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اأن تتحّدث عن الح�صكة اأو ُتحّدَث اأهلها، فهذا يعني اأنك تكت�صُف اأطل�َس الخير والأ�صالة 
ا، ولدى  والمقاوم��ة.. تكت�صُف الوطني��ة المتجذرة تاريخّيًا عند اأبن��اء الح�صكة خ�صو�صً
اأه��ل الجزيرة عمومًا، هذه المنطق��ة التي كانت على الدوام خزان الخير والعطاء لبلدنا 
الحبي��ب �صوري��ة، كما كانت مدر�صة ف��ي الحب وال�صع��ر، مدر�صة في النتم��اء اإلى الأر�س 
وال�صم���س وال�صناب��ل والحياة، دفاع��ًا عن اأ�صالة �صوري��ة وا�صتقاللها، وم��ا الت�صدي الذي 
راأين��اه ونراه من اأبناء هذه المحافظة لقوى الحت��الل الأمريكي والتركي واأعوانهما اإل 
دلي��ل عل��ى اأ�صالة هذا ال�صع��ب ووطنيته، ورف�صه لكل من يح��اول العتداء عليه و�صرقة 

خيرات��ه واحتالل اأرا�صيه، وهو رف�س ل بد اأن يف�صي اإلى الن�صر 
وتحري��ر الأرا�ص��ي المحتل��ة جميعه��ا، وع��ودة كل ذرة تراب من 
وطننا الغالي �صورية، كما عادت معظم المناطق التي كانت تحت 
�صيط��رة الإرهابيين في يوم من الأي��ام اإلى و�صعها الطبيعي واإلى 
اأهلها الحقيقيين، واإذا كان المحتل اليوم يحاول اإذلل اأبناء هذه 
المحافظ��ة بقط��ع اأهم مقومات الحياة عنهم ف��اإن هذا قد اأ�صاب 
اإخوتك��م قبل �صنوات في دم�ص��ق وريفها وحلب ودرعا وغيرها من 
المحافظ��ات عندم��ا اأقدم الإرهابيون على قط��ع الماء عنهم في 
محاول��ة لإذللهم وتركيعه��م والنيل من كرامته��م، ولكن اأين هم 
اأولئ��ك الإرهابي��ون والقتلة الي��وم؟ اإن من يقطع الم��اء عن هذه 
الجغرافي��ة المباركة وع��ن اأهلها �صيلقى م�صيرًا اأ�ص��واأ من م�صير 
اأولئك المجرمي��ن الذين قطعوا الماء في يوم من الأيام عن غير 
محافظة �صوري��ة، وعمدوا اإلى تدميرها وتركي��ع اأهلها فانهزموا 
�صر انه��زام وعادت معظم المحافظات اإلى اأهلها واندحر الأ�صرار 

والخونة.
لق��د اأراد الخونة لهذه المحافظ��ة اأن تكون الخا�صرَة الأ�صعف 
في ج�صدنا، اإل اأن وطنية اأبنائها ومقاومتهم لكل اأ�صكال الحتالل 
والع��دوان اأبت اإل اأن تجعل منها ح�صن��ًا منيعًا يحول دون و�صول 

العدو اإلى اأهدافه.
اآن الأوان لتخ��اذ كل ما يل��زم من تدابيَر رادعٍة بحق الأنظمة 
اأو التنظيم��ات الإرهابي��ة التي تتعمد قطع مي��اه ال�صرب كعقاب 

جماع��ي لأبناء �صعبنا في هذه المحافظة الحرة الأبية، كذلك ف��اإن الأوان اآن لدعم قوى 
المقاوم��ة ال�صعبية، وتح�صي��د الجهود والطاقات لتحرير جمي��ع الأرا�صي من الحتاللين 
الأمريك��ي والترك��ي، واإع��ادة المناطق المحتل��ة والثروات المنهوب��ة اإلى اأهلها م��ن اأبناء 

ال�صعب ال�صوري الأبي.
تحية حب ووفاء لمحافظة الح�صكة وهي تطلق مهرجاَن الجزيرة ال�صعريَّ الأول اإيمانًا 

منها بقوة الكلمة وقدرتها على الفعل المقاوم.
تحي��ة الرجال لرجال الح�صكة خ�صو�صًا والجزيرة ال�صورية عمومًا وهم يت�صّدون لقوى 

الحتالل الأمريكي ومرتزقته وهم يعيثون ف�صادًا لتدني�س ترابها وت�صويه اأحالمها.
تحية ال�صالح لرفاق ال�صالح وهم يرتلون اآيات الن�صر في وجه المحتل الذي نهب خيراتهم 

و�صيطر على مقدراتهم في جزيرة الحب والإبداع والخير والعطاء.

االفتتاحية
 كتبها:  د. محمد الحوراني
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لوحة  للفنان التشكيلي أيمن فضة رضوان



 كتب: د. خلف المفتاح

ــد قرانيا  كتب: محمَّ

و�ض���ع الدرا�ض���ات اليهودية في الوطن العربي هو و�ضع 
مزر مع الأ�ضف، فالدرا�ضات المتعلقة باليهودية بداأت في 
م�ضر منذ مطلع القرن الع�ضرين، وتحديداً 1905 ثم في 
العراق و�ض���ورية، ولكن هذه ال�ض���نوات الطويلة لم توؤد في 
الحقيق���ة اإل���ى تراكم���ات تمكننا من الحديث عن مدر�ض���ة 
عربي���ة - عربي���ة ف���ي الدرا�ض���ات اليهودي���ة، فالحكوم���ات 
العربي���ة ل���م ت���ول اأهمي���ة لإن�ض���اء مراك���ز اأبح���اث متعلقة 
باليهودي���ة ول حت���ى ف���ي الجامع���ات العربي���ة، وتدعمه���ا 
بما فيه الكفاية، فالتقاليد الم�ض���رية والعرقية هي اأقدم 
التقالي���د ف���ي الدرا�ض���ات اليهودي���ة وم���ع ذلك هي اأق�ض���ام 
ومراك���ز مهم�ض���ة ل تتلق���ى اأي دع���م من ه���ذه الحكومات، 
وم���ن ث���م هي نتاج عم���ل اأفراد منف�ض���لين ولي�ض���ت نتيجة 
�ض���عور من ه���ذه ال���دول العربي���ة باأهمية هذه الدرا�ض���ات، 
فمن يعمل بها �ض���رعان ما يتهم بالتطبيع، واأنهم يعملون 

على الت�ضكيك بثوابت الأمة.
اإن �ضرورة الهتمام بدرا�ضة الديانة اليهودية وتاريخها 
واأعم���ال  ودرا�ض���ات  اأبح���اث  مراك���ز  اإح���داث  عب���ر  وذل���ك 
مرك���زاً   36 م���ن  اأكث���ر  هن���اك  اإ�ض���رائيل  فف���ي  اأكاديمي���ة، 
للدرا�ض���ات الإ�ض���امية تنف���ق عليه���ا ملي���ارات ال���دولرات 
به���دف درا�ض���ة الإ�ض���ام والح���ركات الإ�ض���امية وتاري���خ 
البح���ث  مراك���ز  تتج���اوز  ل  بينم���ا  والم�ض���لمين،  الع���رب 
والدرا�ض���ات المتخ�ض�ضة في اليهودية في الدول العربية 
اأربع���ة مراك���ز اأهمه���ا: مرك���ز الأبح���اث الفل�ض���طيني ف���ي 
بي���روت الذي تم نهبه وتخريبه بعد عدوان 1982، ومركز 
الدرا�ض���ات الإ�ض���تراتيجية في الأهرام بم�ض���ر، وهذا يدل 
على تق�ض���ير كبي���ر في هذا الجانب وثمة تي���ار في اأوروبا 
يتبنى اليهودية الجديدة ويريد اإخراج العرب والم�ضلمين 
مع���اً م���ن التاري���خ، وه���ذا يعن���ي اأن الم�ض���روع ال�ض���هيوني 
تمّكن اأن يقدم نف�ض���ه على اأنه امتداد للح�ض���ارة ال�ضامية، 
مظه���راً اأن���ه الإ�ض���ام غري���ب ع���ن الح�ض���ارة الم�ض���يحية 
- اليهودي���ة، بينم���ا ف���ي نظ���ري اأن الإ�ض���ام ه���و الوري���ث 
الحقيقي وال�ض���رعي لها، فهو يذّكر الم�ض���يحية بجزء من 
تاريخها الذي تحاول اأن تن�ض���اه، وهذا ما يجب اأن يدركه 
الم�ض���لمون، لأن ل���ه انعكا�ض���اً ف���ي حياتنا المعا�ض���رة التي 

ينبغي النتباه اإليها.
كان هاج����س الر�ض���ول ط���وال �ض���يرته اأن يح���اول انت���زاع 
اعتراف اليهود بانت�ض���ابه اإلى �ض���جرة النب���وة واأولي العزم 
من الر�ض���ل، ولم يتم ذلك ول �ض���يما اأنهم كانوا ي�ض���األونه 
بع����س الأ�ض���ئلة، فيجي���ب عن بع�ض���ها، ويوؤج���ل الآخر اإلى 
درجة اأنهم كانوا اأحياناً ي�ض���خرون من اأجوبته، فمثًا هم 
ل ي���رون ف���ي داود و�ض���ليمان اإل ملكين، ولي����س نبيين كما 
في روؤية الإ�ضام، وكذلك ل وجود في كتاباتهم ما ي�ضمى 
)عزي���راً(، وانته���ى بهم الأم���ر اإلى دعوة الر�ض���ول لدخول 
اليهودي���ة؛ اأي ي���ا محم���د ته���ود، وبعد �ض���نتين من الجدل 
العقيم نحا الإ�ض���ام منحى مختلفاً ع���ن اليهودية، ولكن 
كي���ف تم الخ���روج من ه���ذه الحال���ة، وهنا تكم���ن عبقرية 
محمد، فم�ضكلة العربي لدى اليهود اأن النبي جاء عربياً، 
فف���ي التقالي���د اليهودية اأن الآتي �ض���يكون من ن�ض���ل داود، 
فكان على الر�ضول مواجهة هذه الإ�ضكالية الحقيقية، هذا 
ت���م كما اأ�ض���رنا بعملي���ة عبقرية معقدة م���ن خال البحث 
ف���ي الن����س الديني اليهودي، وهنا ن���رى اأن هذا الن�س اأي 
الن�ضل الداودي للنبي اأو الم�ضيح القادم لي�س في الأ�ضفار 
الخم�ض���ة، واإنما في الأنبي���اء والمكتوبات، فكانت الخطوة 

الأول���ى اأن يق���ول الم�ض���لمون: بالتحري���ف؛ لأن���ه �ض���رورة 
لهوتي���ة ليت���م ا�ض���تكمال كل البناء الإ�ض���امي بعد ذلك؛ 
لأن الق���ول بالتحري���ف �ض���يجعل الم�ض���لمين ل يقبلون اإل 
بالأ�ض���فار الخم�ض���ة فقط، فتوراة الم�ض���لمين لي�ضت توراة 
اليه���ود، وه���ذا ما يج���ب اأن ينتبه اإليه الم�ض���لمون، فتوراة 
الم�ض���لمين �ضبيهة بالتوراة ال�ض���امرية، وهي التوراة التي 
كان يبح���ث عنها الم�ض���لمون في بحي���رة طبريا كما تقول 
الن�ضو�س، وهي التي �ضاأل عنها الر�ضول محمد �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم، ويعّدونها التوراة غير المحرفة التي ل تن�س 
عل���ى اأن النب���ي الق���ادم يجب اأن يكون من ن�ض���ل داود، ومن 
ث���م ينته���ي الن���زاع على الج���د الموؤ�ض����س ليك���ون اإبراهيم، 
وهن���ا ت�ض���تقيم الآي���ة الكريمة: {م���ا كان اإبراهي���م يهودياً 
ول ن�ضرانياً ولكن كان حنيفاً م�ضلماً} الآية 67 من �ضورة 
اآل عمران. وبهذا يكون الر�ض���ول محمد قد ن�ض���ف الأ�ض�س 
التي تقوم عليها النبوة الداودية، واأن اإ�ضماعيل هو الأحق 
بمي���راث اأبي���ه اإبراهي���م، فم���اذا تبق���ى بعد ذل���ك؟ فمقابل 
التوراة عندنا قراآن، وفي مقابل الخروج من م�ضر عندنا 
الهجرة، والخروج من مكة الى المدينة، ولكن كان هناك 
خ���وف م���ن اأن البتعاد من اليهودية �ض���يوؤدي اإلى الرتماء 
ولدة  قب���ول  الموق���ف  ف���كان  الم�ض���يحية،  اأح�ض���ان  ف���ي 
الم�ضيح من ال�ضيدة العذراء ورف�س القول ب�ضلبه، ولكنه 
قبل بم�ضيحية عي�ضى، وبذلك وافقهم الإ�ضام في اأ�ضياء، 
وخالفه���م ف���ي اأخرى، ومن هنا ج���اءت الآية الكريمة: {و 
الذي بعث في الأميين ر�ض���وًل}، وكلم���ة اأميين كلمة ذات 
خلفي���ة عبري���ة المق�ض���ود به���ا الأم���م الأخرى الت���ي لي�س 
لديه���ا كت���اب ونبي، وهنا ي�ض���بح الق���ول: اإنه ق���د بعث في 
غي���ر اليهود ر�ض���وًل، وبهذه الطريقة وج���د النبي العربي 

لنف�ضه مكاناً في داخل �ضجرة الأنبياء القدامى.
اأخيراً ينبئنا التاريخ اأن اليهودية الحالية لم ت�ض���نع اإل 
بعد ال�ضبي البابلي، فهي من تراث باد ما بين النهرين، 
ول �ض���يما البابل���ي والآ�ض���وري، واأ�ض���يف اإلي���ه الفرعون���ي 
بع���د النبي مو�ض���ى ومن ث���م الكنعاني، بعد دخ���ول اليهود 
ه���ذه  ل���كل  فاليهودي���ة مدين���ة  كنع���ان،  اأر����س  فل�ض���طين 
الثقاف���ات والعقائ���د الت���ي �ض���بقتها وا�ض���تلفت منه���ا، ف���ا 
ف�ض���ل لديان���ة على اأخرى، فثمة ر�ض���يد �ض���امي م�ض���ترك 
م���ن عجين كل ديانة طوعتها بكيفي���ة معينة، ول اإمكانية 
لأ�ض���بقية هذا على ذاك اأو اأف�ضليته، واإنما كما قال العالم 
الفرن�ض���ي لفوازيي���ه: ل �ض���يء ُيخل���ق م���ن ل �ض���يء فكل���ه 
يح�ض���ل م���ن تح���ولت متتابع���ة، ولذل���ك نح���ن مرتاحون 
للق���ول: اإن كل هذه الديانات يتنا�ض���ل بع�ض���ها من بع�س، 
الأدي���ان  عل���م  درا�ض���ات  توؤكده���ا  الت���ي  الحقيق���ة  وه���ذا 
الحدي���ث، ولن���ا ثق���ة بدينن���ا وعقيدتن���ا باأنه���ا ق���ادرة على 
ال�ض���تجابة لكل التطورات، فالإ�ض���ام هو ر�ض���الة اإن�ضانية 
ج���اءت لخي���ر الب�ض���رية جمع���اء؛ ل ف�ض���ل لعرب���ي عل���ى 
اأعجمي اإل بالتقوى، والنا�س �ضوا�ض���ية كاأ�ض���نان الم�ض���ط، 
وتح���ت عن���وان عري����س ج���اء به نبين���ا محمد: اإنم���ا بعثت 

لأتمم مكارم الأخاق.

في هذا الزمن المتفّج���ر بالعلوم والتقنية 
م���ن  اأدُب الأطف���ال ع���دداً  الحديث���ة، يواج���ه 
التحّدي���ات المبا�ض���رة والمنظ���ورة، يمك���ن اأن 

نقف على اأهّمها:
اأوًل: عدُم اهتمام اأهِل الموؤ�ض�ض���ة الثقافية، 
الذين ل يزال- ق�ض���ٌم كبيٌر منهم- ينظر اإلى 
اأدب الأطف���ال عل���ى اأنه - في اأح�ض���ن الأحوال 
- مج���ّرد اأدٍب من الدرجة الثانية، وربما راأى 
في���ه بع�ض���هم مج���ّرد و�ض���يلٍة لتزجي���ة اأوقات 

الفراغ لدى ُكّتابه.
ثاني���اً: تقليدّي���ُة ُكّت���اب الأطف���ال اأنف�ِض���هم، 
حي���ث منه���ُج التفكي���ر ال���ذي يعتم���ده الكاتب 
ب  يعك�س نف�َض���ه ب�ض���ورٍة غير مبا�ض���رة، فُيَن�ضِّ
نف�ض���ه معّلم���اً؛ ُيج�ّض���د منظوم���َة القيم، وقد 
العق���ود  امت���داد  عل���ى  الغال���ب  الّتج���اُه  كان 
الما�ضية، ول يزال، هو غر�ُس العلم والثقافة 
القومّية والوطنّية، ونحن ل نقّلل من اأهمّية 
���ة  ه���ذه القي���م، ولك���ن م���ن الموؤ�ض���ف اأن ق�ضّ
الأطف���ال الي���وم ه���ي ل ترق���ى اإل���ى م�ض���توى 
���ة الأطفال التي ُكتبت منذ خم�ضين عاماً  ق�ضّ
باأق���ام ثّل���ٍة م���ن الأدب���اء م���ن اأمث���ال »زكري���ا 
تام���ر« و»عادل اأبو �ض���نب« و»�ض���وقي بغدادي« 
و»دلل حاتم« و»مقبولة ال�ضلق« وغيرهم....
ثالث���اً: اغتي���اُل الِكتاب الذي ل���م يعد يحتّل 
مكانت���ه ف���ي واجه���ات المكتبات، وق���د اأُغلقت 
مكتباٌت كانت مراكز اإ�ض���عاٍع، وتراجَع ال�ضحُر 
ال���ذي كان للمكتب���ة والِكت���اب، وانح�ض���ر اإل���ى 
ال���وراء عق���داً بعد عقد.. ثم اغتيل في و�ض���ح 

النهار...
رابع���اً: تراخ���ت الأ�ض���رة ف���ي اأم���ر الِكت���اب، 
فحت���ى عه���ٍد قري���ٍب، كان���ت معظ���م البي���وت 
ت�ض���ّم مكتب���ًة لاأ�ض���رة، والي���وم بتن���ا نلم����س 
عدم اهتمام الأ�ض���رة بهذه المكتبة ال�ضغيرة، 
بثقاف���ة  تهت���ّم  الأ�ض���رة  تع���د  ل���م  وبالأح���رى 
الطف���ل واأدب���ه، وتتجاه���ُل اأث���َر التوجي���ه ف���ي 
ال�ض���غر، عل���ى الرغم م���ن اأن خب���راء التربية 
وعل���م النف�س اأّك���دوا اأن الطفل يبداأ اكت�ض���اب 
اإل���ى  ي�ض���تمع  حي���ث  المه���د،  م���ن  خبرات���ه 
ترنيم���ات الأم، فُيط���رب لها حين���اً، معّبراً عن 
ذل���ك بحركاٍت ج�ض���دّيٍة ت�ض���تجيب للنغ���م، اأو 
ي�ضت�ض���لم له���ا حيناً اآخر، فيغفو عل���ى اأنغامها 
ف���ي نوٍم �ض���عيد، ثم ما يلب���ث اأن يب���داأ باإدراك 
المعان���ي الت���ي تحمله���ا الألف���اظ المنطوقة 
عاقت���ه  لبداي���ة  توؤ�ّض����س  والت���ي  الملّحن���ة، 

ب�)الأدب(. 
خام�ض���اً: طغيان التكنولوجيا الإلكترونية، 
الت���ي تج���اوزت- بتقنياته���ا العالي���ة- الكت���اَب 
الورق���ّي التقلي���دي، فظه���رت اأ�ض���كاٌل جديدٌة 
ف���ي الأدب الطفلي بمعناه الوا�ض���ع، اإْذ لم يعد 
ه���ذا الأدب مح�ض���وراً ف���ي الن�ض����يد والأغنية 
���ة  والق�ضّ الحكاي���ة  اأو  الغنائي���ة،  والق�ض���يدة 
اأو مجّل���ٍة،  الم�ض���ّورة المطبوع���ة ف���ي كت���اٍب 
عل���ى  لتمثيله���ا  المكتوب���ة  الم�ض���رحية  اأو 
خ�ض���بة الم�ض���رح، ب���ل ظه���رت فن���وٌن جدي���دة 
الأطف���ال  اأدب  اإل���ى عال���م  ُت�ض���اف  اأن  يمك���ن 

وثقافتهم، ت�ض���تغرق الطفل ا�ض���تغراقاً اآ�ض���راً، 
فث���ورُة ال�ض���وت وال�ض���ورِة �ض���رقت الأطف���ال 
م���ن اآبائه���م.. بع���د اأن برع���وا ف���ي ا�ض���تعمال 

الكمبيوتر والهاتف المحمول. 
الت���ي  والمتحّرك���ة  الناطق���ة  ال�ض���ورة  اإن 
اأم���ام عيني���ه  يتاع���ب به���ا الطف���ل، تج���ري 
اأّخ���اذة،  �ض���حرّيٍة  وح���ركاٍت  خّاب���ٍة،  باأل���واٍن 
وم�ض���اهَد ق���د ل تح���دث حّت���ى ف���ي الخي���ال، 
وعل���ى �ض���بيل المثال، فنح���ن المتقّدمين في 
العم���ر، عندم���ا كّن���ا اأطف���اًل، كّن���ا ن�ض���مع ع���ن 
)الفي���ل( ونعي����س وفي دواخلنا ت�ض���ّوراٌت عن 
هذا الفيل.. حجماً ولوناً و�ض���كًا وخرطوماً، 
لكّن طفل اليوم يمكُنه عبر ال�ضا�ضة، اأو �ضبكة 
المعلوم���ات، اأن يتعّرف اإل���ى الفيل عن قرٍب، 
ون�ض���وئه  تط���ّوره  اأ�ض���راِر  اأدّق  يع���رف  وربم���ا 
وتكاث���ره، بال�ض���وت وال�ض���ورة والحركة التي 
ق���د ُتذري بالكتاب الورقّي ب�ض���كله التقليدّي، 
وُتفِق���ُده بريَقه الذي كان لاأجيال ال�ض���ابقة، 
ول تنظر اإليه على اأنه من الم�ضائل الحيوّية 
والمهّم���ة ف���ي مجال الثقاف���ة الطفلّية، وهذا 
َي���دّق ناقو����س الخط���ر، ويوج���ب عل���ى �ض���ّناع 
الزم���ن  ا�ض���تيعاَب  وثقافته���م  الأطف���ال  اأدب 
ثقافًة وفكراً وفناً وتقنيًة، وطرَح م�ض���موناٍت 
جديدٍة تنا�ض���ب طفولة الع�ض���ر الرقمّي، بعد 
اأن ب���رع الطفل العربّي ف���ي التعامل مع عالم 
الإنترن���ت، وتلّون���ت ب���ه اهتمامات���ه الأدبّي���ة، 
ب�ض���بب  الثقافّي���ة،  ميول���ه  ب���ه  وا�ض���طبغت 
الت���ي  العنكبوتي���ة،  ال�ض���بكة  داخ���ل  تجوال���ه 
تلّب���ي احتياجات���ه النف�ض���ّية، وتر�ض���ي نواَزعه 
الخيالّية، في�ض���تدعي في جولٍة واحدٍة األواناً 
دة تج�ضيداً  من الأدب والفّن والثقافة المج�ضَّ
فنّي���اً، ل يمكن للِكت���اب الورق���ّي التقليدّي اأن 
يحّققها اأبداً، بعد اأن غدا )نقر الفاأرة( اأ�ضهل 

من ا�ضتعمال القلم والمحبرة.. 
اإن عال���م الهات���ف الخل���وّي والإنترن���ت، هو 
اهتم���ام  ي�ض���تقطب  ال���ذي  الجدي���د  العاَل���م 
الطف���ل، وي�ض���ّكل ثقافَت���ه بم���ا فيه���ا م���ن غثٍّ 
بي���ن  �ض���ديدًة  المناَف�ض���ُة  و�ض���تكون  و�ض���ميٍن، 
اأطف���ال الإنترنت اأنف�ِض���هم، لأن معظم هوؤلء 
الأطف���ال لديه���م الق���درة على تب���ادل الأفكار 
والتخّيات، والت�ض���ّورات، الت���ي ُتحِدث نوعاً 
من تاق���ح الأف���كار والمعلوم���ات.. ومن هنا 
تاأت���ي خط���ورة تج���وال الأطفال في ال�ض���بكة، 
م���ن دون اأر�ض���ّيٍة معرفّي���ٍة وثقافّي���ٍة يقف���ون 
عليه���ا، تحميه���م مما ي�ض���ل اإليهم م���ن اأفكاٍر 
ومعلوم���اٍت غربيٍة، قد تكون منافيًة لأذواقنا 
وعاداتن���ا وتقاليدن���ا، وق���د يك���ون كثي���ٌر منها 
موّجه���اً لخدم���ة اأغرا����سٍ معّين���ٍة، م�ض���بوهٍة 
ومد�ضو�ض���ٍة على تاريخنا وح�ض���ارتنا ولغتنا؛ 
وزعزع���ة  ال�ض���غار،  عق���ول  ت�ض���وي�س  به���دف 

انتمائهم وولئهم للوطن والأمة.

