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ل تمهلنا الأيام لوداع الأِحّبة الأعزاء... يرحلون، لكن يبقى من اأثرهم ما يجعلهم في الغياب 
اأكثر ح�صورًا، فيختلف )العالم من قبل ومن بعد(، وتبقى )زهرة ال�صندل( تفوح بعطرها 
في )خان الورد( على الرغم من )اأحزان الرماد( و)الده�ص��ة في العيون القا�ص��ية( وعلى 
 الرغم من )البكاء في غياب القمر(... وليد اإخال�صي، وتكتمل )لوحة الم�صرح الناق�صة(.

اأجل، هو تاريٌخ اإبداعيٌّ متميز وزاخر بالإنجازات الخالدة على كثير من ال�صعد: الأدبية 
والجتماعي��ة والثقافي��ة... ومن �ص��اأن هذا التاري��ِخ الإبداعي اأن ُير�ّص��خ ح�ص��ور اأديبنا 

الراحل، ويجعل اأثره باقيًا ما بقي الحرف، واأينعت الكلمات.
ولأن��ه كان المعّل��م والمنهل الذي طالما تعلمنا منه، ونهلنا م��ن اأدبه الجميل، فاإننا نقف 
اليوم في تاأبينه وفاًء لكتاباته التي غدت زادًا يتزود به كلُّ اأديب ومبدع حقيقي، واإيمانًا 

بنهج اأ�صتاذ تتلمذنا على اأدبه، وتعلمنا منه كثيرًا.
كي��ف ل؟ وه��و الإن�ص��ان المثقف، والأدي��ب الملتزم، و�ص��احب 
اللم�صات الخالدة، ودائمة الأثر في مدينته حلب وبالده العزيزة 
�صورية ووطنه العربي الكبير َعْبَر ما كتبُه في الأجنا�س الأدبية 

عة. الإبداعية المتنوِّ
نعم، اإنه الأديب الوطني الأ�ص��يل الذي حمل لواء اإ�ص��كندرونة 
في قلب��ه وقلمه، وجاء اإلى حلب ليفوح عبق عطرها في كتاباته 
واآث��اره الت��ي بقي��ت �ص��اهدًة على عمق فك��ره ومو�ص��وعية علمه، 
ول عج��ب ف��ي ذل��ك، فهو م��ن اأ�ص��رة لها ح�ص��ورها ون�ص��الها على 
ال�ص��احة ال�ص��ورية، فوالده اأحمد اإخال�ص��ي كان رئي�ص��ًا لتحرير 
)مجل��ة العت�ص��ام( ال�ص��هرية ف��ي اأواخ��ر الع�ص��رينيات واأوائل 
الثالثينيات من القرن الع�صرين، التي اأوقفها الم�صتعمر الفرن�صي 
في فترة الحتالل، وقد ورث اأديبنا عن اأبيه الأ�صالة والوطنية 
والنتم��اء، ف�ص��اًل ع��ن �ص��مولية المعرف��ة والروؤي��ة الثاقب��ة، 
 وكان له��ذه الأفكار والقناع��ات اأثرها الجلي ف��ي راحلنا الكبير.

لقد �ص��هدنا في الفترة الما�ص��ية رحيل نخبة نوعية من مثقفينا 
ومبدعينا ومن اأع�ص��اء اتحاد الكتاب العرب الذين اأْثَروا الحياة 
الفكري��ة والثقافي��ة ف��ي �ص��ورية وفي الوط��ن العرب��ي، وقد كان 
رحيلهم في وقت نحن فيه اأحوج ما نكون اإليهم، واإذا كان الوقوف 
في تاأبين من رحل منهم موجعًا وموؤلمًا، فاإن الوقوف في تاأبين اأبي 
خالد اأكثر وجعًا واإيالمًا، كيف ل؟ وتاأبينه اأ�صبه ما يكون بتاأبين 
مرحلة مهمة من مراحل تاريخ الأدب والإبداع ال�صوري في القرن 
الما�ص��ي، ه��ذه المرحلة التي م��ن َمِزّياِتها ا�ص��تمرار جريانها في 

دماء ال�صباب ال�صوري المثقف، واإْن ب�صيغة موائمة للع�صر.
ولأن مرحل��ة الراح��ل الكبي��ر وليد اإخال�ص��ي كانت تتمي��ز بالتجّذر والنمو، فقد �ص��ّكلت 
قاع��دَة انطالق ومرجع��ًا لالأفكار الموّلدة التي تحّر�س ال�ص��باب المثقف اليوم على ابتكار 
المزي��د واإبداع الأجمل، ومن ثم فهي مدر�ص��ة ل بد من دخولها والتعلم منها لالنطالق اإلى 

�صاعًا واأعّم �صمولية واأعمق اإن�صانية. ف�صاء اأدبي وفكري اأكثر اتِّ
�صتبقى ب�صماُت اأديبنا الراحل التي ر�صحت عن َمِزّياِتِه الخا�صة في �صخ�صيته الإبداعية 

ومنظوره الفكري دائمَة الح�صور في مجالت �صتى، ول �صيما الرواية والم�صرح.
ائه  التحي��ة والخل��ود ل��روح الراح��ل الحا�ص��ر وليد اإخال�ص��ي، وكل الع��زاء لذوي��ه وُقرَّ
يه، فالم�صاب واحد، واألم الفراق كبير، لكننا �صنبقى الأوفياء لما تركه اأديبنا الكبير  وُمحبِّ
م��ن حب واأ�ص��الة ووفاء، من �ص��اأنها �� وه��ي القيم النبيلة �� اأن تجعل حياتن��ا اأجمل مما هي 

عليه الآن.
اأ�ص��تاذ وليد! لن يغادَر ذكُرك األ�ص��نَة قلوبنا، بل �ص��يبقى دربًا تحيط به اأ�ص��جار الجمال 

وبا�صقاُت الذكريات مدى الدهر.

االفتتاحية
 كتبها:  د. محمد الحوراني
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التغلغل اإلسرائيلي في العراق 
د الحوراني( )كتاب للدكتور محمَّ

س��عيد صق��الوي: يج��ب أّل تك��ون صدورنا 
حرجًة من أي فكرة تطّور العمل الثقافي

شيخوخة الطاقة اإلبداعية

لوحتان للفنان التشكيلي السوري خالد حمزة



 كتب:  أيمن الحسن كتب: رياض طبرة 

عالم���اً  الرواي���ة  تب���دو 
يدع���وك لتلم����س م���ا ب���ه م���ن 
اأو  ف���رح  م���ن  وحكاي���ة،  ق�ص���ة 
مفارق���ات  م���ن  اأح���زان،  �صي���ل 
اأو جرائ���م، م���ن ح���ب وع�ص���ق 
وهيام ينتاب���ه وجع الخيانة اأو 

التخلي دون مقدمات.
في رواية هي الأولى لهم�صه 
مختلف���ة  تجرب���ة  الق�ص���ير 
�صكاًل وم�صموناً عما هو �صائد 
الي���وم ف���ي التج���ارب الأول���ى، 
ه���ذا  اأوًل  انتباه���ك  يلف���ت 
العمق في التفكير والتاأني في 
اختي���ار ما هو ماأل���وف لينفتح 

على معنى جديد...
ث���م ه���ذه المهارة في الكتابة م���ا بين ال�صطور 
وخلف الكلمات حت���ى ت�صطر اإلى اإعادة القراءة 
اأو حت���ى المقط���ع، كي���ف  م���ن مطل���ع الجمل���ة 
تدب���رت ذل���ك؟ وهي ت�صطر بداي���ة الحلم في اأن 
تك���ون كاتب���ة همه���ا اأن تن���ال عل���ى ل�ص���ان بطلها 
ع���زام من الكثي���ر ال���ذي لديهم والقلي���ل لديه، 
ه���ل ه���ي الطفول���ة وم���ا رافقه���ا م���ن عذاب���ات 
لوج���ود  الم�صتب���د  الأب  وتجاه���ل  الريفيي���ن 
فلذة كبده واحتياجات���ه المتنامية؟ ربما هناك 
قراءة اأخ���رى لل�صخ�صيات وهذا حق من حقوق 
الق���ارئ بعدما �ص���ارت الرواية ملكاً ل���ه وللنقاد 

والدار�صين.
ع���زام بط���ل الرواي���ة واح���د م���ن المهم�صي���ن 
والمعذبي���ن في الأر�س، وها ه���و يفتح �صندوق 
بوح���ه ب���كل م���ا يمتلك���ه جن���دي مقات���ل يعي����س 
الح���رب ب���كل م���ا حملت���ه م���ن مخاط���ر ودم���ار 
وخ���راب، وه���و عل���ى العك����س م���ن كل المقاتلين 
يخت���ار الليل �صديقاً وحي���داً ي�صاهره ويناجيه، 
ي�صك���و ل���ه اأفعال اأب يطالب ابن���ه اأن يكون رجاًل 
يع���رف كي���ف ي�صل���ح مدخنة وهو ذات���ه ل يقوى 
عل���ى ذلك، ي�صكو �صمت اأمه الأبدي اأمام تع�صف 
اأبي���ه و�صم���ت كل الن�ص���اء هناك، ث���م كيف ينداح 
الكالم على األ�صنتهن في غياب الزوج، وهنا من 
حق القارئ اأي�صاً اأن يقراأ الن�س قراءة مختلفة.
ي�صك���و الحبيب���ة عزة وكيف تخل���ت عنه بعدما 
ن���ذر نف�صه حبيباً لها وتط���وع ليبني لها رجولة 
وم�صتقباًل، تخلت عزة عنه لأن المدينة بي�صاء 
ف���ي عينيها فيم���ا كان عزام يراها غير ذلك، هل 

يختلف عا�صقان على جن�س المالئكة؟
مقابل ذلك يفرد عزام الليل �صفحة ول اأجمل 
ف���ي حب الجدة التي اأعطته الكثير الكثير وهي 
وحده���ا من كانت توّق���ت نب�س قلبها على دقات 
قلب���ه، حزن ع���زام عل���ى جدته جميل���ة در�س في 
الوف���اء للقل���وب الت���ي تمتل���ك ه���ذا الفي�س من 
الح���ب لالأحف���اد عله���م يعرفون كم ه���ي الحياة 
جميل���ة بح�صوره���م، وكم هي قا�صي���ة مرة حين 

يغيبون.
وفي الإطار ذات���ه وما بين ال�صكوى والنجوى 
يطلعن���ا ع���زام على بع�س من جوان���ب �صخ�صية 
خال���ه نا�ص���ر الت���ي يقول���ون بوج���ود �صب���ه كبير 
بينهم���ا، نا�صر ن���ذر نف�صه لف���ن النحت والر�صم 
على الخ�صب، لم يقم معر�صاً بل عمد اإلى اإهداء 
اأعمال���ه لأبناء قريته، ان�صرف اإلى الفن واأهمل 
اأ�صرت���ه فتعر�س ل�صخط زوجت���ه واأخته اأم عزام 
ر بحق اأخيها  ذات الطب���ع ال�صلبي التي ل���م تق�صّ
انت�ص���اراً لح���ق اأبنائه عليه، حقهم ف���ي الرعاية 
احتياجاته���م  توفي���ر  ف���ي  وحقه���م  والهتم���ام 
المادي���ة، لك���ن نا�ص���ر ي�ص���اب ف���ي ي���ده اليمن���ى 
وهنا يزوره عزام متاأخراً عن التوقيت ال�صحيح 

ف���ي  �صدام���اً  بينهم���ا  فيق���ع 
الروؤي���ة وف���ي الفه���م وتقدي���ر 

الكالم على م�صمونه.
وكذلك اأبو قي�س ال�صخ�صية 
عنه���ا  ع���زام  يع���رف  ل  الت���ي 
الكثي���ر، وجّل م���ا يعرفه اأن له 
زوج���ة تركت���ه وزوج���ة تركه���ا 
�صفح���ات  م���ن  �صفح���ة  ف���ي 
التع�صف بحق ال�صريك بعدما 
اأغنت حياته ردحاً من الزمان 
فتخل���ى عنه���ا ليق���ع ف���ي حب 
�صغي���رة  فت���اة  م���ن  زواج  ث���م 
تل���ك  حقق���ت  م���ا  اإذا  حت���ى 
الزوج���ة الطارئ���ة م���ا تري���ده 
واأّمنت على نف�صها تخّلت عنه 
وتركت���ه ليظل بارع���اً في اإعداد ال�ص���اي لل�صباب 
الذي���ن لديه���م م���ن الوق���ت لين�صت���وا اإليه وهو 

يكرر على م�صامعهم ق�صته مع الزوجتين.
هذا من حيث الم�صمون في الرواية اأو �صلب 
الحكاي���ة اأما عن ال�صكل فق���د اعتمدت الروائية 
في بنائها الفني اأ�صلوباً قد ل يكون جديداً لكنه 
ج���اء مت�صقاً مع الم�صمون ال���ذي ا�صتغلت عليه 
بعناي���ة ودراي���ة ول �صيما ف���ي ال�صفحات الأولى 
وتح���ت عنوانين ي�صكالن عتب���ة ن�صية للدخول 
ف���ي المو�ص���وع بعي���داً عم���ا ي�صغ���ل ب���ال الق���ارئ 
اأه���اًل بال�صياع، واأنا طماع، ح���ال عنوان الرواية 
)كثير عليهم قليل علًي( والذي يدفعك لتلم�س 
الم���راد من خالل المتابعة و�ص���وًل اإلى ع�صارة 

التجربة.
وقد اختارت هم�صة الق�صير التقطيع المكثف 
للحكاي���ة بحيث بلغت عناوينه���ا الفرعية ت�صعة 
ع�ص���ر عنوان���اً ف���ي رواي���ة ع���دد �صفحاته���ا مئ���ة 
واأربعون �صفحة مع �صور ذات دللة ل اأدري كم 

�صكلت من قيمة م�صافة لل�صرد الحكائي.
كما اأنها ن���اأت بنف�صها اأن تدخل في التفا�صيل 
فق���د  والروائي���ات  الروائيي���ن  ع���ادة  ه���ي  كم���ا 
ات�صمت الرواية بالبعد عما يعّده كثيرون ح�صواً 

وف�صلة يمكن ال�صتغناء عنها.
وق���د يك���ون لكثيري���ن راأي اآخ���ر فالتفا�صي���ل 
وتفا�صي���ل التفا�صي���ل لحم���ة الرواي���ة و�صداها، 
ول �صيم���ا حي���ن يب���رع الن�ص���اج ف���ي م���د خيوطه 
ويع���رف كيف ومتى يكون الحوار؟ ومتى يعتمد 
الو�ص���ف؟ واأي���ن يع���ود ال�ص���رد ليكتم���ل البن���اء؟ 
وتمت���د التاأثي���رات الجمالي���ة فتبل���غ المراد من 
اأناق���ة اللف���ظ ودق���ة التعبي���ر عم���ا ف���ي النف����س 
م���ن هواج����س ولواع���ج، واأرى اأن تجربة الكاتبة 
الأولى لم ت�صمح لها اأن ت�صتعين بلوحات ح�صية 
ب�صري���ة اأو نف�صي���ة لو�ص���ف م�صاه���د اللق���اء في 

تخوم التلة القريبة بين عزام وعّزة.
باخت�ص���ار لق���د توّه���ج ذهنها لإنج���از منتجها 
اإعم���ال  لن���ا  تري���د  وكاأنه���ا  الأول  الإبداع���ي 
عقولن���ا... فكان الحوار وال�صرد في خدمة ر�صم 
ال�صخ�صي���ات م���ن الخ���ارج عل���ى الأق���ل، م���ا اأدى 
اإل���ى غياب الخ���طِّ الدرامي اأو ت�صاع���ده باتجاه 
الحبك���ة والح���ل فع���زام يف�ص���ح ع���ن موقفه من 
هذا الحب وهو موقف ل يقّل �صلبية عن موقف 

اأّمه ما اأفقدنا التعاطف معه على الأقل.
م���ن  الرواي���ة  اقت���راب  ف���ي  �صاهم���ت  اللغ���ة 
الرواي���ات الذهني���ة م���ع اأنها من �صمي���م الواقع 

بكل ما يحمله من هّم وغّم وان�صداد اأفق.
هي تجرب���ة اأولى تب�صر ب���ولدة روائية �صورية 

ت�صتحق القراءة.
الرواية �صادرة عن دار نينوى هذا العام.

اإلى الذين ل يعلمون حتَّى يعلموا
اإنَّها اأحق���اد دفينة على العراق و�صعبه 
للث���اأر م���ن قادت���ه التاريخيي���ن »نبوخذ 
اآث���ار  اإن  اإذ  الثان���ي«  ���ر« و«�صرج���ون  ن�صَّ
ال�صب���ي البابل���يِّ م���ا زال���ت متحكِّمة في 
�ص���وا اإدارة ال�ص���ر  ال�صهاين���ة الذي���ن حرَّ
الأميركية على تدمي���ر البنية التحتيَّة 
���ة« لل�صعب العراقي  »والماديَّة والب�صريَّ
م���ن  قادم���ة  لأجي���ال  ���ن  يتمكَّ ل  ���ى  حتَّ
اإع���ادة بن���اء ذات���ه، اإ�صاف���ة اإلى ه���ذا فاإنَّ 
ال�صهيون���يَّ   - الأميرك���يَّ  ���ط  المخطَّ
يري���د اأن يفر����س �صرط���اً عل���ى الع���راق 
اإل���ى مجموع���ة  ���ل ف���ي ان�صمام���ه  يتمثَّ
����س  ���ة الم�صتع���دة للتفاوُّ ال���دول العربيَّ
عل���ى معاه���دة �صالم ف���ي النهاي���ة، وقد 

يرم���ي ه���ذا ال�صرط ل�صت���دراج العراق للقب���ول بالم�صروع 
القديم الذي جاء فيه:

لج���ئ  ملي���ون  با�صتقب���ال  يق���وم  اأن  يج���ب  الع���راق  »اإنَّ 
فل�صطيني«. 

عل���ى  غوري���ون«  »ب���ن  عر�ص���ه  ال���ذي  التقري���ر  ح�ص���ب 
الفرن�صيِّي���ن والبريطانيِّي���ن اإب���ان الع���دوان الثالث���ي على 

م�صر عام 1956. 
وربَّم���ا اأراد ال�صهاين���ة م���ن الأمي���ركان احت���الل الع���راق 
���ة اأنَّ الع���راق جزء م���ن اأر�س  لتحقي���ق مزاعمه���م التوارتيَّ
اإ�صرائي���ل الكب���رى، وتحقي���ق اأحالمه���م المعلن���ة ف���ي بناء 

)اإمبراطورية الهيكل الثالث(. 
لماذا العراق؟

���ع بموق���ع جغراف���يٍّ مهمِّ ف���ي منطق���ة ال�صرق  لأن���ه يتمتَّ
الأو�ص���ط حي���ث ي�ص���كِّل ج�ص���راً بي���ن اآ�صيا والخلي���ج العربي 
والبح���ر المتو�ص���ط، ول���ه تداخ���ل جغرافيٌّ وح�ص���اريٌّ مع 
���م علي���ه الحاج���ة الم�صتم���رة لب�ص���ط نفوذه  ال�ص���ام، م���ا حتَّ
عل���ى �صواطئ �صوري���ة ولبنان وفل�صطين، علم���اً اأنَّه الدولة 
ع عل���ى اّتفاقيَّة الهدنة مع  ���ة الوحيدة الت���ي لم توقِّ العربيَّ
اإ�صرائي���ل من���ذ ع���ام 1948، ل ب���ل اإنَّ العراق البل���د الوحيد 
ال���ذي يفر�س عقوبة الإعدام على اأيِّ مواطن ُتثِبت الأدلَّة 
ط���ه ب���اأيِّ عالق���ة م���ع الإ�صرائيليِّي���ن ب�ص���كل مبا�صر، اأو  تورُّ
غير مبا�صر، وهو الذي كان يعدُّ الحرب على اإ�صرائيل من 

اأوجب واجباته.
���ه م���ن البل���دان الن���ادرة ف���ي العال���م التي  اإ�صاف���ة اإل���ى اأنَّ
تمتل���ك اأكب���ر ثروتي���ن ف���ي ه���ذا الع�ص���ر: الم���اء والنف���ط 
والأه���مُّ اإدراكن���ا لطبيع���ة ال�صع���ب العراق���يِّ ال���ذي يمتل���ك 
ان���اً ح�صارّي���اً يجعالنه ق���ادراً على �صنع  عمق���اً نف�صي���اً وخزَّ
���ة ب�ص���ورة �صريع���ة ج���ّداً بمج���رد  ���ة وع�صكريَّ ة ح�صاريَّ ق���وَّ
ر �صرَطي الدولة الجادَّة العاقلة والفترة الوجيزة من  توفُّ

ال�صتقالل.
ول نن����س اأنَّ الع���راق من���ذ ق���رون ف���ي �ص���راع دائ���م بي���ن 
���ة ب���دءاً بالعثمانيِّي���ن فال�صفويِّين، ثمَّ  ال���دول ال�صتعماريَّ
الألم���ان وبريطاني���ا وحالّياً التقت المطام���ع الأميركيَّة - 
���ة الت���ي اأو�صل���ت اإل���ى �صقوط مدين���ة بغداد في  الإ�صرائيليَّ

التا�صع من �صهر ني�صان عام 2003.
العالقة العربيَّة - الكرديَّة:

ج���اء في الكت���اب ك�صٌف لكثير من الحقائ���ق الدامغة عن 
العالقة الكرديَّة - الإ�صرائيليَّة هذه الحقائق التي يوردها 
���ة، اأو اأخبار اإعالميَّة  ق���ة عبر كتاب، اأو اأحاديث �صحفيَّ موثَّ

م�صاهدة. 
ولأنَّ الكت���اب ي�صي���ر اإلى اأنَّ هذا التغلغ���ل الإ�صرائيليَّ في 
الع���راق بداأ م���ن البواب���ة الكرديَّة ال�صماليَّة قب���ل اأي مكان 

د حقائق اأهّمها: اآخر يوؤكِّ
ة الإ�صالميَّة الذي امتدَّ قروناً عديدة  1 – اإنَّ تاريخ الأمَّ
ل���م ي�صه���د نزاعاً بين الك���رد والعرب، بل عل���ى العك�س فقد 
�صه���د ذلك التاريخ اندماجاً ووح���دة متما�صكة قلَّ مثيلها، 

وما كان النا�س ي�صاألون:
- لم���اذا يقات���ل الأك���راد تح���ت قي���ادة المعت�ص���م؟ ولماذا 

يقاتل العرب تحت قيادة �صالح الدين؟

اإل���ى  المحي���ط  م���ن  ���ة  الأمَّ زل���ت  وم���ا 
���ى باأمجادها اأي���ام »عمورية  الخلي���ج تتغنَّ

المعت�صم« و»حطين �صالح الدين«.
2 – م���ع كلِّ مح���اولت ال�صتعمار اإثارة 
ن على  ، وتاأليب مكوِّ الفتنة، و�صقِّ ال�ص���فِّ
اآخر اإلَّ اأنَّ ج�صور التوا�صل بقيت متينة.

