ الم�س ��ابقة عل ��ى م�س ��توى المحافظ ��ات :يت ��م
اختي ��ار ثالث ��ة �أعم ��ال فائ ��زة عل ��ى م�س ��توى كل
محافظ ��ة يعلن عنه ��ا في حفل يقام لهذه الغاية في
كل محافظة.
ب ـ الم�سابقة المركزية :الأعمال الفائزة الثالثة
ف ��ي كل محافظة تعد حكماً م�ش ��اركة في الم�س ��ابقة
المركزية على م�ستوى القطر.
يعلن عن الأ�س ��ماء الثالثة الفائزة على م�س ��توى
القط ��ر ف ��ي احتفالي ��ة مركزي ��ة يدع ��ى �إليه ��ا كاف ��ة
الم�شاركين في الم�سابقة.
رابعاً ـ جوائز الم�سابقة:
�أ ـ الجوائز على م�ستوى المحافظات:
�أ 1 /ـ الجائزة الأولى � 150ألف ليرة �سورية.
�أ 2 /ـ الجائزة الثانية � 100ألف ليرة �سورية.
�أ 3 /ـ الجائزة الثالثة � 50ألف ليرة �سورية.
ب ـ الجائزة المركزية:
ب 1 /ـ الجائزة الأولى � 350ألف ليرة �سورية.
ب 2 /ـ الجائزة الثانية � 250ألف ليرة �سورية.
ب 3 /ـ الجائزة الثالثة � 200ألف ليرة �سورية.
ج� �ـ ـ يمن ��ح الفائ ��زون �ش ��هادات تقدي ��ر وتطب ��ع
الأعم ��ال الفائ ��زة ف ��ي كت ��اب م�ش ��ترك ي�ض ��م بحوث
الفائزين.
خام�س� �اً ـ مواعي ��د تقدي ��م الأعمال الم�ش ��اركة في
الم�سابقة:
من � 2022/ 7 / 10إلى .2022/ 10 / 10

شعر اخبار ونشاطات

العلم هو التطور السامي للمعارف العامة.
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اللواء محمد أحمد سليمان وبوصلة المقارنة

كتبت :أميمة ابراهيم

بين الغزو العسكري والغزو الفكري ودور األدباء
كتبت :أحالم غانم

يُجمع متابعو حنا عبود على محبته ك�إن�سان وعلى تبجيله كناقد وباحث ومترجم.
حنا الإن�سان المتوا�ضع والمعلم الذي لم يبخل بعطاء �صاحب مئة كتاب بل �أكثر.
وهكذا اجتمع المحبون والمثقفون والباحثون لتكريم هذه القامة الثقافية التي �أعطت
وما زالت تعطي رغم المر�ض الذي يقول الأ�س ��تاذ حنا �إنه �س ��يقهره .يقهر المر�ض بفي�ض
من علم وطاقة حب ال تن�ضب.
ا�س ��تهلت الن ��دوة التكريمية الت ��ي �أدارها الدكتور هايل الطالب ب�ش ��هادة للأ�س ��تاذ فرحان
بلبل عن حنا عبود الإن�سان والأديب و�صديق العمر.
تاله الدكتور غ�سان الفي طعمة بالحديث عن حنا عبود ناقداً.
ثم ق�صيدة للدكتور ال�شاعر ح�سان الجودي �ألقتها نيابة عنه ال�شاعرة �أميمة �إبراهيم.
ق�صيدة تحكي �سيرة حنا عبود ،وم�ؤلفاته ،وبيته العامر بالأدب.
ثم تحدث الدكتور �سعد الدين كليب عن الوعي النقدي لدى حنا عبود.
�أما المك ًرم حنا عبود فقد تحدث �شاكراً اتحاد الكتاب العرب على لفتته الكريمة وتحدّث
عن �أهمية الم�سرح وعالقته بالم�سرح والحركة الأدبية في حم�ص خا�صة و�سورية عموماً.
والجدير ذكره:
�أن للأ�ستاذ حنا عبود �أكثر من ع�شرين م�ؤلفاً و�أكثر من خم�سين كتاباً مترجماً في حقول
معرفية عديدة.
وفي جعبته الكثير من الكتب التي تنتظر الن�شر.
وم ��ن ترجمات ��ه :الخي ��ال الأدب ��ي (نورث ��روب ف ��راي) ،مو�س ��وعة الأ�س ��اطير (بولفن� ��ش)،
ميثولوجي ��ا الأبط ��ال والآله ��ة والوحو� ��ش ،الأ�س ��لوب اليونان ��ي (�إديث هاملتون) ،الأ�س ��لوب
الرومان ��ي (�إدي ��ث هاملت ��ون) ،ي ��وم كان ال ��رب �أنث ��ى (مارلي ��ن �س ��تون) ،الطاوي ��و والفيزياء
(كاب ��را) ،الكوميدي ��ا الإلهية (دانتي) ،تحوّالت باوبو (وينيفري ��د ميليو�س لوبل) ،الإلياذة:
تحري ��ر �ص ��موئيل بطل ��ر ،الأودي�س ��ة :تحرير �ص ��موئيل بطل ��ر ،الأرغونوتي ��كا� :أبولونيو�س
الرودي�سي ،الإنياذة :فرجيل ،ال�شاهنامة :الفردو�سي ،ال َّن ْحل ال َب ّري والع�سل ال ُم ّر.
