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تتنام��ى وظيفة المثق��ف في المجتمع��ات النامية، فت��زداد مهامه، فهو لي�س حام��ل ثقافة وال 
ناقاًل لها فقط، بل هو نموذج يحتذى في ال�شلوك اأواًل، وُتاأخذ مواقفه واأقواله �شواهد لدعم اآراء 

المتلقين والم�شاركين في عملية اإنتاج المعرفة االجتماعية ثانيًا.
ل المجتمُع المثقَف م�شوؤوليات ج�شامًا، يطلب منه اأن يكون الناطق با�شمه، مناديًا بالحق،  يحمِّ
جاهرًا بما يعتقد حتى لو كّلفه ذلك الكثير من راحته وهدوء اأع�شابه، لكن المثقف بحكم و�شعه 
وم�شالحه، ال ي�شتطيع اأن يحمل هموم النا�س كما ي�شعرون بها، اأو كما يريدون اأن ُتنقل اإلى اأ�شحاب 

القرار، الأن هذه االآراء والمواقف تتلون بمزاج المثقف وت�شطبغ بذبذباته.
فبحك��م دور المثق��ف )الو�شي��ط( بين الفئات االجتماعي��ة على اختالف م�شالحه��ا، واأ�شحاب 
القرار، يعي�س حالًة دائمًة من القلق والتوتر، فال هو ير�شي اأ�شحاب ال�شاأن، وال هو يفي بوظيفته 
االجتماعية المعرفية، هذا من جهة، ومن الجهة الثانية، يعي�س المثقف ازدواجيًة اأ�شّد م�شا�شًة، 

فه��و اب��ن مجتمعه، وابن ع�ش��ره، محكوم بتناق�شات��ه وم�شكالته، وفي 
المح�شل��ة هو اب��ن واقعه المتخلف الذي ي�ش��ّده اإليه بكل ما يملك من 
ق��وة ج��ذب الماألوف، وتحّك��م الع��ادات وهيمنة االأع��راف، وما ا�شتقر 
بحكم التقادم من اآراء، لذلك يعي�س المثقف حالًة من التناق�س الحاد، 
تبل��غ حّد االنف�ش��ام الواع��ي بين واق��ع مترٍدّ ي�ش��ّده اإلي��ه، وقناعاته 
وطموحاته وثقافته، التي غالبًا ما تكون م�شادرها من خارج ال�شياقات 
فئات��ه  اإل��ى  باالنتم��اء  المحك��وم  لواقع��ه  والفكري��ة  االجتماعي��ة 

االجتماعية بكل طموحاتها.
كيف يحل المثقف هذه المع�شلة الف�شامية؟ 

ال يمكن تجاوز تلك الحالة اإال باالنغما�س في اأعماق الواقع، واإدراك 
اأه��م العوام��ل الموؤث��رة فيه، القدي��م منه��ا والمعا�ش��ر، بالتوفيق بين 
معطيات الواقع )الراهن( بكل اأثقاله، وما يطمح المثقف للو�شول اإليه 
كنموذج متجاوز )للراه��ن( باتجاه الم�شتقبل.. الذي ي�شاهم المثقف 

في ر�شم مالمحه والتنبوؤ بها.
اأما اإذا ا�شتقال المثقف وتخلَّى عن وظائفه واآثر ال�شالمة، فهذا �شاأنه، 
اإال اأن��ه في هذه الحال��ة يتنازل عن دوره وع��ن واجبه، كحامل معرفة 

وكرائد ال يخون ثقة اأهله، وكم�شوؤول تاريخيًا عن واقعه وتطويره.
نح��ن باأم�ّس الحاجة اليوم اإلى المثق��ف الر�شولي الذي ال ي�شعى اإلى 
االإبه��ار بفي���س المعلوم��ات والمعارف الت��ي يحملها، فه��ي موجودة في 
م�شانه��ا ويمكن الو�شول اإليها، الحاجة الي��وم اإلى المثّقف الذي يحّلل 
ويرّك��ب وي�شتنت��ج ويك�ش��ف ترابط العالق��ات وتفاع��ل التاأثيرات في 