3 – اإنَّ الماآ�صي الميدانيَّة الثقيلة التي 
تحمله���ا ال�صع���ب الك���رديُّ لم تك���ن ب�صبب 
، واإنَّما هي حروب بين  عداء قوميٍّ ودينيٍّ
وميلي�صي���ا  متعاقب���ة  ���ة  مركزيَّ حكوم���ات 
���ة م�صلَّح���ة بخالف���ات �صيا�صيَّة منها  كرديَّ

الظاهر ومنها الغام�س.
وبناء عليه يجب على الإخوة الأكراد األ 
يثق���وا بهوؤلء الغزاة، ول�صيَّما الأميركان 
���روا اأنَّ الإنكليز وعدوا  والإنكليز، وليتذكَّ
»محم���ود الحفيد« بدولة كرديَّة م�صتقلة �صريطة اأن يقف 
معه���م �صد الأت���راك، ولكنَّه���م نكثوا بوعده���م، كما وعدوا 
���ة بال�صرط نف�صه ث���مَّ نكثوا  الع���رب بقي���ام دولته���م القوميَّ

بوعدهم كعادتهم.
علماء العراق بين المطرقة وال�صندان

وه���ذا لي�س بغريب فمنذ زمن طويل تراقب المخابرات 
لم���ا  كث���ب  م���ن  العلمي���ة  العراقي���ة  العق���ول  ال�صهيوني���ة 
تو�صل���ت اإليه من خبرة تقني���ة ذات كفاءة عالية في جميع 
مج���الت التطور العلمي والمهن���ي واأثر هذه العقول فيها 
كنظام م�صطنع غير مقبول في المنطقة على يقين منها 
ف���اإن العقلية العراقية والثقافة العامة للمواطن العراقي 
ه���ي التي ت�صكل الخط���ر الأكبر عليها كم�ص���روع �صهيوني 

تحاول اأن تن�صره في المنطقة ب�صكل عام.
���ة الموجع���ة التي يورده���ا الكتاب  وم���ن الحقائ���ق المهمَّ
م���ا ك�صف���ه جن���رال فرن�صي متقاع���د لقناة )تي ف���ي 5( عن 
وج���ود مئ���ة وخم�صي���ن جندّي���اً م���ن وح���دات الكوماندو�س 
ة ت�صتهدف  الإ�صرائيليَّة داخ���ل الأرا�صي العراقيَّة في مهمَّ
اغتي���ال العلم���اء العراقيِّي���ن، ومم���ا قال���ه فاإنَّ ف���ي العراق 
ن  ثالث���ة اآلف وخم�صمئ���ة عال���م م���ن بينه���م نخب���ة تتك���وَّ
م���ن خم�صمئ���ة عال���م عال���ي الم�صت���وى، وه���ذه النخبة هي 
الم�صتهدف���ة من عملي���ات الغتي���ال الإ�صرائيليَّة بالدرجة 
َم���ت اأ�صماوؤهم اإل���ى لجنة مفت�صي  الأول���ى، وه���م الذين ُقدِّ
���ة برئا�ص���ة »هان���ز بليك�س« وي���ورد الكتاب  الأ�صلح���ة الدوليَّ
قائم���ة باأ�صم���اء اأع���داد كبي���رة م���ن ه���وؤلء العلم���اء الذي���ن 
الجامع���ات  ف���ي  المجرم���ة  اإ�صرائي���ل  اأي���دي  اغتالته���م 

والمعاهد العراقيَّة تحت اأنظار الأميركان. 
�صرقة الآثار النادرة واإحراق المكتبات:

اإن ما اأ�صاب الآثار العراقيَّة العظيمة من ويالت ونكبات 
د الرغب���ة الأميركيَّة بتدمير هذا  عق���ب �صقوط بغداد يوؤكِّ
البل���د المتجذر عراقة في التاري���خ، وجعله اأثراً بعد عين، 
اإذ ل���م يكت���ف المحتل���ون وعمالوؤهم ب�صرقة الآث���ار النادرة 
ر بثم���ن، ب���ل عم���دوا اإل���ى اإح���راق المكتب���ات،  الت���ي ل ُتق���دَّ

وت�صهيل �صرقة ما بقي منها.
من عناوين بع�س الف�صول

الع���راق عروبة ت�صرب في عم���ق التاريخ، البرزاني يذبح 
كب�ص���اً احتف���اء بانت�ص���ار ال�صهاين���ة عل���ى الع���رب، ازدح���ام 
يهودي في ال�صمال العراق���ي، محطات تج�ص�س اإ�صرائيلية 
ف���ي �صم���ال الع���راق وجنوب���ه، اتف���اق اأميرك���ي - اإ�صرائيل���ي 
عل���ى تق�صي���م العراق، مقتل نائب رئي����س ال� )C I A( في 

العراق. 
- ه���ل ت���م اغتي���ال عم���اد مغني���ة انطالق���اً م���ن الأرا�صي 

العراقية؟
وفي نهاية الكتاب ياأتي الت�صاوؤل عميقاً مو�صحاً:

- هل ي�صمح الع���رب والم�صلمون لالإ�صرائيلية واأعوانهم 
دون  باإ�صع���اف الع���راق وال�صيط���رة عليه؟ اأم تراه���م �صيوحِّ
�صفوفه���م في �صبيل انت�صاله من براث���ن ال�صهاينة الذين 
ل���ن ير�ص���وا باأقلَّ م���ن ال�صيطرة على الوط���ن العربيِّ وبثِّ 

الفرقة والدمار في �صتَّى اأرجائه؟

ما الكثير وما القليل
في تجربة همسه القصير؟

التغلغل اإلسرائيلي في العراق 
د الحوراني( )كتاب للدكتور محمَّ

قراءاتشعر
األحد2022/9/25م- 2 العدد:    »1788« 
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ف���ي ع���ام 2017 زار رئي����س الجمعي���ة 
العماني���ة للكت���اب والأدب���اء ف���ي عم���ان 
وبح�ص���ب  دم�ص���ق،  �صق���الوي  �صعي���د 
و�صف���ه كان لق���اًء جّي���داً عل���ى الّرغ���م 
م���ن اأّن دم�ص���ق حينه���ا كان���ت تتعر����س 
للق�صف م���ن المجموع���ات الإرهابية، 
اآن���ذاك  قابلن���ا  �صق���الوي:  ي�صي���ف 
ال�ّصي���د الّرئي����س ب�ص���ار الأ�ص���د، وزرن���ا 
م���ن  المت�ص���ررة  المناط���ق  بع����س 
وكان  والّدم���ار،  والخ���راب  الإره���اب 
ح�ص���وراً موؤّث���راً وطّيباً ولفت���اً ومهّماً 
لأّن �صلطن���ة عم���ان ف���ي ذل���ك الوق���ت 
كانت م���ن اأوائل الّدول التي ا�صتجابت 
لدع���وة زيارة دم�صق الت���ي كانت تعاني 
اأزم���ًة �صيا�صًة وع�صكريًة وغيرها، لكّننا 
كّن���ا م�صّري���ن عل���ى الق���دوم وم�صاركة 
وتاأكي���د  هّمه���م  �صوري���ة  ف���ي  اإخوتن���ا 
ت�صامنن���ا معهم ف���ي اأزمته���م، وللمّرة 
م���ع  للّت�صام���ن  هن���ا  نح���ن  الّثاني���ة 
الأ�صق���اء ال�ّصوريي���ن، وللم���ّرة الّثاني���ة 
اأي�ص���اً نح���ن الوفد الخليج���ي الوحيد 
ال���ذي ي�صارك باجتماع المكتب الدائم 
لالّتحاد العام لالأدباء والكّتاب العرب 
عرب���اً  لن���ا  اأي�ص���اً  مه���ّم  ح�ص���ور  وه���و 

و�صوريين. 
وبال�ّص���وؤال عن اإذا م���ا كانت مقاطعة 
الجتم���اع ه���ي اإح���دى خط���وات وبنود 
الع���دّو  كي���ان  م���ع  الّثقاف���ي  الّتطبي���ع 
هيون���ي وع���ن اإذا م���ا كان المثق���ف  ال�صّ
�صتات���اً  اأو  ت�صتت���اً  يعان���ي  العرب���ي 
يغيّب���ه ع���ن ق�صاي���اه الّرئي�ص���ة، يجيب 
�صق���الوي: ل.. ل اأعتقد ذلك.. هناك 
ظ���روف كثي���رة منعت بع����س الح�صور 
منه���ا الّطي���ران، وم���ن وجه���ة نظ���ري 
ه���ذه الّظ���روف ه���ي الت���ي ح���ّدت م���ن 
الح�ص���ور  يتمّن���ون  وه���م  م�صاركته���م 
ولع���ّل رغبته���م تتحق���ق ف���ي منا�صبات 
العرب���ي  المثّق���ف  م�صيف���اً:  قادم���ة، 
ث���م  وم���ن  الع���اّم،  ال�ّصت���ات  م���ن  ج���زء 
ه���ذه ال�ّصريح���ة من ال�ّصاح���ة العربية، 
المثّقفون، هي انعكا�س لما يحدث في 
الوقت الّراهن، لكن يجب اأّل نقول اإّن 
هن���اك �صتات���اً ونقف مكتوف���ي الأيدي، 
يجب علين���ا كحاملين لهذه الكلمة اأن 
نغّي���ر ب�ص���كٍل اإيجابي ونتع���اون اإيجابياً 
ويج���ب  المعطي���ات،  ه���ذه  كّل  م���ع 
ال�صت�ص���الم  لأّن  ن�صت�صل���م  اأّل  علين���ا 
م���ن  الواق���ع  بالأم���ر  القب���ول  يعن���ي 
�صت���ات وتم���ّزق.. يج���ب اأن ننطل���ق من 
وح�صارتن���ا  ولغتن���ا  ثقافتن���ا  منطل���ق 
ونث���ري منطلقاتنا في هذه الّتجّمعات 
تت�ص���ع  اأن  ويج���ب  والم�صروع���ات، 
�صدورن���ا لبع�صن���ا البع����س واأّل تك���ون 
حرج���ة من اأي نقا����س اأو اأفكار جديدة 
تطوي���ر  ف���ي  منه���ا  ال�صتف���ادة  يمك���ن 

العمل الّثقافي..
و�ص���رورة  اللغ���ة  ع���ن  وبالحدي���ث 
الّتوا�ص���ل والّتع���اون الّثقاف���ي، نتذّك���ر 
الفرق���ة الم�صرحية »ال���دن« التي زارت 
دم�ص���ق وقدم���ت عر�صه���ا عل���ى م�صرح 
الحم���راء، ونتّذك���ر تفاع���ل الجمه���ور 
معها وقدرت���ه على فهم الم�صطلحات 

والكلم���ات عل���ى الّرغ���م م���ن الّتخ���وف 
الم�صبق الذي عّبر عنه البع�س، ن�صاأل 
هن���ا: م���ا مج���الت الّتع���اون الّثقاف���ي 
الأخرى التي يمكن اأن تتّم بين �صورية 
و�صلطن���ة عم���ان؟ يجي���ب �صق���الوي: 
ه���ذه فرق���ة من ف���رق متع���ددة وهناك 
جمعي���ة للم�ص���رح وال�ّصينم���ا باإمكانه���ا 
الّتعاون مع نظيرتها في �صورية، وهي 
المهرجان���ات  تنّظ���م  مدني���ة  جمعي���ة 
وله���ا ن�صاط���ات مختلف���ة، واأع�صاوؤه���ا 
كّله���م متخ�ص�صون ومن ث���ّم يمكن اأن 
نتع���اون في هذا المج���ال اأي�صاً، ونحن 
في جمعية الأدباء وبالّتعاون مع اّتحاد 
الكّت���اب ف���ي دم�ص���ق ن�صع���ى اإل���ى اإقامة 
اّتفاقي���ة من اأجل تفعيل ه���ذا الّتعاون 
الّثقافي���ة  الم�صلح���ة  ف���ي  لي�ص���ّب 
العاّم���ة.. لدين���ا قوا�ص���م م�صتركة بين 
العمان���ي  الّثقافيي���ن  المجتمعي���ن 
وال�ّص���وري ويجب تعظيمها لأّنها داعم 
مه���ّم لتر�صي���خ الهوي���ة الوطني���ة ف���ي 
ذاكرة المواطن العربي وجعلها ذاكرة 
حّي���ة ومتفاعل���ة وم�صتدام���ة وم���ن ثم 
تمنع حدوث النقط���اع الّثقافي، فاآفة 
المو�ص���وع اأن يحدث ه���ذا النقطاع اإذ 

ي�صبح المواطن على غير هدى. 
اأّن ل���كّل بل���د  لك���ن وم���ن المع���روف 
لهجت���ه التي تختلف اأ�ص���اًل بين قرية 
واأخ���رى ومدين���ة واأخ���رى، وفي بع�س 
الأحيان ت�صّعب الّتوا�صل بين البلدان، 
���ح �صق���الوي: اللهج���ات هي من  يو�صّ
رح���م اللغ���ة الأّم حّتى ولو ت���ّم الّتعاون 
مث���اًل  بالف�صح���ى،  ولي����س  بالعامي���ة 
اللهجة ال�ّصورية مفهومة من الجميع 
واللهج���ة العمانية اأي�ص���اً ال�ّصيء ذاته، 
ل الرتكان اإلى اللغة الأّم، واأن  اأن���ا اأف�صّ
تك���ون اأعمالن���ا وخطاباتن���ا باللغة الأّم 
فهي الأ�صا�س ال���ذي يجمع كّل الوطن 
العربي ويجب الّتركيز عليها... ناأخذ 
مث���اًل اأوروبا التي تحاف���ظ على لغتها 
وترف����س اأي اأم���ر يم�ّصها ب�ص���رر ويتّم 
ل���ذا يج���ب  اأجله���ا،  العم���ل به���ا وم���ن 
اأن نكت���ب ن�صو�صن���ا بالعربي���ة وتك���ون 
اأحاديثنا وحياتنا كّلها كذلك، ومن ثّم 
يتّم ربط المواطن العربي بهذه اللغة 

الجامعة.
الم�صكل���ة  العربي���ة  اللغ���ة  ولي�ص���ت 
الوحيدة التي يعانيها المثقف العربي 
خ�صو�ص���اً والمواطن العرب���ي عموماً، 
بل لدين���ا ق�صايا اأخرى كانت مركزية 
ل���دى  اأ�صبح���ت  والي���وم  حياتن���ا  ف���ي 
بع����س المثقفين اأم���راً هام�صي���اً بل ل 
يعني���ه اإطالق���اً، نتحدث ع���ن الق�صية 
الفل�صطينية وكيفية اإعادتها اإلى ذهن 
المثق���ف العرب���ي اأو تدعي���م وجوده���ا، 
وه���ي وجه���ة نظر يعار�صه���ا �صقالوي 
ف���ي  الفل�صطيني���ة  الق�صي���ة  بالق���ول: 
قلب كّل عربي ول يمكن اأن تن�صى حّتى 
في ذهن وقلب الأجيال الجديدة، ولو 
اأجرين���ا فح�صاً ميدانياً لراأينا كيف اأّن 
كّل الأطفال متعّلقون بفل�صطين.. في 
ُعمان لدينا فتيات يحملن ا�صمها، واأنا 
لدّي مكتب ا�صت�صارات هند�صية �صميته 

»بي�ص���ان«، ل يمك���ن اأن ت���زول الق�صي���ة 
والوج���دان  الفك���ر  م���ن  الفل�صطيني���ة 
العرب���ي، وبراأي���ي م���ن الوه���م اأن يقال 
اإّن المثّق���ف العرب���ي اأو الأجيال �ُصغلت 
ل���و  الآن  فل�صطي���ن..  وترك���ت  ب�ص���يء 
تابعن���ا مل���ف الّتطبي���ع نج���د اأّن م�صر 
هيوني في  طّبعت مع كي���ان العدّو ال�صّ
ال�ّصبعينيات، لكّن ال�ّصعب الم�صري لم 
يفع���ل ذل���ك، وكذل���ك الأمر ل���الأردن.. 
اإذاً فل�صطي���ن ل يمك���ن اأن ُتمح���ى م���ن 
الّذاك���رة الجمعي���ة.. نح���ن ف���ي �صراع 
يط���ول اأو يق�ص���ر، لك���ن ه���ذه الق�صية 
حّية ف���ي قلب كّل مواطن عربي، ومن 

ثم لم ولن ي�صتطيع الّتخّلي عنها. 
ف���ي بي���ان الجتم���اع الختام���ي، ت���ّم 
الّتركي���ز عل���ى العدي���د م���ن الق�صاي���ا 
الم�صيري���ة والمهّم���ة محلي���اً وعربي���اً 
ومنه���ا دع���م �صوري���ة ف���ي حربه���ا على 
الإرهاب ومطالبة المنّظمات الّدولية 
هيوني���ة  ال�صّ العت���داءات  باإيق���اف 
اأرا�صيه���ا، لك���ن م���اذا  المتك���ررة عل���ى 
ع���ن الّدع���م الفعل���ي الذي م���ن �صمنه 
ه���ل  العرب���ي  المثق���ف  م���ن  الم���اّدي 
ه���و ق���ادر عل���ى ذل���ك؟ نتح���ّدث عل���ى 
الم�صت���وى الّثقافي طبع���اً، وهل يمكنه 
غط على حكومته في �صبيل ذلك؟  ال�صّ
يجي���ب �صقالوي: ثروة الأديب كلمته 
وه���ذا ما يقوم في���ه، لكن هناك ق�صايا 
كالق�صي���ة  ي���ده،  متن���اول  م���ن  اأكب���ر 
المادي���ة، هو ي�صتطيع القت���راح واأخذ 
موق���ف �صري���ح، لكّن���ه لي����س �صاح���ب 
غط على  ق���رار، م�صيف���اً: اأّما ع���ن ال�صّ
ول  كذل���ك،  لي����س  فالأم���ر  حكومت���ه 
ت�صتجي���ب  اأن  ه���و  يتوّق���ع  اأو  نتوّق���ع 
مرتبط���ة  لأّنه���ا  ب�صرع���ة  حكومت���ه 
با�صتب���اك دول���ي، وم���ن ث���م ه���و ج���زء 
م���ن ه���ذه المنظومة الكبي���رة وح�صبه 
المحاول���ة لأّن هن���اك اأم���وراً اأكبر منه 
بكثير.. اأ�ص���كال الّدعم مختلفة ومنها 
بالإيم���ان  وا�صتم���راره  الكات���ب  اإيم���ان 
بدعم هذه الق�صية، اأّما اأكثر من ذلك 
ف���ال ي�صتطي���ع فعل �صيء، ه���ذه قدرته 
الت���ي ف���ي يدي���ه، ولي����س اأم���راً ب�صيطاً 
اأن يوؤم���ن المثق���ف بق�صيت���ه  اأو هّين���اً 
ويداف���ع عنه���ا حّت���ى الّرم���ق الأخي���ر، 
وب���كّل الأحوال هو موؤّث���ر في محيطه 

�صواء اأكان �صلبياً اأم اإيجابياً. 