ختم الدكتور فاروق ا�س ��ليم ع�ض ��و المكتب التنفيذي الندوة ناق ً
ال تحيات رئي�س و�أع�ضاء
المكتب التنفيذي مباركاً للمك ّرم الم�ستحق التكريم ،مقدّماً له درع اتحاد الكتاب العرب.

مدخل
«الحا�سم في ال�صراع المقبل لن يكون لميادين
القت ��ال ب ��ل عبر ميادي ��ن الفكر ولن تك ��ون الغلبة
في ��ه للقنبلة ب ��ل للكلمة «اال�س ��تالب الفكري ،من
هذه الفكرة انطلق المحا�ضر اللواء محمد �أحمد
�س ��ليمان في الن ��دوة الت ��ي �أقامها ف ��رع طرطو�س
التح ��اد الك ّتاب العرب وم�س ��ته ً
ال المحا�ض ��رة من
�ض ��رورة التفري ��ق بي ��ن الغ ��زو الع�س ��كري والغ ��زو
الثقاف ��ي والحاج ��ة �إلى تبني م�ش ��روع فكري وطني
قومي �ش ��امل وا�س ��ع يت�سع لكل الفنون وال �س ��يما القيادة العلمية ال�صناعية
التي منها �سيواجه محاوالت اال�ستالب الفكري.
بو�صلة المقارنة
الندوة التي قدم لها ال�ش ��اعر «زهير ح�س ��ن « و�أدارها ال�س ��يد رئي�س هيئة
فرع طرطو�س التحاد الكتاب الأ�س ��تاذ «منذر يحيى عي�س ��ى « ح�ض ��رها عدد
من �أع�ض ��اء االتحاد وقامات لها ح�ض ��ورها الع�س ��كري والأدبي واالجتماعي
والحزبي وبتغطية تلفزيونية وح�ش ��د من الإعالميين والمهتمين بال�ش� ��أن
الوطني والفكري والع�سكري.
حملت المحا�ض ��رة عنوان» المقارنة بين الغزو الع�سكري والغزو الفكري
ودور الأدب ��اء» تح ��دث فيه ��ا «الل ��واء محم ��د �أحم ��د �س ��ليمان» رئي� ��س ف ��رع
طرطو� ��س لرابط ��ة المحاربين القدماء ووجه بو�ص ��لة المقارنة نحو الغزو
الع�سكري والغزو الفكري.
الروح والمادة
و�أظه ��ر الف ��رق بي ��ن الف ��رد العرب ��ي والف ��رد الغرب ��ي م ��ن حي ��ث �إنّ الفرد
العرب ��ي ي�ؤم ��ن بال ��روح والروحاني ��ات وي�ض ��عها ف ��وق الم ��ادة ،بينم ��ا ما زال
الفرد الغربي ي�ؤمن بالمادة والماديات م�ش ��يراً �إلى االختالف في الظروف
التاريخي ��ة التي تمر بها م�ش ��كالتنا القومية ومكابدتن ��ا في محاربة الفقر
والجهل والمر�ض.
قوام الحرب الناعمة
وم�ش ��يراً �إل ��ى �أطم ��اع الغرب ف ��ي ا�س ��تعمار الأمم و�س ��رقة ُق ْو ِته ��ا اليومي
معتب ��راً ق ��وام الح ��رب الناعم ��ة ا�س ��تبدال الدباب ��ة بالإع�ل�ام ،والجيو� ��ش
بالعمالء ،واالحتالل المادي باالحتالل الفكري والأيديولوجي ،واحتالل
الأب ��دان ع ��ن طري ��ق غزو العق ��ول ،وتر�س ��يخ هزيم ��ة الفرد م ��ن دون حاجة
ال�ستخدام القوة الع�سكرية.
و�أ�ش ��ار ال�س ��يد الل ��واء �إل ��ى الح ��رب الدائ ��رة ف ��ي العال ��م الت ��ي بات ��ت �أداة
واقع من الفراغ ال�سيا�س ��ي
ال ُم�س ��تعمر الفكرية ،والتي �أف�ض ��ت �إلى ت�أ�س ��ي�س ٍ
واالجتماعي تعي�شه المجتمعات اليوم.