الظواهر االجتماعية وال�شيا�شية واالقت�شادية.
ل اإلى بوق للتبرير  وم��ن اأخطر االأمور التي تواجه المثّق��ف اأن يتحوَّ
وك�شب ر�ش��ا اأ�شحاب ال�شاأن، بغية الو�شول اإل��ى مراتب اأعلى في الهرم 
الوظيفي، في هذه الحالة يخ�شر الثقافة وال يربح الوظيفة، واالأنكى 
م��ن ذل��ك ا�شتخ��دام اأ�شالي��ب بث الفرق��ة والت�شجي��ع عل��ى الكراهية 
والتحري���س والكيدي��ة، واالإيق��اع بمن يختل��ف معهم في ال��راأي، وهو 
الجدي��ر ب�شيانة حق االختالف واالعت��راف بالتنوع الخاّلق، الذي ال 

تحيا ثقافة اإال به.
مثق��ف الي��وم مدعو اإلى اإبراز النقاط الم�شتركة، والعمل على تدوير الزوايا و�شواًل اإلى ائتالف 
ف��ي اختالف، وتع��ّدد في وح��دة، واإال حّل التباعد والتباغ���س بين المثقفين وف�ش��د الهواء الذي 
يتنف�شونه، ما ي�شعف من مكانتهم ويحرمهم من حقهم الطبيعي في اأن يكونوا قدوة ومثااًل لغيرهم، 

في�شبحوا في اأحيان كثيرة اأ�شحوكة لالآخرين.
المثقف لي�س بما ينطق به من اأفكار ويتلّفظ بمفردات ويطرح من مقوالت في �شوق التداول، وال 
هو من يكثر من الظهور في و�شائل االإعالم، اإنه من يوائم ما ا�شتطاع بين ما يقوله وما يفعله، بين ما 

يظهره وما يبطنه، اإنه ر�شول المرحلة وابنها الباّر بها وبالثقافة التي يحملها.
مكان��ة المثق��ف في مجتمع��ه تقا�س بما يقدم من خدم��ات لالإن�شانية، وبما ي�شاع��د به على ن�شر 
ثقاف��ة الحب في وجه الكراهية، ومحاربة النميم��ة والترفع عن ال�شغائر والتوا�شع والعمل على 
توحيد ال�شفوف ومجابهة الكيدية، وبقدر ما يوفق بين ما يدلي به من اآراء، وما يتخذ من مواقف 
ال تتوخ��ى م�شلحت��ه ال�شخ�شية، واإنما تتجاوزها اإلى الم�شلحة العامة التي ال ُيختلف عليها، وهي 
الي��وم تمتين ع��را الن�شيج االجتماع��ي والمحافظة عل��ى وحدة الوط��ن وبناء موؤ�ش�ش��ات الدولة 

الحديثة، وبذلك ي�شاهم في تحقيق بع�س مهامه الوطنية والمعرفية.
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رنين التراث في قصيدة الحداثة
»لهيب التوت نموذجًا«

مساعي الرأسمالية لتشييء اإلنسان
Sleep Dealer في فيلم
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في الوطن العربي
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لوحة للفنان التشكيلي السوري وليد الشامي
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 كتب: سامر خالد منصور
من���ذ اأن بداأت خيمة اإلى اأن غدت اإمبراطورية 
كبرى تعمل الوليات المتحدة الأميركية بعقل 
ذرائعي نفعي �سعاره الغاية تبرر الو�سيلة وتحت 

�سعار دعه يعمل دعه يمر.. 
خط���ط  لر�س���م  الأميرك���ي  الفك���ر  ت�سخ���ر 
واإ�ستراتيجي���ات ال�سيط���رة والت�سل���ط والهيمنة 