وبال�ّصوؤال ع���ن اإذا ما تّم �صراء بع�س 
�ُصم���ي  م���ا  خ���الل  العربي���ة  الأق���الم 
»الّربي���ع العرب���ي«، يجي���ب �صقالوي: 
هن���اك كتاب يتن���اول الح���رب الّثقافية 
الب���ادرة ترجم���ه المجل����س الأعلى في 
م�ص���ر عنوان���ه »م���ن دفع للّزم���ار« من 
يق���راأه فق���د ي�ص���ّكل فك���رًة ع���ن كيفي���ة 
م���ن  ن�ص���األ  الآن..  المثّق���ف  تعام���ل 
المثّق���ف؟ ه���ل ه���و الأدي���ب اأو العاِل���م 
ه���ذه  كّل  الإعالم���ي؟  اأو  حف���ي  وال�صّ
اأدوار وكّل �صخ����س  الّتخ�ص�ص���ات له���ا 
في���ه،  اإيمان���ه  بح�ص���ب  دوره  ي���وؤّدي 
الذي���ن  مثقفوه���ا  لديه���ا  دول���ة  وكّل 
ت�صتفيد م���ن قدراتهم وت�صتغل عليهم 
وتوّظفه���م ف���ي الّدفاع ع���ن ق�صاياها، 
هذه الم�صائل يجب الّنظر اإليها بدقة 
لأّن حّت���ى توجي���ه الّتهام اأم���ٌر �صعب، 
ن�صي���ف على ذل���ك اأمراً مهم���اً األ وهو 
اأّن بع����س المثقفين في العالم لديهم 
نجده���م  لذل���ك  جن�صي���ة،  م���ن  اأكث���ر 
الجمي���ع،  ي�صاي���روا  لأن  م�صطري���ن 
وم���ن هذا المنطلق �صنع���رف لماذا كّل 

�صخ�س ت�صّرف بطريقة دون اأخرى؟
والحقائ���ق،  المعطي���ات  ه���ذه  اأم���ام 
جميل���ة  غي���ر  �ص���ورة  الق���ارئ  يك���ّون 
ع���ن المثّق���ف العرب���ي �ص���ورة �صعيفة 
العرب���ي  المثق���ف  فه���ل  ومه���زوزة.. 
ح �صق���الوي: ل..  �صعي���ف حّق���اً؟ يو�صّ
ب���ل  �صعيف���اً  لي����س  العرب���ي  المثّق���ف 
ق���وّي، لك���ن الآل���ة الإعالمي���ة العربية 
�صعيف���ة.. ف���ي الغ���رب نج���د الإع���الم 
داعم���اً للمثق���ف ب�صّت���ى الّط���رق، ن���راه 
ينق���ل كالمه ويعيد م���راراً وي�صّوق له، 
اأّم���ا لدينا فالآل���ة الإعالمي���ة �صعيفة 
والّدلي���ل عل���ى ذل���ك ه���و اأّن المثّق���ف 
العرب���ي الذي يعي�س في اأوروبا ويعمل 
فيها قوّي ومحترم ومعترف فيه، لكن 
في بالدنا العربية ي�صبح دوره �صعيفاً 
و�صوت���ه غي���ر م�صم���وع له���ذا ال�ّصبب.. 
م�ص���ري  اقت�ص���ادي  عال���م  هن���اك 
ا�صم���ه �صمي���ر اأمي���ن مع���روف عالمي���اً، 
وتدعم���ه  مهّم���ة  واآراء  نظري���ات  ل���ه 
منظم���ات دولي���ة وتاأخ���ذ براأي���ه، لك���ن 
عربي���اً ل���م ي�صم���ع با�صمه اأح���د! لذلك 
العال���م  ف���ي  الإعالمي���ة  الآل���ة  اأق���ول 
المج���الت  كّل  ف���ي  �صعيف���ة  العرب���ي 
ل���م  لأّنه���ا  المقاوم���ة  ت�صتطي���ع  ول 
توؤ�ص�س نف�صها لتك���ون قوّية وا�صتمّرت 
قم���راً  ك���م  اأنف�صن���ا:  ن�ص���األ  �صعيف���ًة.. 
العرب���ي  الوط���ن  ف���ي  لدين���ا  �صناعي���اً 
واح���د اأو اثن���ان؟ نح���ن ننتظ���ر رحم���ة 
ول  اإنتاجاته���م،  ون�صتهل���ك  الآخري���ن 
ن�صتطي���ع اإر�ص���ال ر�صالتن���ا م���ن دونهم 
اإّنه���م يتحكمون حّتى باإعالمنا.. ومن 
ث���م نق���ول لي����س لدين���ا �ص���وت ول قّوة 
يجب اأن نفعل �صيئاً في هذا المجال..

ينفي تهمة الّضعف عن المثّقف العربي ويوجهها إلى اآللة اإلعالمية!
س��عيد صقالوي: يج��ب أّل تك��ون صدورنا حرجًة 

من أي فكرة تطّور العمل الثقافي
 كتبت: نجوى صليبه
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 كتب: د. جورج جبور *

باخت�ص���ار  عرفت���ه 
اأثن���اء اإقامت���ي ع���ام 1976 
ف���ي كلي���ة �صان���ت اأنتون���ي 
اوك�صف���ورد.  بجامع���ة 
التدري����س  يمار����س  كان 
ف���ي الكلي���ة المتخ�ص�ص���ة 
بدرا�صات ال�صرق الأو�صط 
لإلق���اء  دعتن���ي  الت���ي 
ع���ن  محا�ص���رات  �صل�صل���ة 
الفك���ر ال�صيا�ص���ي العرب���ي 

المعا�صر.
في عام 2013 قررت - ولأول مرة منذ بدء ربيع التهور 
العربي - اأن اأغادر �صورية اإلى بيروت لب�صعة اأيام، ما اأن 
توا�صل���ت معه حت���ى كان بيننا لقاء اأردناه مثمراً فاأثمر، 
كان اآن���ذاك رئي�س اتحاد الكتاب اللبنانيين، اقترحت اأن 
اأحا�ص���ر بدع���وة من التح���اد عن »حلف الف�ص���ول«، اأول 
هيئ���ة لتنظي���م الدفاع عن حق���وق الإن�صان ف���ي التاريخ، 
واف���ق، ه���و في طليعة من يعرف معن���ى التعريف بحلف 
الف�ص���ول في ظ���روف ال�صيا�صات العربي���ة، ت�صدى لمن 
عار����س م���ن م�صوؤول���ي التح���اد مدافعاً ع���ن المحا�صر 
ال���ذي يج���ب األ ينظ���ر اإليه اإل كعامل ف���ي ف�صاء حقوق 

الإن�صان. 
كانت تلك وقفة معركة.

اأم���ا ال�صراك���ة ف���ي معرك���ة حق �صعب���ة فكان���ت في عام 
2018 وا�صتمرت حتى انتقاله اإلى دار الحق. 

ف���ي 2014 في دار الن���دوة اأخذت اأتح���دث عن المتنبي 
رم���زاً لي���وم اللغة العربية العالمي. اأي���د الفكرة باندفاع 
وه���و م���ن هو راأي���اً راجح���اً ف���ي اأو�ص���اط ت�صتغ���ل باللغة، 
رئي�ص���اً لتح���اد الكت���اب اللبنانيي���ن، رئي�صاً لق�ص���م اللغة 
العربي���ة ف���ي كلي���ة اآداب الجامع���ة اللبناني���ة، اأمي���ن عام 
مجموعة �صاأن عام اأر�صى اأ�ص�صها الدكتور �صليم الح�س، 
ط���اف بالفك���رة ف���ي موؤتم���رات كان لنا ف���ي �صورية منها 
ح�صت���ان اأو ث���الث، ف���ي دم�ص���ق وفي حلب، ف���ي فعاليات 
بمنا�صب���ة ي���وم المتنب���ي المعتم���د تاريخه ف���ي 27 اأيلول 

من كل عام.
تحال���ف م���ع كثيري���ن في معرك���ة �صعبة ه���ي محاولة 
تغيي���ر اليوم العالمي للغة العربي���ة ليقترن با�صم مالئ 

الدنيا و�صاغل النا�س.
عل���ى مدى �صنوات عدة كنت اأبداأ تجولي على الجوال 
بق���راءة م���ا يكتبه وير�صله اإل���ى اأ�صدقائه حتى جاء ذلك 

النباأ الم�صوؤوم على �صفحته الوات�صية بالذات. 
ذهب وجيه.

اإل اأنه ل يقوى على الذهاب ولو اأراده له القدر.
ه���و ب���اق معن���ا، ب���اق بفك���ره الني���ر، بنهج���ه الوطن���ي 
بروح���ه  المتاألق���ة،  الح�صاري���ة  بعروبت���ه  الت�صالح���ي، 

الإن�صانية المتوهجة حباً لكل اإن�صان. 
رحمك اهلل وجيهاً في الفانية وفي الباقية. 

اأتق���دم اإلى ال�صيدة الفا�صلة زوج���ه الوفية واإلى اأفراد 
العائل���ة الكريم���ة واإل���ى اأ�صدقائ���ه وطالبه الكث���ر واإلى 
اأه���ل الفك���ر ف���ي لبنان وف���ي دنيا الع���رب باأح���ر التعازي 

القلبية.

* كلم��ة األقاها في حفل تاأبي��ن الفقيد الكبير، 
بيروت، 21 اأيلول 2022.

وجيه فانوس: 
شريك محارب في 
معركة حق صعبة
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اإذا كانت الثقاف���ة تحل الأزمات، فالتق�صير 
فيه���ا �صيول���د الأزم���ات ...وم���ا بي���ن الحل���ول 
والأزم���ات ه���ي الثقاف���ة والوع���ي، فالحل���ول 
تعبي���ر عم���ا يمتلك���ه الف���رد م���ن وع���ي، وه���ذا 
ل يكف���ي فح�ص���ب، ب���ل م���ا يمتلك���ه المجتم���ع 
وح�ص���ول  المعرف���ة  اإي�ص���ال  لي�صه���ل  اأي�ص���اً 
الت�ص���اق بي���ن الأن�ص���اق المعرفي���ة، فالعق���ول 
الخاوي���ة ل ت�صتطي���ع اأن تر�ص���م طريق���اً له���ا، 
وم���ن هن���ا يك���ون المف�ص���ل الرئي�ص���ي في دور 
الثقاف���ة، ولكن���ه لي����س كل �ص���يء، ف���ال يكف���ي 
يك���ون  فل���ن  غيره���م،  دون  اأ�صخا����س  ل���دى 
الوع���ي  ينت�ص���ر  ل���م  اإن  مح�صن���اً،  المجتم���ع 
وت�ص���ود الثقاف���ة ف���ي اأب�ص���ط تعابيره���ا الت���ي 
نم���ط  عل���ى  يحاف���ظ  اأن  المجتم���ع  ت�صاع���د 
حيات���ه، وبالثقافة يغ���دو المجتمع م�صت�صرفاً 
الم�صتقبل، ومتطلعاً بمرونٍة لكل الت�صورات، 
عندها ي�صه���ل التعامل م���ع المتغيرات، وهذا 
ب�ص���كل  ل���ه  الإع���داد  ي�صتل���زم م�صبق���اً  العم���ل 
كبي���ر ومنظ���م و�صلي���م، فالثقاف���ة تن�ص���ح بما 
امت���الأت ُقَرَبها قبل الأزم���ة، فالأزمة الواقعة 
فيه���ا هي ق�صور بين تفا�صيلها وعدم قدرتها 
عل���ى التوا�صل اأو تك���ون منغلقة، واأخذت على 
حي���ن غ���رة، ربم���ا بق�ص���د اأو م���ن دون ق�ص���د 
فالنتيج���ة واح���دة، واإذا كان���ت خارجية، فهذا 
يعن���ي اأنه���ا اأع���دت له���ا الكثي���ر م���ن الخط���ط 
والبرام���ج  تفوق الت�ص���ورات، ودرا�صتها بدقة 
واإح���كام والتهيئة الكامل���ة للعمل على تدمير 
مجتم���ع يحم���ل بي���ن ثناي���ا حيات���ه منمنمات 
ثقافية، ويحمل في عقله الجمعي اأحد روائز 
الثقاف���ة اإن توافق���ت اأو اختلف���ت م���ع غيره���ا، 
وم���ن مقت�صيات الثقافة ه���و الختالف، واأل 
يتط���ور الخت���الف اإل���ى خ���الف، ف���ي ال�ص���كل 
للتوح���د  دع���وة  لي�ص���ت  وه���ذه  والم�صم���ون، 
والوح���دة م���ع كل الأنماط الثقافي���ة، ولكنها 
دع���وة للتق���ارب والتوا�ص���ج بينه���ا، والحف���اظ 
فالخ���الف  و�صماته���ا،  خ�صو�صيته���ا  عل���ى 
وابت���الع عنا�ص���ر ثقافي���ة هو تع���دٍّ وبحد ذاته 
ق�ص���ور ثقاف���ي ومعرف���ي، لأن التع�ص���ب ه���و 
جه���ل، فالأف���كار ه���ي الت���ي ت�صبقن���ا وتقودن���ا 
لحال���ة اأرقى واأف�صل، وف���ي الوقت ذاته تكون 
الأ�صئلة اأي�صاً ملحة اأحياناً ما هو دور الثقافة 
ف���ي الأزم���ة، لياأتي الجواب هو �ص���كل الإعداد 
الم�صب���ق وخزان من الوع���ي والحتياطي من 
المعرف���ة، وح�ص���ن ا�صتخدامه���ا ف���ي مواجهة 

تلك الظروف التي تع�صف بالمجتمع. 
اإن م���ا ج���رى في �صورية بم���ا يدعى بالربيع 
جل���ي  ب�ص���كل  ات�ص���ح  وبهتان���اً  زوراً  العرب���ي 
م���ا تطرقن���ا اإلي���ه ف���ي �صي���اق مطل���ع المق���ال 
بي���ن الأزم���ة والوع���ي، ولكننا يج���ب اأن ن�صير 
هن���ا اأن م���ا ح���دث ف���ي �صوري���ة هو ح���رب اأدت 
اإل���ى خل���ق اأزم���ات، لأنه���ا ا�صتخدم���ت اأ�صل���وب 
ال�صدمة والذهول لما اأ�صاب المجتمع، حتى 
ح���ت الم�صائ���ل، واأدرك المجتم���ع بوعيه  تو�صّ
وثقافته الخيط الأبي�س من الخيط الأ�صود، 

حت���ى  وجدنا تلك المف���ردات بين ظهرانيها، 
واأث���ار اللغ���ط ه���و م���ن اُعُتم���د علي���ه لتنفي���ذ 
ل  م���ا يمل���ى علي���ه،  وق�ص���ور عقله، ال���ذي ف�صّ
المال على القيم���ة، ولم ير اإل م�صلحته، ول 
يهمه م�صلحة الآخري���ن وم�صلحة المجتمع 
والوط���ن، واإن كان عل���ى غي���ر دراي���ة بها فهنا 
يكم���ن ال���داء، واإن كان يعل���م فاإنه���ا م�صيب���ة 
كبي���رة، ف�ص���اًل ع���ن اأن الأزم���ة اأو الح���رب ل 
تاأت���ي بنم���ط واح���د، واإنم���ا متع���ددة الأنماط 
هن���اك  المقاب���ل  وف���ي  وال�ص���ور  والأ�ص���كال 
الأكثري���ة ال�صاحقة التي كانت مزودة بالوعي 
ال���ذي ل���م ي�ص���اوه م���ال الدنيا من اأج���ل قيمة 
اأ�صا�صية األ وهي الكرامة والوطنية وال�صرف، 
وه���ذا الطيف الجتماع���ي المتعدد المذاهب 
والطوائ���ف والأدي���ان اأدرك الغ���رب باأن���ه ه���و 
الت���ي واجه���ت المخطط���ات  الك���وؤود  العقب���ة 
الغربية واأف�صلت اأحالمهم، ويتقدم اأبناء هذا 
المجتم���ع �صريحة من ه���م يعي�صون على حد 
الكف���اف، ول���م تغره���م الأم���وال وغيره���ا من 
اأج���ل اأن ينالوا منهم، فقدم���وا اأزكى النفو�س 
واأنقى الأروح قرباناً للقيم والحرية والعدالة 
وال�صرف، فنجد الفارق كبيراً بين الحالتين، 
ول يمك���ن اأن يك���ون بينهم���ا روائ���ز م�صترك���ة، 
وهك���ذا تبن���ى الأوط���ان وت�صتم���ر الح�صارات، 
وتتق���دم الب�صري���ة بالدف���اع ع���ن القي���م الت���ي 
تن�ص���اأ عنه���ا كل القي���م الأخ���رى، وم���ن دونه���ا 
يك���ون الهالك للف���رد والمجتم���ع والب�صرية، 
فالب�صري���ة لم ت�صتمر في حياتها اإل بتم�صكها 
بالقي���م النبيلة، وف���ي كل الأحوال اإن التنطح 
في مح���راب الثقافة لكل ال�صيالن الإعالمي 
والتدف���ق المعرفي الذي يحم���ل الغث يجعل 
ف���ي  ف���ي �ص���داع و�صي���اع، وتخب���ط  ال�صع���وب 
معرف���ة الطريق، وتبدو كلها مت�صابكة لي�صل 
الإن�ص���ان ب���اأن ير�صى ب���اأي ح���ل، واإن كان على 
ح�ص���اب كل م���ا تم�ص���ك ب���ه �صابق���اً، اإن لم نقل 
ه���و تخلي���ه ع���ن كل ثوابت���ه، وه���ذه الدرج���ة 
م���ن الياأ�س والقنوط ت�صل بالفرد اإلى مفرق 
لالآخري���ن  ويت���رك  ي�صت�صل���م،  اأن  اإم���ا  ط���رق 
حري���ة الت�ص���رف، وه���و ف���ي ح�صي����س عجزه 
ينادي���ه م���ن اأعماق���ه ح�ص���ه العمي���ق ويدفع���ه 
األ ي�صت�صل���م مهم���ا كان���ت الظ���روف، ومهم���ا 
غل���ت الت�صحي���ات، ومن هن���ا ت�صح���ذ الثقافة 
الما�ص���ي  تجاوي���ف  م���ن  المختزن���ة  مادته���ا 
ال���ذي تغ���ّذى منه���ا وترّب���ى عليه���ا الإن�ص���ان، 
فتل���ك الت�صحيات من اأولئ���ك الفقراء الذين 
انتم���وا له���ذه الأر����س وتبادل���وا حال���ة الع�صق 
م���ع الأر�س وكان بينهم وبين الأر�س مواثيق 
اأبدية، كتبت ب�صمت، اإنها الأر�س التي يعي�س 

عليها الإن�صان بكرامته وعّزة نف�صه.
الأفكار ل تت�صادم، ولكن يت�صادم حاملوها، 
لأنهم ل يعون مرماها، ول يدركون مبتغاها، 
فهي حمال���ة اأوجه، وللعق���ول تباينات، لذلك 

تن�صاأ منها وعليها ال�صراعات.