البحث عن اللم�سة الأخالقية
على حين �أدرج دور الأدباء ومظاهر الغزو في �أدبنا العربي الحديث وحثّ
على البحث عن اللم�س ��ة الأخالقية التي تدعو �إلى ارتفاع العقل الإن�س ��اني

�إل ��ى مرات ��ب الخير و�إلى �إيج ��اد �أدباء ومفكرين ي�س ��تطيعون مقارعة �أدمغة
وا�ض ��عي �إ�ستراتيجيات �صناعة الفكر ،وم�ؤ�س�سي منظومات التدمير الذاتي
عبر �إ�ستراتيجيات الإبداع ال ُم�ضاد.
وقد �أكد ودعا ال�سيد اللواء في محا�ضرته �إلى الحفاظ على قيم الأخالق
والتم�س ��ك بالق ��ر�آن الكري ��م وح� � ّذر من رياح الفو�ض ��ى التي تحم ��ل التبعية
العمياء للأعداء ،وفي �ص ��ميم ذلك� ،ص� � ّرح �أن الغزو الع�س ��كري يعتمد على
المواجه ��ة في الميدان وتك�ش ��ف �أ�س ��لحته عن نف�س ��ها ،و�إنم ��ا الغزو الفكري
يعتم ��د على و�س ��ائل غير مبا�ش ��رة ي�أتي متخفياً م ��ن وراء حجاب ويلج�أ �إلى
التعمق واكت�ش ��اف نقاط ال�ض ��عف وا�س ��تغاللها ومواطن القوة والعمل على
�إ�ضعافها.
ويداهم ��ك م ��ن دون �ش ��عور من ��ك ،فق ��د ي�أتي ��ك ف ��ي بع� ��ض الم�ؤ�س�س ��ات
الم�ش ��وهة و�ص ��ياغة المق ��االت الركيك ��ة والترجم ��ات المغر�ض ��ة و�إبق ��اء
الم�ص ��طلحات ب�ص ��يغتها الغربية وا�س ��تعمال قواعد النح ��و الالتيني ،وبناء
العب ��ارة الالتين ��ي كت�أخير الفعل في الجملة وا�س ��تعمال البالغة الالتينية
بد ًال من العربية كقولهم (ال�س ��وق ال�س ��وداء ،الحرب الباردة )...التي ت�ؤدي
�إلى �إ�ضعاف الم�ستوى الفكري للنا�شئة وتزكي المغريات ال�صادّة عن التعلم
ال�سم بالع�سل.
والتعليم ود�س ُّ
توال ��ت الن ��دوة ع ��دة مداخ�ل�ات منح ��ت المحا�ض ��رة قيمة م�ض ��افة حول
الأف ��كار المطروح ��ة ف ��ي الن ��دوة ورك ��زت عل ��ى �ض ��رورة تحديث م�ض ��امين
الخطاب الفكري لم�س ��ايرة الع�ص ��ر ،لعله يثير طاقات كامنة ،تخل�ص ��نا من
الحروب المفتعلة والخ�ضوع لروتين التخلف ،.لمواجهة الق�ضايا الأخطر
على الإن�س ��انية مثل الفقر والأمرا�ض الم�ستع�ص ��ية المت�س ��ربة من الخداع
والتمويه والتخدير والتلوث الفكري.
بو�صلة التوافق
ويبق ��ى ال�س� ��ؤال ع ��ن بو�ص ��لة التوافق بين الغ ��زو الع�س ��كري والفكري في
غي ��اب العقلي ��ة النقدية البعيدة عن المو�ض ��وعية المرتهنة للأيديولوجيا
التكفيري ��ة ف ��ي ه ��ذا الم ��كان العرب ��ي �أو ذاك م ��ن العال ��م بف�ض ��ل الثقاف ��ة
العنكبوتية العمياء الوافدة من مطابخ الغزو الفكري التي حوّلت الإن�س ��ان
�إلى مجرد �أرقام �أو �أ�شياء لال�ستهالك ،وتبقى الكلمة ت ْوءَم ال�سالح والدواء
الناجع و�س ��يدة الفل�سفة وجوهر البدء والختام لإ�شاعة الت�سامح العقالني
وال�ستئناف ال�صراع الدائر بين الأفكار واالتجاهات.