وتدجين العالم.. 
ومن���ذ اأن كان م���ن ي�سمونه الآب���اء الموؤ�س�سين 
ثم���ة فك���رة را�سخ���ة ف���ي العقي���دة الأميركية األ 
وه���ي اأن اأمي���ركا هي اأمة القطيع���ة مع الما�سي 

واأن قدرها اأن توؤمرك العالم.
ولهذه الغاية وبها يعمل العقل الأميركي وقد 
اأ�س���ار اإلى ذلك �سوقي جالل موؤلف كتاب العقل 
الأميرك���ي يفّك���ر.. وق���د توقف عن���د نظرياتهم 
ف���ي تدجي���ن الأم���م وال�سع���وب عن���د �سكينر في 
كتابه المعروف تكنولوجيا ال�سلوك الإن�ساني.. 
وعند ما قاله اأحد منظريهم في التربية: قل 

لي اأي �سعب داجن تريد لأ�سممه لك.
م���ن هن���ا تب���داأ مراك���ز الدرا�س���ات الأميركي���ة 

وتعمل وقد توقف عندها موؤلف كتاب.. 
ح���ول  درا�س���ات  اإرهاب���ي..  اإل���ى  �سرط���ي  م���ن 
المقارب���ة الجيو�سيا�سي���ة الأميركي���ة.. تاألي���ف: 
اي بوبوف���وف. �سافي���ن. ترجم���ه اإل���ى العربي���ة 
الدكت���ور: عدنان اإبراهيم وقد �سدر عن الهيئة 

العامة للكتاب. دم�سق ٢٠٢٢م.
الإح�س���اءات  ح�س���ب  اإن���ه  الموؤلف���ان:  يق���ول 
العالمية ووفق���اً لآخر الإح�ساءات ال�سادرة عن 
الموؤتم���ر العالم���ي للمنظم���ات غي���ر الحكومية 
منه���ا  هن���اك  م�سنف���ة  موؤ�س�س���ة   ٥٣٢٩ هن���اك 
١٨١٥ مرك���زاً تحليلي���اً ف���ي الولي���ات المتح���دة 
الأميركي���ة.. ف���ي وا�سنطن وحده���ا ٣٩٣ مركزاً 
مرك���زاً    ١٧٦ ب����  ما�سا�سو�ست����س  ولي���ة  تليه���ا 
وكاليفورني���ا ب� ١٧٠ مرك���زاً، تليها ال�سين ب� ٤٥٢ 
مرك���زاً ثم الهند ب���� ٢٩٢ مرك���زاً وبريطانيا ٢٨٦ 

مركزاً.. واألمانيا ب� ١٩٤ مركزاً.. 
وح�س���ب الدرا�س���ات الت���ي اأ�سدرته���ا ال�سح���ف 
الأميركي���ة ومنه���ا وا�سنطن بو�ست ف���اإن معظم 

مراكز الدرا�سات الفكرية ت�سبح �سيا�سية.
واأ�س���ار الموؤلفان اإلى موؤ�س�سات اأميركية تعمل 

بهذا الن�ساط مثل:
موؤ�س�سة التراث التي عملت على مدى �سنوات 
عديدة م���ع �سحيفة وول �ستري���ت جورنال على 
ف���ي دول  فر����س فك���رة الحري���ات القت�سادي���ة 
العال���م وتقديم موؤ�سرها المعتم���د على عوامل 

محددة ومن ث���م التالعب بالوعي الجماهيري 
ح���ول الأولوي���ات في ه���ذا المج���ال ويمكن قول 
ال�س���يء نف�س���ه ع���ن ت�سني���ف عجز ال���دول الذي 
اآخ���ر م���ن  ف���ي تنفي���ذه ثنائ���ي عالم���ي  يرغ���ب 
موؤ�س�س���ة ال�س���الم الأميركي���ة ومجل���ة ال�سيا�سة 