الثقافة 
في ظل األزمات
  كتب: محمد عيد الخربوطلي  كتب: عيد الدرويش 

- ل �ص���ك ف���ي اأن اأدب الفكاه���ة اأو الأدب الفكاه���ي �صواء اأكان جزءاً من مقال اأو ق�ص���ة، اأم جاء في �صياق نكتة 
اأو اأفكوه���ة مكتوب���ة اأو م�صورة فهو م���ن الفنون الواقعية التي ل تعرف التجرد، كما اأنها ل تعي�س في الأبراج 
العاجية اأو المناطق الأثيرية، وذلك لأنه نوع من الآداب التي ل ت�صتقى مادتها من حقائق الحياة، ومن دنيا 

النا�س والأحياء...
- واإن���ه لم���ن الم�صتحي���ل اأن يت�ص���ور الإن�ص���ان مجتمع���اً تخي���م عل���ى جنبات���ه الكاآب���ة، وي�ص���ري في���ه العبو�س 
والنقبا�س، وتظلله اآيات التجهم والتقطيب، فاإنه حينئذ يكون مجتمعاً اأقل ما يو�صف به اأنه ي�صكل عبئاً ل 

يطاق، وحماًل ينوء به الأفراد المتفرقون ناهيك عن الجماعة اأو الجماعات مجتمعين.
- اإن الحي���اة الإن�صاني���ة اإذا خلت من ال�صحك والفكاهة لحي���اة جافة تثير في الإن�صان ال�صخط على العي�س 
والحياة، لهذا كان ل بد لالإن�صان اأن يكون له من دواء يخفف عن كاهله ذلك النوع من الجفاف والنقبا�س، 
فكان���ت الفكاه���ة والم���زاح هي العالج الناجح والبل�ص���م ال�صافي، فهي التي تعمل على اإزال���ة الكاآبة عن النف�س 

الإن�صانية، وتدفع بها اأن تعي�س وت�صتروح ن�صائم الحياة واأنفا�صها العطرة.
- يقول ابن عبد ربه في العقد الفريد: الُملح نزهة النفو�س، وربيع القلب، ومرتع ال�صمع، ومجلب الراحة 

ومعدن ال�صرور.
وف���ي الحدي���ث ال�صريف: روحوا القلوب �صاعة بعد �صاعة، ف���اإن القلوب اإذا كّلت عميت- وكان ي�صهد الر�صول 

الكريم الفكاهة من �صحابته فيرت�صيها وي�صحك لها وي�صّر بها، وكثيراً ما كان ي�صاركهم فيها.
- وف���ي الق���راآن الكري���م: )اإنه هو اأ�صحك واأبكى، واأنه هو اأم���ات واأحيا( ففي هذه الآية الكريمة نرى اأن اهلل 
قد و�صع ال�صحك في محاذاة الحياة بكل ما تحويه من حركة و�صرور، وو�صع البكاء في محاذاة الموت بكل 

ما يحويه من �صكون وحزن وكاآبة.
- وق���د حفل���ت المكتب���ة العربي���ة من���ذ القديم بالعديد م���ن الأ�صفار التي ت���دور مو�صوعاتها ح���ول الفكاهة 
واآدابه���ا مث���ل كت���اب- اأدب النديم- لك�صاج���م و- التطفيل- للبغدادي، و- جمع الجواهر ف���ي الُملح والنوادر - 
للقيروان���ي و-البخالء-للجاح���ظ و-المو�صى- لبن اإ�صحاق الو�صاء الذي و�صع القوانين للظرف والظرفاء، 
وكتاب –الإمتاع والموؤان�صة- لبن حيان التوحيدي الذي لم يقنع بالكالم النظري في هذا المجال بل طّبق 

العلم على العمل، حيث جعل مجل�صه في الليلة الثامنة ع�صرة فكاهة ومجان�صة.
- لق���د ا�صتط���اع ه���وؤلء اأن يظه���روا فيم���ا خلفوه من كتاب���ات خالدة اأهمي���ة الحاجة اإلى الفكاه���ة فهي التي 
تهده���د النفو����س الب�صري���ة وت�صمح لها ب���اأن تاأخذ بحظ وافر من ال�صتمتاع وال�ص���رور جرياً على عادتها حتى 

ي�صتقيم اأمرها فتكون اأن�صط واأخّف في تقبل ما تعمل واإجادة ما تمار�س.
ول���م تك���ن الفكاهة مقت�ص���رة على طبقة معينة بل كان���ت ممتدة ومتجذرة عند عام���ة النا�س فبها يطردون 

همومهم يقول المتنبي:
 - والهّم يخترق الج�صيم مخافة وي�صيب نا�صية ال�صبي ويهرم-

- ون���رى اأن الفكاه���ة قد لعبت دوراً خطيراً ف���ي اأوقات ال�صدة مثل ق�صة اأبي دلمة مع ال�صفاح في المعركة، 
وكذل���ك ف���ي اأوق���ات الرخاء، وكتب التراث الأدبية ممل���وءة بمثل هذه الأخبار، واحتاج���ت الفكاهة اأحيانا اإلى 
ح�ص���ن الت�ص���رف واللباق���ة وذلقة الل�ص���ان وا�صتخدام التوري���ات لل�صخرية خا�صة اإذا تناول���ت �صخ�صاً �صاحب 

من�صب، فهذا �صاعر يفكه بوزير مملوكي ا�صمه-البباوي- فيقول فيه:
قالوا البباوي قد وزر

فقلت كال، ول وزر 
الدهر كال��دولب ل

ي���دور اإل بالب���قر
- ولي����س م���ن ال�صروري اأن تكون الفكاهة نابعة من �صخ�س فكاه���ي مرح الأعطاف وخا�صة ال�صعرية منها، 
فق���د تك���ون م���ن �صخ����س ح���اد المظهر وق���ور المالمح ب���ادي ال�صم���ت ر�صين ال�صم���ات، ف�صاع���ر النيل حافظ 
اإبراهي���م ق���ال عن���ه العق���اد: اإنه قلم���ا كان ي�صحك واإذا دخل���ت عليه وهو جال����س بمفرده فج���اأة األفيته �صامتاً 
عاب�صاً كاأنه يحمل متاعب الحياة والأحياء على كتفيه ولكنه �صرعان ما ينكت وكاأنه م�صرح كامل من م�صارح 
الفكاه���ة و�صع���ه بمف���رده، والذي���ن اأدرك���وا ال�صاع���ر اإم���ام العب���د كان���وا يرونه رغم حزن���ه ال�صدي���د ل يكف عن 
الدعاب���ة وال�صخري���ة بالنا����س والحي���اة، وكذل���ك كان ال�صاعر عبد الحمي���د الديب واإبراهيم ناج���ي والرافعي 
وحفني نا�صف واإ�صماعيل �صبري ومحمود غنيم وال�صافي النجفي واأحمد الجندي وكثير مثلهم من الأدباء 
وال�صع���راء ف���ي وطننا العربي فكل هوؤلء رغم ما اأحاطهم من مالب�صات الحزن في حياتهم نراهم ا�صتطاعوا 
اأن ي�صبوا الفكاهة في اأ�صعارهم واأدبهم وتناقلها الكتاب وخلدوها في اأعمالهم، وحالهم كما قال- عبد الغني 
ح�ص���ن- لع���ل الطبيع���ة قد وهبتهم هذه ال���روح الفكهة تخفيفاً لآلمه���م واأحزانهم من ناحي���ة، وترويحاً عن 

اأنف�س البائ�صين من ناحية اأخرى.
- ون���رى اأن ال�صحاف���ة الفكاهي���ة والهزلي���ة ف���ي ع�ص���ر ال�صحاف���ة �صاع���دت على ن�ص���ر روح الدعاب���ة واإف�صاء 
النكتة في الع�صر الحديث، ف�صحيفة- اأبو ن�صارة- التي اأن�صاأها يعقوب �صنوع �صنة 1881، و-الأ�صتاذ- 1892، 
ومجلة –الأرغول- لمحمد النجار، وجريدة الكلب- ل�صدقي اإ�صماعيل، والم�صحك المبكي لح�صيب كحالة، 
والك�صكول في �صنة 1921، والفكاهة �صنة 1926، كلها كانت تبعث على روح الدعابة باأ�صلوب �صاخر وخا�صة في 

نقدها ال�صيا�صي لكثير من ال�صخ�صيات.
وهذه ال�صحف والمجالت الفكاهية كانت بحق نفحة من نفحات الفكاهة في الأدب العربي الحديث، فقد 
اأعط���ت م���ا يريح الق���ارئ وينف�س عنه همه وحزنه وكربت���ه، ولعبت الدور نف�صه ال���ذي كان يلعبه اأهل الظرف 
القدام���ى ف���ي اأ�صعاره���م واأخباره���م، اإن���ه الأدب الفكاه���ي الخال���د المت�صل ببع�ص���ه البع�س على م���ر الع�صور 

والأزمان.

أدب الفك�������اه���ة
- فن متجدّد-
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قراءات

يع���ّد الزم���ن حال���ة ثابت���ة ن�صبي���اً بالن�صب���ة لحي���اة 
الإن�ص���ان الفرد بعيداً عن الحال���ة الفترا�صية التي 
طرحته���ا النظرية الن�صبية ف���ي م�صاألة التعامل مع 
الزم���ن، فزم���ن الأف���راد ثاب���ت وق�صير اأم���ام طموح 
الإن�ص���ان الفرد ف���ي تحقيق اأق�صى م���ا ي�صتطيع من 
اإنج���ازات، ال���ذي يط���ول فعالي���ات الإن�ص���ان جميع���اً، 
اإ�صافة اإلى اإمكانياته الفكرية والمادية والفيزيائية 

والمعنوية..
فمهم���ا ط���ال اأمد الق���وة والفاعلية ف���ال بد من اأن 
ي�ص���ل الإن�صان اإذا ما امتد زم���ن بقائه اإلى منعطف 
م���ا، ته���رم مع���ه ق���واه الإبداعي���ة، ول ي�صتثن���ى م���ن 
ذل���ك المبدعون والفنان���ون والكّت���اب؛ اأرباب �صنعة 

الخيال.
فكثي���ر منه���م لم تمنح���ه الحياة م�صاح���ة ت�صل به 
اإلى تلك اللحظة التي ل يتمناها اأي اإن�صان؛ لحظة 
مفارق���ة الوجود والرتحال ال���ى عوالم غير مدركة 
اأو معروف���ة عل���ى اأر�صية يقينية حت���ى الآن. فطرفة 
ب���ن العبد مثاًل، واأب���و تمام الطائ���ي، وجبران خليل 
جب���ران، وب���در �صاك���ر ال�صي���اب، واآرن�ص���ت همنغواي، 
ول���وركا، ورامب���و، وبو�صكي���ن، واآخرون مم���ن توقف 
الزم���ن لديهم فجاأة، بحي���ث لم ت�صل مخيلتهم الى 
ال�صيخوخة والهرم، ولكنهم اأعطوا - كما اأ�صار كثير 
م���ن النق���اد - م���ا يمك���ن اأن يعط���وه في حي���اة كاملة 
ولم ينق�س م���ن عطائهم الكثير، ما خلدهم واأطال 

الزمن المعنوي لحياتهم.
 ولك���ن فئ���ة اأخ���رى امت���دت به���م الأعم���ار واغتنْت 
التج���ارب وقدم���وا م���ا قدم���وا م���ن اإبداع���ات اأغن���ت 
الإن�صان���ي  الإب���داع  وم�صي���رة  الإن�صاني���ة  التجرب���ة 
اأي�ص���اً؛ م���ن مث���ل زهي���ر ب���ن اأب���ي �صلم���ى، ولبيد بن 
معم���ر، والنابغ���ه الذبيان���ي، و�صالح عب���د القدو�س، 
والبحتري، والمع���ري، ود�صتويف�صك���ي، وتول�صتوي، 
وغيره���م  و�صك�صبي���ر،  اآراغ���ون،  جوي����س،  وجيم����س 

اأي�صا كثير.
وجمي���ع هوؤلء امتدت اأعمارهم وتنّوعت تجاربهم 
الإبداعي���ه، وقدم���وا- حت���ى بع���د اأن �صاخ���وا - م���ن 
الإبداع���ات م���ا يثلج ال�ص���دور ويثب���ُت ديمومة حالة 
الإب���داع لديهم، ويختلف الأمر لدى اآخرين فمنهم 
م���ن توّق���ف عندم���ا اأح�ّس ب���اأن طاق���ة الإب���داع لديه 
ل التوق���ف او اتجه نحو  ق���د �صاخ���ْت وهرم���ْت، فف�صّ
الإقالل والقت�ص���ار على ا�صتغالل لحظات اإبداعية 
وام�ص���ة تاأتي م�صرعة، ومتقطع���ة في�صتغلها اأح�صن 
ا�صتغ���الل، وفئ���ة اخت���ارت التوقف وع���دم المجازفة 
ف���ي متابعة م���ا يمك���ن اأن ي�صكل نوعاً م���ن النحدار 
ف���ي الحالة الإبداعية ما ي�صكل انحداراً في تاريخه 
اأم���ام متلقي���ه  الإبداع���ي، وف���ي قدرات���ه الإبداعي���ة 
ومحبيه، الذين وثقوا باأدبه، وعملوا على تتّبعِه في 

مراحل حياته الإبداعية المختلفة.
اإن حي���اة الإبداع لدى الإن�صان ت�صبه حياة الإن�صان 
ف���ي تمّنعها عن التحدي���د والتاأطير؛ اأي اأن الإن�صان 
م���ن  اإل  نهائ���ي  ب�ص���كل  نح���ّدد ماهيت���ه  اأن  ي�صع���ب 
الناحي���ة الفيزيائية، ونقت�صر عل���ى تعريفه تعريفاً 
عام���اً �صائع���اً ي�صع���ب التنبوؤ بم���ا �صي���وؤول اإليه، وهو 
به���ذا ي�صب���ه حال���ة الإب���داع الت���ي ل تقب���ل القونن���ة 

والتحديد النهائيين.
 فالإن�ص���ان ب�صعف���ه وه�صا�صت���ه، وهو الم���ارد الذي 

يكمن في داخله..
الفيزيائي���ة  قوانين���ه  عل���ى  يتم���رد  اأن  يمكن���ه  ل 

ومحدوديته.
ولكن���ه.. وب�ص���كل عجي���ب ق���د يفاج���ئ الف���رد ذاته 
والآخري���ن بق���درات ل يح�ص���ب اأن���ه يمتلكه���ا، ومم���ا 
يق���ال ف���ي ذل���ك اأن ال�صاع���ر الفرن�صي الكبي���ر الذي 
غي���ر اأ�صالي���ب ال�صعر الفرن�ص���ي بل العالم���ي اأي�صاً؛ 
)رامب���و(، قد مار����س الإبداع ال�صعري م���دة ق�صيرة 
ج���داً من حياته الق�صي���رة اأي�صاً، ولم تتجاوز حياته 
الإبداعي���ة م���دة ث���الث �صن���وات، ث���م انقط���ع نهائي���اً 
وان�ص���رف لتجارة ال�صالح في اأثيوبي���ا واليمن.. ثم 
توفي ولما يتجاوز الثالثين من العمر، وفي ال�صعر 
العرب���ي نج���د اأن )طرفة ب���ن العبد البك���ري( الذي 
ُحك���َم عليه بالم���وت من قبل ملك الحي���رة.. وق�صة 
ها - على خالف  الر�صالة المختومة التي رف�س ف�صّ
ما فعل خاله واأدرك ما فيها وهرب من حكم بالموت 
اأي�ص���اً...- الر�صالة الت���ي اأر�صلها النعمان الى عامله 
على البحرين وكان قد اتيح لطرفة اأن يهرب، فاأبى 

اإل اأن ينهي حياته بهذا ال�صكل الوجودي. 
كما قام الأديب الأمريكي اأرن�صت همنجواي باإنهاء 
حياته لأ�صب���اب مجهولة حين اأطلق الر�صا�س على 

راأ�صه من دون اأن يف�صر اأ�صباب ذلك.
بينم���ا ق���ام كثي���ر م���ن المبدعين، عندم���ا لحظوا 
يبا�س مخيلتهم وا�صفرار اأوراقها الخ�صراء، وفتور 
طاقته���م الإبداعي���ة بال�صتعان���ة بمحر�ص���ات �صت���ى 
كالكح���ول، مث���اًل والمخ���درات، والجن����س، وغيرها، 
كم���ا ل���دى فيرلي���ن ورامبو وجب���ران وفاي���ز خ�صور 
وغيره���م كثي���ر اأي�ص���اً، ثم���ة فئ���ة م���ن المبدعين ل 
يقتنع���ون بتاأثي���ر الزم���ن ف���ي خالياه���م الإبداعي���ة 
فيحاولون ال�صتمرار واإ�صافة ما ل يغني اأو ي�صيف 
فيخفق���ون. الناجح���ة  الإبداعي���ة  تجربته���م  اإل���ى 

ول يقدم���ون اإل اأ�صي���اء مك���ررة ل تثي���ر ف���ي نفو����س 
)متلقيه���م( اإل القلي���ل القليل م���ن الإعجاب ب�صبب 
تاريخه���م الإبداع���ي الماث���ل ف���ي اأذهانه���م؛ كما هي 
ح���ال محمد الماغوط في اأخري���ات حياته، وما كان 
يقدم���ه من مق���الت منجم���ة.. في بع����س ال�صحف 
والدوري���ات، وكم���ا هي حال���ة حنا مينه ف���ي الرواية 
التي قدمها اأو بع�صها منجمة بعنوان )امراأة تجهل 

اأنها امراأة(..
اأن  علي���ه  الحقيق���ي  المب���دع  اإن  نق���ول  اأن  يبق���ى 
يك���ون جريئ���اً، واأن يعتزل حالة الإب���داع اإذا ما اأح�ّس 
ب�صيخوخ���ة الطاق���ة الإبداعية لديه، حت���ى ل ي�صل 
اإل���ى تك���رار ذاته، ون�ص���ف تاريخه الإبداع���ي المتاألق 
والمتمي���ز، واأن ي�ص���ل اإل���ى مرحل���ة يفق���د فيها ثقة 
متلقي���ه ومتابعيه، التي تعب كثي���راً للو�صول اإليها، 
م���ا يجعل���ه يخ�ص���ر ج���زءاً كبي���راً من تاريخ���ه، قد ل 
ي�صتطي���ع تعوي�ص���ه في م���ا تبّقى له من اأي���ام اأو من 

حالت الإبداع والتاألق التي رافقته اأيام حياته.
الأدي���ب الف���ذ والفن���ان المب���دع.. ي���درك الزم���ن 
الواج���ب علي���ه فيه اأن يتوّقف فيّتخ���ذ قرار التوقف 
بج���راأة وت�صميم يحافظان عل���ى ر�صيده الذي اأنفق 

عمره يربيه وي�صونه وينّميه..

شيخوخة الطاقة اإلبداعية
 كتب: وجيه حسن كتب: د غسان غنيم.