ً
شكرا لمدن دمشق وبيروت والشارقة ..مهرجان كبير بأربعينية النواب
�أقام ��ت دار باب ��ل للثقاف ��ات والفنون والإع�ل�ام مهرجاناً ثقافياً كبي ��راً هو الأهم
والأكبر لل�شاعر والرمز الوطني العراقي والعربي الكبير مظفر النواب بمنا�سبة
�أربعينيت ��ه و�أطلق ��ت علي ��ه مهرجان (ال�ش ��اعر ال يترجل) ،حيث افتت ��ح المهرجان
في م�س ��رح الر�ش ��يد ببغداد بم�ش ��اركة ر�س ��مية ودبلوما�س ��ية وثقافية وفنية وا�سعة
لأه ��م �أ�س ��ماء الم�ش ��هد الإبداع ��ي العراق ��ي فبعد الت�ل�اوة العطرة للق ��ر�آن الكريم
ب�ص ��وت ال�ش ��يخ عام ��ر الكاظمي تح ��دث رئي� ��س المهرج ��ان ال�ش ��اعر الدكتور علي
ال�شاله عن النواب وم�سيرته الإبداعية والن�ضالية �شاكراً للأمكنة التي احت�ضنت
الن ��واب مظف ��راً وال�س ��يما دم�ش ��ق وبي ��روت والجزائ ��ر وخ�صو�ص� �اً ال�ش ��ارقة الت ��ي
�ألقى رحاله فيها في �س ��نواته الأخيرة بمبادرة نبيلة من ال�ش ��يخ الدكتور �س ��لطان
القا�س ��مي ال ��ذي ذكرن ��ا بعالق ��ة �س ��يف الدولة م ��ع الأدباء .ث ��م جاءت كلم ��ة وزارة
الثقاف ��ة لل�ش ��اعر الدكتور نوف ��ل �أبو رغيف الوكي ��ل الأقدم للوزارة و�ص ��و ًال لكلمة
اتح ��اد االدب ��اء لل�ش ��اعر عمر ال�س ��راي �أمين عام االتحاد مروراً ب�ش ��هادات الأ�س ��ماء
الثقافية الكبيرة ،الناقد فا�ض ��ل ثامر وال�ش ��اعر ريا�ض النعماني وال�ش ��اعر كاظم
غيالن وال�شاعر المو�صلي الكبير وليد ال�صراف والناقد جمال العتابي وال�شاعر
اللبناني زاهي وهبي والفنانة الكبيرة �أميمة خليل لتختتم القراءات ال�شعرية مع
ال�ش ��اعر عماد جبار تليها الق�ص ��ائد المغناة للنواب مع فرقة البنف�س ��ج والفنان د.
جواد مح�سن كما عر�ض في ندوة االفتتاح مقطع من الفلم الت�سجيلي عن النواب
(ال�شاعر ال يترجل).
وافتتح اليوم الثاني للمهرجان بم�ش ��هد من م�س ��رحية (ال�شاعر لي�س ا�ستيراداً)
لمظفر النواب نف�س ��ه �أدّا ُه بروعة وتميز الفنان الكبير مازن محمد م�ص ��طفى ثم
تلت ��ه قراءات لل�ش ��اعر التون�س ��ي الكبير المن�ص ��ف المزغني رافق ��ت تجربة النواب
ان�ش ��اداً ،تلتها ق�صائد بر�سم المو�سيقا ن�ص ��و�ص مظفر النواب �أداء ال�شاعرة علياء
المالك ��ي ،عزف المو�س ��يقار �س ��امي ن�س ��يم ثم جاءت ق ��راءات ال�ش ��عراء النوابيون:
ال�ش ��اعر م�ض ��ر الآلو�سي ،ال�شاعرة رجاء ال�شجيري ،ال�شاعر رعد مو�سى الدخيلي،
ال�شاعر يو�سف المحمداوي ،ال�شاعر وهاب �شريف تو�سطتها م�شاركة فنية مميزة

للفنانة ال�سورية فايا يونان.
وافتت ��ح الي ��وم الثال ��ث
بزي ��ارة لقب ��ر ال�ش ��اعر مظف ��ر
الن ��واب ف ��ي وادي ال�س�ل�ام
بالنج ��ف الأ�ش ��رف حي ��ث
و�ض ��ع الم�ش ��اركون �إكلي ً
ال من
الزه ��ر على مث ��واه الأخير ثم
�أقيمت ندوة �شعرية في معهد
العلمين للدرا�س ��ات العليا ظهر اليوم الثالث في ندوة حملت تقاليد الثقافة
النجفي ��ة الر�ص ��ينة وال�س ��يما ف ��ي معه ��د ذي منزل ��ة خا�ص ��ة مقترن ��ة با�س ��م
م�ؤ�س�س ��ه ال�شاعر والأكاديمي الكبير العالمة ال�سيد محمد بحر العلوم ،وقد
�ش ��ارك به ��ا عمي ��د المعهد الدكتور زي ��د العكيل ��ي والناقد علي الف ��واز رئي�س
اتح ��اد االدب ��اء العراقيي ��ن وال�ش ��اعر الكبير ال�ش ��يخ عب ��د الخاقاني وال�ش ��اعر
الدكت ��ور �ص ��باح عنوز وال�ش ��اعر اللبنان ��ي زاهي وهبي وال�ش ��اعر الدكتور علي
ال�ش�ل�اه مع عر�ض مقت�ض ��ب للفلم الت�س ��جيلي ال�ش ��اعر ال يترجل ..وقد �أدار
الندوة ال�شاعر عبد الهادي المظفر.