الخارجية.
الإ�ستراتيجي���ة  الدرا�س���ات  مرك���ز  ي�سته���ر 
والدولي���ة ف���ي جامع���ة ج���ورج ت���اون ب���اأن هنري 
كي�سنج���ر وزبيغنيو بريجن�سك���ي بداأا العمل فيه 
م���ع العل���م اأن���ه حت���ى الي���وم يج���ري في���ه اإع���داد 
خط���ط للنخب���ة ال�سيا�سي���ة الأميركي���ة حول ما 

يجب فعله مع هذه الدولة اأو تلك.
رونال���د  الأ�سب���ق  الأميرك���ي  الرئي����س  وكان 
ريغ���ان ق���د اأ�س���ار اإل���ى ذل���ك ع���ام ١٩٨٨م اإذ قال: 
اإن اأه���م العلم���اء الأميركيي���ن الي���وم يتخّرجون 
وكان  لدين���ا..  وال���راأي  الفك���ر  موؤ�س�س���ات  ف���ي 
معهد. اأمي���ركان اإنتر برايز اأكثرهم تاأثيراً على 

الإطالق. 
يتمي���ز الو�س���ع الحال���ي بع���دم وج���ود تق�سي���م 
وا�س���ح في العالم اإل���ى �سيا�سة خارجية و�سيا�سة 
العلمي���ة  العملي���ات  م���ن  كثي���راً  واإن  داخلي���ة 
والثقافي���ة والجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة مترابطة 
بع�سه���ا ببع�س وهذا ما ه���و مو�سح ب�سكل جيد 
ف���ي ال�ستع���ارة المجازي���ة الآتي���ة م���ن نظري���ة 
فرا�س���ة  جناح���ي  لرفرف���ة  )يمك���ن  الفو�س���ى 
ف���وق المحي���ط الأطل�سي اأن ت�سب���ب اإع�ساراً في 

المحيط الهادئ(.
للموؤ�س�س���ات  المف���رط  الت�سيي����س  اأن  كم���ا 
الفكري���ة الأميركي���ة وظه���ور فروعه���ا ف���ي دول 
اأخ���رى واإن�ساء من�سة �سبك���ة عالمية للمنظمات 
غي���ر الحكومي���ة الت���ي ه���ي ف���ي الواق���ع موؤي���دة 
لأمي���ركا تع���د اإ�س���ارة وا�سح���ة اإل���ى ن�س���ر اأدوات 
وا�سنط���ن في جميع اأنحاء العال���م وتغلغلها في 
مختلف مج���الت الحياة ال�سيا�سي���ة والقت�ساد 
والأم���ن والبيئ���ة والن���وع البيولوج���ي الثقاف���ة 

والتقاليد ال�سعبية.
اإنها المراكز التي تح�سي اأنفا�سنا وتعّد علينا 
كل �سيء واليوم تت�سلل اإلى غرف نومنا وتعرف 
نوازعن���ا واأمرا�سن���ا من خ���الل الف�س���اء الأزرق 
ال���ذي اأ�سبح ثروة لل�س���ركات ومراكز الدرا�سات 
فالبيانات كما قال اأحدهم: البيانات هي الثروة 

الأغلى الآن ل النفط ول غيره.
اإن���ه عقل اأمي���ركا الخفي ال���ذي يخّطط وثمة 

من ينفذ تحت �سعار اأمركة العالم.