الدراسات اليهودية في الوطن 
العربي

هل يذبل أدب العصافير؟

قضايا وآراءشعر
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1 - اأب���و بك���ر اأحم���د ب���ن محم���د بن الح�ض���ن بن 
ون�ض���به  ا�ض���مه  ه���ذا  ال�ض���نوبري،  ال�ض���ّبيُّ  َم���ّراٍر 
تحقيق���اً من خال م���ا ورد في �ض���عره، اأما ما ورد 
حولهم���ا م���ن خاف فه���و ناجم عن ت�ض���حيف اأو 

عن غلط. 
ولد »ال�ضنوبري« ا�ضتنباطاً مما ذكره في �ضعره 
قب���ل ع���ام 275 للهجرة، وتوفي ع���ام 334 للهجرة، 

عن عمٍر يزيد على ت�ضع وخم�ضين �ضنة.
عا����س ال�ض���نوبري في حل���ب، وكان ي���زور الرقَة 
موط���ن قوم���ه »بني �َض���بََّة«، وكان �ض���كنه في حلب 
ف���ي )باب ِقنَّ�ْض���رين(، وفي مقبرة ه���ذا الحّي ُدفن 

اأعّز اأحبابه: ابنته الوحيدة واأمه.
اأما ن�ض���بته اإلى )ال�ض���نوبر( فقد وردت لها عدة 
تعلي���ات ف���ي الكت���ب، وكان هو نف�ض���ه يعت���ّز بهذه 

الن�ضبة.
واإْذ ُعزينا اإلى ال�َضْنوَبِر لم

ُنْعَز اإلى خامٍل من الَخ�َضِب
ل بل اإلى با�ضِق الفروع، عا

َمنا�ضباً في اأرومة الَح�َضِب
2 - كان ال�ض���نوبري �ض���اعراً ف���ّذاً، جمَّ الن�ض���اط 
في اإطار بيئته وع�ض���ره، ويتجّلى ن�ض���اطه هذا في 

محاور ثاثة:
ا - هو ابُن حلب و�ضاعرها.

ب - هو �ضاعر الطبيعة الأول.
ج - ه���و �ض���احب عاق���ات وتاأثي���رات اجتماعية 
وفنية وا�ض���عة تخط���ت النطاق المحل���ي اإلى اآفاق 

اأرحب واأعر�س.
ب�ض���اعٍر  تاريخه���ا  ف���ي  حل���ُب  َتْح���َظ  ل���م   -  3
واأحياءه���ا  وخططه���ا  واأوابده���ا  معالمه���ا  َر  �ض���وَّ
م���ا  كّل  �ض���ّجل  لق���د  كال�ض���نوبري،  ومتنزهاته���ا 
وف���ي  بعاّم���ة،  �ض���عره  ف���ي  الأم���ور  به���ذه  يت�ض���ل 

ة. مطّولته )الهائّية( بخا�ضّ
حل���ب ه���ي مدينت���ه الت���ي تفّي���اأ ظاله���ا ونِع���م 
بخيراتها و�ضهد اأحلى اأيامه فيها، فيها داُره التي 
اأح�ض���ن تنظيمها وتن�ض���يقها، والتي �ض���اعدته �َضَعُة 
رزق���ه عل���ى الفتنان في اإبداعها: اأروقٌة و�ض���احاٌت 
ُمجّملة باأنواع الرخام واأحوا�ٌس لل�ض���جر وللزهر، 
ب���ل جعل �ض���طح ه���ذه ال���دار جن���ًة فيح���اء غّطاها 
الت���ي  والقناط���ر  بالأعم���دة  وزّينه���ا  بالأحوا����س 
عّر����س عليه���ا الأ�ض���جار والأغ�ض���ان، الأم���ر الذي 
ُه من ت���رف، وما  ���مُّ ي�ض���مح بتقدي���ر حج���م م���ا َت�ضُ

ه نف�ضه من حب للطبيعة: ُتِكنُّ
 ُقْم تاأمل، اإن �ضْئَت، اأحوا�َس �ضطحي 

َتَر تلك الجناَن في الأحوا�ِس
َتَر تلك الغيا�س والَعَمد البي�

ر تلك الريا�ِس �����س التي تحت ُخ�ضْ
َت عنه والرخام الذي لو اعَت�ضْ

َفْر�س ري�ٍس ما كنت بالمعتا�ِس
4 - اأم���ا معال���م حل���ب ف���اإن �ض���اعرنا ل���م يغ���ادر 
وربطه���ا  وَذَكَره���ا،  اإل  واردًة  ول  �ض���اردًة  منه���ا 
بكثي���ر م���ن الذكري���ات والمواق���ف، فم���ن اأحيائها 
ذك���ر )بانقو�ض���ا( و)ب���اب ِقنَّ�ْض���رين( و)باَح�ض���يثا: 
بح�ضيتا( والقلعة و)الجو�ضن(، وهي معالم باقية 

حتى اليوم.
تل���ك  ومنه���ا  ُمنتزهاته���ا،  م���ن  الكثي���ر  وذك���ر 
المنتزه���ات الباقية مثل )ب�ض���تان ال�ض���يخ فار�س( 
و)الرامو�ض���ة( و)بعاذي���ن: بعيدي���ن( و)الب���رِك: 
برك ال�ض���يخ خليل(، و)قوي���ق( و)القناة( و)بركة 
الَت���ل: عي���ن الت���ل(، اإ�ض���افة ال���ى ذك���ر ع���دد م���ن 
الت���ي  اأو  در�ض���ت،  الت���ي  والمنتزه���ات  الب�ض���اتين 
ُغيِّرت اأ�ض���ماوؤها عب���ر التاريخ، ول نعلم اأ�ض���ماءها 

الجديدة:
َوبعاذيَن فواها
لبعاذين وواها
بين نهٍر وقناٍة

قد َتلَْته وَتاها 
ومجاري برك يجلو

 همومي مجتاها
وَمقيلي بركُة التَّّل

و�ضيباُت رحاها 
َكاأ الرامو�ضَة الح�ض�

�ناَء رّب�ي وكاها
� وَجَزى الجّنات بال�ضَّ
�ْعدَي ُنْعَمى وج�زاها

وفدى الب�ضتاَن من فا
ر�َس �ضّب وفداها

اأم���ا قراها المحيطة بها فهي كثيرة، ول نعرف 
منها اليوم اإل )بابّا: باب اهلل(.

5 - واأم���ا جامعه���ا الأم���وي الكبي���ر فق���د َحِظ���َي 
بو�ض���ف دقي���ق لكثير من جوانب���ه ولحلقات العلم 

في جنباته:
حّبذا جامعها الجا

مُع للنف�ِس ُتقاها
َمْوطٌن ُير�ضي ذوو

البرِّ بمر�ضاه الجباها
�ضهوات الطرف فيه

فوق ما كان ا�ضتهاها
َمها اهلُل ِقبلٌة كرَّ

بنوٍر وَحَباها
وراآها َذَهباً في

لَزَوْرٍد من راآها
وَمَراقي منبٍر اأعَظُم

�ضيء ُمْرَتَقاها
وُذَرا مئذنٍة طالت

 ُذَرا النجم ذراها
للنوارّية ما لم

َتَرَياه ل�ضواها
ق�ضعة ما عدت الكعَب

ول الكعُب عداها
اأََبداً ت�ضتقبل ال�ُضحَب

ب�ُضحٍب من َح�َضاها
فهي ت�ضقي الَغْيَث اإن لم

ي�ْضِقها اأم اإن �ضقاها
َكَنَفْتها ُقبٌَّة ي�ضحك

 عنها َكَنَفاها
ُقبَّة اأبَدع بانيها

بناًء اإْذ بناها
�ضاهت الَو�ْضَي ُنُقو�ضاً

فَحكْته وَحكاها
لو راآها ُمْبَتني ُقبَّة

ك�ضرى ما ابتَناهى
فبذا الجامع �َضْرٌو

َيَتَباهى َمن َتَباها
حيِّيا ال�ضاريَة ال�

�خ�ضراء م�نه حي�ياها
قبلة الم�ضت�ضرف

الأعلى اإذا قابلتماها
حيث ياأتي حلقة الآ

داب منها من اأتاها
6 - ومن اأ�ضجار حلب ذكر »ال�ضنوبري«: ال�ضرو 
والغ�ض���ا  والأرط���ى  والزيت���ون  والنخ���ل  والآ����س 
والدل���ب، وم���ن فواكهه���ا ذك���ر: التف���اح والخ���وخ 

وم���ن  والت���رج،  والم���وز  والف�ض���تق  وال�ض���فرجل 
طيورها ذكر: الدّراج والُحبارى والقطا والدب�ضي 

والقمري والبلبل وال�ضل�ضل والحبرج والقبج.
 7 - وق���د يك���ون م���ن حقن���ا -نح���ن اأبن���اء حل���ب 
الي���وم- اأن نّطل���ع عل���ى معلوم���ة حول نه���ر قويق، 
ه���ذا النه���ر ال���ذي كان جيلن���ا يعرفه هادراً �ض���تاًء، 
هادئاً وهزيًا �ض���يفاً، كان له حظٌّ كبير من �ض���عر 
»ال�ض���نوبري«، ي�ض���فه على مختل���ف اأحواله، وقد 
يك���ون طريف���اً اأن نذك���ر لل�ض���نوبري -اب���ن حلب- 
قطع���ًة ف���ي و�ض���فه، فيه���ا بيت���ان يتداوله���ا نا�ُض���نا 
الي���وم عل���ى اأنهما ل�ض���اعٍر حديث حلب���ي، وهي في 

حقيقتها لل�ضنوبري قالها قبل األف عام:
)قويُق( اإذا �ضمَّ ريَح ال�ضتاِء

اأظهَر تيهاً وكبراً عجيبا
ونا�ضَب دجلَة والنيَل وال�

فراَت بهاًء وح�ضناً وطيبا
واإن اأقبَل ال�ضيُف اأْب�َضْرَتُه

ذليًا حقيراً حزيناً كئيبا
اإذا ما ال�ضفادُع نادنيه:

»قويُق قويُق«، اأَبى اأن يجيبا!
فياأِويَن منه بقايا ُك�ِضيَن

ْيِف ثوباً ق�ضيبا من ُطْحُلِب ال�ضَّ
وتم�ضي الجرادُة فيه فا

تكاُد قوائمها اأْن تغيبا
8 - لي����س غر�ض���نا م���ن ه���ذا العر����س مج���رد 
التعداد، بل ما يوحي به من اإحاطة »ال�ضنوبري« 
بجزيئ���ات كثي���رة ع���ن معالم حلب، ق���د ل يدركها 

كثيرون من اأبنائها القدامى والمحدثون.
حل���ب هذه، مدينة الجمال ومدينة الطرب اإلى 
يومن���ا ه���ذا، حلب ه���ذه مع�ض���وقة »ال�ض���نوبري«، 

يدعو لها بالخير: 
�ضقى َحلَُب المزِن مغنى َحلَْب

َرْب لَْت طرباً بالطَّ فكم و�ضَ
وكم م�ضتطاٍب من العي�ِس لذَّ

بها لي اإِِذ العي�ُس لم ُي�ْضَتطْب
وهو دائم العتزاز والفخار بها:

فاِخري يا حلُب الُمْد
َن َيِزْد َجاُهِك جاها

اأنه اإِن تكِن الُمْدن
 ِرَخاَخاً، ُكنِت �ضاها

اأجم���ل م���ا نظم���ه ال�ض���نوبري  9 - ولع���ل م���ن 
ق�ض���يدته في �ض���يانة الريا����س والحدائق، ومنها 

قوله:
يا ريُم قومي الآن ويحك فانظري

ما للربا قد اأظهرت اإعجابها
كانت محا�ضن وجهها محجوبة

فالآن قد ك�ضف الربيع حجابها
ورد بداأ يحكي الخدود ونرج�س 

يحكي العيون اإذا راأت اأحبابها
وال�ضرو تح�ضبه العيون غوانيا

قد �ضمرت عن �ضوقها اأثوابها 
لو كنت اأملك للريا�س �ضيانة

يوماً، لما وطئ اللئام ترابها

حلب والشاعر » الصنوبري«
 كتب: الباحث محمد قجة

قضايا وآراءشعر
3 األحد2022/9/11م-  العدد:    »1786« 

15 صفر1444هـ   

 كتب: أوس أحمد أسعد

العرب���ي  الفيل�ض���وف  راأى  اإن  م���ا 
���وفي ال�ّض���هير، » اب���ن عربي » جاَل  وال�ضّ
الدين الرومي، وهو ي�ض���ير وراء اأبيه ذات 
ي���وم، حت���ى هت���َف: �ض���بحان اهلل، محي���ط 

يم�ضي وراء بحيرة!«.
ال�ض���وؤاُل المزهُر، ال���ذي يطّل من عروة 
المقبو����س ال�ّض���ابق، هو: ماهي هي ن�ض���بة 
ت���رى،  اأّنه���ا  وتع���رف  ت���رى  الت���ي  النا����س 
كروؤية ابن عربي؟.لكن مهًا، هي لي�ض���ْت 
دعوة لت�ض���ابه الق���راءات؟. فاأنا �ضخ�ض���ّياً، 
اأعتق���د اأّن الخت���اف، ه���و اأح���د قواني���ن 
الج���دل اليان���ع ف���ي ه���ذا الوج���ود الغافي 
على اإ�ض���اراته ومطمورات���ه الباذخة. ومن 
لن�ض���و�س  ���ة  الخا�ضّ قراءت���ه  ل���كلٍّ  هن���ا، 
عموم���اً.  الحي���اة  ومتعالي���ات  ومرئّي���ات 
والمطل���وب فق���ط، ه���و تعمي���ق وتو�ض���يع 
الروؤي���ا  حدق���ة  لتّت�ض���ع  الروؤي���ة  زاوي���ة 
وتتعّم���ق بدوره���ا العب���ارة عل���ى ح���ّد قول 
المت�ض���وفة. حينه���ا ق���د ن���رى المحي���ط 
ف���ي قطرة م���اء، اأو وردة، اأو �ض���حكة طفل 
ت�ض���يق  حي���ث  وامق���ة.  عي���ن  وم�ض���ة  اأو 
الم�ض���افة بي���ن الق���ارئ والمق���روء، وق���د 
ج�ض���رتها الّذائق���ة المثّقف���ًة بزب���د الل���ون 

والم�ضبعة بحبر المعرفة!
بهال���ة  محوط���اً  ت���راه  ودائم���اً  هك���ذا، 
ح�ض���وره الوارف، يترّقب حركة اإب�ض���اُرنا 
بابت�ض���امٍة  م�ض���ّلحاً  يخادعه���ا،  القلق���ة، 
ملغ���زة ت�ض���ي بالكثي���ر، يقب���ع ف���ي عتم���ة 
ظاله، اأق�ض���ُد في عتمة ظالنا، اأق�ض���ُد 
ف���ي �ض���وء عتمت���ه/ عتمتن���ا، اأق�ض���ُد.. ل 
اأع���رف! مختل�ض���اً النظ���ر بحيوّي���ة فائق���ة 
اليقظ���ة »زورب���ا« الّلوحة، كما اأ�ض���يَع عنه، 
ل����سّ ال�ض���قاوة الماط���رة، �ض���ليل اأباط���رة 
العب���ث الجميل ي���وّزع حّم���ى نظراته على 
الح�ض���ور اأجمعي���ن، راق�ض���ين و�ض���كارى، 
حالمين وم�ض���ّردين، �ض���عراء، و�ضعاليك، 
ه���ل من فرق ؟ كلٌّ يح���اول اأن يجد معنى 
لحيات���ه ح�ض���ب طاق���ة النبع���اث والخلق 
���وء،  لدي���ه، لكن .ولحكمٍة في مخّيلة ال�ضّ
���ورة ويخ�ض���ّر الحرف، تنبثُق  ُت�ض���رُق ال�ضّ
ال�ّض���رارُة ويترّم���د الكائُن ف���ي احتراقاته 
البهّي���ة، تبق���ى الكلم���ة ويرح���ُل ال�ض���اعر، 
تنعت���ُق  الّل���ون،  وي�ض���رق  المعن���ى  يغ���رُب 
���ورة كم���ا  الفك���رُة وت�ض���رد الدلل���ة، فال�ضّ
وهاهم���ا  وخل���ق،  كيمي���اء  فع���ل  الكلم���ة 
فع���ل  عل���ى  يتناوب���ان  والقل���م  الري�ض���ُة 
القن����س، قن����س جوهر الكينون���ة، ها هما 
يمتزج���ان، ين�ض���هران ف���ي بوتق���ة الوجد 
ب�ض���بٍق مده����س ليبق���ى الح�ض���ور الف���اره 
للبره���ة �ض���ّيداً في انبثاق���ه الجليل، هكذا 
ينج���و الأ�ض���ل بق���ّوة وج���وده ف���ي البذرة، 
وت���ذوب ال�ض���ور ف���ي �ض���باب ا�ضتن�ض���اخها 
المقي���ت، ث���ّم ه���ل الكينون���ة �ض���وى اأنوث���ة 
الكون واأ�ضله المغّيب؟ هذا الأ�ضل نف�ضه 
الذي يتقّن���ع بديمومته الماكرة، ليخلبنا 
األبابن���ا في لحظة المكا�ض���فة. يا للعجب، 
اإّنه يمتلك موهبة الإزهار من الا�ض���يء، 
م���ن العدم! األي����س العدم وج���وداً متخّفياً 
بزهرة الوجود؟ ما يمّيز الفّنان، ال�ّض���اعر 
خ�ضو�ض���اً، اأو ما هو مطلوب منه حقيقة، 
راً في  هو فقط: اأن ي�ضهر مترّب�ضاً، متب�ضّ
ثي���اب العتم���ة لي���رى كيفّية انب���اِج زهرة 

الغيب من �ضفِق الوا�ضح/ الغام�س.
ورة اأمامنا، تنظر بتدّفٍق ل ين�ضب  ال�ضّ
نحون���ا، ت�ض���تجلي خواءن���ا، يجل����ُس زوربا، 
اإل���ى  المورق���ة،  الحي���اة  بانتباه���ة  ثم���ًا 
طاولته الخ�ض���بية، زجاجة الّنبيذ بجانبه 
�ض���حوٍة  بي���ن  عين���اه  تّتق���د  نمي���ر،  كم���اٍء 
واأخرى، بين غيبوبٍة ومطر، كاأ�ضه ن�ضف 

ممتلئ، ن�ضف فارغ! 
اأو  امت���اًء  الح���ّب  كاأ����س  يع���رف  وه���ل 

جميع���اً،  كوؤو�ض���نا  مث���ل  كاأ�ض���ه  فراغ���اً؟ 
العي���ن  طاق���ة  ح�ض���ب  ممتلئ���ة  فارغ���ة/ 
الّرا�ض���دة، العي���ن الثالثة الت���ي ترى مال 
ُي���رى، يعّلمن���ا كيفّية الرت�ض���اف والتذّوق 
الفع���ل  ذاك  ب���اآن،  المعرف���ي  المتع���وي 
الماهُر، الذي ينتهي به/ بنا اإلى الرتواء، 
الغريزّي���ة  ال�ض���رب  اآلي���ة  نع���رف  نح���ُن 
وح�ض���ب، لك���ن الحكم���ة تكم���ن في م���كاٍن 
اآخ���ر، وم���ا الحي���اة �ض���وى ف���ّن الرت�ض���اف 

والّتذّوق!
الأ�ض���عث،  ال�ّض���عر  البي�ض���اء،  الّلحي���ة 
الّثعلبّي���ة  الّنظ���رة  المتهّت���ك،  الج�ض���د 
الق����ّس  قّبع���ة  الم�ض���ّعة،  ال���ّروح  العابث���ة، 
اله�ّض���ة، توؤّط���ر الراأ����س باأ�ض���ئلٍة غام�ض���ة، 
القمي����سُ المفت���وح ع���ن اأع�ض���ابه كناف���ذة 
حّرّي���ة، كّل ذل���ك يليُق ب���راٍء اأو حكيم اأاأنت 
�ض���ّكير حّق���اً ي���ا زورب���ا؟! اأم نح���ن مج���ّرد 
ه���ي  ترى!.تل���ك  اأن  تع���رف  ل  كائن���اٍت 
الم�ض���األة وه���ذا ه���و �ض���ّر التلّق���ي الخطر، 
وكي���ف يج���ب علين���ا اأن نقراأ؟ وم���ن اأين؟ 
ومت���ى؟ وكي���ف؟، وذل���ك بمعون���ة وطاق���ة 
الإ�ض���ارات الغافي���ة ف���ي مت���ن ال�ض���ورة / 
، والت���ي تحت���اج اإل���ى تل���ك العي���ن  الن����سّ
الثالث���ة كم���ا قل���ُت » عي���ن الن�ض���ر« لهت���ك 
حجابه���ا. واإّل ف�ض���تبقى الّدلل���ة رهين���ة 
ت�ض���ّردها الّامرئ���ي. وم���ا ي�ض���تتبع ذلك، 
من ف�ض���ل في الإم�ض���اك بتابي���ب الكاأ�س 
انتظ���اراً،  الغائم���ة  الكاأ����س  المترع���ة، 
ت�ض���تمطر قارئ���اً ظماآن���اً لير�ض���فها، ليقراأ 
فراغه���ا الممتل���ئ كم���ا امتاوؤه���ا الف���ارغ 
ثّمة من ل ي�ض���تطيع �ض���وى روؤي���ة الفراغ، 
حي���ث  الكاأ����س  بق���اع  يمت���زج  م���ن  وثّم���ة 
الثمال���ة، طوبى لم���ن يرى الكاأ����س بكاّفة 

تجّلياته وير�ضفه بمتعة. 
لي�س مهّماً اأن نعرف ا�ضم مبدع لوحة » 
زوربا« ال�ضهيرة، كما لم يعد اأحد م�ضغوًل 
المتاطم���ة  المقلق���ة  الأ�ض���ئلة  بتل���ك 
وحده���ا  ���ورة  فال�ضّ الم�ض���هد،  ق���اع  ف���ي 
تكف���ي، ك�ض���عاٍع يتدّل���ى في ف�ض���اء البارات 
الونات والأر�ضفة، والبيوت الآمنة،  وال�ضّ
والغاليره���ات، محّر�ض���ًة كّل م���ن يراه���ا 
ة على �ضّفاِف  على ابتداع رق�ض���ته الخا�ضّ

هذه الحياة.
 لوح���ة ال�ّض���كير الّثمل بالحياة، لي�ض���ت 
بتن���ّوع  تاأوياته���ا  تتن���ّوع  لوح���ة  مج���ّرد 
روح  ه���ي  ب���ل  /المتلّق���ي  الق���ارئ  ثقاف���ة 
الحي���اة وق���د خرج���ت م���ن لوحٍة وم�ض���ْت 
الخ�ض���رة  يان���ع  ق����سٍّ  م���ن  بقّبع���ة  بينن���ا 
انظروا اإليها تتجّول بفرح، ير�ضَق يقظتنا 
برذاِذ الده�ض���ة، هل ثّمة من يرى وي�ضمع 
ويت���ذّوق وي�ض���ّم؟ من ف�ض���لكم ل توؤّطروا 
الّلوحة/ الّن����سّ بالبادة والنغاق فهي 
اأنت���م وقد عّر�س اليا�ض���مين على �ض���رفات 
اأرواحك���م، ه���ي اأنت���م، وقد تع���ّرت اأفكاركم 
اإل���ى  حّوا�ض���كم  وتوّثب���ت  �ض���خامها  م���ن 
اأق�ض���ى انتباهتها، لتقطَف عرائ�س الّتيه. 
تعالوا، اأّيها الع�ّض���اق لن�ضرب نخب الحياة 
»اليوم خمر وغداً اأمر«، لن�ضرب معاً نخب 
الكلم���ة /الّلون، اأّيها الّراق�ض���ون الّثملون 

بحّب الحياة، ثّمة الكثير مّما يجمعنا.
»زورب���ا« ي���ا �ض���ديقي الجمي���ل الحالم، 
الّرق����س،  ع���ن  تتوّق���ف  ل  ف�ض���لَك،  م���ن 
فالّلوح���ة ل���م تكتم���ل، والكاأ����س ل���ن تفرَغ 

اأبداً.