قب���ل نح���و �صّت���ة الأع���وام، اأو ما يزي���د، اأغلقْت 
اأع���رق المكتب���ات  اإح���دى  »مكتب���ة مي�صل���ون« - 
ال�صهي���رة بالعا�صم���ة »دم�ص���ق« - اأبواَبه���ا اأم���ام 
زبائنها، ويومئٍذ و�صع اأ�صحابها اإعالناً يعر�س 
واح���دة من اأه���ّم منابر الفك���ر والأدب والثقافة 
ف���ي �صورية لال�صتثمار القت�ص���ادي! اأّما الكتب 
الُمكّد�ص���ة بم�صتودعاتها ومخازنه���ا، فقد ِبْيَعْت 
لتّج���ار كت���ب الأر�صفة باأ�صع���اٍر زهي���دة.. يومها 
ق���ال »اأب���و فري���د« – اأح���د ه���وؤلء التّج���ار: )اإّن 
مئات الكت���ب من موؤلفات العباقرة: ت�صيخوف، 
األبي���ر كامو، تورغني���ف، دو�صتوف�صكي، غوغول، 
الأ�صفهان���ي،  �صك�صبي���ر،  همنغ���واي،  موليي���ر، 
جب���ران خلي���ل جب���ران، عب���د الرحم���ن مني���ف، 
و�صواه���م كثي���ر، م���ع عناوي���ن اأخ���رى ا�صتريُتها 
باأ�صعار زهيدة، اأبيعها اليوم – كما ترى – على 
ه���ذا الّر�صي���ف.. وم���ع د�َصام���ة ه���ذه العناوين، 
ف���اإّن  عالمي���اً،  ومبدعيه���ا  موؤلفيه���ا  و�صه���رة 
ه���ذه الموؤلف���ات القّيم���ة ل تجد َم���ْن ي�صتريها، 
لقتنائه���ا وقراءته���ا، اللهّم اإل فئ���ة قليلة مّمْن 

ا�صُطِلح على ت�صميتهم: »ديدان الكتب«!(.
و�ص���ع اأ�صح���اب »مكتب���ة النه�ص���ة العربي���ة«، 
و«�صينم���ا  الهافان���ا«،  »مقه���ى  بي���ن  الواقع���ة 
الكن���دي«، و�ص���ط العا�صم���ة، لفتة �ص���وداء ُكِتَب 
عليه���ا بخطٍّ م�صّوه ي�صب���ه ثوَب العزاء: »المحّل 
ب���اأّن  اأن���ّوه،  اأْن  يفوتن���ي  الّت�صلي���م«..ول  بر�ص���م 
مكتبة م�صهورة، باإح���دى المحافظات ال�صورية 
ال���ذي  الأ�صخا����س،  لأح���د  اأ�صحابه���ا  باعه���ا 
ب���دوره حّوله���ا، بع���د فت���رة وجي���زة، اإل���ى مح���ل 
�صّم���اه: »ج���زارة لح���م خ���اروف، ولح���م بق���ري، 
ل�صاحبه���ا اأب���ي ع���ّزام!” وهناك مكتب���ات كثيرة 
ه���وؤلء،  لُيفاَج���اأ  الأ�صلي���ون،  اأ�صحابه���ا  باعه���ا 
ب���اأّن مكتباته���م، ق���د ُحّوِل���ت لمح���اّل األب�ص���ة، اأو 
اأحذي���ة: »رجال���ي – ن�صائ���ي – وّلدي«، اأو اإل���ى 
والفالف���ل  والف���ول  ����س  الُحمُّ لبي���ع  مطاع���م 
والمخل���الت، اأو اإل���ى مح���ال لبي���ع الموباي���الت 
الّنرجيل���ة  لتقدي���م  مق���اٍه  اإل���ى  اأو  وال�صاع���ات، 
»ال�ّصي�ص���ة« وتوابعها، من فح���م، وَمْنقل �صغير، 
ودخ���ان  عجم���ي،  وتنب���اك  وملق���ط،  و�صّعال���ة، 
مع�ّص���ل بحرين���ي اأو م�ص���ري، وما �صاب���ه.. فكان 
اأ�صحاب هذه المح���ال الأ�صليون، يعبرون اأمام 
محاّلهم الَمِبْيَعة، وباأرواحهم وحلوقهم ت�صتعل 
ُغ�َص����سٌ من »�َصَفْرَجل الّن���دم والأ�َصى«، على ما 
اآَل اإلي���ه ح���اُل الكت���ب والمكتب���ات بوط���ٍن ُع���ِرَف 
اأهل���وه، على مدى اأجيال واأجيال بمحّبة الكتب 
و�صرائه���ا واقتنائه���ا وقراءته���ا، وكان �صعاره���م 
عل���ى الَمَدَيْي���ن المنظ���ور وغي���ر المنظ���ور: »ما 

َذَهَب ِمْن َماِلَك ما َوَعَظك«...
 بالمقابل هن���اك مكتبات اأخرى منت�صرة على 
م�صاح���ات القط���ر، ق���د اأُحرق���ت اأو ُدّم���رت باأي���ٍد 
نع،  رعناء، وعقوٍل ظالمّية �صوداء، م�صبقة ال�صّ
ل تع���رف قيمة الكت���ب واأهمّيتها بحي���اة الأمم، 

ونه�صة ال�صعوب، وا�صتنارة العقول!!
 يق���ول اهلل تعال���ى بمحك���م تنزيل���ه: »... ُق���ْل 
َه���ْل َي�ْصت���ِوي الأْعَم���ى والَب�صي���ُر اأْم ه���ْل ت�ْصَتِوي 
الّظلَماُت َوالّنور...« �صورة »الّرعد، الآية 16”..

 ويق���ول كثي���رون غي���ري: لم يع���ْد زمننا زمن 
الكت���اب والثقاف���ة والق���راءة والإب���داع، بالمعنى 

الحقيق���ي له���ذه المف���ردات، اإْذ �ص���ار للكثيرين 
م���ن اأبن���اء العاَل���م العرب���ي اهتمام���اٌت اأخ���رى، 
ل عالق���ة له���ا بم���ا ينّم���ي العق���ل، اأو يعمل على 
اء..  و�صّ م�صرق  لآٍت  تطّلعاً  “تعبيد” الطريق، 
اإّن الإغالق الميكانيك���ي الُمت�صاِرع “الُموؤ�صف” 
لأ�صهر المكتب���ات الدم�صقّية، وغير الدم�صقّية، 
يلّخ����س اإل���ى حّد بعي���د، “واقع الكت���اب الورقي 
بالوط���ن ال�ص���وري”، و�ص���واه من “ب���الِد العرب 
الق���ّراء،  م���ع  الُمتعّث���رة  والعالق���ة  اأْوطان���ي”، 
اأو  اأّنه���ا كان���ت باأبه���ى �صوره���ا بالأربعي���ن  م���ع 
الخم�صين �صنة الما�صية، فكيف؟ ولماذا انقلب 
اله���ّوّة  وج���ه المعادل���ة؟ لم���اذا انوج���دت ه���ذه 
دة بين الإن�صان  الُمِخيفة، وهذه الجفوة الُمتَعمَّ
���ة  الخا�صّ الق���ارئ والمكتب���ات:  بي���ن  والكت���اب، 
والعاّم���ة؟ وهاُكم اإح�صائية �صدرت منذ �صنوات 
عن اإح���دى منظم���ات الأمم المتح���دة، تح�صي 
“ع���دد الكتب” التي يقروؤه���ا النا�س في الكثير 
م���ن دول العالم، كانت النتيج���ة: اأّن هناك دوًل 
يق���راأ فيه���ا الف���رد عنده���م بمتو�ص���ط ح�صاب���ي 
“34” كتاباً بالعام، و”32” كتاباً، و” “31وهلّم 
ج���ّراً َو�َصْحَب���اً.. اإل���ى اأْن ت�ص���ل الإح�صائّي���ة اإل���ى 
دولن���ا العربية العِتيدة، اإلى اأّمة “اقراأ”، لتبّين 
ِبَجالء وو�صوح، اأّن الفرد العربي، “من محيط 
ح�صاب���ي  وبمتو�ص���ط   – لخليجه���م”  الع���رب 
– يق���راأ بالع���ام الواح���د م���ا يق���رب م���ن )�صتة 
الأ�صط���ر، فقط، ول غير، وكفى(، ونحن بدورنا 
ة،  ا�صَ نق���ول: “اللهّم ل ح�ص���د”، و”عي���ن الَب�صَّ
ُتْبلَ���ى ب�ر�صا�ص���ة!” لك���ْن هل ن�صين���ا اأْم تنا�َصينا، 
ما قاله ال�صاعر المتنبي “مالئ الّدنيا، و�صاغل 

الّنا�س” يوماً:
َنى �َصْرُج �َصاِبٍح   “اأعزُّ َمكاٍن في الدُّ

وَخْيُر َجلْي�ٍس في الّزماِن كتاُب«!
ث���ّم األي�صت القراءة نوع���اً من الكتابة، و�صابقة 
المعا�صري���ن  الكّت���اب  اأح���د  يق���ول  عليه���ا؟ 
اأ�صطره���ا،  الكت���ب، والته���ام  الُمْوَلعي���ن ب�ص���راء 
وتخزينه���ا بمكتبت���ه البيتّي���ة: »الكت���اب ل ُيوؤَكل 
اأي  الّراأ����س،  بو�صاط���ة  ���غ  ُيم�صَ اإّنم���ا  بالف���م، 
بالعق���ل!” ثم األْم يقِل الكاتب الم�صري الكبير 
»عبا�س محمود العقاد«: »اأحّب الكتب لأّن حياًة 
واح���دة ل تكف���ي«؟ فق���د كان – رحم���ه اهلل – 
ي���درك بحد�ص���ه العمي���ق، ونظرت���ه الثاقب���ة، اأّن 
الق���راءة قد تتي���ح للقارئ اأْن ي�ص���رَق من الّزمن 
عمراً اآخَر اإ�صافي���اً.. ويقول الكاتب الإنجليزي 
»فران�صي����س بيكون«: »الق���راءة ت�صنُع ال�ّصخ�س 
المتكام���ل«، ه���ْل ن�صمع هْل نْرع���ِوي، هل نعقل؟ 

اللهّم قد بّلغُت.. 
م���دارك  اأّن  نعل���م  اأْن  ينبغ���ي  الق���ول:  زب���دة 
الإن�صان تكبر وتّت�صع حين يبداأ القراءة، فحين 
يقراأ يعرف، والمعرفة اأينما ُوِجدْت توّلد القّوة 

والّنور والأمل..

الكتاب ل ُيؤَكل بالفم!
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اأرقني ليلي الم�صطرب ولكاأن الحنين اإلى �صيء ما قد اأ�صرني خلف 
ق�صبان النتظار. 

كن���ت اأرن���و م���ن دون جه���د اإل���ى ب���اب غرفت���ه المقاب���ل، كان موارب���اً 
دائم���اً ليكفي���ه جهد العراك مع مقب�صه الحدي���دي عندما يحتاج اإلى 

الخروج لق�صاء حاجة.
ل���م ي�صلن���ي �ص���وت م�صجله ه���ذا ال�صب���اح فق���د اعتدت �صم���اع �صورة 
وال�صح���ى كل �صب���اح، لم اأزل اأم���دُّ النظر من خالل ال�ص���وء المنبعث 
نِه تلك ال�صغيرة التي لم تمتلك مراآة  من هناك لأراني في غمرة َح�صْ

وكحاًل بعد.
لق���د ا�صتف���اق ال�صب���ح متعب���اً يتك���ئ عل���ى زواي���ا البيت الت���ي لم تزل 

�صبابية ال�صوء،
حت���ى �صعال���ه الذي اعتدناه كتعويذة جدت���ي وِورد اأمي لم ي�صل اإلى 
م�صامعنا، اأتراه ما زال نائماً وهو الذي اعتاد اإيقاذ ال�صم�س كل �صباح؟
انقب����س قلب���ي عندما خ���رج اأبي من غرفت���ه م�صتف�ص���راً، ولحقت به 
اأم���ي تتمت���م. خ���رج الجميع من مرات���ب دفئهم وزحفت اأر����س المكان 

ببطء تحت اأقدام الخوف، حتى الهواء بات لزجاً حد الختناق.
باب البيت مفتوح، وفردة حذائه م�صتندة على الدرجة الأولى ل�صلَّم 

البيت.
فج���اأة ت�ص���اوى كل �ص���يء، حتى اأبي الكبير لم يع���د كبيراً وهو يحمل 

فردة حذائه ويتمتم.
دارت بن���ا الأر����س ونحن �صجناء اأماكننا القلق���ة، كانت عيوننا ت�صاأل 

ب�صمت، وقد جمدنا ذهول الحال:
اأي���ن ت���راه قد ذهب وهو الذي اأخذ العمر من���ه ما اأخذ عندما تواطاأ 

م���ع اأمرا�س ال�صيخوخ���ة الباردة فتجعدت �صنين قلب���ه وانحنى زمانه 
حتى بانت عجيزُته؟

اح، اأراه هناك في الركن الق�صي من  اإني اأ�صمعه! ف�صمت الروح ف�صّ
المدى، كانت قهوة عينيه �صاخنة تهطل حنيناً واأ�صى و�صوته الهام�س 

ي�صل كاأفيون عا�صق.
م�صى الطريق م�صدوداً وتهالك �صبر الجميع كمن يبحث عن ق�ّصٍة 
ة موٍج عاٍت لتقّلهم اإلى �صفة اآمنة، خرج الجميع يفت�صون عنه  ف���ي ُلجَّ
وق���د ات�ص���ل اأب���ي باأعمامي على ح���رِّ ال�صدم���ة �صاألوا مراك���ز ال�صرطة 
ق جدرانها الخوف  ومخاتي���ر الحارات بحثوا عند نا�صي���ات عتيقة �صقَّ
فجف���ت اأوردة اأر�صفته���ا حت���ى ت���اه الطري���ق كما تاه ج���دي على قارعة 

الخريف.
 �صاع���ات طويل���ة م���رت واأف���ل الجمي���ع عائدي���ن وقد عل���ت وجوههم 

�صفرة الريبة بعد اأن جابوا دهاليز فارغة اأبقتهم حيارى.
ه���مَّ الم�ص���اء في الح�صور خج���اًل عندما دخل اأبي اإل���ى غرفة جدي 

يفت�س عن ق�صة اأمٍل اأو مفتاح �صرٍّ ولو �صُغر.
ب���دا �صري���ره مهجوراً كوطن وبقي���ت علبة الدواء �صاه���دًة عليه فقد 
ن�صيه���ا مفتوح���ة، اإل اأن �صيئ���اً واح���داً اأع���اد اأبي �صبياً يافع���اً هو رائحة 
اليقين والذكرى، فانكّب على و�صادته ي�صتمُّ بع�صاً من اأثر، ثم نه�س 

ك�صاح من خدر يخترق زحام الياأ�س بكل ما اأوتي من عزم.
توق���ف ووق���ف الجميع في ف�صح���ة من فراغ ال���روح تغزوهم م�صاعر 
ع�صي���ة عل���ى التف�صير عندم���ا دخل معف���راً بغبار ال�صي���اع، كان يحمل 
بيده كم�صة ملبَّ�س وف�صيلة حبق وعلى �صدمة الجميع و�صمتهم نادى 

الجميع با�صم �صيدة ل نعرفها ولم تكن جّدتي.

م�صاحن���ة �صغي���رة دارت بي���ن اأب���ي واأم���ي قب���ل رحيلهما م���ن دنيا 
الفناء اإلى دنيا البقاء، كنت حا�صرة اأ�صتمع اإلى حديث انغر�س في 

ذاكرتي بكل تفا�صيله ل�صالفة من �صوالف الأ�صرة.
كان يجل�س على الكر�صي الخا�س به بالقرب منها، قال لها:

-  ا�صمع���ي ي���ا ام���راأة، اأنا اأعرف اأن المر�س ق���د ا�صتفحل داوؤه في 
ج�ص���دي، ل اأخ���اف الموت لأنه حق، وو�صيتي اأن اأدفن في قبر اأمي 

اأو اإلى جوارها، واأطلب منك اأن تكوني اإلى جواري!
م وجهها كاأن �صيئاً ما انك�صر  عل���ى الفور انقب�س قلب اأمي وتجهَّ
ف���ي داخله���ا، لكنه���ا �صرع���ان م���ا تخل�صت من ه���ذا النك�ص���ار قائلة 

وب�صوت جريء:
-اأن���ا ل���ن اأدفن في مقب���رة عائلتك���م، لأن الكل ي�صكو م���ن ازدحام 
القب���ور فيم���ا بينه���ا، ث���م هناك م���ن ي�صرق ه���ذه القب���ور، ل، ل، اأنا 
اأو�صي���ت اأولدي بالمقبرة الحديثة، فه���ي �صا�صعة وا�صعة وبين كل 
قبر واآخر م�صاحة للتنف�س، واأنا اأريد التنف�س، �صم الهواء العليل.

ابت�ص���م وال���دي على م�ص�س، واأخفى في داخله �صر امتعا�صه من 
ردة فعل اأمي وتهربها من و�صيته.

وق���ع رحي���ل اأم���ي قبل اأب���ي علينا مث���ل ال�صاعق���ة، بكام���ل قوتها 
ومالمحه���ا الجميل���ة غادرتن���ا، ون���زوًل عن���د رغبته���ا دفناه���ا ف���ي 

المقبرة الحديثة.
اأقن���ع اأخي والدي بمقابر المنطق���ة الحديثة لدفن الموتى بعد 

اأن ا�صترى ثالثة قبور مجاورة لبع�صها بع�صاً.
بع���د رحيلهما دخلنا في مرحلة ح���رب �صر�صة �صد بلدنا واأر�صنا 
واأهلن���ا ونا�صنا وحت���ى قبورنا، من يومها ل نعرف ماذا حل بقبَري 
اأم���ي واأب���ي المتجاوري���ن وبالقب���ر الثال���ث ال���ذي تركن���اه فارغ���اً، 
ونح���ن ن�صم���ع اأن المقب���رة الحديثة قد امتالأت بجث���ث اأموات من 

المقاتلين الغرباء؟!!
قب���ل  م���ن  ق�ص���راً  المفتوح���ة  القب���ور  ع���ن  ال�صائع���ات  وتوال���ت 
الم�صلحي���ن واأزلمه���م، لك���ن ال�ص���ر ل ي���دوم، ول ب���ّد للظ���الم م���ن 
اأن ينق�ص���ع، ه���ا ه���ي فلوله���م تف���رُّ ف���رار الجبن���اء، تتطه���ر الأر�س 
م���ن رج����س اأقدامه���م، تخل���و المدين���ة واأطرافه���ا م���ن الجماع���ات 
الم�صلح���ة، ينه����س الأم���ن معلناً عن حال���ة ا�صتقرار �صتع���م البلد، 

فقررنا زيارة قبر الوالدين.
يدخ���ل اأخ���ي بي���ن الأ�ص���واك المتراكم���ة والت���ي ا�صتطال���ت حت���ى 
غط���ت اأكثر القبور، كان كل ما نخ�صاه اأنا واأخي األ نجد ال�صواهد، 
واأن نج���د القبري���ن اأو اأحدهم���ا مفتوح���اً، اأخي���راً وجدناهم���ا، كانا 
مغبري���ن، تحي���ط بهما اأ�ص���واك ق�صي���رة، دا�صها اأخ���ي بقدمه، عند 
�صاه���دة راأ����س اأمي ر����س قلياًل من الماء، وكذل���ك فعل عند �صاهدة 
راأ����س اأبي، قراأن���ا الفاتحة و�صيئاً من �صورة ي����س، وكنت اأرنو بعيني 
اإل���ى القب���ر الثال���ث مت�صائل���ة ف���ي �ص���ري، م���ن من���ا �صيك���ون القادم 

اإليكما!؟

تتفرُد اأوتاُر العود باأ�صواٍت مو�صيقية، لكن 
اإن اجتمعْت

تمي���ُز  األحان���اً  تطل���ُق  ري�ص���ة  مه���ب  ف���ي   
هويَتها.

ال�صج���رُة ل ت�صن���ُع غاب���ًة بتفرده���ا كذلك 
فري���ُق كرِة الق���دم الن�صُر فيه للجميع اإذا ما 

انكبت عائلٌة يكون ال�صموُد في التحاد، 
وفي الترفع عن �صغائر الأمور هكذا ُتبنى 

الأوطان، وهكذا ُتحمى.
تق���دَم عب���د اله���ادي بالك���رة، اجت���اَز ثالثَة 
لعبي���ن، اأح���رَز ه���دَف الف���وز م���ع انطالق���ة 

�صافرة الحكم باإنهاء المباراة.
ت�صل���ل  الجمه���ور:  بي���ن  م���ن  �ص���اٌب  �ص���اح 
ت�صل���ل، الحكم متحي���ز. وكاأن الفتيَل ينتظُر 
وماج���ْت  المدرج���اُت،  هاج���ت  ثق���اب،  ع���وَد 
ب�صب���ب خ�صارة الفريق الم�صي���ف في اأر�صه، 

وبين جمهوره.
اللكم���ات،  بع����س  م���ن  الحك���م  ي�صل���م  ل���م 
ُقط���ع  وهن���ا  تقع���د،  ول���م  الدني���ا،  وقام���ت 
الب���ُث التلفزيون���ي بدعاي���ة /حمامك �صعادة 
حمام���ك هنا، خل�س دورك اإنت، وهلق دوري 

اأنا /
زاأر اأب���و اأحم���د، و�ص���اط تلف���اَزه رمي���ًة حرًة 

مبا�صرة. 
في الملعب تدخلت قواُت حفظ النظام اإل 

اأن الخ�صائَر كانت كبيرة.
حي���ث �ص���رَح مدي���ُر الم�صت�صف���ى الوطن���ي 

بعدد الإ�صابات:
�صب���ٌع م���ن الفري���ق الفائ���ز، ث���الث حرجة، 

والحكم، والمدرب، 
وع�صراُت الم�صجعين من كال الطرفين.