تج���ري اأح���داث الفيلم ف���ي عالم ُم�ستقبل���ي فيه الدول 
اأكث���ر انغالق���اً عل���ى نف�سه���ا ويتط���ّرق بداي���ة اإل���ى م�ساألة 
�س���وى  لي�س���ت  الآخري���ن  بي���وت  حي���ث  ُبع���د  ع���ن  القت���ل 
م���ن  باهت���ة غي���ر ذات معال���م وخالي���ة  ر�سوم���ات رديئ���ة 
التفا�سي���ل تظه���ر بتدرجات الل���ون الرمادي عل���ى �سا�سة 
رج���ل جال�س ف���ي غرفة ُمكيَّف���ة يتحكم بطائ���رة من دون 
طي���ار، وُيظه���ر الفيلم كي���ف اأ�سحى يتعام���ل الع�سكريون 
ف���ي ال���دول الراأ�سمالي���ة م���ع النا����س وكاأنه���م يتعامل���ون 
م���ع �سخ�سي���ات حا�سوبية ف���ي لعبة من األع���اب الحا�سوب 
حي���ث يتناف�س���ون م���ع زمالئهم لتحقي���ق اأعل���ى »�سكور / 
نتيج���ة« م���ن القتل ون�س���ف الأبنية لإتم���ام المهمات وقد 
�ساهدن���ا اأم���وراً م�سابه���ة عل���ى اأر����س الواق���ع حي���ث ن�س���ر 
بع����س الجن���ود الأمريكيي���ن ف���ي ح���رب الع���راق وح���رب 
بكيفي���ة  يباه���ون فيه���ا  اأفغان�ست���ان ت�سجي���الت م�س���ورة 
تمزيقه���م باأ�سلحته���م الناري���ة اأج�س���اد عراقيي���ن واأفغان، 
وه���م يتلفظون بعب���ارات اأ�سبه بالت���ي يقولها مراهق وهو 

يمار�س لعبة حربية من األعاب الحا�سوب.

�شيا�شة االحتكار وا�شتغالل االأزمات
يتط���رق الفيلم اأي�س���اً اإلى النظرية القائل���ة باأن المياه 
العذب���ة �ستغ���دو قليل���ة م�ستقباًل ول���ن تكون ف���ي متناول 
الجمي���ع، و�ست�سعى القوى الراأ�سمالية اإلى احتكارها عبر 
الإكث���ار م���ن ال�س���دود ما يمنع تدف���ق الأنه���ار بين حقول 
الفالحي���ن الفق���راء، ما يلبث بط���ل الفيلم وهو �ساب من 
اأمريكا الالتينية اأن يبحث عن عمل �سوى الزراعة، وهنا 
يعر����س فيلم »تاج���ر النوم« نوعاً م���ن العبودية الحديثة 
ت�ستدرج���ك اإليه���ا الظروف ال�سعبة في بل���دان ما ُي�سمى 

العالم الثالث.
ل يهاجر بطل الفيلم ال�ساب اإلى دولة اأخرى بحثاً عن 
العم���ل فال���دول الراأ�سمالي���ة قد طّورت »العم���ل عن ُبعد« 
اأي هن���اك اآلت كثي���رة ف���ي مج���الت الإن�س���اءات والحِرف 
وغيره���ا حّل���ت مح���ّل اليد العامل���ة في تلك ال���دول، لكن 
ال���ذكاء ال�سطناعي لم يتطّور َبعد ليكون بكفاءة الذكاء 
الب�س���ري لذل���ك تق���وم »العمال���ة ع���ن ُبع���د« عل���ى و�س���ل 
اأ�سالك بالجهاز الع�سبي للعامل كي ي�سبح بمنزلة عقل 

لتلك الآلت، وتتيح له تحريكها وكاأنها ج�سده.

العبودية الجديدة وا�شت�شراف اآفاقها 
الم�شتقبلية

ق���د يق���ول قائ���ل اإن هذا الخت���راع في م�سلح���ة العمال 

اإل���ى هج���ر عائالته���م  الالتينيي���ن كون���ه ل ي�سطره���م 
ولك���ن  بيئته���م الجتماعي���ة،  ع���ن  واأر�سه���م والن�س���الخ 
�سرع���ان ما نكت�س���ف اأن ال�سركات اأقامت من�ساآتها للتحكم 
ع���ن بعد في مناط���ق بعيدة عن المناط���ق ال�سعبية فتلك 
الأجهزة ثمينة وبالغة التكلفة ومن ثّم يجب و�سعها في 
ة �سبه معزولة وموؤمنة، وكداأب الراأ�سمالية  مناطق خا�سّ
الج�سع���ة تك���ون �ساع���ات العم���ل طويل���ة ج���داً وم���ا ُي�سمى 
ال���دول النامي���ة ُمفق���رة جداً بحي���ث ي�سطر الُعم���ال اإلى 
العم���ل ف���ي النه���ار واللي���ل ما ُيعر����س جهازه���م الع�سبي 
المو�س���ول ب���الآلت الت���ي في ال���دول الكبرى اإل���ى التلف 