في القراءة وانتباهة الّلون
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يب���دو ل���ي اأن مرثي���ة مال���ك ب���ن الري���ب 
نف�ض���ه وجدت �ض���دى في غير ما �ضاعر في 
الع�ضر الحديث، فقد رثى محمود دروي�س 
نف�ضه في الق�ض���يدة /الديوان الذي يحمل 
عن���وان »ف���ي ح�ض���رة الغي���اب«، وا�ضتح�ض���ر 

منذ البدء بيت مالك بن الريب:
يقولون: ل تبعد وهم يدفنونني

واأين مكان البعد اإل مكانيا
وتظهر النظرة الفاح�ضة اأن عبد المعين 
الملوحي ُيعدُّ – فيما اأعلم – اأحد ال�ضعراء 
البارزي���ن الذين رثوا اأنف�ض���هم في الع�ض���ر 
الحدي���ث، فق���د ن�ض���رت ل���ه مجل���ة الثقاف���ة 
))مدح���ة  الأدي���ب  ل�ض���احبها  الدم�ض���قية 
عكا�س(( في عددها الخا�س باأدباء حم�س، 
ال�ض���ادر �ض���نة 1983، ق�ض���يدة طويلة تحمل 

عنوان ))عبد المعين مّلوحي يرثي نف�ضه((. 
�ض���ّدر الملوح���ي ق�ض���يدته باإه���داء يقول فيه: »اإل���ى مالك بن 

يب« الذي رثى نف�ضه وهو يموت بق�ضيدته الع�ضماء:  الرَّ
األ ليت �ضعري هل اأبيتنَّ ليلًة

بجنب الغ�ضا اأزجي القا�س الّنواجيا  
اأ�ضار المّلوحي في المقّدمة التي وّطاأ بها للق�ضيدة كاملة اإلى 
تاقي���ه واب���َن الّريب في الأمان���ي الخادعة التي اأ�ض���ّلت كليهما، 
وم���ا قب�ض���ا اإّل عل���ى �ض���راب خ���ادع. فابن الّري���ب تمّن���ى اأن يبيت 
ليلة بجنب الغ�ض���ا يزج���ي القا�س الّنواج���ي، وتمّنى الملوحي 
اأن يبيت في حم�س ليلة واحدة ي�ض���بح فيها في عا�ض���يها ويلقى 
لدات���ه، ولكنه���ا اأ�ض���غاث اأح���اٍم م�ض���ّلة، و�ض���راب يت���راءى لركب 
ها، فاإذا جاوؤوه لم يقب�ضوا اإل على  اأبناء الحياة الملفوحين بحرِّ

�ضراب خادع يزيد في اللوبان والعط�س: 
تمنّيَت يابن الّريب لو بتَّ ليلًة

)بجنب الغ�ضا ُتزجي القا�س النواجيا(  
واأمنيتي لو بّت في حم�س ليلًة

فاأ�ضبَح في العا�ضي واألقى لداتيا   
كانا تهاوى حلمه، لم تر الغ�ضا

ول اأنا في الميما�س اأُْلقي رحاليا   
فاإذا كان ابن الّريب قد حال قرب وفاته دون زيارة الغ�ضا، فاإّن 
دافع المّلوحّي دافع ذاتي يجعله يفّت�س �ضعره كله فاإذا به يطفح 

بمراثي ِلداته، فالأَولى به اأن يرثِي نف�ضه قبل اأن يلحق بهم:
اإذا كان �ضعري، كلُّ �ضعري مراثيا

فما لي بنف�ضي ل اأعّد رثائيا؟   
ونف�ضي اأَْولى اأن تكون ق�ضيدًة

ت�ضيُل قوافيها َن�ضاوى دواميا   
ولك���ّن الفارق بي���ن رثاء ابن الّريب نف�ض���ه ورث���اء الملوحي اأّن 
الأّول فا�ض���ت قريحته باأبيات ق�ض���يدته وهو يح�ّس اأّنه قد و�ضع 
قدمي���ه على َمْدرج���ة النهاية المحتومة، على حين اإّن المّلوحي 
الواع���ي بالف���رق بين���ه وبي���ن ابن الّري���ب، ذلك اأّنه م���ا زال يح�س 

بدمائه المّوارة توؤّز في عروقه: 
واأق�ضى الماآ�ضي اأنني بتُّ راثياً

حياتي، وما زالْت تموُر دمائيا   
فالح���الن مختلفت���ان، فهذه ت�ض���عر بدنو الأجل، وه���ذه تتاأبى 

على ذلك، وتقّر بالحيوية والن�ضاط.
انتق���ل المّلوح���ي اإلى ق�ض���مة حيات���ه مرحلًة مرحل���ة، ليعر�س 
فيه���ا اإنجازات���ه ف���ي كل مرحل���ة، فلل�ض���باب مجاني���ه ومجالي���ه، 
وللكهولة ميادينها وم�ض���اراتها، ولل�ض���يخوخة انطفاء م�ضاعرها 
واأحا�ضي�ض���ها، ولك���ّن المرحل���ة الأخيرة عند المّلوح���ي ل تفترق 
ع���ن المرحل���ة الأولى، فالحياة اأثي���رة لديه، يحب�ض���ها ولو كانت 
في كوخ من الق�س، فيكفيه اأن ي�ض���تطيع �ض���وغ اأحا�ضي�ض���ه و�ضدو 
ق�ض���ائده، كاره الم���وت ول���و كان في حاوة ال�ض���هد، اإنه يحّب اأن 
يبق���ى م�ض���دوداً اإل���ى جن���ون ال�ض���باب ولكّن حكمة ال�ض���يخ و�ض���مّو 

عقله ل يفارقانه:
وقالوا: �َضِئْمُت الَعْي�س. ُقْلُت اأحّبه

ولو كان في كوخ من الق�سِّ ثاويا   
اأ�ضوُغ اأحا�ضي�ضي واأ�ضدو ق�ضائدي

واأقراأ في �ضوء النجوم كتابيا   
اب مرًة اأُحب حياتي، وهي كال�ضَّ

واأكره موتي، وهو كال�ضهد حاليا   
جنوني اأ�ضيٌل ل اأُريد فراَقه

وَعْقلي اأَ�ضيٌل ل يريُد ِفراقيا   

اب���ن  الملوح���ة ومرثّي���ة  تلتق���ي مرثّي���ة 
منه���ا:  الأم���ور،  م���ن  جمل���ة  ف���ي  الّري���ب 
المو�ض���وع، والبني���ة الإيقاعّي���ة، والثنائية، 

وال�ضردّية. 
فالمو�ض���وع واحد في الق�ضيدتين، وهو 
رثاء كلٍّ منهما نف�ض���ه قبيل موته، ولكنهما 
مختلفت���ان في الحال النف�ض���ية التي كانت 
اب���ن  فق�ض���يدة  منهم���ا،  ق�ض���يدة  كل  وراء 
الري���ب نفث���ة م�ض���دور تحي���ط ب���ه مخالب 
المنّية، فه���و واٍع وعي الميئو�س من حاله، 
اأو هي �ض���حوة الموت. وق�ضيدة ابن الّريب 
وه���ي  الم�ض���بوبه  العاطف���ة  تل���ك  وّلدته���ا 
ولي���دة الوعي بالموت، وق�ض���يدة المّلوحي 
ولدها الوعي بالحياة و�ض���ّتان ما بين وعي 

الموت ووعي الحياة!
 والق�ضيدتان تتكئان على ال�ضرّدية التي ُينا�ضبها البحر الذي 
نظمت عليها كلتاهما، فالق�ض���يدتان ت�ض���كان معر�ض���ين لحياة 

كل منهما. 
 واأ�ض���هم ا�ض���تعمال الزمن الما�ض���ي في تحقيق هذه ال�ض���ردية 
وا�ضحة كل الو�ضوح، �ضواء با�ضتعمال بنية الما�ضي الحقيقي اأم 
بنية الم�ض���ارع المتجه زمنياً اإلى الما�ض���ي بتق���ّدم )لم( النافية 

عليه:
ر�ضفت �ضبابي قطرة بعد قطرٍة

و�ضبت فلم يعتب علي �ضبابيا   
وردت الثغور الظامئات مناهًا

وطفت ال�ضدور الناهدات مجانيا   
ولم ين�ضني لهو الحياة م�ضاغلي

ولم ين�ِضني جد الحياة الماهيا   
وتلتق���ي الق�ض���يدتان ف���ي الثنائي���ة، بال�ض���يء ونقي�ض���ه، فاب���ن 
الري���ب م���ات غريب���اً والملوح���ي م���ات غريباً ع���ن مهوى ف���وؤاده، 

يقول المّلوحي: 
توّلى �ضبابي م�ضرق الوجه زاهيا

واأقبل �ضيبي كالح الوجه كابيا   
اإن���ه بيت يقف في���ه كل جزء قبالة جزء، فاإقبال ال�ض���يب باإزائه 
انح�ض���ار ال�ض���باب وتوليه، ووجه ال�ضباب م�ض���رق، ووجه الم�ضيب 

كالح، ووجه ال�ضباب زاٍه ووجه الم�ضيب كاٍب. 
وال�ض���اعر الذي كان يزحف خلف الملذات ويجمح وراءها قعد 

به الداء فعافت نف�ضه تلك الملذات: 
ركبُت المعا�ضي موجة ثّم موجًة

واأقعدني دائي فعفت المعا�ضيا   
 وُنِظَم���ْت كلتا الق�ض���يدتين عل���ى البحر الطوي���ل، وهو البحر 
ل  ل لل�ضرديَّة التي عر�ضنا لها في الق�ضيدتين، وقد تو�ضَّ المتحمِّ
���ل ابن الريب بعدد من التقنيَّات القائمة على  المّلوحي كما تو�ضَّ
التكرار الملفوظ والملحوظ، والمطابقة بين ال�ض���يء ونقي�ضه، 

ومن ذلك: 
الظامئان مناهًا // الناهدات مجانيا، زاهيا...

وتو�ّض���ل كذل���ك باأن���واع م���ن الموؤث���رات ذات البع���د ال�ض���وتي 
كالجنا�س باأنواعه وهي كثيرة في اأبيات الق�ضيدة، كقوله:

اإذا كان �ضعري كل �ضعري مراثيا
فما لي بنف�ضي ل اأعد رثائيا   

واإذا كان���ت الق�ض���يدة المّلوحي���ة تتنا����س وق�ض���يدة ابن الريب 
اإيقاعاً ووزناً فاإنها تتنا�س معها ومع غيرها من مخزون ال�ضاعر 

فكراً وتركيباً، فقوله: 
وقالوا: �ضئمت العي�س، قلت اأحّبه

ولو كنت في كوخ من الق�س ثاويا   
ينظر في �ضطره الأول اإلى قول زهير بن اأبي �ُضْلمى في قوله:

�ضئمت تكاليف الحياة ومن يع�س
ثمانين َحْوًل ل اأبالك ي�ضاأِم   

كل  ف���ي  الق�ض���يدتان  اتفق���ت  فق���د  القاف���وي  التنا����سُّ  واأّم���ا 
���ناد، والتوجي���ه ون���درت الأح���رف  م���ن القافي���ة، وال���روي، وال�ضِّ
���ت  المقلقل���ة الت���ي ج���اءت دخي���ًا كاأح���رف الجي���م والق���اف وعمَّ
الأحرف الرقيقة الهام�ض���ة. وندرت �ض���يغ التمني، وال�ض���تفتاح، 
والعترا����س، تلك الأ�ض���اليب التي اأ�ض���همت اإ�ض���هاماً وا�ض���حاً في 
اإ�ض���اعة ج���و الفاجعة عند اب���ن الريب، فكانت ق�ض���يدة المّلوحي 
مغرق���ة في التقريرية المف�ض���ية اإلى الب���رود الفني المعبِّر عن 

البرود العاطفي.

عبد المعين الملوحي يرثي نفسه
)مقاربات البنية الفكرية واألسلوبية(

  كتب: نذير جعفر  كتب:  د. وليد السراقبي

يتن���اول كت���اب »مقاربات نقدي���ة في ال�ض���عر والرواية« ال�ض���ادر عن دار 
�ض���ين /دم�ض���ق 2019م لموؤلفه اإياد مر�ض���د ثاث تجارب �ضعرية متباينة 
ف���ي مو�ض���وعاتها وتقنياته���ا وم�ض���توى ح�ض���ورها وتلّقيه���ا في الم�ض���هد 
ال�ض���عري ال�ض���وري والعربي، ولي�س ثمة م�ض���ّوغ يجمع بينها �ض���وى روؤية 
الموؤل���ف النقدية لل�ض���عر ومفهومه وبنيته ووظيفته وا�ض���تغاله النقدي 
التطبيقي عليها، على حين انفرد الكتاب بدرا�ض���ة واحدة عن الزمن في 

الرواية، وجاءت هذه الدرا�ضات تحت العناوين الآتية: 
1 ����� البع���د الإن�ض���اني ف���ي مجموع���ة: »لأقم���ار الوق���ت« لعب���د الكري���م 
الناع���م2 ��� يو�ض���ف الم�ض���مار والنتم���اء القوم���ي3 ����� العاقة بين ال�ض���كل 
والم�ض���مون في ق�ض���يدة نزار قباني.4 ���� الزمن الروائي في رواية )األف 

ليلة وليلتان( لهاني الراهب.
يب���داأ الموؤلف درا�ض���ته عن البعد الإن�ض���اني في دي���وان »لأقمار الوقت« 
لل�ض���اعر عبد الكريم الناعم بت�ض���دير لماياكوف�ض���كي عن وظيفة ال�ضعر 

يقول فيه: )لل�ضعر وظيفة واحدة هي الدفاع عن اإن�ضانية الإن�ضان في هذا العالم(.
ث���م ُيتبُع���ه باقتبا����س م���ن كت���اب جميل �ض���ليبا: »اتجاه���ات النق���د الحديث ف���ي �ض���ورية 1969« عن مفهوم ال�ض���عر 
ووظيفته يرى فيه اأن ال�ضعر تخّيل واإدراك، التخّيل يحيل على الوهم الجميل، والإدراك يحيل على الواقع والح�س، 

وال�ضعر بو�ضفه مو�ضوعاً ومعالجة فنّية ل يمكن الف�ضل بينهما.
 ث���م يمّه���د الموؤلف لدرا�ض���ة ديوان )لأقم���ار الوقت( بتاأكيده اأن الدمار النف�ض���ي الذي اأحدثته الحرب اأق�ض���ى من 
الدمار العمراني ول �ضيما في حم�س مدينة ال�ضاعر عبد الكريم الناعم، م�ضيراً اإلى اأن الم�ضتهدف في هذه الحرب 

هو الإن�ضان ال�ضوري ما�ضياً وحا�ضراً وم�ضتقبًا.
 ويرى اأن مجموعة »لأقمار الوقت« جاءت بمنزلة الوثيقة الأدبية لما حدث في مدينة ال�ضاعر الذي يفتتح ديوان 

الحزن الإن�ضاني بق�ضيدة تحت عنوان: »ا�ضمه ح�ضن« توثق ل�ضت�ضهاد طبيب من عائلة كادحة؟
 ويتوقف الموؤلف عند الم�ضامين الرئي�ضة التي تناولتها المجموعة ويراها تتمثل في �ضتة مو�ضوعات هي:

1 ����� و�ض���ف القت���ل والإره���اب والعت���داء عل���ى المواطنين الأبري���اء عبر ت�ض���وير الم�ض���اهد المرعبة الت���ي ارتكبها 
���ع الواقع  الإرهابي���ون بح���ق المواطني���ن، وال�ض���اعر ل يذه���ب ف���ي ذل���ك لكتابة تقاري���ر اإخبارية عما ح���دث بل ُيْخ�ضِ
المري���ر لمعالج���ة فني���ة رابط���اً بين البعدين: الإن�ض���اني والوطن���ي. وعبر التوقف عن���د عدد من الق�ض���ائد في هذا 
المو�ض���وع يخل����س الموؤل���ف اإل���ى اأن وظيفة ال�ض���عر عند عب���د الكري���م الناعم تام����س الأرقى في الوعي الإن�ض���اني 
)ق�ض���ايا الإن�ض���ان والوطن( فال�ض���عر على حد تعبيره: »لي�س �ضنعة فنية نبهر بها القراء، ولي�س تحفة لغوية تغري 

الأ�ضماع، اإنه التحام مع ق�ضايا الإن�ضان وهمومه«.
2 ��� تعرية الإرهابيين من الغرباء والماأجورين وتبيان حقيقتهم 3 ��� التركيز على البعد الإن�ضاني فيما يحدث على 
الأر�س وت�ض���وير الآثار النف�ض���ية والجتماعية التي تتركها ويات الحروب.4 ��� و�ض���ف حالة انعدام الأمان وفقدان 
التوا�ضل الجتماعي والإن�ضاني. 5� عدم القدرة على كتابة ال�ضعر فالحرب لي�ضت دماراً وقتًا ودماء فح�ضب بل اإنها 
ُتحيل الخ�ضب اإلى خواء وُتحيل ما بين الكلمة ومبدعها. 6 � الثقة بالم�ضتقبل على الرغم من حجم ال�ضيق وات�ضاع 

رقعة الظام واإيمان ال�ضاعر بتجاوز الأزمة مهما بلغت من ب�ضاعات واآلم.
 اإن نبالة الم�ض���اعر والق�ض���ايا الإن�ضانية التي تتفاعل معها ل تكفي وحدها في تقديري لو�ضع التجربة ال�ضعرية 
مو�ض���عها الذي ت�ض���تحقه ما لم تتناول الدرا�ض���ة النقدية جماليات اأ�ضلوب ال�ض���اعر وخ�ضو�ضية تعبيره الفنّي الذي 
ُيحّدد التخوم بينه وبين تجارب ال�ضعراء الذين تناولوا المو�ضوعات ال�ضابقة نف�ضها. ويحفل ديوان »لأقمار الوقت« 

بق�ضائد ت�ضتدعي وقفة عند فنية التعبير ال�ضعري فيها وخ�ضو�ضيته في تجربة ال�ضاعر عبد الكريم الناعم. 
 وج���اءت الدرا�ض���ة الثاني���ة بعن���وان يو�ض���ف الم�ض���مار والنتم���اء القوم���ي وهي تب���داأ بالتعري���ف بال�ض���اعر اللبناني 
المهجري يو�ضف الم�ضمار الذي يعي�س في المهجر ج�ضداً ويعي�س فيه الوطن روحاً وجوهراً، ويتوقف الموؤلف عند 
روؤية الم�ض���مار لل�ض���عر وظيفًة وغايًة وتعريفاً، ثم يعر�س المحاور الرئي�ض���ة التي تمحور حولها �ضعره والتي يمكن 
تحديده���ا بم���ا ياأت���ي: 1 � اللتزام العقائدي لل�ض���اعر 2 �� اللتزام بق�ض���ايا وطنه واأمته 3 �� اللت���زام بالقيم والأخاق 

والعقل. 
 ويختم الموؤلف درا�ضته باآراء قيلت في تجربة يو�ضف الم�ضمار ال�ضعرية ترى اأنه اتخذ من ال�ضعر منبراً �ضيا�ضياً 
واأحيان���اً منب���راً للوع���ظ الجتماع���ي والأخاقي، وهذا يتق���دم على معالم ال�ض���عر الأخرى اأحياناً كثي���رة عنده، من 
حيث اإنه ��� اأي ال�ضعر ��� ر�ضم للعالم بلغة جمالية خاقة مرتكزة على ال�ضور والإيحاء وح�ضن ال�ضبك بين المفردات 

وتاآلفها مع العبارات الم�ضكّلة للن�س الإبداعي، والتناغم بين ال�ضكل والم�ضمون.
 اأّما الدرا�ض���ة الثالثة فتتوقف عند العاقة بين ال�ض���كل والم�ض���مون في ق�ض���يدة نزار قباني، ممّهدة لذلك باآراء 
عدة في هذه الم�ضاألة منها: اإن النظر اإلى ال�ضكل بحد ذاته اأو اإلى الم�ضمون بحدِّ ذاته، قتل لاأثر الفني، فاإذا كان 
علم جمال الم�ض���مون بحد ذاته يقّو�س الق�ض���يدة اإذ يعّريها من ال�ض���كل، فاإن علم جمال ال�ض���كل بحد ذاته، يعدمها، 
اإذ يردها اإلى هيكل فارغ. ومن هنا حاول نزار طوال م�ض���يرته ال�ض���عرية التوفيق بين �ض���عرية الموقف و�ضعرية اللغة 
و�ض���عرية الم�ض���هد وق���د اأخذت �ض���عرية الموق���ف عمقها الحقيقي بعد هزيم���ة حزيران 1967 متكئ���ة على توجه نزار 
نحو معالجة الق�ض���ايا ال�ضيا�ض���ية ب�ضعره مبا�ضرة وركوب موجة الغ�ضب وامتطاء �ضهوة الرف�س كتعبير عن ر�ضوخ 

�ضعرية الموقف.
ويخل����س الموؤل���ف اإلى اأن �ض���عرية الموقف في ق�ض���ائد نزار المتاأخرة ول �ض���يما القومية منها، ه���ي الأبرز، بينما 

�ضعرية الم�ضهد و�ضعرية اللغة وقعتا في مطب الآلية اأو النمطية في بع�س اإبداعاته المتاأخرة.
 وتاأت���ي الدرا�ض���ة الرابع���ة والأخيرة في هذا الكتاب بعن���وان: الزمن الروائي في رواية )األ���ف ليلة وليلتان( لهاني 
الراه���ب متحدث���ة ع���ن اأهمية الزمن الروائ���ي وتقنياته والتمف�ض���ات الزمني���ة الكبرى في الرواي���ة التي يحددها 

بزمن الخطاب وزمن الق�س وزمن الّن�س.