وفي ال�ساد�س ��ة من م�س ��اء ال�سبت عاد مظفر النواب �إلى ال�سجن الذي هرب منه
فى به في �سجن الحلة ،فقد وافق وزير العدل العراقي
قبل �ستين عاماً ،عاد م ُْح َت ً
القا�ضي �ساالر عبد ال�ستار محمد على طلب دار بابل للثقافات والفنون واالعالم
ب�إقام ��ة خت ��ام مهرج ��ان �أربعيني ��ة مظف ��ر الن ��واب في �س ��جن الحلة في �س ��ابقة لم
تح�ص ��ل في تاريخ ال�س ��جون العراقية ولذا كان الح�ض ��ور مميزاً وكثيفاً بم�ش ��اركة
ال�شاعر الحلي الكبير موفق محمد الذي جاب مدن العراق مع النواب مانحاً كل
مدينة خ�صو�صيتها قبل �أن يختم ق�صيدته مغم�سة بالم�أ�ساة العراقية.
افتتح ��ت الن ��دوة بكلم ��ة الباحث والمترجم �ص�ل�اح ال�س ��عيد رئي�س اتح ��اد �أدباء
وكتاب محافظة بابل عن �أهمية مظفر النواب الثقافية والن�ضالية ورمزية �إقامة

ندوة له في �سجن الحلة.
وق ��د �ش ��ارك ال�ش ��عراء مرت�ض ��ى التميم ��ي ،المن�ص ��ف المزغن ��ي ،زاه ��ي وهب ��ي،
والفنان جمال كريم الذي غنى للنواب وعنه ،وال�ش ��اعر حامد كعيد مدير الندوة
الت ��ي اختتم ��ت بكلم ��ة الدكت ��ور علي ال�ش�ل�اه الت ��ي ت�ض ��منت مق ��ررات المهرجان
التي دعت �إلى ت�ش ��كيل لجنة ر�ص ��ينة لجمع نتاج النواب ال�ش ��عري وتدقيقه و�شرح
المعان ��ي الم�ستع�ص ��ية من ��ه وطبع ��ه ب�ش ��كل الئق محقق ،ث ��م ترجمته �إل ��ى اللغات
الأخ ��رى ،وكذل ��ك االهتم ��ام بنتاجه في الفن الت�ش ��كيلي وجم ��ع لوحاته في قاعة
عر� ��ض دائ ��م ف ��ي بغداد ،وكذل ��ك االهتمام بت�س ��جيالته ال�ص ��وتية والم�ص ��ورة مع
العم ��ل عل ��ى �إقامة متح ��ف خا�ص به �أو ال�س ��عي �إلى نقل جثمانه �إل ��ى منزل يكون
هو متحفه �أي�ضاً.
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األستاذ الدكتور فايز الداية
ومضات من سير ِة المعرفة
أحد أبرزِ أساطين اللغة العربية
ْإذ هو اآلن ُ
والبالغ ِة والنق ِد وعلم الداللة

 -1و�ض ��عت المعلم ��ة (عطي ��ة) عل ��ى طاول ��ة ال�ص ��ف الثال ��ث
الإبتدائي في فرع مدر�سة غازي بدوما 1956رزمتين ملوَّنتين،
فح� �دَّق التالميذ فيهما ،وكان الطالب فايز الداية في المقعد
ا�ﻷ ول؛ فم َّي ��ز ا�ﻷ ول ��ى بحجمه ��ا الكبي ��ر ن�س ��بياً م ��ن ا�ﻷ خ ��رى
الت ��ي تبدو �أ�ص ��غر وهي �أق ��رب �إلى حجم الكتب التي ي�ص ��حبها
الط�ل�اب كل ي ��وم ف ��ي المدر�س ��ة ،و�أ�ص ��غى الجميع �إل ��ى كلمات
المعلم ��ة ت�ش ��رح لهم”.ه ��ذه مج�ل�ات ت�س ��تطيعون ا�س ��تعارتها
بع ��د دف ��ع فرنك �أي خم�س ��ة قرو�ش”؛ وكانت �أع ��داداً من مجلة
(�س ��ندباد) للأطف ��ال“ ،وه ��ذه ق�ص ���ص ت�س ��تعيرونها بع ��د دفع
ع�شرة قرو�ش”؛ ومعظمها من �إ�صدارات دار المعارف بم�صر.