�ص���وارُع المدين���ة اكتظ���ْت بالع�ص���اق منه���م 
ع�صاُق الكرة ثاروا لخ�صارتهم، ومنهم ع�صاٌق 
وج���دوا تل���ك الفو�صى منا�صب���ة للتعبير عن 
م�صاعره���م، و ربما لُي�صمَع العا�صُق لع�صيقته 

ق�صيدة.
ال�صي���َر  تنظ���م  م���روٍر  اإ�ص���اراُت  يب���ق  ل���م 
جميُعه���ا ُحطمت من قب���ل الم�صجعين، واأنا 
م���ا زلت ل اأع���رف حتى الآن م���ا عالقُة تلك 

الإ�صارات بالمباراة.
اأما الحاوي���اُت التي ان�صغل عم���اُل البلدية 
لك���ن  بقمامته���ا،  ا�صتعل���ْت  اإفراغه���ا،  ع���ن 
الجمه���وَر عب���َر ع���ن غ�صب���ه، وكت���َب عليه���ا 

بع�َس العباراِت المهمة ومنها:
- / ي���ا حك���م يا قيقة ي���ا �صرماي���ة عتيقة، 
ي���ا مدرب ي���ا خ�ص���ران اأنت حم���ار م���و اإن�صان 
غ�ص���ب  ع���ن  تن���م  قيل���ت  كثي���رة  عب���ارات   /

الجمهور.
بالريا�صيي���ن  ال�صرط���ة  مخف���ُر  اكت���ظَّ 
الالعبين منه���م، والم�صجعين ولم ي�صتطع 
رئي�ُس المخفر منَع الم�صاداِت الكالمية، ول 
ال�صتب���اك بالأي���دي، فاأمر عنا�ص���َر المخفِر 
بزِج الجميع ف���ي الحب�س، وهنا ارتفَع �صوٌت 
اأنث���وي م���ن بي���ن الجم���وع �صم���َت الجمي���ع 

عندما قالت الفتاة:
 حتى اأنا يا �صيدي! 

كان ه���ذا ه���و �صوُت هدى الفت���اة الجميلة 
الأ�صق���ر،  وال�صع���ر  المم�ص���وِق،  الق���وام  ذات 

وال�صفاِه المكتنزة، وال�صدِر العارم. 
فه���ي  بينه���م  بتواجِده���ا  الجمي���ُع  ُده����َس 

دائم���اً مع الفري���ق الرابح فعل���ت ال�صحكاُت، 
والقهقهة.

الفت���اة  �ص���رف  عل���ى  الم�صكل���ة  -ُحّل���ْت 
الجميل���ة بخط���اب توع���وي، وق���ام الجمي���ع 
ليقبل���وا بع�صهم، لك���ن الم�صابين لم يقبلوا 
م�صاحن���اٌت  فوقع���ت  الدع���وى  ي�صقط���وا  اأن 
النابي���ُة،  الألف���اُظ  وتطاي���رْت  جدي���دٌة، 

والبذيئُة، وحققْت اأهدافاً. 
- و�ص���ل ال�صاب���ُط بع���د اأن ات�صل به رئي�ُس 
المخف���ر، واأح�صَره من منزل���ه، وو�صَعه في 

�صورة الموقف. 
�صراُخ���ه  الخارج���ي  الب���اب  م���ن  دل���َف 
يتدحرُج اأماَمه كالكرة ما هذه الفو�صى؟ ما 

هذا التجمع؟ هل هناك قتلى؟ 
اأجابه ال�صرطي: ل يا �صيدي.

قال: 
اإذن ِل���َم قلُة التربية ه���ذه؟ و قلُة الأخالق 
الريا�صية؟ ثم جل�س خلف المكتب، و�صاح: 
الأ�صم���اء  قائم���َة  اأح�ص���ْر  ال�صرط���ي  اأيه���ا 

المطلوبة للخدمة الحتياطية هيا. 
ب���داأ التداف���ُع م���ن الموقوفي���ن كاأنه���م في 
ب���اأن  الف���رَق  لك���ن  ف���رِن خب���ز  اأم���ام  طاب���ور 

التدافع هنا لالن�صحاب للخلف، اأو للهرِب
 لكن عنا�صَر ال�صرطة لهم بالمر�صاد. 

-جمع ال�صرطي الهوي���اِت، وبداأ بالتدقيق 
على الحا�ص���وب وهنا ابت�ص���َم ال�صرطي حيث 
حظ���ي بالغنيمة اأحد ع�صر �صخ�ص���اً مطلوباً 
م���ن كال  �صت���ة لعبي���ن  منه���م  لالحتي���اط 

الفريقين.
كتب���وا  اأن  بع���د  الآخري���ن  �ص���راَح  اأطل���ق 
ت�صاري���ح بالتزامهم بع���دم تخريب المرافق 

العامة، وعدم العودة للم�صاجرة.
ف���ي �صب���اح اليوم التالي �صي���ق الموقوفون 
اإل���ى �صعبة التجني���د ومن ثم اإل���ى العا�صمة 
دم�ص���ق، ومن هناك تمَّ فرزهم اإلى محافظة 
حل���ب واإل���ى هن���ا ل���م ت�ص���ُف قلوُبه���م تج���اه 

بع�صهم ب�صبب المباراة. 
طون���ي  الم�صاع���د  ا�صتقبله���م  حل���ب  ف���ي 

واأعطاهم التعليمات.
بالم�صلحي���ن،  تع���جُّ  حل���ب  اأحي���اء  كان���ت 
والمند�صي���ن  المرتزق���ة،  م���ن  واأكثِره���م 
فالح���رب قائم���ة، والب���الُد تن���زف م���ن وق���ع 

الخيانات والموؤامرات.
عبد اله���ادي الهداف كان من بين الجنود 
الحتياطيي���ن لكن���ه تحا�ص���َر م���ع مجموعة 
من رفاقه ف���ي اأحد الأحياء؛ لكن المفاجئة 
كان���ت كبي���رًة عندم���ا اأت���ت مجموع���اُت ف���كِّ 
الح�ص���ار حي���ث كان خ�صُم���ه المه���زوُم ف���ي 
المب���اراة ممدوح اأول الوا�صلين اإليه. �صمه، 
عانق���ه، قّبل���ه وقب���ل خروجه���م م���ن الح���ي 
تفقدوا بع�س جثث الم�صلحين المهاجمين 
ف���كان بين القتلى حار����ُس مرمى فريق عبد 
الهادي حيث اإنه بعد تلك المباراة ان�صقَّ عن 
فريق���ه رغ���م فوزهم، والتحق م���ع مجموعة 

م�صلحة في حلب.
في ذاك الم�صاء اجتمع الجنوُد المحررون 
م���ع رفاقه���م، وكانت جل�صُة الطع���ام اأبلغ من 
اأيِّ و�ص���ف للمحبة لالإخاء للت�صامح للوفاء، 

للولء لأر�س الوطن.

الزهايمر

القبر الثالث

الكرة في ملعبك
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اأم�صي اإليَّ كَم�����ْن ي�صع����ى اإلى غِدِه 

ل ُحْل����َم يحِمُلُه ل �صيَء في يِدِه

�صمتي امتداٌد لن�صِل ال�صوء، يرمُق من 

ِدِه قمِح النداءات في روؤي��ا ُزُمرُّ

يرنو بعين انتظ����ار النجِم، مرتدي����اً  

ِدِه ظلَّ المعالي ويم�صي في تفرُّ

كاأّن���ُه وحَدُه و�صٌل بغايِت������������ِه

وما الليالي �صوى َهْم�َزاِت ُموجِدِه

هو الأن�����ا، جوه�ٌر يحتاُج مورُدُه

ِدِه م�اَء انتم������اٍء اإلى �ُصقي���ا تجدُّ

ُمِلْئُت بالَفْقِد، ه��اُء الغيِب وّرَثن����ي 

ِدِه روؤيا �صياٍع على مراأى تَب����دُّ

تفّق�َد الحزُن قلبي مْذ راآُه دم��ي

�ِدِه غريَب وْج��ٍد وح�صبي في تفقُّ

ق�صدُت باللفِظ اأن اأحظى بَمْن مَعُه 

�صعياً بمعًنى اإلى معراِج مق�صِدِه

ْلِم في وطني يم�صي غريباً بريُد ال�صِّ

دليُلُه في الّروؤى فقداُن ُهْدُه����ِدِه

�صفيُن���ُه من غياب����اٍت ُت�صّرُدُه 

ْعَد عن �صطاآِن َفْرَقِدِه!  ما اأبعَد ال�صَّ

كم موعٍد ُرْمُت في اأح�صاِنِه ُحُلماً 

وكم ُخذْلنا وكم تهن����ا بموع��ِدِه !

الورُد ي�صطُع ما تهف����و اإليِه ي���ٌد 

ِدِه والوج���ُه اأق�صى ُمَناُه في تورُّ

ن�صعى اإلينا غياب�اً حيَن يجمُعن���ا 

�صوٌق اإلى �صام�ٍة في خّد م��ورِدِه 

هل نحُن نحنو على اأر�ٍس توّحُدنا ؟ 

ما اأوح�َس البيَت اإذ يبكي بمفرِدِه !

مذ كان ُحْلمي �صغيراً كنُت اأحِمُلُه 

وكان يحر�ُصني في لي����ِل ِمرَوِدِه

واليوَم ل موعٌد يرن����و اإلّي  ول

رحيُق حرٍف يداوي ُج��رَح �صّيِدِه

يا قطاَر الُعمِر َقْد هاَجْت ِبَنا

َنْفَحُة الأ�صواِق من اأّيامنا

َكْم ت�صاَمْرنا وغاَفْلنا الَكرى

و�َصبانا ُبْلُبٌل ي�صدو لنا

واْلَتحْفنا وْهَج اأْطياِف الُمنى

رْو�صًة فّواحًة من حولنا

واْلتقينا َتْحَت اأْفناِن الهوى

نا َنْر�صُف الأقداَح من َثْغِر ال�صَّ

اأَتنا�صْتنا �ُصجْيراُت اِلّلقا

اأْم ُهَو البْدُر الُمجافي ليلَنا

يا فوؤادي ل�صُت اأدري ما ِبَنا

كيَف هذا الوْجُد ُيْدمي ُجرَحنا

يا حبيبي اأيَن اأّياٌم م�صْت؟

اأيَن نْفحاٌت ُتداني �َصْملنا؟

ها الُعْمُر الذي غاَفْلتنا اأيُّ

وَب ِنهاياِت الُمنى ُم�ْصِرعاً �صَ

ُعْمَرنا... يا ُعْمُر ُعْد اأْدراَجنا

َلْم َيزْل في البوِح ي�ْصري ُحْلُمنا

ْوِح َهْل عاَنْقتنا يا زماَن الرَّ

َهْل تواِفْينا لَيْغفو رْم�ُصنا

أمشي إلّي

شعر

َهًوى نلقاَك يا بَرَدى..

َك �صوَقنا وّدا.. نُبثُّ

من الخرطوِم قد جئنا

ب�صدٍق نحمُل الوعدا..

ي ال�صاَم بالُمَهِج ُنَفدِّ

ى.. نعم ما مات َمن َفدَّ

فهذي الأر�ُس َنع�َصُقها

ويلَهُج ِوْرُدنا َحْمدا..

وها جئناَك يا بَرَدى..

وكان البعُد ُممتّدا..

دم�صُق فكْفِكفي دمعاً

فذاَك الُحزُن قد َعّدا..

وهذي القد�ُس غايُتنا

ِخياٌر دونه ُيردى..

وِفي الَجْولِن موِعُدنا

ّدا.. وِرج�ُس البغي قد �صُ

نًدى جئناَك يا بَرَدى..

فاأنَت الجوُد بل اأندى..

واأنَت اأ�صالُة التاريِخ 

رَت لنيِلنا ِنّدا.. �صِ

ُر الما�صي واأنَت حوا�صِ

ا.. ْبُح الأم�ِس قد َعدَّ و�صُ

حماَك اهلل يا نبعاً 

ُت�صيُف لمجِدنا مجدا..

نعم ِجئناَك يا بَرَدى..

َوَذا قا�صيوُن قد �صِهدا..

بحاراً من م�صاِعِرنا 

َتُزفُّ الجزَر والَمّدا..

ُهنا تنداُح اأمواٌه

بطيِب ِرحاِبُكم َتْندى..

فهّيا اإخوتي هّيا

نروُم المجَد وال�َصْعدا..

اأنَت الق�صيُد وباقي النا�س اأفكار

بوحي بحرفي مع الأيام تذكار

روح الجمان لفي عينيك األمحه

نور بنور على الخدين معطار

يا ويح قلبي فهل ير�صى مخاتلتي

اأم اإنه البحر والأعماق اأ�صرار

يا عازفاً �صجني فالحّب اأرقني

الحرف في �صغف والفكر بحار

الرفق يا وجعاً يغتال ذاكرتي

الوجد اآلمه والليل غدار

يا �صاكناً بدمي اأيقظت اأحالمي 

اللحن تن�صده بالعزف اأوتار

والرق�س اأروعه ثنياً على ركب

فالغيد تتقنه والقلب والنار 

في الدوح ن�صوته تعلو بال خبب

ال�صوق اأيقظه عود ومزمار

يا خلتي ثماًل اأ�صدو بقافيتي

ار فالحرف ي�صكره بالرق�س خمَّ

قولوا لمحبرتي رفقاً باأروقتي 

فالبوح ي�صغلني والحبر مدرار

نادي اأ�ص��دقاء اتحاد الكتاب العرب /فرع حماة 

- �صلمية

أنَت القصيُدتحية سورية

قطاُر العمر
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 شعر: فرات إسبر/ نيوزيالندا

��دا ْت به َر�صَ اللي��ُل من ف��اِرٍع َهمَّ
ُيفاِرُق ال�صب��َح بالأنح���اِء ُمْرَتِع��دا

يا خاِفًق��ا َفَرَقْت مْن َخْفِق��ِه ِرَئ��تي
َهْل َل ا�صَتَجْرَت ِبِدْفٍء في ِحَمى َبَردى

َظايا على اأَحرا�صَك انَتَثرْت ُكلُّ ال�صَّ
قاِعه�ا ِلَب�دا �َس في اأ�صْ وال�ص�ْوُق َع�صَّ

ُهنا ِدم�ص��ُق َن�واُة ال�ص�اِم ف�ي َرَهٍف
والحرُف َيْمَت�ُح مْن اأنخاِبه��ا اْلَم�ددا

�َصبَّْت َمفاِرُقها حتى ارتويَت َجًوى
�َدى وال�ص�وُء ُمْنَتِعٌل مْن قا�َصُيوَن �صَ

باليا�صم�يِن َنمْت بين ال�صط��وِر َيِدي
���َر مْن َم�دِّ الِمَداِد َم��َدى حتَّى َتَعطَّ

ُهن�ا �َصِهْقُت بفي�ِس الماِء مْن َوَلِه�ي
عبر الدروِب، َو�ِص�رُّ الناطقيَن �َص�َدا

َلَم�ْصُت َبْرَدِك ي�ا اأنخ�اَب اأَْخِيلَ��تي
بين النج��وِم، َوبوُح العا�صقيَن َنَدى

ُهن��ا راأيُت به��ا َوْرداً ُي�صاِم��ُرِني
اأَْيَقْنُت اأَنَّ َدم��اً م��ْن َوْجَنَتي��ِه َبَدا

َعيني ُتَعتِّ�ُق لالأع�ص�اِب ف��ي َظَمِئي
�ُصْك�راً، َتُمدُّ لكفِّ الهائم��يَن َيدا

وا�ْصتْر�َصَل الِعْطُر َيْرِوي َعْن َمعاِطِفِه
َنْفَث الُقلوِب ِبَدْرِب الفاِقديَن ُهَدى

اأنا َم�ع الكْرِم َيْزُه��و ف�ي َمَحاِج�ِرِه
فُّ الَكواِكِب  وال�صاِقي ِبِه �َصَردا �صَ

َحتى َرَتْقُت �َصظايا الأْم�ِس ِمْن ُعُمِري
َواأْفَقَدْتني الم�صاف��ي بالَه��َوى َر�َص��دا

ْعَتى َمَقاِطِع�ِه �ِصْف�ِري الِذي �َصِرَبْت اأَ
عق�ًة َوَرَدى ف�اِه .. فاأْلَق��ي �صَ بيَن ال�صِّ

ْوَلَت�ُه �وَن �صَ َوْهَو الَِّذي ا�ْصَتْنَجَد الما�صُ
دا َهَوى اإلى الع�ص��ِق ُمْلَتّفاً َكَمْن َر�صَ

ُدوِر ِق��ًرى ُيْف�ِص�ي ِبُكلِّ َنواقي�ِس ال�صُّ
َلْحِن النواِهِد .. ُيْغ�ِوي ُكلَّ َمْن َعَبدا

ْت ِف�ي َقراَرِتَه��ا َواأُْخَت �َصم�ٍس َت�َصظَّ
ُعوِر َواأَْذَكْت لحَن مْن َق�َصدا َخْلَف ال�صُّ

��ًة َغَر�َصْت ف�ي َدْرِب ِم�ْصَبَح�تي يا َجنَّ
ُه اتََّح�دا َزْه��َر التِّ�الِل َو�َصْوق��اً َح�رُّ

ا افَتَرْقنا َوغ�ا�َس الن�وُر مْن َخلَدي َلمَّ
�َصَعْت ِبُروِحي َواأْلَقْت َخْلَفها َج�َص�دا

ُهن��ا اأََقْمُت عل�ى التاري��ِخ اأْنُدُب��ُه
��رَّ في الَمْعنى َوَقْد َخَم��دا َواأْرُقُب ال�صِّ

قو�س الغيب

ماَن باأدواره  اأنا ل اأُعيُد الزًّ
بل اأَنحني علْيِه كقو�ِس قزح

اأ�صطاُد من َعينه ِ اأيامي،
ر ِ ينق�سُّ على فرائ�صه  كالن�صَّ

 اأع�سُّ اأطراَف اأ�صابعِه، 
 و بُكلِّ ُقواَي اأ�صت�صرُف ما َتركْت عّرافُة الغيب، 

مل  . من َتف�صيرِاتها في َدفتِر الرَّ
عندَما اأبكي تنُمو �صجرٌة 

وعندَما اأ�صحُك يَتمايُل غ�صٌن على ُغ�صن 
واأنا بين َ �ُصكٍر و�ُصكْر

ها المتعالي وا�صترْح اأَْعطني لْحدَك اأيُّ
اإنَّني كالَغيمِة اأهطل،

�س قد ذَكروُه  واأقاوُم مثل نْهرٍ  في الكتاِب المقدَّ
 َيم�صِي الى بالٍد مهجورِة الحروِف،

 نورانَّية المَعاني،
عراِء  كّما مريم ُ، كَما في �ُصورِة ال�صُّ

ومن ِح�صن ِالّرعِد اأْنه�ُس
 اأُرتُب الأحُرف َ في َمَعاني َكلماتِي 

اأْعُلو، اأْنخف�ُس:
الَفاُء: َفَناٌء 
الَّراُء: ُُروؤْيا 

الأِلُف: ما نطَق به الإله 
والتَّاُء: تابوٌت 

ها المتعالي وا�صترح  اأُْعطنِي لْحَدك اأيُّ
ان يدوُر واأَنا بيَن َعِينيِه قو�ٌس و�َصهم  اإنَّ الزمَّ

بْت بي روُح  اأْرميه ِكلَّما هَّ

ياح ديُك الحكمة ل يتوقف عن ال�صِّ

يا ُموَقظ الرياح من نومها اترْك لي و�صادة 
فالأياُم اأ�صباٌح 

والف�صوُل متقلبات 
الج���راح ف���ي �ص���دري واله���واء اأٌخ يم���رُّ عل���ى ي���دي ّ 

ويناديني، اأنا يتيم
امنحني فكرَة الخيال، 
واترك لي هذا الهبوب 

فهذا الفناُء ُقّدر لمراأٍة 
وما كان لها فوؤاد اأّم مو�صى، 

لكنها كال�صم�س تحت ال�صباب ت�صارعُه لتظهر 
النايات ترجع الأ�صى،

وبنات الريح يتدرّبن على فهم ال�صهول 
في اأقدامهن تجاويف الزمن 

اأيتها التائهة مثل النار، 
اأعطن���ي ُخّفك ك���ي اأعيَّد الن�صَج لما ق���ّدِت الطرقات 