إياد مرشد ومقارباته النقدية في 
الشعر والرواية
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قراءات

حدثني حجر الر�ضيف قال: 
فت���ح ج�ض���د الحكاية الكتاب على اآخر ا�ضت�ض���ام لل�ض���فحات؛ قب���ل اأن يتاأّهب 
ذل���ك الهواء ليداعب كل �ض���طر فيها، وليدلق عليها �ض���يوًل م���ن اأحباره؛ حين 

يخترق تفا�ضيل موته القادم..
عين���ا الحكاية مغم�ض���تان والعينان الباقيتان؛ متحفّزت���ان كل�ّس يبحث عن 
ممرات الدخول والهروب؛ كانتا كعيني ال�ضارف مفتوحة على حكايات العناق 

ومو�ضيقا التاأّوهات..
متعب���اً و�ض���ل هن���اك؛ بتثاق���ٍل كان ينتزُع خطوات���ه من قدمي���ه المتوّحدتين 
مع اأ�ض���فلت الطريق، ال�ض���وارع بائ�ضة حزينة، ال�ضم�س لم تاأِت اليوم، البرد يلفُّ 
الأر�ض���فة، الثي���اب تم�ض���ي جيئ���ة وذهاب���اً، اإيقاع الوج���ع يعلو متدرج���ا كاأغنية 

فاحة تقف على راأ�س الحقل، وبيدها منجل من ذكريات..!
األقى روحه المتعبة على تلك الخ�ضبات المتوازية تحت ذلك الغ�ضن العاري 
هناك؛ اأخرج اأول �ض���يكارة مع اأول ن�ض���مة برد فو�ض���وية عابرة.. كانت الأ�ض���جار 
المنحوت���ة الت���ي تنظر اإليه وهو جال�س على الفراغ، ت�ض���خر م���ن وحدته؛ اأخذ 
نف�ض���اً جديداً من ال�ض���يكارة ال�ضاد�ض���ة اإل ربع.. ونظر اإلى يمينه فجاأة، تراءى 
له اأن ثمة �ض���وتاً يناديه.. كان ذلك ال�ض���وت يقول له تلك ال�ض���جرة النبيذية، 
حزينة هذا اليوم.. ترك حقيبته الزرقاء وم�ضى اأمتاراً فوق تلك ال�ضجرة؛ هل 
حقا اأنت حزينة؟ �ض���األها.. انتف�ض���ت الأغ�ض���ان العارية، �ض���رخت بوجهه، وهي 
تر�ض���قه بقط���رات م���ن دموٍع اإلهي���ٍة؛ حملتها الغيم���ات التي كانت فوق ر�ض���يف 
الكه���ف من���ذ م���دة؛ وجاءت به���ا هنا.. بل���ل ذلك الم���اء وجهه حين قف���ل عائداً 

لحقيبته الزرقاء..
اأم�ض���ك به���ا ودفعه���ا و�ض���ادًة؛ اإل���ى حي���ث ت���راءى ل���ه طيفه���ا.. حم���ل قدمي���ه 
المتعبتين من ق�ض����س ال�ضوارع والأزقة، وو�ضعهما على يمين دخان ال�ضيكارة 

العا�ضرة، ومن ثم األقى براأ�ضه على الحقيبة تحت ذلك الغ�ضن العاري..
كان ثم���ة قط���رات ت�ض���يل من عل���ى وجنتيه يميناً و�ض���ماًل، حين �ض���اهد فوق 
راأ�ضه خيطاً زهرياً مربوطاً اإلى ذلك الغ�ضن العاري؛ كان يتطاول �ضيئاً ف�ضيئاً، 

وهو يرق�س فوق وجهه..
اأغم����س ما تبّقى من فتحات ال�ض���وء بين جفنيه عل���ى ذلك الخيط الطائر، 
حي���ن تاأك���د اأن �ض���يئاً كان يت�ض���ّرُب من���ه بب���طء �ض���ديد، �ض���عر بخ���دٍر ف���ي طرفه 
الأي�ض���ر.. وقعت ال�ض���يكارة الم�ض���تعلة تح���ت المقعد، لم يكن قد اأخ���ذ منها اإل 
�ضحبتين بالعدد.. ما هذا الثقل الذي ي�ضعر به على �ضدره؛ قال عنه ذات يوم 
اإنه ي�ض���به قا�ض���يون؛ لكنه لم يعد يدرك �ض���يئاً بعد ذلك.. كان �ض���وءاً اأبي�س لم 
يعرف مثله من قبل.. ون�ضمة باردة تمر على الوجنتين المتحّممتين بنهرين 
من ماء بارد مالٍح، نبعاً من محجري عينيه.. بينما �ض���يٌء �ض���فيٌف مربوٌط اإلى 
طرف ذلك الخيط الزهرّي ُمْنَتٍه على الغ�ضن العاري؛ قبل اأن يقول ما اأجمل 

الموت بك يا خيط ال�ضال..

اأجل�س وحيداً في �ض���رفة منزلي ال�ض���غيرة بل ال�ض���يقة اأجل�س وحيداً ل يوؤن�س وحدتي غير �ضريكة العمر التي ت�ضعر باأوجاع 
العم���ر المتق���دم مثل���ي فه���ي ت�ض���كو اأكثر مم���ا توؤن�س نجل�س وحيدي���ن في ليلة �ض���يفية من �ض���هر اآب )اللهاب( كما كان ي�ض���فه 
اأجدادنا نجل�س وحيدين نلتم�س نعومة هواء ليالي ال�ضيف التي افتقدناها مثلما افتقدنا الكثير الكثير مما كنا نعرف ونحب 
و�ض���رفة منزلن���ا تط���ل من بعيد على الطريق الخارج من مدينتي حلب باتج���اه الجنوب، على يميني وخلفي تقع المدينة التي 
كانت وكانت، واأ�ضبحت واأ�ضبحت غير التي كانت، �ضيارات كثيرة األمح اأ�ضواءها تاأتي �ضعيفة ثم ت�ضع وهي تقترب لتغيب بين 
ثنايا المدينة ومنعطفاتها، و�ضيارات ت�ضع خارجة من المدينة ت�ضع اأ�ضواءها ثم تخف وتغيب، تماماً مثلما يظهر بع�س الب�ضر 

ثم يغيبون، قادمين وراحلين. 
اأجل�س وحيداً ف�ض���ريكتي ل تطيل الجلو�س في ال�ض���رفة، تبحث عن جل�ض���ة مريحة ربما تخفف اأوجاع مفا�ض���لها التي تعبت 
من حمل متاعبها اأجل�س وحيداً اأ�ض���كو الوحدة والغربة م�ض���تذكراً اأياماً كنت اأ�ض���كو فيها �ض���يق الوقت اأهل واأقارب واأ�ض���دقاء، 
اأ�ض���دقاء اأعزاء بخا�ض���ة، اأ�ض���دقاء اأعزاء كانوا يملوؤون حياتي ووقتي، اأ�ض���دقاء اأعزاء اآن�س اإليهم وياأن�ض���ون اإلي تم�ض���ي �ضاعات 
ندفع بها تعب العمل باأحاديث �ضتى تن�ضينا متاعبنا وتعيد اإلى نفو�ضنا حب الحياة والعمل وجوه عزيزة غابت اأو بعدت، اأبعدتها 
هذه ال�ض���نون العجاف وجوه غابت حين و�ض���لت نهاية طريقها، وجوه ق�ض���وة العي�س وعتمة الليالي التي طالت، وبرودة ال�ضتاء 

وحّر ال�ضيف. 

وجوه غابت اأ�ضتح�ضرها من �ضفحات الذاكرة، اأ�ضعى لأراها با�ضمة كما كانت فا اأ�ضتطيع. 
وج���وه اأراه���ا حزينة رغم ابت�ض���امتها، ابت�ض���امات باهتة اأراها ف���ي مخيلتي، اأو تطّل اأحياناً علي من �ضا�ض���ة هاتفي النقال وهي 
ت�ضلم وت�ضاأل عن الحال والأحوال وتقول مجيبة عن اأ�ضئلتي مردًة كاأنما اتفقوا عليها “نحن بخير والحمد هلل على كل �ضيء” 

فاأفهم اأنها لي�ضت بخير كما كانت حين كنا.
اأجل�س في �ض���رفة منزلي ال�ض���يقة اأطّل على عتمة ليلتي ال�ض���يفية وقد غاب قمرها وغابت ن�ض���مات هوائها اللطيفة اأجل�س 
وحيداً،غريباً بعدما رحل اأكثر الأ�ض���دقاء رحلتهم الأخيرة مخلفين ح�ض���رات واأ�ض���ى اأ�ض���دقاء اأ�ض���ترجع �ض���ورهم من مخيلتي 
المتعب���ة فاأ�ض���عر ب�ض���يق وثق���ل الأيام التي اأمّر بها وقد زادها ثقًا حّر ال�ض���يف هذا الحّر اللهاب وح���ر الباء والغاء والنا�س 
المتعب���ون اأ�ض���كو الزم���ان والمكان ول ذنب للزمان والمكان ول ذنب للزمان والمكان واأ�ض���تذكر ق���وًل للكاتب هانز اأندر�س كتبه 
في ق�ض���ة لاأطفال وغير الأطفال منذ �ض���نوات بعيدة بعيدة والق�ض���ة تقول بب�ض���اطة �ض���ديدة: �ضمعت �ض���جرة كبيرة في الغابة 
�ض���جرة �ض���غيرة تبكي ف�ض���األتها: لماذا تبكين يا اأختاه؟ فردت: لقد راأيت ن�ضلة فاأ�س في الغابة، يا ويلنا منها �ضتقطعنا جميعاً، 

لهذا اأبكي.
قالت ال�ضجرة الكبيرة: ل تبكي يا اأختاه، اإذا لم ت�ضبح اإحدانا يداً للن�ضلة فهي لن ت�ضتطيع قطع �ضيء.

اليوم قال 

خاطرة 

 كتب:  سمير عدنان المطرود

 كتب: عبدو محمد

 كتب: د. سليم بركات

يع���ود مفه���وم البراغماتية )المذه���ب العملي، اأو فل�ض���فة الذرائع( اإلى فل�ض���فة 
هيراقليط����س في ع�ض���ر ما قب���ل �ض���قراط 535-410 ق.م وفكرته المت�ض���منة )اأن 
ل �ض���يء ثاب���ت والحقائ���ق تتغي���ر، والحقائق المطلقة لي�ض���ت موج���ودة على اأر�س 
الواق���ع، وكل �ض���يء ف���ي �ض���يرورة( وكلم���ة pragma اليوناني���ة تعن���ي ق�ض���ية، 
)فع���ل وممار�ض���ة( كم���ا تعن���ي اأن معي���ار تقيي���م الأف���كار يك���ون بالنتائ���ج العملي���ة 
ومدى ال�ضتفادة منها، اإنها ل تولي المبادئ اأو العقائد اأي اهتمام، واإنما الخبرة 
والعمل، وهي في ال�ضيا�ضة �ضعّي لتحقيق م�ضالح محددة، من خال تعزيز القيم 
الفردي���ة، وتغييب الأخاق، وهي لي�ض���ت كما هو مفهوم اأر�ض���طو )384-344 ق.م( 

لل�ضيا�ضة باأنها �ضناعة الخير العام، بل �ضناعة المنفعة.
ن�ض���اأ ه���ذا المفه���وم وتطور ف���ي اأمريكا ف���ي اأواخر القرن التا�ض���ع ع�ض���ر، واأوائل 
القرن الع�ضرين، باأفكار )�ضارل �ضاندو�س بير�س1839-1914، ووليم جيم�س1842-

1910، وجون ديوي1859- 1952( وغالباً ما تو�ضف ال�ضيا�ضة التي تتبعها الإدارات 
الأمريكي���ة المتعاقب���ة منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا باأنها �ضيا�ض���ة براغماتية 
هدفه���ا المنفع���ة، والتحول بالقيم من مجال العمل الأخاق���ي اإلى مجال العمل 
العقل���ي، تح���ت عنوان لمقولة كتبها بير�س وم�ض���مونها: )كيف نو�ض���ح اأفكارنا؟( 
في عالم الحقيقة، والمعرفة فيه هي نتاج لأفعالنا ولن�ضاطنا القائم على التوجه 

الناجح من خال التجربة والخبرة.
ف���ي ه���ذا الإط���ار تفه���م البراغماتي���ة عل���ى اأنه���ا التعامل م���ع اإ�ض���كاليات الحياة 
بمب���ادئ عملي���ة بدًل من التعامل بمب���ادئ نظرية. وهذا اتجاه فل�ض���في قائم على 
ال�ض���تفادة م���ن خال تكام���ل العل���وم وارتباطاتها، فه���ي بمجملها ت�ض���جع النا�س 
على اأن ي�ض���لكوا الطرق التي تحقق غاياتهم المرغوبة ب�ض���كل اأف�ضل. ومع الوقت 
وتدريجي���اً ت���ّم تجري���د البراغماتية من كونها مذهباً فل�ض���فياً، اإل���ى كونها مذهباً 
�ضيا�ض���ياً، نفعي���اً، انتهازي���اً، تحكم���ه الم�ض���الح الإمبريالي���ة الأنانية وف���ي طليعته 
الولي���ات المتح���دة الأمريكي���ة. ونح���ن ل نبال���غ اإذا قلن���ا اإن غاي���ة البراغماتي���ة 
اليوم هي اأن ت�ض���بح الحقيقة و�ض���يلة ل غاية في ذاتها، ما اأدى اإلى ت�ض���ييق الفكر 

الب�ضري وح�ضره في تقديم الأهواء وال�ضهوات على القيم والأخاق الإن�ضانية.
تج���ّددت براغماتي���ة )بيير����س، وجيم����س، ودي���وي...( ف���ي جيل م���ن المفكرين 
الأمريكيي���ن وف���ي مج���الت مختلفة. تجددت ف���ي اأفكار )كانر����س لوي�س 1883، 
1964 وفي اأفكار )�ض���ارل فورين�س 1901، 1979 ( و)ريت�ض���ارد رورتي 2007-1931( 
بع���د اأن �ض���هدت تراجع���اً وا�ض���حاً ف���ي الولي���ات المتح���دة الأمريكية، حي���ث كانت 
المواجه���ة م���ع الفل�ض���فة التحليلية التي نبعت من دائرة فيينا، وفر�ض���ت نف�ض���ها 
في خم�ض���ينات القرن المن�ض���رم، ولم تبق من البراغماتية �ض���وى م�ض���األة �ضياغة 
اللغة الوا�ضحة، ورف�س الميتافيزيقا. كيف ل والبراغماتية مرفو�ضة في الفكر 
الأوروب���ي عموم���اً ب�ض���بب نفعيته���ا واأداته���ا المبتذل���ة، كي���ف ل و)برتران���د ر�ض���ل 
1872-1970( ي�ض���در الحك���م عليه���ا باأنه���ا حقيق���ة باهتة ب�ض���بب ال���روح التجارية 
الت���ي تعب���ر عنه���ا، وقوقعته���ا الأخاقي���ة، كي���ف ل والغ���رب الليبرالي ب�ض���كل عام 
ي�ض���ع مفه���وم الأيديولوجيا بما تحتوي م���ن قيم ومبادئ قومي���ة، وطنية، دينية 
ف���ي مواجهته���ا، كي���ف ل والبراغمات���ي ل يمل���ك اأي قيم���ة تتناق����س م���ع �ض���لوكه 
وم�ض���الحه ال�ضخ�ض���ية، كي���ف ل والإدارات الأمريكي���ة المتعاقب���ة ق���د اأثبت���ت من 
خال مخططاتها ال�ضيا�ض���ية المعا�ض���رة، اأن ل هّم لها �ض���وى تحقيق م�ض���الحها 

ومن بعدها الطوفان.
هناك ت�ض���ابه بي���ن البراغماتي���ة والميكافيلية من حي���ث اإن البراغماتية قائمة 

على اأولوية العمل على العقائد، والخبرة على المبادئ الثابتة، مبادئ تجعل من 
الأفكار ت�ض���تعير معانيها من نتائجها، وت�ض���تمد مدى �ضّحتها من خال التحقق 
منها، لت�ض���بح الأفكار اأدوات عمل م�ض���لحّية، بينما تركز الميكافيلية وب�ضّدة على 
الهتمام���ات الخا�ض���ة )الغاي���ة تبرر الو�ض���يلة( حي���ث يكون التاع���ب بالآخرين، 
وبا�ض���تغالهم، وخداعه���م... ولم���ا كان���ت الميكافيلي���ة اأ�ض���بق م���ن البراغماتي���ة 
وتع���ود اإل���ى فيل�ض���وف ع�ض���ر النه�ض���ة )نيكول���و ميكافيل���ي 1469-1527( فاإنه���ا 
تجتم���ع والبراغماتي���ة ف���ي �ض���مات الثالوث المظلم الموؤ�ض����س على )ال�ض���تغال، 
والنرج�ض���ية، والعت���ال النف�ض���ي( وال���ذي اأك���ده ميكافيل���ي في كتاب���ه )الأمير(، 
وم�ض���مونه )اأن الحكام الأقوياء يجب اأن يكونوا ق�ض���اة مع رعاياهم ومع اأعدائهم 
ف���ي اآن واح���د، لأن المجد والبقاء م�ض���ّوغان بكل الو�ض���ائل الت�ض���لطية الأخاقية 
وغير الأخاقية، فال�ض���لطة والقوة مت�ض���اويتان، ومن ال�ضروري لأي حاكم ناجح 

اأن ي�ضتخدم ذلك لكي يحافظ على اأمن الدولة و�ضامتها(. 
كما هناك ت�ض���ابه بين النظريات النفعية والبراغماتية ف� )جون �ض���تيورات ميل 
1806-1873( يتبنى قيماً مماثلة، ول �ضيما ما يخ�ّس العاقة بين الفكر والعمل، 
من حيث الدمج بين الحقول التطبيقية مثل )الإدارة العامة، العلوم ال�ضيا�ض���ية، 
درا�ض���ات القي���ادة، منهجية العاقات الدولية، حّل النزاع���ات، منهجية البحث...( 
وغالب���اً م���ا يكون ه���ذا الدمج، من خ���ال المفهوم الوا�ض���ع للديمقراطي���ة، الأمر 
الذي يجعل من الفل�ض���فتين النفعية والبراغماتية تمقت البحث النظري، وتراه 
مجدباً وعقيماً، ول �ض���يما البراغماتية ال�ضيا�ضية الأمريكية ل تنحو بالفكر نحو 
البح���ث ع���ن حقيقة ال�ض���يء وم�ض���دره، واإنما تنظر ف���ي نتيجته وثم���اره، فالعقل 
الأمريكي البراغماتي ل يبلغ غايته اإل اإذا قاد �ضاحبه نحو الفائدة، وهذا بدوره 
يجع���ل م���ن الفكرة المفيدة هي الفك���رة الناجحة، وكل ما يتحقق بالفعل هو حق، 

ول يقا�س �ضدق الق�ضية اإل بنتائجها العملية.
تعّر�ض���ت البراغماتية اإلى مجموعة من النتقادات كونها تفتقر اإلى الن�ض���جام 
الداخل���ي، واإل���ى وج���ود مذه���ب براغمات���ي موح���د، كيف ل وه���ي تناق�س نف�ض���ها 
بنف�ض���ها، حت���ى ف���ي الأف���كار والطروح���ات، كيف ل و)بير����س( يرف����س اأي تجديد 
للبراغماتي���ة، ب���ل يج���د فيه���ا منهجية تدع���و اإلى التخل����س من الأف���كار الفارغة 
والعامة، ومحاولة �ض���ارمة ل�ض���ياغة ق�ضايا قابلة للتحقق، كيف ل والبراغماتية 
عن���د )رورت���ي( لي�ض���ت �ض���وى دع���وة اأ�ض���يلة ل�ض���تعادة حري���ة الفكر مم���ن يّدعون 
اأنه���م بّنائ���ّي الأن�ض���اق والحقيق���ة، كي���ف ل والبراغماتي���ون ل يعترف���ون بوج���ود 
اأنظم���ة ديمقراطية مثالي���ة، لكنهم يتبارون في اأيديولوجي���ة قائمة على الحرية 
المطلق���ة، ومعادي���ة لاأيديولوجي���ات ال�ض���مولية وفي طليعته���ا الأيديولوجيتان 

الدينية والمارك�ضية. 
بقي اأن نقول اإن فل�ض���فة البراغماتية هي الملهمة للنظام الراأ�ضمالي المعا�ضر 
القائم على مبداأ المناف�ض���ة الحرة الذي تظهر م�ضاوئه عند التطبيق، وت�ضتفحل 
اأخطاره في الممار�ض���ة الااأخاقية، والرتب���اط الوثيق بالحروب، والنحرافات 
ال�ض���لوكية، واأكاد اأج���زم اأن���ه ل���ول اأن تحول���ت البراغماتية النفعي���ة الذرائعية اإلى 
منه���اج عم���ل اأمريك���ي لكل �ضا�ض���ة اأمري���كا وزعمائه���ا وبناته���ا، وم�ض���رعيها... لما 
و�ض���لت اأمري���كا اإل���ى ما و�ض���لت اإلي���ه في ه���ذه المرحلة م���ن تقهق���ر وانهيار على 

م�ضتوى العالم والقادم اأعظم. 

البراغماتية مفهوم وممارسة
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ف���ي زيارت���ي الأولى لمنزل اأبي يو�ض���ف، �ض���عرت براحة 
كبي���رة ف���ور دخول���ي عتبة المن���زل واأن���ا اأرى ابت�ض���امة اأم 
يو�ض���ف واأولدها الذين ت�ضارعوا ل�ضتقبالي، خجلت من 
�ض���دة ترحيبه���م ب���ي وعندما جل�ض���ت في بهو ال�ض���تقبال 
�ض���األت الفتاتي���ن ع���ن درا�ض���تهما فعرفُت اأنهم���ا طالبتان 
جامعيت���ان تدر�ض���ان ف���ي كلي���ة الآداب، اأم���ا يو�ض���ف فق���د 
كان طالب���اً في المعهد المتو�ض���ط للكهرباء، عرفُت هذه 
العائل���ة منذ اأكثر من ع�ض���رة اأعوام ولك���ن لم يكن هناك 
زيارات بيننا رغم اأنهم جيراننا بحكم التزامي بوظيفتي 
ودرا�ض���ة اأولدهم، كنا نكتفي باإلقاء ال�ض���ام على بع�ض���نا 

اأثناء الخروج اأو الدخول لمنزلينا.
كان���ت الدرا�ض���ة ه���ي المحور الأه���م في تب���ادل اأطراف 
العائل���ة  ه���ذه  اهتم���ام  �ض���ّدة  ل���ي  وات�ض���ح  الحدي���ث، 

بالتح�ضيل العلمي.
 ابت�ض���م اأب���و يو�ض���ف قائ���ًا، وه���و ي���رد خ�ض���لة �ض���عره 
البي�ض���اء لل���وراء: لق���د تذك���رت الأي���ام الت���ي ب���داأُت فيها 
بالتدري����س، عندم���ا ت���م تعيين���ي ف���ي اإحدى ق���رى الرقة 
بع���د اأن تخّرجت ف���ي معهد اإعداد المدّر�ض���ين وكان علّي 
اأن اأعمل مدر�ض���اً في الريف لمدة �ض���نتين ث���م اأنتقل اإلى 

مدينتي حم�س.
ف�ضاألته: وكيف كان التدري�س هناك؟ 

ق���ال لن���ا: اأري���د اأن اأخبرك���م اأوًل كي���ف ا�ض���تقبلُت خب���ر 
تعييني في تلك المحافظة.