كان ا�ﻷ م ��ر م�ش� �وِّقاً مج�ل�ات عليه ��ا �ص ��ور مده�ش ��ة وكلم ��ات
تتله ��ف العي ��ون لقراءته ��ا؛ وق ��د تم َّر� ��س الط�ل� َّ
اب ف ��ي اجتي ��از
ال�س ��طور ب�س ��رعة كبي ��رة ..وتلك ق�ص ���ص تبدو �أكب ��ر مما يتابعون� � ُه في كتاب
الق ��راءة م ��ن ن�ص ��و�ص ق�ص ��يرة ،فم� � َّد ع ��دد منه ��م ي ��ده �إل ��ى جيبه و�أخ ��رج ما
كان ُيع ��ده ل�ش ��راء قطع ��ة حل ��وى م ��ن الهري�س ��ة �أو �أقرا� ��ص العج ��وة �أو بع�ض
الكعك ال�ص ��غير بال�س� � َّكر �أو الق�ض ��امة المالحة �س ��واء مما تعر�ض ��ه ا�ﻵ ذنة في
المدر�س ��ة �أو م ��ا تحويه الدكاكين المجاورة �أو مم ��ا يحمله الباعة الجائلون،
وه ��م ينتظرون خروج الطالب ف ��ي الظهيرة ،وفي دقائق انتقلت تلك ا�ﻷ وراق
المل َّون ��ة وكلماته ��ا �إليه ��م ،وب ��د�أوا يق ِّلبونها ب�س ��رعة قبل الع ��ود ِة �إلى الدر�س
والدفات ��ر وا�ﻷ ق�ل�ام الت ��ي تح� �وَّل كثي ��ر منه ��ا �إل ��ى الحب ��ر ب ��د ًال م ��ن �أق�ل�ام
الر�صا�ص بعد �إجازة من المعلمة.
كان بيت �أ�سرة فايز الداية حاف ً
ال بالمجالت والكتب ،ولكن لم يكن فيه ما
يخ�ص ال�ص ��غار ،وهذا ما ج َعلَ ُه يُ�س ��ار ُع ﻻ�ستعارة �أكبر عدد من الكنز الجديد،
ُّ
وكان ��ت هذه المبادرة الثقافية �ش ��رارة �أ�ض ��اءت جوانب الطريق ،فبد�أ يُ�ص� � ِّم ُد
خرجيت� � ُه اليومية ،و�أ�س ��تغنى ع ��ن الحلوى �أو تلك الموالح من البزر وف�س ��تق
العبي ��د ،وا َتج ��ه �إل ��ى مكتبتين للقرطا�س ��ية فيهم ��ا بجوار عدد من ال�ص ��حف
اليومية بع�ض الق�ص ���ص �أو مخت�ص ��رات لل�سير ال�ش ��عبية �أو كتيبات الطرائف
و�أغان ��ي المطربي ��ن الم�ش ��هورين ،ول ��م يك ��ن فيهما مج�ل�ات لل�ص ��غار ،و�أخ َذ
يجْ َم ُع �سل�س ��لة من الق�ص ���ص ،ومتفرقات تجذب عناوينها ،وكانت هذه �أي�ض� �اً
بداي ��ة لقراء ِت� � ِه في الطريق �ﻷ ن ُه لم يكن ي�ص� �بُر عند �ش ��رائ ِه تلك الق�ص ���ص؛
فيقر�أ عدداً من ال�صفحات وهو عائد �إلى البيت �أو �إلى المدر�سة في ح�ص�ص
ما بعد الظهر.
ت�أم ��ل ما غر�س ��ته مب ��ادرة معلمت� � ِه عطية ،فوج� � َد ثالثة مكا�س ��ب جوهرية
ف ��ي رحلت� � ِه المعرفي ��ة� :أولها ه ��ي �إدراك لقيم ��ة الكتاب والكلم ��ة وبذل المال
في �س ��بيل ذلك بر�ض ��ا واقتناع ذاتي ،وظلت ح�ص ��ة الكتب �أ�سا�سية فيما ين ِف ُق ُه
قلي�ل� ً
ا كان �أو كثي ��راً ،ب ��ل يقتط ُع هذه الح�ص ��ة وي�ؤجل ما �س ��واها ،والمك�س ��ب
الثان ��ي هو درّبة على حرية اﻻختيار ونمو ا�ﻹ ح�س ��ا�س بالفن عبر الكلمات في
�إطار الثقافة التي تحيط ب ِه وي َُ�ش � ُّ�ق طريقه الخا�ص فيها ،والمك�س ��ب الثالث
هو �أنه ر�أى المرجعيات الوا�س ��عة والمتنوِّعة خارج الكتاب المدر�س ��ي ،و�ص ��ا َر
يجو ُل في م�س ��احات �شا�س ��عة وعوالم ب�أجنحة ال تمنحها الدرو�س والوظائف
على �أهميتها منطلقاً ال على �أنها �إطار مغلق.