من اأقدامنا
قيثارة �صومر اأتعبتها يُد العازف 

واأنا ل اأ�صتعير من اللغات المعاني، 
 لكنني كالنحل اأحوم حولها 

اأعطيها ما في الثغر من نًدى 
واأرويها كلما امتالأ 

الخياُل خيمٌة، ال�صفُر جناح 
امنحي هذا الخيال، ودْع لي هذا الهبوب، 

بِة كي اأدخل جوَف الرئاِت الُمَعذَّ
هذه اليد لي 

والأ�صابع لغيري 
المراأة زوبعة، 

ل تحُط الع�صافير فوق راأ�صها 
ها   ل ينبُت الزهر في كفَّ

 فاإلى اأين تذهبيَن اأيتها الغريبة؟
 الأحالم مبتورة 

الحدوُد مقفلة 
 الكون مق�صلة 

 الخيال 
بال اأقدام 
بال اإيقاٍع 

ومعجُم الحب اأعمى
 الريح في اأذن الجبال، 

تغني لأ�صواق الن�صاء في المدن العتيقة، 
 الهائمات مع الأحزان، 

مع هواء يرتع�ُس من لم�س ِ الغيوم 
 �صحراء اأنت اأم جبال اأيتها المراأة؟

 الزمان يفر من حنجرتك 
َبا وتتقاطع الأ�صوات في براري تحر�صها ريح ال�صَّ

 من وكرك اخرْج اأيها الألم 

 هذا ال�صدر في هجرته الأخيرة،
 خفيٌف كالق�س 

 والأ�صابع باردة 
وكّلما �صددُت على حنجرتي، يطُير منها طائر 

مان  هل من ممكنٍ اآخر لتحريِك ج�صد الزَّ
ياح فديُك الحكمة في راأ�صي ل يتوقف عن ال�صّ

يا لأيامي اأفرفطها مثل عناقيد العنب
 

 اأُقيُم الَجنازة 
اأ�صلي الَجنازة 

يا لأيامي اأفرفطها مثل عناقيد العنب 
واأم�ص���ي اإل���ى مغ���ارة مري���م، اأن���اُم، تحت ج���ذع نخٍل 

نحيل، 
 يميُل يميناً، يميُل ي�صاراً، مع الريح 

ينحني لكن ل ينك�صر 
كلُّ هذا كان و�صاًل بين تيٍه وتيه 

كلّما نجمٌة في العال تالألأت، 
 وكّلما َهّزِت الريُح اأوراَق ال�صجر،

اأبكي بنواٍح عميق
 ل الموُج يقا�صيني، 

 ل الأ�صماك ُ، تمنحني ماَءها 
�صنارٌة في فمي، واأجيُد الكالم 

اأجيُد الغزل 
رغم تيه ال�صحراء في ج�صدي ينبُت فيه ورد الفرح

 واأقول ما لم تقله الن�صاء ل�صوِء القمر 
 غير اأني �صاعًة اأبكي، �صاعة اأ�صحك،

لأ�ص���راب م���ن الما�صي، تمرُّ في الب���ال ِونقول عنها، 
َطلَل 

ما بين يثرب والمدينة هودُج الأحالم يمّر
فقْم اأيها النائم في ظّل الأبد

اطلْق ما مات من خيلك في اأ�صعار ِالَعَرب
ونها ال�صراب هنا نجمٌة تلمُع في اأق�صى الأر�ِس َيُظنُّ

غير اأن هذا القمر ال�صارِح فوق الأر�س،
يعرُف المراأَة التي في اأحالمها،

ها مثل عناقيِد الَعِنب  تقيُم الِجنازات وتعدُّ

جسد

قصائد

 شعر: أمير حجازي

لم يبَق �صيٌء بيننا
قيْع اإّل ال�صّ

�صاع الهوى.. اغتيَل الّربيْع
دْت كّل الأماني.. ُبدِّ

دْت كّل المعاني.. ُجمِّ
لم يبَق غيُر ال�صوق ُي�صعُل

في القلوب.. الّذكرياْت
رح الم�صاعر كلِّه لم يبَق من �صَ

اإّل بقايا من َح�صاْة
لم يبَق اإّل البوؤ�س ي�صلب 

كل اأّيامي الرغيدْة
لم يبَق غيُر ق�صائدي..

في الُبعد ما اأق�صى الق�صيدْة!
يا َللب�صاطْة..

كيف ارتمت اأحالمنا الكبرى
قتيلْة..!

يا َللب�صاطْة..
عر منك الكّف كيف انتهينا مثلما بال�صَّ

 ُتنهي اآخَر الليل.. الجديلْة!
الآن يلتّف الغياب على القلوْب

الآن تلفظنا الدروْب
ل ت�صرخوا..
موتوا �صكوْت 
-قال الأ�صى- 

 .. فالحبُّ
اإّما اأن نموْت..
اأو اأن نموْت..

ماذا ُترى “لو اأّننا لم نفترْق”

وبغير هذا نحترْق!
-مثاًل-

لَو اّْنا قد بقينا في تالْق
وب�صّمة اأو قبلٍة

-في الحّب-
اآَثرنا اْحتراْق

ماذا ُترى يا ).....(
قاتَل اهلُل الفراْق

نفترق” لم  اأننا  “لو 
وبحوزتي لالآن ذّياك الجماُل

ولي�س اأحزاني العديدْة
اأّننا لم نفترْق” “لو 

لبقيُت اأكتب ح�صَنك الفّتاَن..
ل هذي الق�صيدْة.!

لو أننا لم نفترق

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
اأثن���اء الزي���ارة التي قمت به���ا لعا�صم���ة اليا�صمين دم�صق 
ف���ي الفترة من 26 اإل���ى 2022/7/28 للم�صاركة في فعاليات 
ملتق���ى التح���اد الع���ام لالأدب���اء والكت���اب الع���رب، وال���ذي 
حظيت فيه بلقاء اإخوة واأخوات كنت متعط�صاً للقائهم، في 
جزء من وطننا الغالي كانت زيارته من الأحالم التي كنت 
اأتمن���ى اأن تتحق���ق، كم���ا حظيت في���ه كغيري بحف���اوة وكرم 
�صياف���ة اأخ���وي اأ�صيل. م���ن اأهلنا هناك، وبع���د تلك الزيارة 
التي �صتبقى خالدة في الوجدان والذاكرة، ولد هذا الن�س، 
والذي اأهديه لكل الدم�صقيين، والدم�صقيات، وال�صوريين، 
وال�صوري���ات، مرفق���اً بتحية اإجالل وتقدي���ر لتحاد الأدباء 

والكتاب العرب ب�صورية الحبيبة.
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قصة

 نسرين عصمان محمد عبد الوهاب ترك

 عفراء جيجاوي

 خديجة قاطرجي

غارت مالكي وكادت، ل تكلُِّمني
ببا عهداً �صن�صحُك لو اأدركُتُم ال�صَّ

ذنبي: ع�صقُت من الأوطان ُملِهمًة
ها ُكتبا تدعى ال�صاآم، كفر�ٍس حبُّ

واإذ اأُلم - واإني ما �صكنُت بها - 
في ع�صِق من اأ�صرمْت في قلبَي اللَّهبا 

كذا لكْم بلُد المختاِر ما �صجدْت
هم ُغلبا بُّ فيه ال�صلوُع ولكن �صَ

بكّل ما فاَقِت الأوطاَن اأنَدُل�ٌس
فانظْر �صتب�صُر فنَّ ال�صام منت�صبا

َجُه  اأفدي ك�صاَءك.. ُطربو�ٌس َتتوَّ
هبا  قوٌم لأجلِك يلقي النف�َس والَذّ

اأهُل المكارِم... خيُر النا�س.. اإن ف�صدوا...
َعّزوا بِجلََّق وانعوا قبلَها العربا 

لكْن دم�صُق... بما كانت ُملَمِلمًة 
�صمَل البالد... فاأخفى ذلك التعبا 

كاأنَّما اليوَم اأق�صانا بُرزاأِتِه...
با حزناً على ال�صاَم ما عانى وما اغُت�صِ

اإليِك يا �صاُم يا ع�صقي ويا اأملي
اأهديِك �صعرَي والأنفا�َس اإن ُطلبا 

حتى عيونَي تفدي ال�صام لو �ُصفيْت 
ما ينفُع الدمُع فوَق القبر اإن �ُصكبا؟

نادي ال�صباب الثقافي 
في اتحاد الكتاب العرب - فرع حلب

نع���م كان���ت تحت�صر، كن���ُت اأعلم اأنها على مقربة م���ن لقاء ربها، لذلك 
اغتنم���ت كل ثاني���ة بجواره���ا، فاإذا هي تق����سُّ علي حكايته���ا منذ ال�صبا 
ثني ع���ن زواجها، واأخذت  واأي���ام الورد الأحم���ر والب�صاتين، واإذا بها تحدِّ
تق���ول: )ل���م نكن ندري اإن تّمت خطبتنا بع���د قرابة يوم، فتاأقلمُت، وبداأ 
الح���ب يكب���ر ف���ي قلبي بع���د الألفة وال���وّد، وكل ع���ام ي�صب���ح لدينا طفٌل 
جدي���د، وهك���ذا مّرت ال�صنون، حتى اأتممنا ت�صع���ة واأربعين عاماً، وحانت 
�صاع���ة الف���راق، وبداأ ج���دك يحت�صر، ف�صاألُت���ه: )اأتريد الم���اء؟(، فقال: 
)ل، ب���ل ابق���ي بجانبي ي���ا ليلى(. �صمت���ْت قلياًل: )نعم اإنه���ا حّبه الأول، 
وكان يق�ص���ي �صاع���ات ُيْق�ِص���م لي اأنه ن�صيه���ا، واأتِت اللحظ���ة الأخيرة في 

حياته، فك�صفْت ت�صعة واأربعين عاماً من الكذب(.

نادي ال�صباب الثقافي
 في اتحاد الكتاب العرب - فرع حلب

َيا �صاِح عندي ق�صٌة اأروي بها
لحظاِت قلٍب ذاَق ما يخ�صاُه

ِه َوِبَجوِرِه ذاَق الحنيَن ِبُمرِّ
ا لم�صُت الحبَّ في ُيمناُه لمَّ

ما كنُت اأح�صُب بالغراِم �صاألتقي
اُه ِمن �صوٍق َيِئنُّ �صداُه اأوَّ

�صرَق الفوؤاَد بنظرٍة من عيِنِه
واختاَر قلبي كالَعريِن ِحَماُه

في ُح�صِنِه لم األَق اأيَّ ُم�صاِبٍه
اُه جلَّ العظيُم وجلَّ َمن �صوَّ

فكاأنَُّه في الُح�صِن �صورُة يو�صٍف
وكاأنَّ قلبي في الغراِم فتاُه

حاَرت اأ�صاطيُر الأناِم بو�صِفِه
والحرُف حاَر، فما اأَجلَّ �صناُه

اإنِّي اأراُه حقيقًة اأبديًَّة
والخلُق في كلِّ الُدَنا اأ�صباُه

يا لئمي، َدْع عنَك لومَي اإنَّني
اأم�صيُت كالمجنوِن في ذكراُه

هاَم الفوؤاُد بحبِِّه، ور�صيُت اأن
اأحيا كَما الم�صجوِن في منفاُه

ثاً �صاأظلُّ طوَل العمِر عنُه محدِّ
و�صاأن�صُر الأ�صواَق في معناُه

واأ�صوُغ اآياِت الحنيِن ِلُحبَِّنا
َفُحِبيُت ِمن �َصهِد الحديِث �صذاُه

ى قائاًل: و�صاأترُك الحرَف الُمَقفَّ
يا ويَح قلبي اإنَّني اأهواُه

نادي ال�صباب الثقافي في اتحاد الكتاب العرب - 
فرع حلب

إليِك يا شام كانت طريحة الفراش ُة الُحبِّ قصَّ

ًة  ف���ي كّل ح�ص���ة لم���ادة عل���وم الأحياء كان َي�صاأُلني الأ�صتاذ عن عدد الحوا�س، فاأجيبه ِب�ُصْرَعٍة َوُدوَن تفكي���ر: )اأَْرَبُع حوا�س(، َفَيُقول: )خطاأ، َكم َمرَّ
اأخبرتِك اأَنََّها خم�س حوا�س!!(

ُثمَّ اأُعيد: )بل اأَْرَبَعة، واأنا متاأّكدة(، فيطلب مّني اأّن اأمّد يدي لي�صربني، واأمّدها غير اآبٍه بالألم؛ اأُظنُّ اأَنَِّني ِاعتدت على َذِلَك، ن�صحتني زميلتي 
رب على يدي باأن اأقول َكَما َيُقول الأ�صتاذ، َلِكنَِّني في كل مّرة اأتجاهلها، ثم اأ�صُع كّفي على الحديدة اأو َبين فخذّي  مراراً وتكراراً ُكلََّما راأْت اآثار ال�صّ

لتبرد قلياًل.
َدَعاني مديُر اْلَمْدَر�َصة َذاَت �صباح لي�صتو�صح مني، اأظنُه قد ملَّ من مالحظات الأ�صتاذ علّي، َفَبَداأَ الحديث مادحاً اإياي، ثم اأخبرني اأَنَِّني محبوبة 
ِريق، اإِنََّها اأَْرَبُع حوا�س(، ُثمَّ ان�صرفت ِبُهُدوٍء وخطوات ناعمة،  و َذِكيٌَّة و..، كنُت قد اأَْدَرَكُت ما َيُدوُر في ذهنه، فقاطعته، وقلت: )�صاأخت�صر َعلَْيَك الطَّ

وتركتُه في حيرة من اأَْمِري.
ُع���ْدُت اإَِل���ى بيت���ي، مثقل���ًة بهموم اأثقل من الحقيب���ة المملوءة بالكتب والدفات���ر، ُثمَّ انتظرُت اأمي ريثم���ا تحمل ع�صاها ِلتقترب م���ن الباِب بحذٍر 
ِربِت كالعادة؟  ة لم���ادة علوم الأحياء، هل �صُ وتفتح���ه، فتلتم����س ج�ص���دي لتجد جبيني وتقّبله، وتقول: )لديك اليوم في برنامجك الأ�صبوعي ح�صّ
ِلَم���اذا ل تعقلي���ن ي���ا �صغيرت���ي اإنه���ا م�صيئة اللَّ�ه(، فاأُقّب���ُل يدها الَِّتي بها َت���َرى الأ�صياء، واأِعدها كاذب���ًة اأَنَِّني لن اأكرر فعلتي، ُث���مَّ اأتجه َنْحَو المطبخ 

َنا اأُْحِدث نف�صي: لأ�صاعدها بتقديم الغداء َواأَ
)الحا�صة الَِّتي فقدتها اأمي َل ُتعدُّ من الحوا�س...(.

نادي ال�صباب الثقافي في اتحاد الكتاب العرب - فرع حلب

أّمي

 د. ساندرا عفش.

لقد التقينا في حلب مع ثّلة من الأدباء فيها من محافظات عدة وكان لقاًء 
ممتعاً ومفتوحاً كما التقينا مع الدكتور محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب 
الع���رب ف���ي �صورية ونائبه توفيق اأحمد رئي����س تحرير جريدة الأ�صبوع الأدبي 
واتفقن���ا عل���ى اأن نر�ص���ل اإل���ى الجري���دة م�صاهم���ات الأدب���اء ال�صب���اب في جميع 
مناح���ي المعرف���ة الأدبي���ة، وها اأن���ا اأر�صل اإليك���م وللمرة الأول���ى مجموعة من 
م�صاهم���ات كثيرة َعِمْلُت على قراءته���ا والختيار منها وتن�صيقها، ومع خال�س 

مودت���ي واحترامي لمن لم اأَْخَت���ْر لهم، اآملًة اأن يقّدموا ن�صو�صاً اأخرى لنعمل 
على ن�صرها لحقاً، والغايُة من ذلك احترام ودعم قدرات �صبابنا الطامحين.

مع خال�س المحبة والحترام.

رئي�صة نادي ال�صباب الثقافي ال�صوري في اتحاد الكتاب العرب-
فرع حلب.

أيها األدباء 
الشباب
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اخبار ونشاطات

بدعوة من اتحاد الكتاب العرب ومديرية الثقافة في حلب احت�صنت 
دار الكت���اب الوطنية ف���ي المحافظة �صباح ال�صب���ت 2022/9/17 حفل 
تاأبي���ن الأدي���ب ولي���د اإخال�صي ال���ذي اأم�صى ُج���ّل �صني عم���ره فار�صاً 

مجلّياً في ميدان الثقافة والأدب.
ح�ص���ر الحفل ع���دد كبير من الأدباء والمثقفي���ن واأ�صدقاء الراحل 
ولي���د اإخال�ص���ي وعائلت���ه، والدكت���ور محم���د الحوراني رئي����س اتحاد 
الكت���اب العرب وال�صاعر توفيق اأحم���د نائب رئي�س التحاد ود. فاروق 
ا�صلي���م ع�ص���و المكت���ب التنفي���ذي ومدي���ر الثقاف���ة في حل���ب اأ. جابر 
ال�صاج���ور ونائ���ب محاف���ظ حل���ب اأ. اأحم���د يا�صي���ن واأ. عم���اد الدي���ن 
غ�صب���ان رئي����س مكت���ب الإع���داد والثقاف���ة والإع���الم الفرع���ي لحزب 
البع���ث العرب���ي ال�صتراك���ي، واأع�ص���اء هيئ���ة المكتب الفرع���ي لتحاد 

الكتاب العرب في حلب.
  واأك���د د. محم���د الحوران���ي رئي����س اتح���اد الكت���اب الع���رب اأن ه���ذا 
الحفل ياأتي اإجالًل وتكريماً لتاريخ اإبداعّي متميز وزاخر بالإنجازات 
الخالدة لأديب كان المعلم والمنهل الذي طالما تعلمت منه الأجيال 
ونهل���ت م���ن اأدب���ه الجميل، موؤك���داً اأن ذكره ل���ن يغادَر األ�صن���َة القلوب، 
ب���ل �صيبقى درباً تحيط ب���ه اأ�صجار الجمال وبا�صق���اُت الذكريات مدى 

الدهر.
واأك���د اأن مرحل���ة الراح���ل الكبير ولي���د اإخال�صي الت���ي كانت تتميز 
بالتجّذر والنمو �صّكلت قاعدَة انطالق ومرجعاً لالأفكار الموّلدة التي 
تحّر����س ال�صب���اب المثقف اليوم على ابت���كار المزيد واإب���داع الأجمل، 
وم���ن ثم فهي مدر�صة ل بد من دخولها والتعلم منها لالنطالق اإلى 

ف�صاء اأدبي وفكري اأكثر اتِّ�صاعاً واأعّم �صمولية واأعمق اإن�صانية.
تخل���ل الحف���ل مجموع���ة م���ن الكلم���ات والم�ص���اركات الت���ي احتف���ت 
بم�صي���رة راحل كبي���ر تبقى ذكراه ع�صية على الن�صي���ان، وعر�س فيلم 
م���ن اإع���داد محمد حجازي مدير دار الكت���ب الوطنية  يوثق محطات 
مهمة من م�صيرة وليد اإخال�صي الذي ي�صكل عالمة فارقة في تاريخ 
الأدب ال�ص���وري ا�صتطاعت اإثبات ح�صورها الفعال اإن�صانياً واجتماعياً 

واأدبياً .
الح�ص���ور الر�صم���ي وال�صعب���ي الرفيع الذي اأ�ص���اء الحفل بوهج من 
المحب���ة والوف���اء يثب���ت اأن ولي���د اإخال�ص���ي ب���اٍق بيننا.. دائم���اً.. رغم 

مرارة الرحيل.