قلت له: تف�ضل! كلنا اآذان م�ضغية. 
ق���ال: لق���د كن���ت في الع�ض���رين من عم���ري عندما نلت 
�ض���هادة المعه���د وريثم���ا ت���م تعيين���ي كن���ت اأعم���ل اأعماًل 
متع���ددة هن���ا وهن���اك حت���ى اأ�ض���تطيع تلبي���ة م�ض���روفي 

ال�ضخ�ضي وم�ضاعدة والدي في م�ضروف البيت.
كنت اأعمل في ح�ضاد القمح وقلع البطاطا في مو�ضمها 
وقطف اللوز، عملت في كل �ض���يء يخ�س الزراعة، ولكن 
عندم���ا اأخبرن���ي وال���دي اأنه ق���د تم تعيين���ي كمدّر�س في 
الرقة كنت اأقوم ب�ض���ب بيتون عمود في اأحد المنازل في 

القرية وكدت اأ�ضقط من عليه من �ضدة المفاجاأة.
�ضاألت اأبا يو�ضف: وما هذه المفاجاأة؟

تاب���ع وهو يتنهد: فوجئت بتعييني في تلك المحافظة 
فترددُت في الذهاب، وكدت اأن األغي في حياتي مو�ض���وع 
ب���ه  المكّل���ف  الإداري  الأم���ر  حمل���ت  ولكن���ي  التدري����س 
و�ض���افرت ف���ي اليوم التال���ي اإلى مدينة الرق���ة وكنت اأول 
م���رة اأزوره���ا، و�ض���األُت عن موقع القرية الت���ي تم تعييني 
فيها واأنا في كراج المدينة فدّلني اأحدهم على البو�ضطة 
)ميك���رو با�س من الطراز القديم( التي تذهب اإلى تلك 
القرية، وتوّجهت بو�ضاطة تلك البو�ضطة الخا�ضة بنقل 
ال���ركاب اإلى القري���ة المزعومة، وعندما و�ض���لت وجدت 
نف�ضي اأمام �ضبخة وهي بحيرة مائية �ضغيرة تتغذى من 
نهر الفرات، واأنا اأحمل اأمتعتي واأغرا�ضي ل اأعرف كيف 
�ض���اأنتقل لل�ض���ّفة الثانية، فاقترب مني اأحدهم و�ض���األني 
باهتم���ام: هل اأنت المعّلم الجديد؟ قلت مدهو�ض���اً: نعم 
اأنا هو! ولكن ل اأعرف كيف �ضاأنتقل للجهة الأخرى من 
ال�ضبخة فقال: انتظر قليًا و�ضيراك اأحدهم ثم ينقلك.
وفع���ًا، بع���د عدة دقائ���ق راأيت اأحدهم يركب ما ي�ض���به 
الحل���ة المعدني���ة الكبي���رة الت���ي يتم فيها �ض���لق الحنطة 
بكمي���ات كبي���رة بع���د الح�ض���اد، يجّذف بق�ض���يب خ�ض���بي 
وكاأنها مركب حتى و�ض���ل اإليَّ و�ض���األني: هل اأنت المعلم 
الجديد؟ فقلت: نعم اأنا هو، قال لي: اركب معي، مختار 

القرية ينتظرك. 
ل���م اأج���ادل كثي���راً وركب���ت مع���ه وحقيب���ة �ض���فري، رغم 
ا�ض���تغرابي الطريق���ة ف���ي اجتي���از ال�ض���بخة وع���دم وجود 
ق���ارب خا����س لقطعه���ا، فالرق���ة مدين���ة �ض���ورّية كما هي 
مدين���ة حم����س ولك���ن ل وج���ود لعام���ل م�ض���ترك بي���ن 
المدينتي���ن �ض���وى الأر����س واللغ���ة والتاري���خ الم�ض���ترك 

والح�ضارة العظيمة. 
حاول���ت اأن اأ�ض���اعد الرج���ل بالتجذي���ف لكن���ه ق���ال ل���ي 
باللغ���ة البدوي���ة: ل، ل ت�ض���تطيع م�ض���اعدتي فحركت���ك 
ق���د توؤدي اإلى عدم التوازن و�ض���قوطنا في الماء اأرجو اأن 

تبقى ثابتاً، ل تقلق �ضت�ضل بخير.
و�ض���لنا بع���د ع�ض���ر دقائ���ق لأرى جمه���رة م���ن الرج���ال 

يرت���دون الجابي���ات وعلى راأ�ض���هم العق���ال ينتظرونني، 
�ض���عرت ب�ض���عادة عارم���ة وه���م ي�ض���تقبلونني بف���رح ي�ض���به 
ا�ض���تقبال المل���وك ف�ض���ّلمت على المخت���ار وعلى من معه 
وطل���ب من���ي اأن اأرافقه اإلى بيته، فقل���ت بخجٍل: ل داعي 
لأن اأحرجكم �ض���اأجد منزًل اأ�ض���تاأجره في المنطقة فقال 
ل���ي المخت���ار: ل داع���ي لأن ت�ض���تاأجر بيت���اً، فعن���دي بيت 

خا�س لل�ضيوف، تف�ضل.
غمرون���ي بكرمهم ولطفهم في الأي���ام الثاثة الأولى 
قب���ل اأن اأبداأ العمل، كانوا يت�ض���ابقون بتقديم الطعام لي 
والعمل على خدمتي وتوفير الراحة وكنت اأ�ضعر بخجل 
�ضديد منهم لأني حقيقة لم اأعتد هذا الدلل بل تعّلمت 

اأن اأتعب حتى اآكل لقمة عي�ضي.
ق���ال ل���ي المختار: هذه هي قريتنا وه���وؤلء هم اأولدنا 
الذين �ض���يتعلمون منك الق���راءة والكتابة والعلوم ونحن 
�ض���عداء لو�ض���ولك اإلى قريتنا وغداً �ض���يكون اليوم الأول 

في عملك هنا.
الط���اب  واأرى  باك���راً  اأ�ض���تيقظ  وكن���ت  عمل���ي  ب���داأت 
تت�ض���ابق اأمامي اإلى المدر�ض���ة، كم كانوا �ض���عداء بي، كنت 
اأن�ضى نف�ضي في الدر�س واأنا اأ�ضهب في ال�ضرح وكانوا في 
غاي���ة الن�ض���جام معي، فقد كان الأطفال يحملون �ض���غفاً 
كبيراً للتعلم وكانوا يت�ضابقون في الإجابة عن اأي �ضوؤال 
اأطرح���ه عليهم، وعند عودتي، كنت اأرى الرجال تتقاطر 

لحمل بع�س مما اأعدته ن�ضاوؤهم للغداء.
رغ���م ه���ذا الهتم���ام الكبي���ر ل���م اأك���ن حقيق���ًة مرتاحاً 
كثي���راً، فق���د كان رج���ال القري���ة يتجمع���ون يومي���اً ف���ي 
ال�ض���هرة عن���دي ف���ي المكان الذي خ�ض�ض���وه ل���ي، فكانوا 
وعلى ح�ضب لغتهم )يتعللون( عندي يومياً وهذه اإحدى 
عاداتهم وكنت اأ�ض���عر بتعب �ض���ديد في ذلك الوقت لأنني 
كنت اأتعب في مهنتي كثيراً ويجب اأن اأ�ضتيقظ باكراً في 

كل يوم حتى األتحق بالمدر�ضة.
فقل���ت ذات ي���وم للمخت���ار: اأري���د تقديم طل���ب للتربية 
حت���ى يت���م تعيين���ي ف���ي اأي قري���ة تابع���ة لمدينت���ي ف���ي 
حم�س، ابت�ض���م المختار ابت�ضامة ثقة وقال: ل ت�ضتطيع، 
فقبل اأن ت�ض���ل لمدينتك اأنا اأكل���م مدير التربية حتى ل 

يقبلوا بطلبك.
انزعجت كثيراً من ابت�ض���امته بثقة وهو يقول: قل لي 
م���ا �ض���بب عدم ارتياحك هنا؟ نحن �ض���عداء ب���ك فاأولدنا 
ب���دوؤوا يتعلم���ون الق���راءة والكتاب���ة والكثي���ر م���ن العلوم 

والح�ضاب لهذا نحن متم�ضكون بك.
قل���ت ل���ه: ال�ض���بب ه���و اخت���اف عاداتك���م ع���ن عاداتنا 
لي���ًا  عن���دي  الرج���ال  تجم���ع  ه���و  الرئي�ض���ي  وال�ض���بب 
للت�ض���امر واأن���ا حقيقة اأري���د اأن اأرتاح واأق���راأ بع�س الكتب 

ول اأ�ضتطيع اأخذ حريتي في هذه الأجواء. 
قال لي: ل عليك اترك المو�ضوع لي، اأريد منك فقط 
اإن طلبوا منك الدخول لبيوتهم لل�ض���هر معهم اأن تعتذر 
قائًا: �ض���كراً لكم عندي درا�ض���ة، واجل����س خارج غرفتك 
بع�ض���اً من الوقت وافتح كتبك الخا�ض���ة على اأنك تدر�س 
حت���ى يبتع���دوا روي���داً رويداً عن���ك م���ن دون اأن ينزعجوا 
فه���م يحبونك! واإن رحلت ف�ض���تجعل النا�س تتكلم علينا 
وتقول اإننا لم نكرمك واإننا ق�ضرنا معك وهذه ف�ضيحة 

لنا نحن اأهل الرقة.
ابت�ض���مت ل���ه وقلت: واهلل اأنتم اأ�ض���حاب نخ���وة وكرامة 
و�ضهامة واأنا اأحبكم كثيراً ولم اأ�ضعر بغربة بينكم ولكني 
�ض���اأترك ه���ذا المو�ض���وع عليك حت���ى ل اأُح���رج منهم ول 

يحرجون مني. 
وفع���ًا تم م���ا اتفقت عليه م���ع مختار القري���ة وتابعت 
تدري�س اأولد القرية في ذلك العام من دون اأي اإزعاجات. 
�ضكت اأبو يو�ضف وهو يتنهد: ذكريات جميلة لم اأعرف 
في حياتي اأكرم من اأهل الرقة ولن اأن�ض���ى رائحة الخبز 
ال�ض���اخن الت���ي كانت تت�ض���لل لأنف���ي واأنا اأتجه للمدر�ض���ة 

الذي ي�ضلني ن�ضيبي اليومي منه.
و�ض���لت اأم يو�ض���ف وهي تحمل فناجي���ن القهوة قائلة: 

اأهًا بكم جيراننا الأعزاء.

م���ن يراني هن���ا، اأمام ه���ذه الكومة م���ن الحجارة، 
واأن���ا اأتحّدث اإليك، رّبما يق���ول، اإّنني مجنون، ورّبما 
اإذا كان مم���ن يحمل���ون الكراهي���ة ل���ي، م���ع اأنّن���ي ل 
اأك���ره اأح���داً، ف�ض���وف يقت���رح عل���ى المخت���ار والهيئة 
الختياري���ة اأن يتوا�ض���لوا م���ع مخف���ر الناحي���ة ك���ي 

ياأخذوني اإلى الع�ضفورية.
كوم���ة م���ن الحج���ارة، هن���ا ا�ض���مها “قبر �ض���داد”، 
ال���ذي يعرفه الجميع، ولي�س فيه ما يدّل على هوية 
�ض���احبه، فق���د اعت���اد اأه���ل البلدة، م���ن كبار ال�ض���ن، 
الذين يم���ّرون من هنا، اعتادوا اأن يقفوا اأمام القبر 
اأربعة  ليتلوا الفاتحة، ويدعوا ل�”�ض���ّداد” بالرحمة، 

عقود ونّيف واأنت ت�ضتريح هنا.
اأتل���و الفاتح���ة، اأحاول ترتيب الحج���ارة المبعثرة، 

واأفّكر:
 “ه���ل �ض���يكون باإمكاني، ف���ي قادمات ال�ض���نين، اأن 

اأ�ضّيد لك قبراً يليق بك..؟!.”
“العثمان���ي”  ع���ن  ل���ي  الكثي���رة  حكايات���ك 
و”الفرن�ض���ي” ل ت���زال ف���ي ذاكرت���ي، اأرويه���ا للنا�س 
�ض���نين  غرب���ة  بع���د  اأن���ا،  وه���ا  واأحف���ادي،  ولأبنائ���ي 

عديدة، اأعود، اأول �ضيء اأفعله هو زيارتك..!!.
ل يزال النا�س يتناقلون ق�ض�س حياتك وي�ضربون 
المثل في بطولتك، ولعل اأ�ض���رتنا تملك �ضيئاً �ضوى 

الفخر بك. 
حاربت العثماني والفرن�ضي... وكل ما كنت تملكه 

بندقية لم تخذلك يوماً، وكلباً، وقطيع اأغنام. 
 ولع���ّل م���ا كن���ت تروي���ه عّما �ض���اهدته ع���ن جرائم 
المحت���ل العثمان���ي ت�ض���يب ل���ه الول���دان، ول �ض���يما، 
عملي���ة الإع���دام على »الخازوق«، التي كنت ت�ض���فها، 
وتق�ضعر لها الأبدان، والو�ضف كان يرعبنا، وي�ضبب 
لن���ا كوابي����س لكّن���ه يجعلن���ا اأكث���ر ع���داء للم�ض���تعمر 

واأكثر ع�ضقاً لهذه الأر�س.
 ل اأزال اأ�ض���مع �ض���دى كلمات���ك واأن���ت تحدثنا عن 
كلب���ك الذي كان �ض���اهداً على الغدر ب���ك، كان نباحه 
يم���اأ الودي���ان عندم���ا راآه���م يقّيدون���ك وياأخذونك 
م���ع كثيرين اإل���ى الحجاز واليمن، وع���رف الكلب ما 
ال���ذي يج���ب اأن يفعل���ه ف���ي مثل ه���ذه الحال���ة، فقاد 
القطي���ع اإل���ى ال���دار عند المغي���ب، وهو ينب���ح نباحاً 
يثير ال�ض���فقة، لقد اعتاد، كل م�ض���اء، اأن يطلق نباحاً 
ين�ض���ح بالحزن والغ�ض���ب، وجاء يوم افتقد فيه اأهل 
القري���ة »كلب �ض���ّداد«، لع���ّل اأحداً ما �ض���ّوب بندقيته 
عليه، فاأرداه، لأّن القاتل يريد اأن تنتهي ق�ض���ة وفاء 

نادرة لكلب فقد رفيقه.
عرف���ت جدتي اأّن غيابك �ض���يطول، وكانت اأمنيتها 
اأن تزوج���ك وت���رى اأحفادها، لكّنه���ا ماتت قبل ذلك. 
�ض���قَت ذرع���اً بالعثماني���ة، و�ض���اقوا ذرع���اً ب���ك، فاأنت 
جن���دي ف���ي جي�ض���هم، ف���ي اليم���ن، لكن���ك ل���م تطلق 
النار على اأبناء جلدتك، ووجدت الفر�ض���ة �ض���انحة، 
ذات لي���ل مظل���م، فغافل���ت الحر�س، واتجهت �ض���وب 
ال�ض���مال، تم�ضي في الليل، وتختبئ في النهار، وبعد 
اأيام عديدة و�ض���لت اإلى تلك القرية على �ض���فح جبل 
ال�ض���يخ ال�ض���رقي، لم ت�ض���اأ اأن تدخلها، قبل اأن ترتاح 

قليًا. 
كن���ت جائع���اً وظم���اآن ومتعب���اً... وا�ضت�ض���لمت لنوٍم 
عمي���ق في تل���ك الّدغلة، وبعد �ض���اعة اأفقت مذعوراً، 

وثّمة رجل يقف وينادي:
)هيه.. اأنت يا رجل.. اأفق!(

ع���رف اأّنك “فراري”، كما يقول���ون، و”الفراري” 
ه���و الهارب م���ن جي����س العثماني، من �ض���كان الباد 
الت���ي يحتلها العثمانيون، وما اأكثر “الفرارية” وما 

اأكثر القتل تلك الأيام.
الربيع ين�ض���ر �ض���ذاه والوادي يبدو لوحة �ض���احرة، 
والرج���ل اأخذك اإل���ى بيته، بعد اأن ع���رف من اأنت... 
اأجل�ض���ك في �ض���در المنزل في �ض���هرة ح�ضرها كبار 
الق���وم في القرية، هو المخت���ار وهو “الكبير”: في 
“فيق” هذه البلدة ذات الموقع الباذخ في جماله.

عمل���ت عن���ده ل�ض���هر واأكثر، بن���اء على طلب���ه، فقد 

راأى في���ك الح���ّر الأمي���ن، اأعط���اك اأج���راً واف���راً... 
وعندم���ا اأخبرت���ه اأن���ك تريد ا�ض���تئناف رحلت���ك اإلى 
اأهل���ك، �ض���عر بالح���زن مع اأف���راد اأ�ض���رته لأنه���م كما 

قالوا: 
�ضداد”. يا  البيت  اأهل  من  “�ضرت 

لكنك كنت في “ورطة جميلة”، فقد دخلت قلبك 
ابن���ة المخت���ار دون ا�ض���تئذان، تعاهدتم���ا �ض���راً عل���ى 
الوف���اء لحّب م���ن اأول نظرة، جّهزت لك “�ض���عدى” 
ال���زاد، بن���اًء على طل���ب اأبيها، ت�ض���يعك بنظ���رات من 

الحزن والأمل.
اأق���رب  فم���ا  الح���ب..  بفع���ل  الم�ض���افات  تتا�ض���ى 

الجولن اإلى جبال حم�س الغربية.
كلمات المختار، اأبي �ضعدى ل تزال في اأذنيك: 

اأحراراً”. ون�ضير  العثماني..  �ضنهزم  “قريباً 
وح�ضل هذا بعد اأ�ضهر قليلة.

وه���ا ه���ي »�ض���عدى« ت�ض���ير زوجتك، بعدم���ا اأخذت 
ع���دداً م���ن الوجهاء اإلى اأبيها، وافق اأبو �ض���عدى، لأّن 
الّرج���ل يع���رف الّرجل، و�ض���ار لكم اأولد ث���م اأحفاد. 
وه���ا اأنا حفي���دك األقي التحي���ة علي���ك واأرّدد قولك، 

الو�ضية، 
»ل تاأتمن���وا العثماني حتى بعد هزيمته، العثماني 

اأفعى ب�ضبعة اأرواح«
رحم���ك اهلل يا جدي، ح���دث ما حذرتنا منه، فبعد 
ت�ض���عة عق���ود على طردهم من بادن���ا، ها هم جاوؤوا 
معتدي���ن، ومعه���م ذئ���اب م���ن جه���ات الدني���ا الأربع، 
لكنه���م لن يفلحوا، فاأحفاد الذين طردوهم وطردوا 
بعدهم “الفرن�ض���ي” �ض���وف يحمون وطننا ويلقنون 

المعتدين در�ضاً لن ين�ضوه.
المدر�ض���ة  بجان���ب  اأم���ّر  المقب���رة،  م���ن  اأع���ود 

البتدائية اأ�ضمع الأطفال ين�ضدون:
/�ضوريتي يا درب كل ثائر
يا قلعة الأحرار والحرائر

�ضمودك العظيم كالب�ضائر
اأقول كمن يخاطب اأحداً ما:

/ نعم.. نعم.. �ضمودك العظيم كالب�ضائر”
 اأتاب���ع الم�ض���ي بخط���ا قوي���ة، اإل���ى المنزل، و�ض���ط 

القرية.

زيارة إلى جديوتحلو الذكريات
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ي���زدِرَد  اأن  المحم���وُد  �ض���امٌر  ح���اوَل 
ع�ض���اَءُه، ولكنَّ اللقْيَم���اِت كاَنْت تعلُق في 
���ُه بف���ٍم اأْدَرٍد، فنف����س َيدْي���ِه،  حلِق���ِه وكاأنَّ
ُه وهو يبوُح  عاِم بعيداً عّنْ ودفَع طبَق الطَّ

ِه الموؤلِم قائًا: لْنِف�ِضه ب�ضرِّ
�ض���ْيٍء،  كلَّ  التهَم���ْت  عجف���اُء،   �ض���نٌة 
َب���ٌة،  مَغيَّ والمكاف���اآُت  �ض���ْحٌل،  فالراِت���ُب 
والعائلَ���ُة ف���ي ُنُم���وٍّ مت�ض���اِعٍد، وزاَد ف���ي 
ي���ِن ِبلًَّة ه���ذا المولوُد الراِب���ُع الَّذي  الطِّ
دل���َف اإلى الحياِة فْجاأًَة ب���ا موِعٍد وبا 

اإنذاٍر.
تراَجَع �ضامٌر اإلى الوراِء واأ�ضنَد ظهَرُه 
اإلى الجداِر، فاأح�سَّ ببروَدِتِه ت�ضري في 
ج�َض���ِدِه، على حيِن كاَن يدِرُك اأنَّ ما في 
، وقلَِّة  راأ�ِض���ِه يغلي ويكاُد ي�ضيُل مَن الَهمِّ

الحيلَِة.
ف���ي ه���ذا الي���وِم عاَد �ض���امٌر م���ن عمِلِه 
َدْت ق���واُه المعاِرُك،  كجن���ِديٍّ مهزوٍم ب���دَّ
هِر، مغَبرَّ الوْجِه كالَح  ����َس الظَّ فبدا مقوَّ

الق�ضماِت يعلو �ضفَتِيِه �ضْمٌت مميٌت.
نظ���َرْت زوَجُت���ُه ف���ي وجِهِه وت�ض���اءَلْت 

ب�ضْمٍت:
ي�ض���غُل  ال���ذي  م���ا  ل���ك؟  م���اذا ج���رى 

ُر فيه؟ باَلَك؟ وما الَّذي ُتَفكِّ
ق���راأ �ض���امٌر ما ي���دوُر في خل���ِد زوجِتِه 

فقاَل ب�ضوٍت مت�ضاِئٍم:
م�ض���تحيلٍَة،  �ض���ْبَه  اأ�ض���بَحْت  الحي���اُة 
اِت���ُب �ض���غيٌر، والحواِف���ُز معدوَمٌة،  فالرَّ
���ًة بعدما ا�ضتغنى �ض���اِحُب العمِل  وخا�ضَّ
ت���ي كْن���ُت  ع���ْن خدماِت���ي ف���ي ور�َض���ِتِه الَّ
ْه���ِر، ه���ذا ما  اأعم���ُل به���ا عن���َدُه بع���َد الظُّ
اأخبَرِن���ي ب���ه اليوَم، فق���َد طرَدِن���ي كِقطٍّ 

اأجرَب.
ُف  وَجُة وه���ي تاِطُفُه وتَخفِّ قاَلِت الزَّ

عنُه: وماذا بْعُد؟
ق���اَل �ض���اِمٌر بحْزٍن وم���راَرٍة: ل ُبدَّ مَن 

َفِر. ال�ضَّ
ْب  عْدَنا اإلى الم���واِل القديِم، األم ْتجرِّ
وَجُة،  ���َك من قبُل؟ هذا ما قاَلْتُه الزَّ حظَّ

وتاَبَعْت كاَمَها قائلًة:
وِق والحنيِن،  �ضنعوُد لاغتراِب، وال�ضَّ
والقتاِع مَن الجذوِر ثمَّ ت�ضاءَلْت على 

عَجٍل:
كاأنَّ العمَل في الخاِرِج على الأبواِب.

ق���اَل �ض���اِمٌر: هذه مق���دوٌر علْيَها، لقد 
وعَدِن���ي �ض���ديقي محموٌد بالعَم���ِل مَعُه 
ت���ي يديُرَه���ا بالكوْي���ِت،  ���ِرَكِة الَّ ف���ي ال�ضَّ
وبراِت���ٍب مْغٍر، ول تن�ض���ي اأنَّني مهنِد�ٌس 

ولي قيمتي هناك.
َف الحواُر بينُهَما،  عْن���َد هذا الَحدِّ توقَّ
َه بوْجِهِه نحَو  فدلَف اإلى فرا�ِض���ِه، وتَوجَّ
بعي���داً  بهموِم���ِه  ين���اأى  ���ُه  وكاأنَّ الج���داِر 
ع���ْن اأهِل بْيِت���ِه، وي���واري عْج���َزُه، ويكُتُم 
َرْت على وجَنَتْيِه، وذهَب في  دمعاٍت تحدَّ

كابو�ٍس طويٍل.