-2ج ��اءت المب ��ادرة ا�ﻷ خرى عندم ��ا دخل �أ�س ��تاذ الجغرافية الدَّر� � َ�س ا�ﻷ ول،
وكان د .فاي ��ز ف ��ي ال�ص ��ف الح ��ادي ع�ش ��ر ا�ﻷ دب ��ي ف ��ي ثانوي ��ة �أ�س ��عد عبد اهلل
بدم�ش ��ق ،1965كان ج ��اداً ودوداً و�أر�س ��ل كلم ��ات ترب ��ط التف ��ا�ؤل بالج ��د �ﻷ َّن
الط َّ
الب هم �أبناء الم�س ��تقبل في بلدنا ،ولكنهم عندما �س ��معوا ا�سمه والكتاب
المدر�س ��ي �أمامه ��م �ش ��عروا بمزيج م ��ن الده�ش ��ة والغبطة.ابراهي ��م خوري..
�إن ��ه م�ؤلف الكتاب ..فر�ص ��ة غنية ﻻ�س ��تيعاب هذه الدرو� ��س فمادة الجغرافية
تحت ��اج �إل ��ى ما يف ��ك بع�ض رموزها ال كالتاريخ الذي يم� � ُّر وفيه ما يق ِّرب من
جاذبية الحكايات والق�ص ���ص ،وقطع ا�ﻷ �س ��تاذ هذه ال�سل�سلة التي ذهبت �أفكار
الط�ل�ابُ ف ��ي �إثرها عندما قال :م�ض ��ى عل ��ى ت�أليف هذا الكتاب �س ��نوات ،ولم
يُجدَّد بح�س ��ب التطورات اﻻقت�ص ��ادية في عالم اليوم ،لذلك �س ��ت�أتون بدفتر
خا� ��ص �أُمل ��ي عليك ��م في ��ه ف�ص�ل� ً
ا �إ�ض ��افياً لم�س ��تجدات �ض ��رورية ،فالعل ��م ال
يتو َّق ��ف بل هو ي�س ��ابق الزمن ،فكتبوا وات�س ��عت �آفاق ومعلوم ��ات ،وكان ا�ﻷ هم
�إدراك عدم التو ُّقف بل البحث عن الجديد ،وتابع د .فايز الداية بعد �س ��نوات
جهود الأ�ستاذ �إبراهيم خوري في تحقيقه لمجموعة من مخطوطات العلوم

البحري ��ة عند العرب ،وترجمته لدرا�س ��ات ح ��ول هذا الجانب
وت�ص ��نيفه لمعج ��م م�ص ��طلحات ُطبع ��ت في دم�ش ��ق وعوا�ص ��م
عربية.
-3كان الدكت ��ور محمد خير فار�س حري�ص� �اً على المنهجية
والتحلي ��ل العلم ��ي ،وكان ف ��ي درو�س ��ه؛ وه ��و �أ�س ��تاذ التاري ��خ
يد ِّر� ��س الط�ل�ابُ في ق�س ��م اللغ ��ة العربي ��ة 1969-1966؛ مدى
للحوار والمناق�ش ��ة ،وتم َّر�س فايز الداية على يديه في تناول
الق�ض ��ايا التاريخي ��ة ال�ش ��ائكة بمو�ض ��وعية ،وقدَّم في �س ��نوات
ث�ل�اث بحوث� �اً ،و�ألقاه ��ا عل ��ى الزم�ل�اء� ،ض ��من �سل�س ��لة تت ��اح
لع ��دد م ��ن الطلبة وتت�ض ��من ح ��واراً حوله ��ا يقوم ب ��ه الزمالء
والزميالت وا�ﻷ �ستاذ ،وكان التم ُّكن العلمي هو الغاية ،فلي�ست
هن ��اك درج ��ات عليه ��ا� ،إنم ��ا تعط ��ى العالم ��ات عل ��ى اﻻمتحان
الكتابي �آخر ال�س ��نة الدرا�س ��ية ،وكان اتحاد الطلبة ين�س ��خ هذه المحا�ض ��رات
بع ��د تدقيقها ومناق�ش ��تها ،وتو َّزع بمبلغ ب�س ��يط و ُتع ُّد جزءاً م ��ن المقرر وهي
ت�ضيء جوانب منه.