وبح�ص���ور د. محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب العرب وال�صاعر 
توفي���ق اأحم���د نائب رئي����س التحاد ود. ف���اروق ا�صليم ع�ص���و المكتب 
التنفي���ذي، وبدع���وة م���ن جمعي���ة العادي���ات واتح���اد الكت���اب الع���رب 
انطلق���ت ف���ي حلب م�صاء ال�صب���ت 2022/9/17 فعالي���ات  ندوة ثقافية 
حول كتاب  »القدود الحلبية- قراءات و�صهادات«  ال�صادر عن التحاد 
باإع���داد وتحري���ر الدكت���ور ف���اروق ا�صلي���م ع�ص���و المكت���ب التنفي���ذي 

وتقدي���م د. محم���د الحوراني رئي�س اتحاد الكتاب العرب الذي �صارك 
ف���ي الن���دوة اإلى جانب الكات���ب والباحث محمد اأب���و معتوق والباحث 
ف���ي المو�صيق���ا العربي���ة المهند����س م�صطف���ى ع���رب، واأدار الح���وار 

الدكتورة بتول دراو.
وي�ص���كل ه���ذا الكتاب الجام���ع وال�صامل حالة م���ن تر�صيخ هذا الفن 
الأ�صي���ل وتوثيق���ه تاريخي���اً، فالقدود لي�صت بنت الأم����س، اأو ما قبله، 
ب���ل ه���ي وليدة ع�ص���ور واأزمنة غابرة، تع���ود اإل���ى اآلف ال�صنين، وربما 
اإلى بدء الح�صور المو�صيقي في �صرقنا قبل خم�صة اآلف عام. ويجد 
الق���ارئ ف���ي ه���ذا الكت���اب وفرة م���ن المعلوم���ات والإ�ص���اءات على فن 
القدود من جهة تاريخه ونظمه و�صعرائه، وكثير مما جاء في الكتاب 
اتخ���ذ طاب���ع الرواي���ة، وتق���ع م�صوؤولية توثيق���ه عل���ى الم�صاركين في 
تاأليف���ه، في محاول���ة ت�صاهم في توثي���ق تراثنا الالم���ادي، وتطويره 

ليكون من عناوين خ�صو�صيتنا الح�صارية �صورياً وعربياً واإن�صانياً.
وق���دم  د. ف���اروق ا�صلي���م لمح���ة عام���ة ع���ن الكت���اب داعي���اً للحفاظ 
عل���ى تراثن���ا وتوثيق���ه �صعي���اً لتطوي���ره كرم���ز يمث���ل ال���روح ال�صعبية 

لل�صوريين.
وف���ي مداخل���ة ل���ه اأع���رب اأ. توفي���ق اأحمد ع���ن �صعادته ب�ص���دور هذا 
الكت���اب القيم ع���ن التحاد، موؤكداً �صرورة تن���اول هذا الف�صل الرائع 
من تراثنا المتمثل بالقدود الحلبية بمو�صوعية ودقة وتوثيق يقّدم 

المعلومة ال�صحيحة.
وقد اأعرب الم�صاركون ومنهم اأ. داود اأبو �صقرا و اأ. �صمير المطرود 
عن �صعادته���م بنجاح الجهود المبذولة لإدراج القدود الحلبية �صمن 
لئح���ة الت���راث العالم���ي، موؤكدي���ن اأن ه���ذا الكت���اب الذي ت���م اإنجازه 
باإخال�س قد قدم مادة البحث ب�صكل �صل�س ومو�صع مما جعله مرجعاً 

للراغبين في ال�صتزادة من تاريخ هذا الفن العريق.
راف���ق الندوة نماذج عملي���ة من القدود الحلبي���ة واأنواعها بم�صاركة 
مجموع���ة م���ن المو�صيقيي���ن قدموا اأمثل���ة حية حاكت اأمثل���ة الكتاب 

النظرية.

كم���ا عق���دت جمعي���ة الم�ص���رح ف���ي اتح���اد الكت���اب الع���رب اجتماعها 
ن���دوة  اإل���ى  م���ع دعوته���ا  الأح���د 2022/9/18 تزامن���اً  ي���وم  ال�صه���ري 
تكريمي���ة للكات���ب الم�صرحي الأ�صت���اذ عبد الفتاح قلعج���ي، وذلك في 

مقر فرع حلب ب�صارع بارون.
�صارك في الندوة اأ. م�صطفى �صمودي )القلعجي وم�صرحية �صعود 
العا�صق(، ود. واني�س بندك )البنية ال�صت�صارية في م�صرح القلعجي( 
واأ. محم���د الحف���ري )م�صرحية مدين���ة من ق����س( واأ. داود اأبو �صقرة 

)م�صرح القلعجي والتراث(.
اأدار فعالي���ات الن���دوة اأ. �صمي���ر المطرود مقرر جمعي���ة الم�صرح في 
اتح���اد الكت���اب الع���رب الذي اأّكد ال���دور الريادي لالأ�صت���اذ عبد الفتاح 
قلعج���ي ف���ي الم�ص���رح ال�صوري خ�صو�ص���اً والعربي عموم���اً، واأعرب د. 
محم���د الحوراني رئي����س اتحاد الكتاب العرب الذي �صارك في الندوة 
عن �صعادته بالإ�صاءة على اأدب ونتاج عبد الفتاح قلعجي الذي ي�صّكل 

نقطة عالم بارزة في خريطة  الم�صرح ال�صوري والعربي.

كما تم افتتاح معر�س حمل عنوان “موؤلفات اأدباء حلب” بالتعاون 
بي���ن اتحاد الكتاب العرب ومديرية الثقافة في حلب �صّم 198 عنواناً 
ل���� 139 كاتباً م���ن محافظة حلب، منها 27 من اإ�صدارات اتحاد الكتاب 

العرب و21 من اإ�صدارات وزارة الثقافة.
���ح د. اأحم���د زي���اد محبك رئي�س ف���رع حلب لتح���اد الكتاب  وق���د و�صّ
الع���رب اأن هذا المعر����س يمّثل مبادرة �صباقة وجميلة ل تهدف فقط 
لالإ�ص���اءة على اأدباء حلب بل لإحداث ظاهرة ثقافية عمادها المحبة 

والتعاون بين الأدباء.
�ص���ارك ف���ي الإع���داد للمعر����س مجموع���ة من الأدب���اء ال�صب���اب من 
النادي ال�صبابي الثقافي مما خلق حالة رائعة من التوا�صل بين اأدباء 
اأم�صوا حياتهم في دروب وميادين الأدب والثقافة وبين من يخطون 

اأولى خطواتهم عليها. 

تجليات حلب في احتفائها بالثقافة واألدباء
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أخبار/إصدارات

ع���ن دار الينابي���ع، �صدر كت���اب جدي���د لالأديب طالل 

الغوار حمل عنوان “نداء ل�صباحات بعيدة”.

ف���ي الكتاب بع�س الأفكار والروؤى،  راأى طالل الغوار 

اأن ال�صعر ل ي�صتطيع اأن يعّبر عنها، فوجد اأن ال�صرد هو 

الأ�صلوب الأنجح ل�صتيعابها.

ي�صّكل الكتاب عْبر اأبواب وف�صول تميزت بطابع ال�صرد 

الع���راق و�صوري���ة،  بي���ن  المتداخ���ل والمتناغ���م ج�ص���راً 

وحال���ة خا�ص���ة عا�صها ط���الل الغوار من خ���الل �صيرته 

الذاتي���ة وم�صاهداته ف���ي �صورية ودم�ص���ق خا�صة، فكان 

اأ�صبه بمراآة عك�صت ما في نف�صه باأ�صلوب �صل�س جذاب. 

�ص���در �صم���ن من�ص���ورات اتح���اد الكت���اب الع���رب 

لّج���ة  )ارتح���ال  بعن���وان  ق�ص�صي���ة  مجموع���ة 

ال�ص���روق( ف���ي نهاي���ة ع���ام/2011/ احت���وت ثم���اٍن 

وع�صري���ن ق�ص���ة ق�صي���رة. وه���و الكت���اب ال�صاب���ع 

�صع���ود  عو����س  القا����س  اإ�ص���دارات  �صم���ن  ع�ص���ر 

عو����س. تميزت مجموعت���ه بكتابة عتبة لكلِّ ق�صة 

تنا�صب فنيتها ومو�صوعه���ا منها عتبة )خرب�صات 

يمامة( عتبتها: )حين يتحول نداوؤك اإلى موجة، 

وج�ص���دك اإل���ى بحر، اآتيك ومع���ي وتر من �صعرك، 

ي�صمعني ما �صئت من األحان(.

اأم���ا عتب���ة ق�ص���ة )قرب���ان لحب���ر الذاك���رة( فهي 

)الج�ص���د ل ي�صعل���ه اإلَّ الح���ب، ف���اإذا احت���رق وغ���دا رم���اداً، يتكف���ل طائ���ر الفينيق ب���اأن يعيد له 

ح�صوره واألقه(.

تمي���زت المجموع���ة باختي���ار العناوي���ن الفني���ة مثل: تراتيل عل���ى هام�س ح�صن���اء،  وتمتمات 

حب���ات الزيت���ون، ووردة لزم���ن اآخ���ر، وم���ن اأجوائه���ا: الحرب ت�ص���رق ب�صمات الأطف���ال والن�صوة 

وغفوة ال�صباب وثمر ال�صجر، والبيوت وغيرها الكثير..

الجدير بالذكر اأن )ارتحال لّجة ال�صروق( هي المجموعة الق�ص�صية الثانية ع�صرة للزميل 

عو�س �صعود عو�س.

اإ�ص���دارات اتح���اد  �صم���ن �صل�صل���ة الأدب العلم���ي م���ن 

الكت���اب العرب بدم�صق وبالتعاون م���ع دار �صويد �صدرت 

رواي���ة جدي���دة للدكت���ور طال���ب عمران حمل���ت عنوان “ 

كنوز الأعماق”.

واح���دة من رواي���ات الخي���ال العلمي الت���ي يقدمها لنا 

طالب عمران  بكامل �صحر هذا الجن�س الأدبي الخالق، 

تمت���د عب���ر �صبعة ف�ص���ول، تحفل بالتفا�صي���ل والكائنات 

والأح���داث والمفاج���اآت، ف���ي اإطار جذاب م���ن الت�صويق، 

حي���ث ل تتناق����س الأحا�صي����س م���ع التكنولوجي���ا لأنه���ا 

وظف���ت �صم���ن المت���ن الروائ���ي في خي���ال يخ���دم الفكر 

الإن�صاني.  

�ص���در لالأديبة اأ�صمه���ان الحلواني موؤخراً رواي���ة )لوران�س( 
ال�صادرة عن موؤ�ص�صة �صين للثقافة والن�صر والعلوم وهي ثاني 
رواياته���ا وراب���ع نتاجاتها الأدبية حيث �صدر لها ديوانا )ذاكرة 

الأرواح( و)و�صايا الماء( ال�صادران عن دار كيوان .
وتالهما رواية )الرفيف اإلى بوابة ال�صماء( ال�صادرة عن دار 

�صين .
رواي���ة لوران����س ه���ي م���ن القط���ع المتو�ص���ط تق���ع ف���ي 342 
�صفح���ة طرح���ت م���ن خالله���ا الكاتب���ة العدي���د م���ن الق�صايا 
الجتماعية ال�صائك���ة وتطرقت في قدرة تو�صيفية ماتعة اإلى 
معالج���ة م���ا ي�صمى الكارما ومفهوم تك���رار الزمن لنف�صه لول 

و�صع ال�صمات الفارقة التي تغير مجرى التاريخ.
�صمن���ت ف���ي روايته���ا التي تحدث���ت ع���ن العالم الم���وازي... 
ر�صال���ة كونية تدعو فيها اإلى نب���ذ التدمير والحروب وال�صعي 
الأح���داث  تدع���و  الروح���ي....  وال�صم���و  الإن�ص���ان  بن���اء  اإل���ى 
الم�صوق���ة والمعان���ي المرم���زة والنهاي���ات غي���ر المتوقعة اإلى 

قراءة الرواية والتعمق في معانيها المت�صمنة بين ال�صطور.

»نداء لصباحات بعيدة«

ارتحال لّجة الشروق

كنوز األعماق

 )لورانس(

لألديبة أسمهان الحلواني

نياب����ًة عن رئي�س التحاد و المكتب 
التنفيذي؛ ق����ام الأديب توفيق اأحمد 
نائ����ب رئي�س اتحاد الكتاب العرب مع 
مجموعة من اأبن����اء المنطقة بزيارة 
�صريح ع�صو التحاد ال�صاعر مرهج 
محم����د ف����ي قريت����ه )عي����ن ال�صب����ع( 
ف����ي منطق����ة القرداح����ة -محافظ����ة 
الالذقية وقروؤوا الفاتحة على روحه 

الطاهرة

زيارة ضريح الشاعر مرهج محمد

تعزية
رئي�س اتحاد الكّت�اب العرب واأع�صاء المكتب التنفيذي واأع�صاء مجل�س التحاد واأع�صاء 
التح����اد يتوجه����ون بخال�س العزاء من ذوي ال�صاع����ر مرهج محمد بوفاته، راجين المولى 
ع����ز وجل اأن يتغمد الفقي����د بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�صبر 

وال�صلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

�صطع���ت �صمو����س حم���اة ف���ي ع�ص���ر )اأب���ي الف���داء( 
وبج���دوده واأحف���اده.. عل���ى م���رِّ الزمن ه���ي والبطولُة 
توءم���ان.. ول ُي�َصقُّ لخيولها ُغباٌر ف���ي �صاحاِت الدفاع 

عن الوطن..
بها، ولم َتْح���ِو اأبداً �صوى  لق���د اأَ�ْصَك���َرِت العا�صقين بحِّ
خم���ور الجم���ال ف���ي خوابيه���ا.. اأهُله���ا اأه���ُل العف���اِف، 
ُثها َفِط���ٌن.. وزاُدها �صهيٌّ ويدها ميمونٌة وجاُرها  ُمَحدِّ
عزي���ز.. وما بين )الحا�صر( العري���ق و)ال�صوق( يزهو 
���ُم الغم���اُم على �ص���ّط عا�صيها،  تارُيخه���ا النا�ص���ع، ُيخيِّ
وَت�صتوط���ُن الخ�ص���رُة والخ�ص���ُب والحيوي���ة، وتزه���و 
الحكاي���ات ُوالمرابع، وحم���اُة حمامٌة تتمت���م اأجنحُتها 
باله���وى والكبري���اء والعي�س الكريم. م���ن َيُزْرها َتْعِقد 

له اأعرا�صاً للمودة والترحاب.. اآثاُرها تنبُئ عن عراقة اأمجادها، حماُة 
الم�صهورة ُبفر�صان الفكر والثقافة وال�صعر والتاريخ.

مَة المتوا�صعَة لتكون بداية ًل�صرد التعريف بقامٍة  اأ�صوق هذه المقدِّ
با�صق���ٍة م���ن قامات حماة، ه���و المفكر والباحث والأدي���ب الأ�صتاذ عبد 

زاق الأ�صفر: الرَّ
 وهو من مواليد مدينة حماة 1928 

- حا�ص���ل عل���ى اإج���ازة ف���ي اللغ���ة العربي���ة واآدابه���ا 1952 ودبلوم في 
التاأهيل التربوي من جامعة دم�صق.

- عم���ل مدر�ص���اً للغ���ة العربي���ة واأ�صت���اذاً اأوًل ومفت�ص���اً لم���ادة اللغ���ة 
العربية في محافظة حماة.

- اأعير للتدري�س في المملكة العربية ال�صعودية ل�صنواٍت قليلة.
 - �صغ���ل من�ص���ب مدير للمركز الثقاف���ي العربي في حماة عام 1968 
لم���دة اثنت���ي ع�صرة �صنًة قبل اأن يعود اإلى مزاولة التدري�س والتفتي�س 

التربوي .
- اأ�صهم في و�صع المناهج التدري�صية للمدار�س والمعاهد ال�صورية 
م عّدة مرات م���ن قبل اتحاد الكتاب العرب ووزارة الثقافة على  - ُك���رِّ
اإنجازات���ه الأدبية وح�صن اإدارته ل�صوؤون الثقافة في حماة، وتم توجيه 
دعوتي���ن ل���ه اإلى كل من فرن�ص���ا وهنغاريا للتعرف اإل���ى اأحدث طرائق 

الإدارة في مجال الثقافة والتربية.
وه���و اأول م���ن �ص���م الفن���ون الت�صكيلي���ة اإل���ى دائ���رة العم���ل الثقاف���ي 
اًل فري���ق عم���ل واح���داً ي�ص���م مختلف مج���الت الثقاف���ة الدبية  ُم�َص���كِّ
والفني���ة وال�صعبية، كما دع���م المواهب ال�صابة بمنحهم منابر المركز 
الثقاف���ي العرب���ي بحم���اة وريفه���ا واإج���راء الم�صابق���ات الأدبي���ة له���م 

وتكريمهم وت�صليط الأ�صواء على تجاربهم .
- اأدي���ٌب عاٍل ومثقٌف مو�صوعي، فاإلى جان���ب موؤلَّفاته وتراِجمه عن 

الفرن�صية كتَب الأبحاث والدرا�صات والمقالت ال�صحفية .
اأق���ام ف���رع حم���اة لتح���اد الكت���اب الع���رب ن���دوة تكريمي���ة للباح���ث 
الأ�صف���ر، �ص���ارك فيها الكات���ب الم�صرحي م�صطفى حم���ودي وتحدث 
ع���ن تجربته ورحلته و�صداقته م���ع الأ�صفر منُذ كان �صمودي طفاًل، 
واْكت�صَف باُحثنا موهبَة �صمودي و�صّجعه على الكتابة، وعندما اأ�صبح 

مديراً للثقافِة فتَح له منبر ال�صعر والم�صرح..
كما تحدث في الندوة د. �صعد الدين كليب عن الجانب المو�صوعي 
عن���د الأ�صف���ر، فهو باحث ومترجم في ميادي���ن فكرية متعددة.. فقد 
َتْرَج���َم ف���ي مجاِل النقد الأدب���ي وفي مجال الإب���داع الم�صرحي وَكَتَب 

في التراث.

كم���ا �ص���ارك الأدي���ب ر�ص���وان ال�ص���ح ف���ي الن���دوة 
متحدث���اً ع���ن تجربته م���ع الأ�صفر في اإع���داد كتاب 
ف���ي  الأ�صف���ر  اإ�صه���ام  للح���الج وكان  )الطوا�صي���ن( 
ه���ذا الكتاب ب���ارزاً في مجال الترجم���ة الُمْتَقَنة عن 
الفرن�صية، ََفتْرَجَم مقدمَة كتاب: لوي�س ما�صينيون 

ومقدمَة بول�س نوّيا الي�صوعي.
كم���ا تح���دث ال�صاع���ر عبا����س حيروقة ع���ن اأهمية 
ه���ذا الباح���ث الَعلَ���م ودوره ف���ي اإدارة الثقاف���ة وف���ي 

مجال البحث والترجمة..
وتح���دث القا����س والروائ���ي موف���ق اأب���و طوق عن 
رحلته ف���ي مجال الكتابة ورعاية الأ�صفر للمواهب 

ال�صابة ب�صفته مديراً للثقافة في تلك الأيام.

- من كتبه في التاأليف والترجمة والتحقيق:
المذاهب الأدبية عند العرب 
ال�صواب في م�صاكل الإعراب 

بالم�صارك���ة مع المرح���وم �صهيل عثمان معج���م الأ�صاطير اليونانية 
والرومانية 

ترجم���ة كت���اب الطوا�صي���ن للح�صي���ن ب���ن من�ص���ور الح���الج بتحقيق 
لوي����س ما�صين���ون مقاب���اًل درا�ص���ة بول�س نوي���ا بال�صتراك م���ع ر�صوان 

ال�صح 
كت���اب نخب���ة الدهر في عجائب البر والبح���ر لمحمد بن اأبي طالب 

الأن�صاري الدم�صقي 
كتاب نواعير العا�صي 

كتاب فل�صفة العلوم الجتماعية 
تحقيق ديوان خالد الخطيب 

تحقيق ديوان ال�صيخ اأحمد ال�صابوني

وحم���اُة اأيها ال�صادة ُت�صِرُم النار للِق���َرى.. وَتْعَتِبُر اأنَّ ِعياَل العالميَن 
ه���م عياُله���ا.. ل ب���د لمن يزوره���ا اأْن ُيح���بَّ �صدو النواعي���ر وال�صذى.. 
وهي بلُد العقوِل النَّيرة وال�صواعد التي تتحدى عاديات الزمن ليكون 

م�صتقبلها الأف�صل والأجمل.
اأيها ال�صادة

اإْن ه���ي اإّل كلم���اٌت قليل���ٌة بح���ق حم���اة وح���ق مفكِّره���ا الأدي���ب عب���د 
ُف اأن َنْكُتَب عنه في ه���ذه العجالة وعلى  ال���رزاق الأ�صف���ر الذي َنَت�َص���رَّ
ه���ذه ال�صفح���ة الأخي���رة م���ن جري���دة الأ�صب���وع اِلأدب���ي.. وبالتاأكي���د 
يحت���اج الحدي���ُث عن���ُه اإل���ى �صفح���اٍت كثي���رٍة كثي���رة، لم���ا ل���ه م���ن اأياٍد 
غام���رٍة بالمعرف���ِة واللغِة والترجم���ِة والآداب والتربي���ة.. وكما علمُت 
م���ن اأدباء حم���اة فاإن باحثنا الغال���ي عبد الرزاق الأ�صف���ر يتمتع بهّمٍة 
عاليٍة و�صحٍة جيدة، ت�صاعدُه على خدمِة نف�صِه ومتابعِة �صوؤون حياته 

الخا�صة.
نتمنى لأديبنا وباحثنا الكبير كلَّ ال�صالمة والعافيِة والأّيام الّطيبة.

عبد الرزاق األصفر
المفكر والباحث والمترجم والمربي 

إنه أديٌب من بالدي