َم �ض���امٌر باإجاَزٍة  في الي���ْوِم التَّالي تَقدَّ
غي���ِر ماأجوَرٍة، وكْم كاَنْت ده�َض���ُتُه كبيَرًة 
ق���اَل  وق���ْد  عليه���ا،  المواَفَق���ِة  ل�ض���ْرَعِة 
َي���اً ل���ه النََّجاَح  َراً ومتَمنِّ ل���ه مدي���ُرُه مب���رِّ
���َك،  حظَّ ْب  وج���رِّ اذه���ْب  والتَّوفي���َق: 
���ِرَكُة ُحْبل���ى بالمهند�ض���يَن الذي���ن  فال�ضَّ
ل يقوموَن باأيِّ عَمٍل �ض���وى اإدماِن �ضْرِب 

اي. الَقْهَوِة وال�ضَّ
وب���اَع  الم���اِل،  بع����سَ  �ض���امٌر  ا�ض���تداَن 
���اِت بْيِت���ِه، ود�سَّ ف���ي جيِبِه  بع����سَ حاِجيَّ
ائ���َرِة، وق���د  ���َفِر، وبطاَق���َة الطَّ ج���واَز ال�ضَّ

َفِر. َد موِعُد ال�ضَّ تحدَّ
���َفِر، َكُثَر  َيِة على ال�ضَّ اِم المتَبقِّ ف���ي الأيَّ

ُة، المودِّعوَن والأحبَّ
والتَّوجيه���اُت،  النَّ�ض���اِئُح  وَكُث���َرِت 
والع���وَدَة  النَّج���اَح  ���ى  يتمنَّ ���ُهم  فبع�ضُ
ُهم ين�َضُح بعدِم خو�ِس  َرَة، وبع�ضُ المظفَّ

ِخيَُّة. موُع ال�ضَّ التَّْجُرَبِة، وكُثَرِت الدُّ
�ض���بِع  ذاُت  فاطَم���ُة  ابنُت���ُه  وحَدَه���ا 
ال�ض���نواِت كاَن���ْت تنُظ���ُر اإل���ى اأبيه���ا دوَن 
اأْن تتكلَّ���َم، ولك���نَّ نظراِتَه���ا كاَن���ْت اأكث���َر 
تعبي���راً م���ن كلِّ ال���كاِم، واأكث���َر اإيام���اً 

ياِط. مَن ال�ضِّ
كاَن���ْت تراقُب���ُه بحن���اٍن، وتجل����ُس اإل���ى 
ٍة، ترُف���و اأحزاَنُه، على حيِن  ج���واِرِه بمودَّ

كاَنْت تبتلُع دموَعَها ب�ضْمِت الكباِر.
���اِة،  ���ُرُه بحل���وِل وْقِت ال�ضَّ كاَن���ْت تذكِّ
وت�ض���كُب الم���اَء عل���ى يدْي���ِه، وتم���ُد ل���ه 

عاَء. اِة وتطلُب مْنُه الدُّ اَدَة ال�ضَّ �ضجَّ
كاَن �ض���اِمٌر يعاِن���ُد دموَعُه وهو يلَحُظ 
ْمَعِة في عيَني �ض���غيرِتِه دوَن  اختناَق الدَّ

بوٍح، وت�ضاءَل بحْزٍن وجزٍع:
م���اذا اأفَع���ُل وق���ْد اأحرْق���ُت كلَّ �ض���ُفِني، 
واأغلْق���ُت كلَّ الأب���واِب، واأوَهْمُت الجميَع 

بعدِم التَّراُجِع.
وق���ْد  ���َفُر،  ال�ضَّ يك���وُن  �ض���باحاً  غ���داً 
َف عْنُه،  ْوجُة جاِهَدًة اأْن تَخفِّ حاوَل���ِت الزَّ
وهَو يجَم���ُع في حقيَبِتِه بع�َس الأ�ض���ياِء 
ٌة  �ض���روريَّ َه���ا  ولكنَّ القيَم���ِة،  عديَم���ِة 

َفِر. لل�ضَّ
���ِة، بنطالِن  اخليَّ بع����سُ الغي���اراِت الدَّ

عتيقاِن، وقمي�ضاِن اأجعداِن.
وبينما يحاِوُل �ض���اِمٌر اإ�ض���فاَء لم�ضاٍت 
الحزيَن���ِة  اللحظ���اِت  ف���ي  الم���رِح  م���ن 
���ُر فج���اأًة نظ���راِت ودموَع �ض���غيرِتِه  يتَذكَّ
في�ض���عُر اأنَّ قلَب���ُه يغو����سُ ف���ي جنباِت���ِه 

فقاَل يحاوُر نف�َضُه:
الحمُد هلِل، غداً يوُم اإجاَزٍة، والمداِر�ُس 
���غاِر،  ف���ي عطلَ���ٍة، ول حاجَة لتوديِع ال�ضِّ
ريَن فا يجدوَنِني  �ضي�ض���تيِقُظوَن متاأخِّ
كعاَدِتِه���م كلَّ يوٍم و�ض���يعتقدوَن اأنَِّني في 

َعَمِلي، وبعَد ذلك �ضيعتادوَن الأمَر.
وتاَبَع حواَرُه مع نف�ِضِه قائًا:

بالهداي���ا  ولك���ْن  �ض���ْعٌب،  ُلَه���ا  اأوَّ نع���م 
والماِل �ضيْن�ضوَن اأباُهم الم�ضاِفَر.

فاِطًم���ُة  ���ْت  هبَّ بقلي���ٍل  الَفْج���ِر  قب���َل 
عج���ٍل،  عل���ى  فرا�َض���َها  غ���ادَرْت  واقَف���ًة، 
���َزْت م���اًء �ض���اِخَناً لوالِدَها، وو�َض���َعْت  جهَّ
ب�ض���وٍت  وقاَل���ْت  كِتِفَه���ا،  عل���ى  ِمْن�َض���َفًة 

هاِم�ٍس حنوٍن:
اأبي، الماُء جاِهٌز للو�ضوِء.

ُفوليُّ وجداَن  ���وُت الطُّ لق���ْد طرَق ال�ضَّ
َمُد ف���ي مكاِنِه، على  �ض���اِمٍر فجعلَ���ْه ُيتجَّ
حي���ن كاَن���ْت دموُع���ُه تحِف���ُر م�ض���َرَباً لها 
عل���ى وجَنتْي���ِه، فم���ا ا�ض���تطاَع الإجاَب���َة، 
فوِليُّ النَّاعُم الحزيُن  ���وُت الطُّ فعاَد ال�ضَّ
الممطوَط���َة  ويل���َة  الطَّ نغماِت���ِه  يع���اِوُد 

قائلًَة:
كاَدِت  لق���ْد  ���اَة؟  ال�ضَّ تري���ُد  األ  اأب���ُي 

م�ُس اأْن ت�ضِرَق. ال�ضَّ
ف���رَك �ض���اِمٌر عينْي���ِه ليزي���َل م���ا تعلََّق 
َد ِغ�َض���اَوًة حلَّ���ْت  ِبِهَم���ا م���ْن دْم���ٍع، وليَب���دِّ
بهم���ا، ونَظ���َر ف���ي وْج���ِه زوَجِت���ِه فوَجَدُه 
م���وُع تت���األأُ ف���ي  ���َفَراً والدُّ واِجَم���اً م�ضْ
عيَنْيَها، لْملََم حبَّاِت اللوؤلوؤِ المت�ضاِقَطَة 
كِتِفَه���ا،  عل���ى  ���َت  وربَّ رقيَق���ٍة،  باأناِم���َل 
اِفئ. ِنها الدَّ وتخلَّ�َس ب�ضعوَبٍة مْن ح�ضْ

فاطَم���َة  ليج���َد  الغرَف���ِة  ب���اَب  فت���َح 
والمْن�َض���َفُة  الباك���ي  الحزي���ِن  بوْجِهَه���ا 
عل���ى كِتِفَها، واإبري���ُق الماِء بي���َن يدْيَها، 
لْم ي�ض���َتِطِع الواِل���ُد اأْن يبوَح ولو بحرٍف 
واحٍد، فقْد َجفَّ حلُقُه، وتيبَّ�َضْت كلماُتُه، 
�ض���اَر ب�ض���َع خط���واٍت، م���دَّ يدْيِه، �ض���كَبْت 

فاطَمُة له الماَء، ناوَلْتُه المْن�َضَفَة.
���اِة  ال�ضَّ �ض���جاَدَة  فاطَم���ُة  ن�ض���َرْت 
اأحاَمَه���ا  ُلَه���ا  ُتَحِمّ ���ٍة  ورِقيَّ كطاِئ���َرٍة 

واأماِنَيَها.
���اُة  ���ر، ال�ضَّ وق���َف الواِل���ُد، ن���وى وكبَّ
َها  جاِمَع���ٌة، ومْن خلِفِه كاَنْت فاطَمُة واأمُّ

تيِن. موؤتمَّ
���اُة واإذا بفاطَمَة  ولْم تكْد تنتهي ال�ضَّ
���ٍة  باِكَي���ًة وه���ي تت�ض���اءُل بعفِويَّ تنفِج���ُر 

متاألَِّمٍة:
�ض���اِة  اإل���ى  �ض���يوِقُظَك  م���ْن  اأب���ي، 
عل���ى  الم���اَء  �ضي�ض���ُكُب  م���ْن  الَفْج���ِر؟ 
يدْيَك؟ من �ضيكوُن اإماِمي؟ مْن �ضيكوُن 
رفيقي، من �ضيم�َض���ُح على �ض���عِري؟ مْن 

�ضيوؤَنُِّبِني، مْن �ضيهديني؟
مْن ومْن ومْن؟

 انكفاأَ �ضاِمٌر على ذاِتِه، �ضاَلْت دموُعُه، 
لََها  َها اإلى قلِب���ِه، قبَّ حم���َل فاِطَم���َة، �َض���مَّ
اِر، واأح�سَّ  ب�ض���َغٍف، وداَر بها في باَحِة الدَّ
اأنَُّه يَحلُِّق ويطيُر، ثمَّ ت�ض���اَءَل على عَجٍل 
���اَعِة  ال�ضَّ ف���ي  نَظ���َر  الآَن؟  ���اَعُة  ال�ضَّ ك���ِم 
اِد�َض���ُة، ف�ض���رَخ بفرٍح  ِة، اإنَّها ال�ضَّ الِجداريَّ
���َفِر، وا�ض���تدَرَك  ، ملعوٌن اأبو ال�ضَّ طفوليٍّ
قائ���ًا قْد يمِكُنِني ا�ض���ترداَد ثَمِن تذَكَرِة 

اِئَرِة. الطَّ
���ْحَكٌة  �ضِ ْت  ودوَّ ْوَج���ُة،  الزَّ ابت�ض���َمِت 

مَجْلِجلٌَة اأطلَقْتَها فاِطَمُة.

َلٌة دموٌع ُمَؤجَّ

قصة

*�ضهّياً با عناق*
راأيُت���َك البارح���َة.. هن���اَك.. حي���ُث الم�ض���افة 
بينن���ا �ض���ارع وخطوات معدودة... كنَت تم�ض���ي 
عل���ى مهٍل.. على وجٍل.. وعلى ثقة.. وتم�ض���ي 
عل���ى  حب���ي..  عل���ى  واأم�ض���ي  رجلي���ن..  عل���ى 
�ضوقي.. على خوفي.. ثم على هم�ضي.. وعلى 
اأم�ض���ي.. وعل���ى ذكراك.... ونكم���ل الطريق ل 

نلوي على �ضيء. 
*ذاكرة واألم*

م���ن  وبع����سٍ  غائ���رة  ون���دوٍب  و�ض���ٍم   وذاُت 
يم���ّل  لي���زال  ومقع���ٍد  النتظ���ار..  �ض���ويعات 
واأي�ض���اً  الامب���الة،  يعان���ي  وق���دٍر  الق���دوم.. 
هن���اك خد����ٌس في اأ�ض���فِل القلِب بل ف���ي جوفِه 

يعيُد نه�ضَة جرٍح قديم. 
*مق�ضلة الحنين*

كان يح���اوُل بتر اآخر لقاٍء بنظراٍت ع�ض���بيٍة، 
وجهُه الأ�ض���مر ازداَد �ض���ماراً عندما راآها ت�ضدُّ 
ال�ض���وق  اأوا�ض���ر  قت���َل  تتعم���د  وكاأنه���ا  عن���ه، 
العتي���ق.. اأما خنجر كلمات���ه الأخيرة فما زال 
مغرو�ض���اً ف���ي بع����س الحناي���ا... وبع����سٌ م���ن 

ال�ضمِت يخت�ضُر المزيد. 
*في ح�ضرة العتاب*

اأم�ض���ي على كلماتَك الت���ي كتْبتها ليلَة اأم�ٍس 
فت���وؤزُّ قلب���ي اأّزاً، وتجّرح �ض���راييني ف���ا تنزُف 
دم���اً، ب���ل كلم���ات كالكدم���ات، اآثاره���ا وا�ض���حة 
ف���ي تقا�ض���يم وجهي الذي ب���ات ل يعرفني ول 

ي�ضبهني، فهل اأنا حقاً اأنا....؟
اأعوُد اأدراجي لطريٍق اأدعج العينين، مفتوٌن 
ب�ض���واده، ويّظلن���ي بظّله... فاأت���وه رغم جميع 
حفظته���ا...  الت���ي  والخرائ���ط  البو�ض���ات 
اأق���ُع مجدداً واأنت�ض���ُل نف�ض���ي، اأنت�ض���لها واألملم 
روحي المتناثرة اأ�ض���اء فوق اأ�ضطحة وعودَك 

الكاذبة...
كي���ف ل���ي اأن اأراَك بعين���ي اللتي���ن خطفهم���ا 

�ضراُر غدرَك..؟!
وكي���ف لقلبي اأن ينب����س بحبَك مجدداً وقد 

اأم�ضى �ضريع م�ضاعر واهية..؟!
اأي���ن ال�ض���بيل..؟! وكي���ف  م���ا ع���دُت اأع���رف 
ال�ض���بيل..؟! فقلب���ي م�ض���كيٌن كاب���ن ال�ض���بيل 

لحول له ول قوة اإل باأح�ضانك. 
*�ضّباك الأماني*

عل���ى  ب���َك...  الح���ظُّ  جمعن���ي  ق���دٍر  وذاُت 
ناف���ذٍة.. ب���ل �ض���رفِة اأم���ٍل.. دعوتك �ض���ديقاً.. 

فاأبت م�ضاعري اإل اأن تكون �ضيئاً اآخر... 
فه���ل �ض���تكون �ض���قيقاً.. اأم رفيق���اً.. اأم ربم���ا 

حبيباً... 
ينادين���ي قلب���ي نح���ّوَك.. وت�ض���يل النب�ض���اُت 

�ضوقاً.. فكيف اأراك؟؟
خذن���ي نح���ّوَك.. اإلى عالم���ك.. اإلى قلبك.. 
واللي���ل  العا�ض���قون..  حي���ث  هن���اك..  اإل���ى 
الطوي���ل.. حي���ث ل ملج���اأ لي �ض���وى عينيك.. 
�ض���وى جفني���ك.. �ض���وى رم�ض���يك وبع����س من 

الأ�ضواق
*لقاء*

تعّرْت مخاوفهما وجل�ض���ا يخ�ض���فان عليهما 
�ض���فٍة،  ببن���ِت  تنب����ْس  ل���م  عا�ض���قَين،  بنظ���راِت 
عيناها تحدثت عنه: ق�ضماُت وجهه، قمي�ضه، 
يداه و�ض���اعته ذات ال�ض���ير الجل���دي... تحّدث 
بنب���رة اأراَد اأن ي�ض���مع �ض���وتها فق���ط.. تكّلم���ت 

ففا�َس المكاُن عبيراً.
*في ح�ضرتي وطن*

دعن���ي هذه المرَة اأمّرُر اأ�ض���ابَع الحنيِن بيَن 
خ�ض���اِت الغي���اِب... واأقطُف موع���داً للقاِء ل 
ينته���ي م���ع الزم���ن.. دعن���ي اأحت�ض���ُن ُقب���ات 
العت���اِب.. ِم���ْن وجه���َك.. ِم���ْن عط���رَك.. م���ن 

�ضوتَك اللحن.. 
بعده���ا...  م���رة َ ول  الم���رَة..  ه���ذه  دعن���ي 
اأغو����س ف���ي اأعم���اِق روح���ك.. واأنت�ض���ُل روحي 

المنعجنة اأ�ضواقاً واأ�ًضى.. 
�ض���اأنادي با�ض���مك ف���ي طرقات العم���ر... مع 
وم���ع  وزه���ر...  ورد  كل  م���ع  ال�ض���هر..  نج���وم 

الليالي البي�س وال�ُضمر.. 
تل���وح  فالأب���واب..  الغي���اب...  تط���ِل  ل 

لاأحباب.. في ح�ضن وطن. 
كالوط���ن اأن���ا.. ل تنتم���ي لغي���ري.. فغي���ري 

المنفى.. واأنا ال�ضكن.
اأو  رحل���ًة..  العم���ر..  غياه���ب  ف���ي  خذن���ي 
حقيبة.. اأو قلماً.. اأو �ض���ئت �ض���عني.. ولكن ل 

ت�ضيعني.. في قلبك الآِمن..
هناك نجمة اأخبرتني ذات ليٍل �ض���جن.. اأننا 

�ضنلتقي واإن طال الزمن.*

قصص قصيرة جداً
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في ال�ضام يقت�ضم ال�ضغار طعامهم والعابرين
في ال�ضام يرتكب الزحام �ضجيجه

يهدي اإلى الأ�ضواق فتنتها
ويمعن في ارتكاب ال�ضوق للبلد الأمين

في ال�ضام ينق�ضم الزمان فمرة
لبيادر التفاح والأخرى لعطر اليا�ضمين 

في ال�ضام 
تقتر�س ال�ضماء نجومها 

من قا�ضيون
وتعيدها عند ال�ضباح 

قبيل اأن ي�ضحو اليمام على الغ�ضون
اهلل..! ما اأحلى ال�ضباح 

يلف خا�ضرة ال�ضاآم 
بزنزلخت وزيزفون

رفعت يديها ربة الينبوع
فان�ضكب ال�ضحاب

تفجرت كل العيون
فتحت ذراعيها

فعاد اإلى الربيع روؤاه ممتزجا
باأطياف ال�ضاآم وب�ضملت 

بالتين 
والزيتون

والمطر الهتون
اأهدت لبر ال�ضام اآيتها

فاأورق في عراء الروح بحر
من جنان ومن جنون

ومن ال�ضاآم تطل مئذنة ومعنى
ل تخالطه الظنون

ويدق ناقو�س الم�ضيح موؤاخياً
ما بين بول�س حين يعبر لل�ضاآم

وبين من يتلو �ضاة العيد بالقراآن
حيناً بعد حين

فهناك نب�ضات القلوب
�ضبيهة الإيقاع بالأوتار

ي�ضكنها الأنين
في ال�ضام يعترف البنف�ضج اأنه

اأهدى �ضذاه لربة الينبوع ..غازلها
ف�ضاغت من جرار الماء نهراً

دائم الجريان ينبع 
من اأ�ضابعها ويم�ضي

ل يكل ول يهون
والزهر يزحف 

يمتطي ظهر الحقول الذاهبات
اإلى ال�ضاآم مطوقاً اأعطافها

متودداً لطريق ربوتها التي عبرت
مفاتنها �ضني القحط

كي تلقي التحية وال�ضام
لربة الينبوع ي�ضكرها

جمال ال�ضام
هام�ضها.. حوا�ضيها.. ولألء المتون
يا ربة الينبوع جن ال�ضيف فان�ضكبي

على و�ضع الباد واأكملي
لل�ضام زينتها 
فاإنا قادمون

جئنا نوؤ�ضطر لل�ضاآم غرامها
بالقادمين من المحال

و�ضبعة الأنهار
ت�ضقي الربوتين

ومي�ضلون

الحقيبة ثقيلة...
هنالك حيث 

ال�ضحارى محاذية 
لل�ضحارى 

ولي�ضت محاذية لل�ضكارى 
ول لل�ضباب 

�ضاأحمل ناري بكلتا يدّي 
لأقرِب نقطة ماء ب�ضحكتها 

فا�ضحبوني اإلى وجهها واحداً تلو 
اآخر..

ل تقروؤوني من فمي 
واقروؤوني من يديها 

ول تلفظوني كثيراً
لكي اأتبقى على ما اأنا 

طازجاً مثل كل ال�ضكارى 

المنفى...
َظنِّي..

اأني 
اأ�ضرب ماء 
اأبرد مني 

ما لي�س فراقا 
لي�س اأنا..

في ثلج �ضْمَعُته في الوحل 
في وقت ل ملم�س اإل 

لبعو�ضته..
كالرمح الأزلي بظهر الخن�ضاء 

هل ِمن طابق اأعلى للمنفى؟

�صّباَك تذاكرنا 
يا �ضباك تذاكرنا 

اآه لو ت�ضمد اأنت وتذكرة اأخرى 
كي ن�ضعد طابقاً اأعلى للمنفى 

اآلف الأطنان من ال�ضرح اأنا 
لكن يكفيني اأن 

ياأتيني ال�ضمت م�ضاء 
واأنا اأتكفل اأن اأ�ضنع لل�ضمت 

قواماً اأعلى من جبل الكلمات..

ما يحدث من ترحال 
اأو ترحيل للنهد وجارتنا غائرة 

في النوم برمتها.. اأْمٌر عالي المنفى 
اأرجوَك فاأرجوك تباعاً 

ل تْدُع القهوة في هذي اللحظة 
للمقهى..

هل من طابق اأعلى للمنفى؟

مناجاة الخطاأ الأول
لأنَك اأعمى ب�ضمت 

وماوؤك اأدنى من
 الم�ضتحيل قليًا

ووجهك اأق�ضر من 
نملتين عليَك 

تخطيَت وقت الظهيرة 
والع�ضر حين خرْجَت من 

الليل حتى الندى..!!!
وعلى ظهرَك الحطب المنحني 

كانحناء الح�ضي�س على 
الأر�س..!!!

لم ي�ْضتِو الم�ضتقيم اإلى 
الآن.. يا خطاأً قاتًا في 

الحنان!!!
لأنك اأعمى ب�ضمت 

ل يا �ضيدي  ُيف�ضَّ
اأن ت�ضير على دفعتين 

واإل ف�ضيهوي الرعاة عليك 
وت�ضبح منذ الرعاة احتفاًل 

وتحمل ِوْزَر الخراف 
ال�ضغيرة حتى الحليب..!!!!

تجريد...
في الدفتر...

في اآخر �ضطر من روحي 
بين قرى وقرى اأخرى..

النقطة باردة جداً
�ضاأرّد عليها الدفتر والباب 

ل اأحتاج ف�ضائح اأخرى..

فاق���دة  النقط���ة 
ملم�ضها... قوتها 

ولهذا ي�ضهل اأن يعبر كل كام الحزن 
اإلى الطرف الآخر من �ضدمتنا..

يم�ضي كل جوا�ضي�س الن�س بلحيتهم اأحرارا 
النقطة - يا للنحو.. اإذا انتحلت بع�س نقاط 

الدمع فكيف �ضنعرف اأولها من اآخرها من 
مركزها؟

ذاكرة ل راأ�س لها...
اأحتاج مخيلة اأخرى كي 

اأدرك ماذا في داخلها!
ماذا يجري في ال�ضاعات الأولى من بقعتها 

في الغيب المر�ضوف باأح�ضاء عباءتها..

مذكرات �صائم

يا ويلَك 
من باب اأمل�س 
ل قب�ضة فيه 

يا ويلك من ناطور 
ي�ضرب �ضاياً طول الليل 

فعزَّ عليه النوم وبات 
يرابط قدام المبنى 

يا ويلَك من �ضبَّاك مك�ضور 
لكنَّ حديد الغ�ضة 

يم�ضكه م�ْضَك عزيز مقتدر 
حين �ضتغرق ل تبِك كثيراً 

اإن لم تعرف ما اأنثى البحر 
لتنقذ �ضحكتَك الأولى من 

هبَّات الذئب على ليلى بجميع 
مفاتنها 

كل حليب فاٍن حتى اأنت 
فا تبك كثيراً من اأجل 
قليل من اأ�ضنان �ضدئت 
في طابق اأعلى من هذا 

المنفى 

قصائد...ربة الينبوع

 شعر: عال شيحة

اأيها العائد من تباريح ال�ضمت
مو�ضحاً بلعاب الكام

مختنقاً كالبحر
اإذا ما هب الموج من وله

مترع اأنت برائحة الثمالة
تغت�ضل بماء الحنين الغافي

في ظّل حرف تتدثر
اخلع عنك ثياب الهزيمة

انه�س من �ضباتك
ارم �ضهقة الوقت جانبا

وتعال حدثني
عن �ضم�ضنا التي غابت خلف ال�ضحاب

عن �ضحكة اأنثى اأجه�ضها الغياب
عن ورد اأ�ضاَبه الذبول

حدثني عن ليلك ال�ضاكن تحت الثياب
عن ثورة خمدت قبل ا�ضتعالها

عن طفلة قتلوا بعرف القبيلة لهفتها

تعال اقترب اأكثر
عانق كفي باأح�ضان كفيك

لأزرَع عطرك بين اأ�ضابع لهفتي
وا�ضِق من عبق القوافي وردتي

تعال اأحدُثَك عن رق�ضات الموج
على وقع الق�ضائد

كم يحمل الليل من الأماني
وكم يخبئ من الآهات تحت الو�ضائد

ها هنا اأحمل عنك فاأ�س الحنين
اأحرث حدائق �ضدرك الخ�ضراء

لأزرعني في تربتها
ق�ضيدة حمراء المعاني

اأ�ضقيني بماء ال�ضوق
وتكتبني �ضعراً ليلكّياً

كلما �ضهل �ضوتك في محراب اأنوثتي
اأ�ضير ورداً

اأطير عبقاً في ف�ضاء طلتك

تتغنى بي في كل ليل
على اأنغام �ضطوتك

اأتناثر عبقاً تتتابعني الغيوم
عط�ضى لتحمل من اأثار الرائحة مطراً

اأم�ضك قلماً لألملم �ضماء الأبجدية
اأزرك�س من في�ضها اأطواقاً من لزورد

اأطّوق بها جيد القوافي
فيهطل العطر على اأر�ضك لهثاً

يلفك �ضغف 
تدور كوكباً في مجرتي

تداعب �ضم�س اأنوثتي
وتعلو قمراً يراق�س نجمة ال�ضبح

في اآخر الق�ضيدة
تعود طفًا مدلًا

مترعاً بالأحام لتغفو على و�ضادتي
ق�ضيدة حمراء

قصيدة حمراء القوافي
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القمر يتاأّهُب للغياِب 
اأحامنا فرا�ضات با اأجنحة

ها نحُن نترُك �ضيوَفنا
نقاي�ُس قبعاِت رعاِة البقِر بها

 نقاي�ُس المراكب ال�ضدئة بالبحار 
نقاي�ُس ال�ضماَء بحفنٍة من نجوٍم 

لم تعْد �ضالحًة لإ�ضاءِة ليِلنا الملكي
**** **** ****

تناهبِت الحيرُة اأحاَمُه.. 
وم�ضِت الروُح اإلى الهاويِة 

اأدرَك اأنهْم في طريِقهْم 
ل�ضدِّ وثاِق ال�ضفاِف.. 