�ألقت الزميلة دعد محا�ض ��رتها عن ال�ش ��عوبية في الع�ص ��ر العبا�سي ،وبادر
زمالء لمناق�ش ��ة جوانب مما جاء في البحث ،وقا َم فايز الداية بدوره لي َْ�س� � ُر َد
ع ��دداً م ��ن الوقائ ��ع التاريخي ��ة والق�ض ��ايا المتع ِّلق ��ة به ��ا ،وم ��ا يمك ��ن �أن يتم
الو�صول ُ�إليه من اﻻ�ستنتاجات ،وهنا جاءت اللفتة العلمية و�ﻷ ول م َّرة عندما
طل ��ب الدكت ��ور محمد خير فار�س �أن ت�ض� � َّم ملحوظات الداية �إلى محا�ض ��رة
الزميل ��ة وتطب ��ع معها ،فبها تكتمل جوانب ،ويبرز التعاون عبر الحوار الجاد
من �أجل ا�ﻷ ف�ضل ،وكان هذا ملمحاً من حياة علمية عاي�شوها ،وتردد ال�صدى
داخ َل دكتورنا الداية المُحتفى به في هذه الزاوية ثق ًة وحر�صاً على العلمية
وتكوي ��ن ر�ؤي ��ة فكرية ،و�أ�ض ��اءت هذه الخب ��رات المنهجي ��ة التاريخية جوانب
اللغة وا�ﻷ دب والنقد لديّه
-4كان ��وا ثالث ��ة التق ��وا ف ��ي درو� ��س اللغ ��ة الفرن�س ��ية ،وق ��د اقت�ص ��رت على
مجموعة �ص ��غيرة و�سائر طلبة ال�سنة ا�ﻷ ولى في ق�سم اللغة العربية يتابعون
ا�ﻹ نكليزي ��ة ،وه ��ذا م ��ا ق� � َّرب بينه ��م ،وكان ��وا ثالثتـه ��م مهتمي ��ن بالفرن�س ��ية،
فاقترح الداية في �سبيل تم ُّكن علمي �أن يكون الحديث بين الزمالء الثالثة
يومين في ا�ﻷ �س ��بوع بهذه اللغة ا�ﻷ جنبية ،وثالثة �أيام باللغة العربية مع كل
الزم�ل�اء والزمي�ل�ات ،حازت الفكرة �إعجاب الزميلي ��ن جورج وجهاد ،وحددوا
ا�ﻷ �س ��بو َع التالي موعداً ﻻنطالق تجربتهم ،والتقوا �أوا�س ��ط ا�ﻷ �س ��بوع وكانت
المفاج�أة�..أعلن كالهما ان�س ��حابه من هذه التجربة نتيجة رد الفعل ال�سلبي
من زمالئهم و�ضحكهم ،فقال :لكما ما تريدان ولكني �س�أتابع هذه الخطوة،
فالتم ُّكن من عربيتنا في المدى القريب هو �ص � ٌ
�دق في مجال عمل اخترناه،
وه ��و ف ��ي الم ��دى الوا�س ��ع وف ��ا ٌء �ﻷ جيال �ص ��نعت ح�ض ��ارتنا وفيها �شخ�ص ��يتنا
ور�سالتنا.
م�ض ��ت �أ�س ��ابي ُع و�ش ��هو ٌر وقد �أ ِل � َ�ف الزمالء والزميالت حدي ��ث فايز الداية
بالعربي ��ة ،وغ ��دا ع ��دد منه ��م يطي ��ل الح ��وار مع ��ه �ﻷ ن ��ه يج ��د فر�ص ��ة تداول
اللغ ��ة الف�ص ��يحة في �ش� ��ؤون قريبة في حيات ��ه اليومية ،ولعل �أمرين �س ��اعدا
عل ��ى قب ��ول التجرب ��ة �أولهما ال�ص ��دق ف ��ي حبِّ العربي ��ة بما حق َّق ُه م ��ن تفوُّق
درا�س ��ي فكا َن ا�ﻷ ول في كل ال�س ��نوات وفي التخ ُّرج ،وم�شاركة في المحا�ضرات
وا�ﻷ ن�ش ��طة الثقافي ��ة ،وا�ﻷ م ��ر ا�ﻵ خر ه ��و �أن �أدَا َء ُه للعربية كان ملوَّنا بر�ص ��يد
كبي ��ر من �س ��ماع المو�س ��يقا وا�ﻷ غاني ومتابعة ال�س ��ينما والم�س ��رح ،وهكذا لم
تك ��ن الكلم ��ات والجم ��ل جاف ��ة ومغ َّلف ��ة ب ��ا�ﻷ وراق القديمة ،و�إنم ��ا هي تحمل
�أ�ضواء اليوم و�أ�صداء النا�س في الطريق والبيت وا�ﻷ �سواق.
حم� � َل ه ��ذه التجرب ��ة مع ُه ف ��ي تدري�س� � ِه للتالميذ ف ��ي ا�ﻹ ع ��دادي ولطالب
الثان ��وي ،ث ��م في الجامع ��ة ،ووج َد ا�س ��تجابة وي�س ��راً في التفاعل ف ��ي الحوار
والتعبير ،وكذلك في كل المحافل الثقافية ،وفي معاي�شت ِه للنا�س وهو يعم ُل
في اليمن وفي الكويت ،ويتج َّو ُل في البالد العربية ا�ﻷ خرى،
وباعتبار �أن ال�صفحة الأخيرة في جريدة الأ�سبوع الأدبي ال تت�سع للحديث
ع ��ن �إنج ��ازات د .فاي ��ز الداي ��ة ،ف�إننا في ع ��د ٍد قادم �سنن�ش ��ر جزءاً من �س ��يرت ِه
المعرفية في مختلف �ص ��نوف الإبداع وتجربت ِه الطويلة في �سورية والوطن
العربي