الهرولُة �ضُتف�ضي اإلى: 
اأزهاٍر با فرا�ضاٍت 

واأنجٍم با �ضماء 
ومراكَب با بحار
**** **** ****

تتوهُج الفجيعُة على ثغِر الأديِم
نعّلُق اأ�ضواَتنا على �ضفاِه العط�ِس

وننتظُر ه�ضا�ضَة الدروِب
فوق متن القلِب المحترِق

**** **** ****
اأتاأبُط ظلَّ غيمٍة

واأ�ضعُد نحَو موتي
فوَق رابيِة الليِل 

لمِة  اأُ�ضعُل اأيقونَة الظُّ
عبثاً ي�ضوقوَن دمي اإلى الُثكناِت الآثمة 

عنَد قمِة البحِر تتاقى الدروُب 
درٌب لخْطوتي

ودرٌب لموِت القمِر 
درٌب لقطيٍع من الريِح 

ودرٌب للزمهريِر العالِق على تخوِم يوٍم بعيد
**** **** ****

نجٌم يغاوي وردَة الليِل 
ليٌل فوَق �ضفٍة من غباٍر 

نجمٌة تفتُح باَب ع�ضِقها وتنتظُر من يمنُحها قبلًة 
على �ضفتيها الذابلتين كزهرتين فوَق قبر

**** **** ****
كيَف لَك اأْن توزَع ن�ضيَدك الوطنيَّ 

ية؟ في باٍد مت�ضظِّ
كيَف لي اأْن اأ�ضّفَق لوقٍت غائب؟

كيَف لي اأن اأغم�َس عينيَّ واأتخيلَك هناَك 

تيهاً م�ضّقَق اليديِن؟
!.. وجراحاٍت َتِئنُّ

كيَف اأردُّ البرَد عني بامراأٍة من ثلج..؟
**** **** ****

قمٌر يعانُق �ضيفاً ويبت�ضُم 
نجمٌة تحوُك �ضراعاً لقارِب الأياِم 

الدرُب اإلى البحِر مغلٌق 
�ضوُتَك ما زاَل منت�ضراً على �ضاريِة العتمِة 
كيَف �ضكنْت خاياَك وا�ضتكاَن فيَك الفزُع؟

كيَف جفَّ في �ضدِر الماء الحنيُن للمغامرِة والأ�ضفاِر؟
كيَف ارتميَت متعباً في ح�ضن الم�ضتنقعات؟

كيف؟
**** **** ****

خلف ليٍل من نفوِر الأحاِم
ني ال�ضوُق اإليها  �ضدَّ

فوَق منحدراِت �ضدِرها جريُت كينبوٍع 
وتفّجرُت رذاذاً من عناق

تاأّخرْت في الو�ضوِل 
وتاأخَر الميُت في الح�ضوِر 

�ضكَن الموُت بيَننا 
�ضّيَع الميُت طريَق المقبرة

**** **** ****
�ضيخوخُة العمِر كتاٌب اأ�ضفُر 

بَين زهِر الأ�ضيِل وم�ضاِء الكرِز 
وقفُت عارياً كطيٍف 

�ضرقوا قمي�َس العمِر مني
األب�ضُتُه بع�ضي.. 

�ضرقوا اأحام طفولتي 
ورموا ر�ضائلي في �ضلة النار 

خرجت اأبحث عن مخباأ ل�ضوتي 
اأين اأخبئ فرا�ضات دمي؟

على غ�ضن اأّي دالية من الغيوم اأعلقها 
لتتبرعم كري�ضة ن�ضر 

وتترجل عن �ضهوة الّتيه 
لتعتلي خ�ضوبة الأنهار 

وتطير بي اإلى �ضماء الندى العالي 
ت�ضمخ بقايا اأحزاني بعطر الزيزفون،

ونطير معاً 
نطير بعيداً.. بعيداً 

اإلى ب�ضتان النجوم

عندما يتأّهب القمر للغياب

 شعر: مرام دريد النسر

اأقول اأبي.. فيندى كّل غ�ضٍن
تيب�س في العروق وفي الحنايا..

اأقول اأبي: فاأ�ضعر اأن �ضعري
هزيل وال�ضياع غدا ُهدايا

اأقول اأبي: واأفتح باب حلمي
اإلى عينيه كي األقى الهدايا

رحلَت وفي خيالي األُف لغٍز
وكم اأخطاأُت في ك�ضف النوايا

اأمام النهر كم ناجيُت رّبي
وكم �ضّليُت كي األقى منايا..

زرعَت بي الطموح وكنُت طفًا
وبعدَك يا حبيب خبا رجايا..

فمن اأ�ضٍر يردُّ النار عني
اإلى اأ�ضٍر يزيد لظى اكتوايا

وخلٍّ قد رهنُت له حياتي
ليتركني وطفلي للمنايا..

هنا يا والدي بالكاد نحيا
نطير كما البخار على المرايا..

نحاول اأن نكون كما وعدنا
واأن نف�ضي طيوبك للبرايا..

ولكنَّ الفرات العذب اأم�ضى
اأجاجاً مذ رحلَت اإلى الزوايا

اأبي. هل مات كّل النا�س حقاً؟
وبات ال�ضبر مفتاح الخطايا؟

اأبي هل األتقي يوماً بحبٍّ
يعيد اإليَّ بع�ضاً من �ضذايا؟

اأبي.. كنَت الأمين على دموعي
وكنت ت�ضّدني نحو العايا..

وتاأخذني لأبعد من حدودي
كاأّن ال�ضم�س ت�ضرق من ربايا..

اأنا طفل ولي طفل �ضينمو
على ما قد تركَت من الو�ضايا

فعد باهلل كي األقى �ضمائي
وكي اأجتاز اآلف الّرزايا..

أبي

1.. يقوُل القلُب.. َفْلت�ضِبْر عليِه

وجاوز ما ُتَنتُِّجُه َيديِه

2.. وحاِجْج ما ُيناِقُلُه َعذوٌل

على اأمِل اللقاِء ِبوجنتيِه

3.. ول تركْن اإلى لحٍن ن�ضاٍز

وثوٍب قد َتفّلَت ِمع�َضميِه

4.. وكن بدراً اإذا ما كان نجماً

وماًء �َضْل�َضًا في راَحتيِه

5.. و�ضاِئْل رغم اإجحاٍف ِلَحقٍّ

وُفقداٍن - ِلُفقداٍن لديِه

ْق ُكلَّما ياأتيك ق�ضراً 6.. وَحقِّ

ُيقلُِّب عازماً في راحتيِه

7.. وعند البوِح َتخَتِلُف المعاني

َفلي�س ال�ّضعُر ما يبدو عليِه

ُد الّنجواُن َجفناً 8.. ومهما ُيو�ضِ

فتلك مزاِعٌم من ناظريِه

9.. وَمن َيغَنْم ِبماِء الغيِث ليًا

ْر ُم�ضِبحاً في �ُضقَيَتيِه ُيَمطَّ

10.. عاِئُم وافِر الأ�ضواِق وجٌد

واإيماٌن بما ي�ضبو اإليِه

11.. لكلِّ ُمجاهٍر في الُحبِّ ُمْلٌك

وُمْلُك الحبِّ ُمتََّفٌق عليِه

 شعر: أحمد رستم دخل الله

ُمقاربة

جاَءت لتطرَق في المناِم خيال
فوقفُت من �ُضكري بها اإجال

َرَفلَت باأثواِب الجماِل تغّنجاً
وَم�َضت باأروقِة النعيِم دلل

وَدَنت من الأفاِك قيَد ق�ضيدٍة
ُكِتَبت لكي َتهَب الجماَل جمال

ها...  �ضاءلتها في حيرٍة... ما �ِضرُّ
اإني لأبحُر في هواِك �ضال

�ضافرُت في لجِج الظاِم مخاطراً
ورجعُت اأطلُب في �ضماِك هال

مُت من اأجِل الغراِم مراكبي حطَّ
وجعلُت �ضوقي في الوهاِد ظال

ونف�ضُت من متِن الكتاِب هواج�ضي
وع�ضرُت من كرِم الحروِف زلل

يا ربََّة الأ�ضعاِر في دنيا الهوى...
اأخ�ضى باأنِّي قد اأروُم ُمحال

ًة...  هاَّ اأجبتي عن �ضوؤالي مرَّ
وخذي الفوؤاَد م�ضاكناً وجبال

قالت دع الأوهاَم ل تحفل بها
حبِّي اأمامَك... ماثٌل يتعالى

ما كلُّ َمن راَم الو�ضاَل ينالُه
اأبداً... ولو َقُرَب المراُم منال

هذا خيالي ل تقم متم�ضكاً... 
اأطراَف ثوٍب اإن راأيَت مجال

لكاأنني رمُت المغيَب فري�ضًة... 
ُلِزَمت عليَّ وما اأطيُق زوال

اأو اإنني باركُت عمَر فراقنا
وطلبُت هجراناً يطوُل فطال

خذني روؤى... واإذا اأردَت و�ضالها
جاَءت لتطرَق في المناِم خيال

نادي اأ�صدقاء اتحاد الكتاب العرب.

 شعر:  عبد الرحمن الصالح

 شعر: نوار أحمد

عِر... ُة الشِّ َربَّ

ُمنُذ غادرِتنْي 
واأنا بيٌت مهجور 

ويداي الملّوحتان ِبالوداْع
جذوٌع ُمك�ضرٌة

تُحطُّ عليها الطيور 
وقلبَي

�ضاعُة رمٍل
تح�ِضُب غياَبِك

قطرًة
قطرة 

كطفٍل �ضائٍع
اأم�ضي 

اأبكي 
واأتوُه وحدي 

جديني
قبَل اأن ُيم�ِضَكني الرحيُل بيديَّ

وياأُخَذني اإليِه
كما اأخَذِك ِمّني

ها اأنا الآن
ُم�ضاٌب ِبُمتاِزمِة الحاِفات 

_الخوُف ِمَن الرحيل _
لكن ل تقلقي  

بداأُت الِعاَج
ِعنَد اأ�ضهِر طبيٍب نف�ضي _ غياَبِك _

دونِك
المنِزُل اّلذي اأمُكُث فيِه مقبرٌة 

ووحدي يا فقيدتي 
الكفُن، القبُر والُجثَُّة فيها 

اأ�ضيُر بيَن المارة 
األَتِفُت يميناً 
األتِفُت ي�ضاراً 

يا اإلهي
ُكلُُّهم ُي�ضِبهونِك 
لكن وا ح�ضرتاه 

ل اأحداً ِمنُهْم اأنِت

ُمنُذ 
غادرتِنْي
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اخبار ونشاطات

 إعداد وحوار اإلعالمي ملهم الصالح

الإع���ام  بي���ن  اله���وة  ل���ردم  �ض���عياً 
دم�ض���ق  ف���رع  ا�ضت�ض���اف  والثقاف���ة، 
لتح���اد الكتاب الع���رب، الفنان العربي 
ال�ض���وري: )عبا����س الن���وري(، الأربع���اء 
ال���� )31( م���ن اآب الفائ���ت، في الن�ض���خة 
ال�ض���هري:  برنامج���ه  م���ن  الأول���ى 
وذل���ك  ال�ض���وري«،  الكات���ب  »اأربع���اء 
بح�ض���ور  تمّي���ز  مفت���وح  ح���وار  �ض���من 
اإعام���ي وجماهي���ري لف���ت، ح�ض���ره 
ف���ي  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  رئي����س 
�ض���ورية )د. محم���د حوران���ي(، وع���دد 
اأدب���اء  ورابط���ة  التح���اد،  اأع�ض���اء  م���ن 
والإعاميي���ن،  الفترا�ض���ية،  �ض���ورية 
والمهتمين، والأ�ض���دقاء، والمتابعين، 

وال�ضيوف.
دم�ض���ق  ف���رع  رئي����س  اللق���اء  افتت���ح 
ابراهي���م  )د  الع���رب،  الكت���اب  لتح���اد 
زعرور( بالوقوف دقيقة �ضمت اإجاًل 
واإكباراً لأرواح �ض���هداء الوطن، ثم بّين 
اأن م���ن اأه���داف اتح���اد الكّت���اب الع���رب 
اأن يك���ون حا�ض���راً ف���ي اأن�ض���طة الحي���اة 
الأ�ضا�ض���ي  ال���دور  موؤك���داً  والمجتم���ع، 
الدرام���ا  تلعب���ه  ال���ذي  والجوه���ري 
الوع���ي  تنمي���ة  ف���ي  عام���ة  والفن���ون 

وتوظيفه لم�ضلحة الوطن وق�ضاياه، و�ضمن هذا التوجه جاءت ا�ضت�ضافة الفنان العربي ال�ضوري »عبا�س 
النوري« في حوار مبا�ضر مع الح�ضور وق�ضاياهم وتطلعاتهم لم�ضتقبل اأف�ضل.

ب���داأت مداخل���ة )الن���وري( تح���ت عنوان: )الق�ض���ة(، الت���ي ينبغي عل���ى حد تعبي���ره، عدم ال�ض���تهانة بها، 
وبثقافتها، واأثرها فهي الحا�ض���رة في كل مفا�ض���ل الحياة، وفي الكتب ال�ض���ماوية، والتاريخ، ودراما اليوم 

هي اأكثر اأ�ضكال الق�ضة تاأثيراً وجاذبية.
وتعليقاً على ا�ضت�ضافته اأفاد )النوري(: »من ال�ضروري اأن اأكون في هذا المكان واأ�ضجع جميع الفنانين 
اأن يخو�ض���وا هذه التجربة مع اتحاد الكّتاب العرب«. كما اأ�ض���اف: »اأنا �ض���عيد جداً بكل الآراء التي طرحت 
�ض���واء عن تجربتي اأم عن الدراما ب�ض���كل عام، فلطالما كان ينق�ض���نا الحوار، لذلك اأتيت اليوم اإلى عا�ضمة 
الكتابة، وقد اأ�ض���عدني التناق�س والتنوع بالآراء الغنية جداً، ونوعية الح�ض���ور، وبالن�ض���بة لي كانت تجربة 

رائعة واإذا دعوني مرة ثانية ف�ضاأكررها بالتاأكيد«.
واختت���م )الن���وري( حديثه بر�ض���الة وّجهها للكّتاب ال�ض���وريين م���ن على منبر فرع دم�ض���ق لتحاد الكّتاب 
العرب، دعاهم فيها للم�ض���اركة في النهو�س بالدراما ال�ض���ورية، وو�ض���ع الكّتاب ال�ض���وريين اأمام م�ض���وؤولية 
غياب الأثر الثقافي في الدراما، مطالباً باإعادة النظر بجدارة واأحقية كل من يت�ضدى للكتابة الدرامية، 
م�ض���يراً اإل���ى اأن الجمه���ور هو المعني بالتقيي���م والرقابة، ولي�س موظفو الرقابة، و�ض���ّدد على اأن الجراأة ل 

ت�ضنع النجاح، فالنجاح ل ي�ضنعه اإل ال�ضدق والتعامل المو�ضوعي مع الواقع بقراءة جريئة.
عقب حديث )النوري( مداخات وا�ضتف�ضارات كل من: )الإعامي �ضامر ال�ضغري، ال�ضاعر يحيى محي 
الدين، والإعامي مرهف هرمو�س، والإعامية روان ق�ضماني، والإعامية نجوى �ضليبا، والناقد اأحمد 
هال، والإعامي عماد نّداف، وال�ض���يدة لمى النحا�س، والإعامي عبد الرزاق البني، ود. با�ض���مة عرابي، 
والإعامي عبد الخالق ال�ض���ويحي، واأع�ض���اء رابطة اأدباء �ض���ورية الفترا�ض���ية: اآية �ضحود، وفرح غزلن، 
وحازم �ضامة(، والتي رد عليها )النوري( بكل �ضفافية، ورحابة، موؤّكداً حر�ضه على ال�ضتفادة من النقد. 
ختام���اً اأ�ض���ار )د. محم���د الحوران���ي( رئي����س اتحاد الكتاب الع���رب في �ض���ورية اإلى العاق���ة المتينة التي 
تجم���ع الفن���ان والكات���ب، فالعمل الدرامي يقوم على الق�ض����س والحكايا، التي ا�ض���تطاعت عب���ر التاريخ اأن 
ت�ض���ون الوعي الجمعي، وتذكر به، معتبراً المثقف: �ض���اهداً حياً على الع�ض���ر، وعليه اأن يكون �ض���ادقاً في 

كتابة التاريخ ونقله، واأل يتهاون في ت�ضويه وقائعه.
كما عّلق )د. حوراني( على اأبرز ما جاء في حديث )النوري(، وثّمن عالياً �ضراحته، و�ضفافيته، وتحديه 
للظروف القا�ض���ية التي رافقت م�ض���يرة حياته، ولم تمنعه من اأن ي�ض���بح فناناً ومثقفاً، ومهموماً بال�ض���اأن 

العام.
وتقديراً لدوره الريادي في تعزيز ثقافة النتماء خال م�ض���يرته الفنية، قّدم )د. حوراني( با�ض���م اتحاد 
الكّتاب العرب في �ض���ورية درعاً تكريمية، ومجموعة من مطبوعات اتحاد الكتاب العرب ت�ض���ّلمها )النوري( 

نهاية اللقاء.
ي�ض���ار اإلى اأن »اأربعاء الكاتب ال�ض���وري« برنامج �ضهري يرعاه اتحاد الكّتاب العرب، معني بالثقافة والفكر 

والإبداع الأدبي والفني، ير�ضد الراهن ال�ضوري، ويناق�س ق�ضاياه الحارة.

تقرير استضافة 

الفنان 

عباس النوري
انطلق���ت ف���ي محافظ���ة الح�ض���كة يوم ال�ض���بت 2022/9/10 فعالي���ات مهرجان الجزيرة ال�ض���ورية ال�ض���عري الأول الذي 
اأقامه فرع اتحاد الكتاب العرب بالح�ض���كة في �ض���الة المركز الثقافي العربي بالح�ض���كة  وقد األقى الزميل ال�ض���اعر منير  
خلف ع�ض���و المكتب التنفيذي لتحاد الكتاب العرب كلمة الدكتور محمد الحوراني رئي�س التحاد نيابة عنه بعد تعّذر 
ح�ض���وره مهرج���ان ال�ض���عر في الح�ض���كة لأ�ض���باب قاهرة وقد ح�ض���ر المهرج���اَن الدكتور لوؤي �ض���يوح محافظ الح�ض���كة 
والرفي���ق العمي���د محم���ود جنيد الأحمد قائد �ض���رطة المحافظة والرفي���ق اإليا�س ميرو رئي�س مكت���ب الثقافة والإعام 
وعدد كبير من الم�ض���وؤولين في الحزب والدولة وجمهور غفير من محّبي ال�ض���عر ومتابعيه و�ض���ارك في اليوم الأول كل 

من ال�ضعراء: منير خلف . جازية طعيمة. خلدون اإبراهيم. اإيفيت تانو. علو�س ع�ضاف. د. اأحمد الدري�س.
واألق���ى الأ�ض���تاذ اإبراهي���م خل���ف رئي�س الفرع كلمة الفتتاح مرحباً بالجمهور جمهور ال�ض���عر والح���ب والحياة وقد تا 
الزمي���ل ال�ض���اعر مني���ر خل���ف كلمة رئي����س التحاد التي اأكد فيها اأ�ض���الة الح�ض���كة ووطني���ة اأهلها ال�ض���رفاء في مواجهة 
الحتالي���ن الأمريك���ي والترك���ي ومحاول���ة الأخي���ر معاقب���ة �ض���عب الح�ض���كة ال�ض���امد بقط���ع المي���اه عن���ه بغي���ة اإذلله 

وتركيعه.. لكن اأهل الح�ضكة جعلوا �ضمودهم اآياِت ن�ضر مرّتلًة في وجه اآلة العدوان ب�ضتى اأ�ضكاله البغي�ضة. 
وي�ضتاأنف المهرجان ن�ضاطه غداً الأحد باإذن اهلل في المركز الثقافي العربي بالقام�ضلي.

 مهرجان الجزيرة السورية الشعري األول الذي 
أقامه فرع اتحاد الكتاب العرب بالحسكة

سالمات

 � تعر�ض���ت الزميل���ة الأديب���ة توفيق���ة خ�ض���ور 
ع�ض���و اتح���اد الكت���اب الع���رب � فرع حم���اة � مقرر 
جمعي���ة الق�ض���ة والرواية لحادث �ض���ير األيم في 
م�ضياف ما اأدى الى اإ�ضابتها بك�ضور ور�ضو�س..
با�ض���م الدكتور محمد الحوران���ي رئي�س اتحاد 
اأحم���د  الكت���اب الع���رب ونائب���ه الأ�ض���تاذ توفي���ق 
واأع�ضاء المكتب التنفيذي وبا�ضم هيئة المكتب 
الفرع���ي ف���ي حماة واأع�ض���اء التح���اد نتقدم من 
الزميل���ة توفيق���ة بالتهنئ���ة ب�ض���امتها متمني���ن 

لها ال�ضفاء العاجل.

سالمات

نذي���ر  الدكت���ور  المع���روف  والباح���ث  الأدي���ب 

العظم���ة يتعر����س لأزم���ة �ض���حية.. وه���و ال���ذي 

اأم�ضى ُجلَّ حياته باحثاً و�ضاحب ر�ضالٍة اإن�ضانية 

نبيل���ٍة رئي����س اتح���اد الكت���اب الع���رب والمكت���ب 

التنفي���ذي واأع�ض���اء مجل����س التح���اد واأع�ض���اء 

التحاد يتمنون للدكتور نذير ال�ض���فاء والعافية 

وال�ض���امة ويتطلع���ون بعين الرج���اء اإلى لقائه 

بوافر ال�ضحة.

سالمات
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اخبار ونشاطات

بدعوة من فرع حم�س لتحاد الكتاب العرب اأقيمت ندوة بعنوان ناقد و�ضاعر �ضارك 
فيه���ا الدكت���ور ج���ودت اإبراهيم الأ�ض���تاذ في جامع���ة البعث وع�ض���و المجل�س المركزي 
لتحاد الكتاب العرب وال�ضاعر عادل نا�ضيف بح�ضور جمهور من الأدباء والمهتمين .

وقد تحدث د. اإبراهيم عن بداية معرفته بال�ضاعر نا�ضيف بقوله :
كنت فتى في مقتبل العمر حين �ض���معت لأول مّرة با�ض���م عادل نا�ض���يف كا�ض���ٍم مهٍم 
في قرية الكيمة وغيرها لأ�ض���باب كثيرة ل�ض���نا ب�ض���دد ذكرها الآن، ا�ض���م يردده النا�س 
اإيجاب���اً في وادي الن�ض���ارة الوا�ض���ع الجميل، ومن هنا ارتبط ا�ض���مه بذاكرتي التي لها 

وظيفتان: الحفظ والن�ضيان، ولكن هذا ال�ضم بقي في ذاكرتي التي لم تن�ضه اأبداً.
بعد اأن اأ�ض���بحت ع�ض���واً في الهيئة التدري�ض���ية في جامعة البعث بحم�س كلفت في 
نهاي���ة الت�ض���عينيات اأو بداي���ة الألفي���ة الثالثة الم�ض���اركة ف���ي لجان الموؤتم���ر التربوي 
لتطوي���ر التعلي���م ال���ذي اأع���دت ل���ه وزارة التربي���ة ف���ي الجمهوري���ة العربية ال�ض���ورية، 
واأثن���اء الجل�ض���ات عرف���ت اأن عادل نا�ض���يف يعمل ف���ي وزارة التربية ب�ض���فة موجه اأول 

للغة العربية فدخلت اإلى مكتبه و�ضلمت عليه وعّرفته بنف�ضي و�ضررت بلقائه.
وعّرف بال�ضاعر عادل النا�ضيف باأنه مدر�س وكاتب و�ضاعر من مواليد قرية الكيمة 
عام 1942. اإن�ض���ان متعدد العطاءات، مثّقف، محّدث، يكتب ال�ض���عر بالف�ضحى الراقية، 
ينظ���م �ض���عره بالطريقة الخليلية ممل���وءاً بالخواطر والحوادث، والق�ض����س المنتقاة 
م���ن الواق���ع وحي���اة النا�س اّلذي���ن يعرفهم ويعي����س معهم. تعرف الأ�ض���تاذ ع���ادل على 
تقنيات كتابة ال�ضعر عبر المدار�س والجامعات، وهو بارع في ا�ضترجاع المعلومات من 
ذاكرت���ه المزدحمة بالحوادث والمو�ض���وعات والق�ض���ايا والذكريات، ذاكرته مده�ض���ة، 
يدخ���ل اإل���ى اأعم���اق النا�س الذي���ن يتعامل معهم... ويك�ض���ف ع���ن خبايا واقع���ه، محّب 

ووطني في وقت لم يعد فيه للحب معنى مهم... 
يقول) نا�ض���يف ( ح�ض���ب تعبير د. اإبراهيم : » في الثامن من اأيار من كّل عام، واأنا 
بعيٌد عن وطني، اأ�ضعر بارتعا�س غريب في كل اأنحاء ج�ضدي، �ضراييني تت�ضّلب ويداي 
ترتجف���ان والع���رق يت�ض���ّبب من جمي���ع اأجزاء ج�ض���دي حت���ى اأوراقي تت�ض���اقط اأمامي 
وتتناث���ر كم���ا تتناث���ر اأوراق �ض���جر التفاح بي���ن اأقدام عا�ض���فة رملية هوجاء، وري�ض���تي 
ي�ضيبها ال�ضلل وهالة �ضوداء تحيط بي يا اهلل! لَم كل هذا؟ ولماذا في مثل هذا اليوم 
بال���ذات؟ فاأنتف�س على نف�ض���ي بكل ه���دوء واأتاأّنق واألب�س ما توّفر لي من ثياب جديدة 
لأ�ض���تقبل الأبن���اء والأحف���اد مهّنئين بيوم مول���دي فاأعي�س معهم اإن�ض���اناً اآخر ُوِلَد من 
جديد يتقّبل الحياة بكل ما تحمل من اأفراح واأتراح بعين را�ضية ونف�س مطمئّنة لما 
تجلب���ه اإليَّ الورقة التا�ض���عة وال�ض���بعون من مفاج���اآت وما اإْن اأنفرد بنف�ض���ي حتى اأعود 
اإلى ماأ�ض���اة وطني فاألجاأ اإلى ال�ض���عر ع�ضى اأن يخّفف من حالي الماأ�ضوية التي اأعي�ضها 
ف���ي ه���ذه اللحظ���ة وينقلن���ي اإلى كوك���ب اآخر ُيعي���ُد لي توازن���ي وُيرجعني اإلى �ض���احتي 
الطبيعي���ة وملعب���ي الحقيق���ي ، وفج���اأًة في ه���ذا العام حملني ال�ض���عُر اإلى ح�ض���ِن اأّمي 

وبيت اأبي ذي الطابقين والم�ض���قوف بالقرميد الأحمر المبنّي منذ اأكثر من اأربعمئة 
�ضنة بالحجر الأ�ضود والأبي�س ، لم تنْل منه عوامل الطبيعة على ق�ضوتها وجبروتها 
ب���ل بق���ي �ض���امداً في وجه الريح ومعلماً من معالم �ض���يعتي )الكيمة( ال�ض���امخة على 
اإحدى روابي وادي الن�ض���ارة في وطني الحبيب �ض���ورية المزهّو بح�ض���ارته ون�ض���ارته 

وطيب مائه ونقاء هوائه و�ضفاء اأهله و�ضاكنيه.
لق���د فر����َس ال�ض���عر كم���ا يق���ول  )نا�ض���يف ( اأمام���ي م�ض���ّور �ض���ورية وتاريخ �ض���ورية 
فانحنيت اأمامها انحناء العابد النا�ضك اأمام َرِبّه، لقد حملني ال�ضعر في يوم ميادي 
اإلى مدينة القام�ض���لي طالباً في ال�ض���ف الأول الثانوي في عام 1959 حين ا�ض���تنفرنا 
جميعاً اإلى بلدة عامودا حاملين الفوؤو�س والرفو�س والمعاول لإنقاذ طاب مدر�ضتها 
الت���ي التهمته���ا الني���ران عل���ى اخت���اف طوائفه���م ومذاهبه���م لق���د كان الوط���ن فوق 

الجميع ، والدين يجمعنا على مائدة المحبة والت�ضامح...«
اأخ���ذه ال�ض���عر اإل���ى ع���ام 1973 اإل���ى حرب ت�ض���رين التحريري���ة حين كان �ض���ابطاً في 
الجي����س العرب���ي ال�ض���وري وه���و يحم���ل �ض���حيفة المقات���ل الت���ي كان يحرره���ا يومّي���اً 
بالتع���اون م���ع اأح���د زمائه في خدمة العلم ويذهب بها اإل���ى المقاتلين في خط النار 
كّاً في خندقه تحّفزهم على القتال والن�ض���ال لتحرير الوطن والإن�ض���ان اإ�ضافًة اإلى 
تحري���ره مجل���ة الفر�ض���ان التي كان يق���وم بتحريرها مع المازم الدكت���ور اأحمد داود 
كتابة بخط اليد في البدايات قبل اأن يتم طباعتها ون�ض���رها ر�ض���مّياً ، ثّم اأعاده ال�ض���عر 
اإلى اليوم الذي وقَف فيه اأمام القائد الرئي�س حافظ الأ�ضد مرتجًا هذه الأبيات رّداً 
على من قال ل�ضيادته ممازحاً اإّن قريحة المازم عادل نا�ضيف جّفت في هذه الحرب

ول ين�ض���ى عادل نا�ضيف م�ض���افحة الرئي�س حافظ الأ�ضد له مهّنئاً ل�ضرعة بديهته 
و�ض���جاعته رحم���ه اهلل وطّيب ثراه. ثًمّ اأعاده ال�ض���عر اإلى دم�ض���ق مدي���راً لثانوية فريز 
مال���ك، و)موج���ه اأول لم���ادة اللغة العربي���ة( ومديراً لمجلة المعل���م العربي في وزارة 

التربي���ة، ومدي���راً للتخطي���ط والإح�ض���اء فيها، اأم�ض���ى الأ�ض���تاذ عادل اأربع���ة واأربعين 
عام���اً في تدري�س اللغة العربية واآدابها، واإعداد كتب اللغة العربية وتاأليفها للمرحلة 
الثانوي���ة، ومعه���د اإع���داد المدر�ض���ين، واإع���داد منه���اج اللغ���ة العربي���ة لمعه���د البي���ان 
الدولي للمرحلة الثانوية في دولة البحرين، واإعداد كتب التربية الم�ضيحية لجميع 
المراحل التربوية في وزارة التربية، واأُحيل اإلى التقاعد لبلوغه ال�ضن القانونية عام 
2003. لك���ن ال�ض���عر اأب���ى اأن يحمله اإلى �ض���ورية متذّرعاً باأّنه اأ�ض���بح غريب���اً عنها واأنها 
اأ�ض���بحت غريب���ة عنه فقال: اإن �ض���ورية اليوم لي�ض���ت كالأم�س كّل �ض���يء تب���ّدل وتغّير. 
ر وُتباْد،  مات فيها ال�ضجْر، وفيها ذاب الحجْر ، وتعّفنت فيها نفو�س الب�ضْر ، ُقرى ُتهجَّ
ع اأرحاُمها ، فيها توؤكل الأكباد وُتحَرق الأحياء اإّن  مدٌن تدّمْر اأطفال ُتذبْح ن�ض���اء ُتَقَطّ
ال�ض���وريين اليوم يقتل بع�ض���هم بع�ضاً لقد انق�ض���م اهلل فيها على نف�ضه ، اإله �ضحراوّي 
قاتٌل غريب جاءها من بعيد يلتّذ بالدم واإله رحوم عطوف روؤوف ُيقَتُل كل يوم وُيذبح 

في كل لحظة.
وراأى د.اإبراهيم اأن �ض���عر نا�ضيف رفيع الم�ضتوى من الطراز الفني العالي تقليدي 
الأ�ض���لوب مر�ض���عاً بال�ض���ور ال�ض���عرية والباغي���ة بلغ���ة �ض���ليمة ذات مف���ردات متعددة 

ومتنوعة ومو�ضيقا �ضعرية تعود بنا اإلى المعلقات ال�ضعرية بقوتها وجزالتها.
وف���ي نهاي���ة الندوة قراأ نا�ض���يف عدداً من ق�ض���ائده الوطنية والإن�ض���انية الفيا�ض���ة 
بحب الوطن وحملت عناوين )وفاء( و )ح�ضني الأمان لكم ( يدعو فيها اأبناء الوطن 
للع���ودة اإلى اأح�ض���انه وق�ض���يدة )�ض���ام من �ض���با ب���ردى( يحاكي فيها ق�ض���يدة اأحمد 

�ضوقي وق�ضيدة )اأنا وهند( و )براءة الأطفال(.

حول ندوة ناقد وشاعر بفرع اتحاد ُكتّاب حمص
د. ابرهيم : شعر ناصيف من الطراز الفني العالي تقليدي األسلوب مرصعًا بالصور الشعرية 

والبالغية بلغة سليمة ذات مفردات متعددة 
رًا تاريخ سورية فانحنيت أمامها انحناء العابد الناسك  ناصيف : فرَش الشعر أمامي ُمصوِّ

 كتب: عبدالحكيم مرزوق

الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  دع���ا 
الكات���ب  م���ع  لق���اء  لح�ض���ور 
دي�ض���ارت  باتري���ك  البلجيك���ي 
“القت�ض���اد  كت���اب  موؤل���ف 
دون  م���ن  مجتم���ع  المتب���ادل: 
راأ�ض���مال”، وذلك ظه���ر الثاثاء 
التح���اد  مبن���ى  ف���ي   2022/9/6

في المزة.
ق���ام  ال���ذي  اللق���اء  اأ�ض���اء 
ا�ض���ماعيل  غ�ض���ان  د.  بترجمت���ه 
اأن  يوؤك���د  ال���ذي  الكت���اب  عل���ى 
الراأ�ض���مالية و�ض���لت اإل���ى طريق 
م�ض���دود ل اآف���اق م�ض���تقبلية ل���ه، 
مما ي�ض���تدعي التفكير في كيفية 
راأ�ض���مال،  دون  المجتم���ع  عم���ل 

وكيف يمكن البدء بهذا الم�ض���روع الطموح الذي قد يعتبره البع�س ُمجازفاً، للو�ض���ول اإلى اقت�ض���اد 
بدي���ل يعتم���د على التع���اون والتبادل والنف�ض���ال عن ُم�ض���ّلمات الراأ�ض���مالية، من خ���ال دعم طاقات 
ال�ض���باب والفاحي���ن ومحارب���ة الف�ض���اد وتحقيق الحي���اة الكريمة في عالم ت�ض���وده عاق���ات المحبة 

وعدم الختاف في الم�ضالح الإن�ضانية.
ياأتي هذا اللقاء في اإطار رغبة اتحاد الكتاب العرب في �ضورية بتعزيز العاقات الثقافية والأدبية 
مع الكتاب والمثقفين في مختلف اأنحاء العالم، اإيماناً بر�ض���الة الدبلوما�ض���ية الثقافية وال�ض���تثمار 

في الثقافة التي من خالها تنقل الحقائق وما يجري بمو�ضوعية و�ضفافية.
اأدار اللقاء الأديب توفيق اأحمد نائب رئي�س اتحاد الكتاب العرب الذي اأ�ض���ار اإلى اأن �ض���ورية تعي�س 
حال���ة من ال�ض���غوط القت�ض���ادية طالت الحاجات الأ�ضا�ض���ية لحياة الإن�ض���ان ب�ض���بب م���ا يطبق عليها 
من عقوبات تتنافى مع المواثيق الدولية ول �ض���يما قانون )قي�ض���ر( �ض���يئ الذكر، موؤكداً اأن �ض���ورية 

�ضتنه�س و�ضتتعافى رغم الظروف وال�ضغوط والتحديات.
وتخل���ل اللق���اء كثي���ٌر من المداخات من اأ�ض���اتذة جامعيين اخت�ضا�ض���يين ومفكري���ن وباحثين ما 

اأ�ضفى على اللقاء زخماً معرفياً وا�ضعاً.

باتريك ديسارت.. واالقتصاد 
المتبادل... في اتحاد الكتاب العرب

تلق���ى اتح���اد الكت���اب 

الع���رب اأخب���ار الحال���ة 

الحرج���ة  ال�ض���حية 

الت���ي يم���ر به���ا الأديب 

ال�ضاعر والروائي عادل 

محمود بغ�ضة كبيرة واألم عميق، ف�ضاحات الأدب التي كان له 

فيها �ضولت وجولت م�ضرفة هي المكان الأمثل لمبدع قّدم 

جل �ضنّي حياته بهدوٍء في محراب الكلمة الخاقة.

ع���ادل محم���ود  بي���ن  ح���ال  ق���د  المر����س  فرا����س  كان  واإن 

ومحبيه ومتابعي اأخباره فاإن الأمل يحدونا دائماً باأن �ضم�ضاً 

دافئة �ض���تبدد غي���وم هذه المحنة التي ناأم���ل اأن تكون عابرة، 

�ض���ائلين المولى اأن ينظر له بعين ال�ضفاء ليعود اإلى ميادين 

الَقلَم، فار�ضاً مجلّياً كما عهدناه.

واإذ يتمن���ى رئي����س اتح���اد الكت���اب الع���رب واأع�ض���اء المكتب 

التنفي���ذي واأع�ض���اء مجل����س التحاد واأع�ض���اء التح���اد تمام 

ال�ض���فاء والعافي���ة لاأدي���ب ع���ادل محم���ود، يتطلع���ون بعي���ن 

الرجاء اإلى لقائه بوافر �ضحته.

رحل ال�ض���اعر اللبنانيُّ العربي الكبير وترك خلفُه اآثاراً �ض���عرية فكرية 
نقديًة واأدباً �ض���يبقى منارًة لاأجيال، رحل الذي ارتبط ا�ض���ُمُه وم�ض���يرتُه 

بالإبداع والأخاق وخدمِة ر�ضالة الثقافة بكل اأنواعها.. 
رحمك اهلل يا �ضديَق الحرف النبيل و�ضيَِّد الكلمات

رحل محمد 
علي شمس 

الدين

عادل محمود... 
شّدة وتزول...

أزاهير متقدة
والن�ض���ر  للدرا�ض���ات  نين���وى  دار  ع���ن 
والتوزيع �ضدر ديوان جديد لل�ضاعر وليد 

ح�ضين حمل عنوان “اأزاهير متقدة”.
بري���اح  تاأت���ي  رّن���ة  الدي���وان  اأبي���ات  ف���ي 
ال�ض���تعالت الأولى للق�ض���يدة في ال�ض���عر 
العرب���ي، ري���اح محمل���ة برمال ال�ض���حراء 

واأطي���اف مدنها، وكاأن ال�ض���اعر حفيد وارث للدي���وان الأول، غير ملتفت 
للهزات ال�ضعرية وتحولتها.

تت�ض���اغل ق�ض���ائد الدي���وان بمو�ض���وعات تنفتح اإل���ى اأكثر من م�ض���تقر 
�ض���عري �ضمن م�ض���احة اإيقاعية/ عرو�ضية وا�ض���عة ما اأبعدها عن المناخ 

الخانق وملل التكرار. 



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

رئي����س التحري��ر: 
اأ. توفيق اأحمد

مدي���ر التحري��ر: 
منيـر خلف

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

هيئ�ة التحري�ر:
طالب هما�س - د.جودت اإبراهيم - 
د.نزار بني املرجة - نذير جعفر - 
معاوية كوجان - حممد احلفري

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

رئي�س الق�صم الفني:
فاطمـة اجلـابي
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�صوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�صق
 اأ�ص�صت و�صدرت ابتداًء من عام 1986

املرا�صالت
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب )3230( 

هاتف 6117241-6117240 -فاكس 6117244 هاتف االشتراكات 6117242
جميع المراسالت باسم رئيس التحرير. 

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

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

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

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

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

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي:

     15 صفر 1444هـ

العدد:    »1786« األحد2022/9/11م- 

فاتح���َة  تك���ون  ق���د  بانيا����س؛  عّن���ازُة 
واأمي���رَة  الغي���ِم؛  وفاتح���َة  الأعن���اب؛ 
وق���د  ال�ض���كون،  وحفي���َف  ال�ض���باب؛ 
تك���ون الف�ض���ل الأول في كت���اب الجبال 
الم���اء  وح���زَن  الأ�ض���عار؛  وترجم���اِت 
اأمي���رَة  تك���وُن  وق���د  الن���ار..  وينابي���َع 
ال�ض���وء الت���ي ت�ض���يل منه���ا النه���ارات.. 

وه���ي واأَخواُته���ا في ذل���ك الجبِل الأ�ض���ّم 
َن����سٌّ جغرافيٌّ تاريخيٌّ اإن�ض���انيٌّ اأخاقيٌّ ح�ض���اريٌّ يحاوُر ال�ض���حاَب 
والزمن والِحقَب.. وي�ضتوطُن قيعاَن مفرداِتها.. ح�ضوٌر في العقل 

والقلب واللغة، وح�ضوٌر باذٌخ في الحياة..
ه���ي اآباُر الحنين.. وهي الوج���وُد الجديُد القديُم.. وهي الطريُق 
اإلى البحِر والحّب والعطر.. وهي َبلَُد القامات التي و�ض���َل اإيقاُعها 
اإل���ى َجَنب���ات ُكلِّ الوط���ن خيراً ووطني���ًة وتواوؤماً وتوا�ض���جاً وحمايًة 

لكلِّ جميٍل واأ�ضيل.
ق���د يق���ول البع����س اإّن ف���ي ذلك مغ���الة، ولكنن���ي عندم���ا اأتحّدُث 
ع���ن اإح���دى بقاع الوطن ق���د اأكون اأتح���ّدث عن كل بقاِعِه واأ�ض���ئلته 
وع�ض���افيره واأنا�ض���يده.. وده�ضِته و�ض���فاِف بوِحه.. وكلِّ عذوباِتِه.. 
اأ�ض���وُق ه���ذه المقّدمة لأتحّدث في هذه الزاوية عن �ض���اعٍر حقيقيٍّ 
ُمَغّم����س بعطر الق�ض���يدة واإبداِعها وكّل مف���ردات َجمالها.. اأتحّدث 
عن ال�ضاعر محمود حبيب، وفي الأ�ضطر التالية �ضاأورُد �ضيرًة ذاتيًة 

له:
ال�ضاعر محمود حبيب/ باإيجاز.

الولدة والمكان: �ضورية �� طرطو�س �� بانيا�س عّنازة، حيث تتعانق 
الأر�س وال�ض���ماء في ن�ض���يد مفعم بحفيف اأ�ض���جار الجبال وينابيع 

الماء وتراتيل اآيات الجمال: عام 1948.
الحالة التعليمية: 

اأهلية التعليم البتدائي �� حم�س �� دار المعلمين 1967.
الجامعي���ة: جامع���ة ت�ض���رين ����� الاذقي���ة م���ن 1971 ����� 1975 لغ���ة 

عربية.
الحياة التعليمية )الوظيفية(:

مدير مدر�ضة )منطقة عفرين �� حلب(
مدير ثانوية عنازة )بانيا�س( ما بين 1987 �� 1985.

الحياة النقابية وال�ضيا�ضية والجتماعية:
ع�ضو قيادة �ضعبة الحزب ونقابة المعلمين )بانيا�س( 1985.

رئي�س فرع نقابة المعلمين )طرطو�س( 1990 �� 1993.
ع�ضو قيادة فرع حزب البعث 1993 �� 2000.

ع�ضو مجل�س محافظة طرطو�س 2000 �� 2004.
رحلة الآداب وال�ضعر:

اأول ق�ضيدة �� م�ضابقة ال�ضباب 1964 في مجلة الخمائل.
الأم�ض���يات والأمكن���ة )جميع محافظات القطر العربي ال�ض���وري 
وكان لمنظم���ة اتحاد ال�ض���بيبة الف�ض���ل ف���ي هذا التو�ض���ع والرعاية 

لجميع المبدعين من ال�ضباب(.

المهرجانات المركزية:
مهرج���ان المحب���ة ف���ي الاذقي���ة /4/ 

م�ضاركات.
قائ���د  المجاه���د  ال�ض���يخ  مهرج���ان 
ال�ض���احل �ض���د فرن�ض���ا والعثمانية /24/ 

�ضنة متوا�ضلة.
مهرجان اأبي العاء المعري �� اإدلب.

مهرجان ال�ضلمية �� حماة.
مهرجانات ال�ضباب في جميع المحافظات.

مهرجان الربيع �� حماة.
مهرجانات الق�ضير �� حم�س )عدة مرات(.

مهرجانات البا�ضل �� الرقة 1995 )مدينة الطبقة(.
الن�ضاطات الخارجية:

اأم�ض���يات م���ع وف���ود نقابات المعلمي���ن من معظم ال���دول العربية 
)المو�ضل وبغداد(.

مهرجانات �ضهداء قانا �� )لبنان( 1997.
الإ�ضدارات:

الرحيل في ذاكرة التراب
من حديقة ت�ضرين

للحب والوطن
ح�ضاد ال�ضنين العجاف 

من كروِمِك خمرتي
اعترافات مواطن قيد الإنجاز

الم�ضاهمة في الكتابة )�ضحف القطر �� المجات الأدبية(
ومعظم المجات التي كتبت عن ال�ضعر الوطني.

الجوائز:
جائزة م�ضابقات نقابة المعلمين �� 4 مرات.

جائزة جريدة الثورة 1984
جائزة جريدة البعث 1986

جائزة البا�ضل 1995.
ع�ضو اتحاد الكّت��اب العرب

م���ا لف���ت انتباه���ي في كلِّ م���رٍة اأرى فيها �ض���اعرنا محم���ود حبيب 
اأنه الأكثُر عزيمًة واإ�ضراراً وحيويًة والأكثُر اإمكانيًة اأي�ضاً في اإبداء 

الآراِء ال�ضديدة وتقديِمها بكل محّبٍة ون�ضٍج واأبوّيٍة.
اأحاُم���ُه ل َتْقُط���ُن.. وُه���َو ُيْوِدُع ف���ي حنايا الرمال كن���وَز البراري 
ورفي���َف الق�ض���ائِد الممزوج���ِة بالأخ�ض���ر والخ�ض���يب، وُي�ض���يُر اإلى 
مناراِت البحر باأّنا ها هنا �ضنبقى ُنعطي وُنحبُّ ونكافُح اإلى اأن يرَث 

اهلل الأر�َس وَمْن عليها..
ونح���ُن ف���ي جري���دة الأ�ض���بوع الأدبي وف���ي اتح���اد الكّت�����اب العرب 
نتمنى ل�ض���اِعِرنا الُمْحَتفى به في هذه الزاوية محمود حبيب كثيَر 

الأمنيات والعافية وال�ضام.

الشاعر محمود حبيب
شاعٌر وأديٌب من بالدي