�سيئاً ف�سيئاً.
وهك���ذا ُي�سب���ح الإن�س���ان حرفي���اً ج���زءاً من الآل���ة ريثما 
تتط���ّور الآل���ة بالكام���ل وتح���ّل محّل���ه كم���ا تنب���اأت اأعمال 
�سينمائي���ة اأخرى، وعندم���ا ت�سبح الراأ�سمالي���ة العالمية 
بغن���ى عن العمال���ة الرخي�سة وتنجح ف���ي العبث بذهنية 
مواطن���ي ما ي�سمى الدول المتقّدمة لي�سبحوا ِمتالفين 
م�ستهلكي���ن ب�س���كل هائ���ل، �ست�سع���ى اإل���ى تخفي����س ع���دد 
�س���كان الكوك���ب حفاظاً على الموارد والث���روات الطبيعية 
فزيادة الآل���ة الذكية الم�ستقلة �سيتنا�س���ب تنا�سباً عك�سّياً 
مع اأعداد الب�سر في دول العالم الثالث، لأنهم لم يعودوا 
ج���زءاً م���ن الماكين���ة الراأ�سمالي���ة العالمية »كي���د عاملة« 
واإنم���ا اأ�سح���وا مح����س ع���بٍء عل���ى م���وارد الكوك���ب وق���د 
تنب���اأت ع���دة اأفالم خي���ال علمي بذلك ومنه���ا فيلم »توتل 

ري كول« على �سبيل المثال.
اإن تحقق���ت نب���وءة الفيل���م بتطوير و�سائ���ل للعمال عن 
ُبع���د وق���د �ساهدن���ا ذلك ف���ي اأيامنا ه���ذه، كاإج���راء بع�س 
العملي���ات الجراحي���ة عب���ر اآلت حيث يك���ون الطبيب في 
مدين���ة والمري����س ف���ي مدين���ة اأخ���رى بعي���دة، اإن تحقق 
ف�ستتخل����س  الم�ستقب���ل  ف���ي  وا�س���ع  نط���اٍق  عل���ى  ذل���ك 
ال���دول الراأ�سمالي���ة مم���ا تع���ّده �سلبي���ات وج���ود العمال���ة 
الأجنبي���ة المتمّثلة بوجوب دف���ع مبالغ التاأمين ال�سحي 
القواني���ن  الُعم���ال وف���ق  والجتماع���ي ومراع���اة حق���وق 
المتقّدم���ة ف���ي المنح���ى الإن�سان���ي النافذة عل���ى اأرا�سي 
تل���ك ال���دول، وبذل���ك تبق���ى تل���ك العمال���ة وف���ق النطاق 
الإمبريالي���ة  ر�سمت���ه  ال���ذي  الُمجح���ف  ال�ستغالل���ي 

العالمية لهم.
ُيذك���ر اأن الفيل���م م���ن تاألي���ف األيك����س ريفي���را و ديفي���د 
ريك���ر ومن اإخراج األيك�س ريفي���را وبطولة ليونور فاريال 

وتينو�س هويرتا.

مساعي الرأسمالية لتشييء اإلنسانعقل أميركا الخفي
Sleep Dealer في فيلم

قضايا وآراءشعر
األحد2022/10/2م- 2 العدد:    »1789« 
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تمث���ل الأخ���الق )morals( حج���ر اأ�سا����س بن���اء المجتم���ع الأ�سيل 
المتكام���ل، فه���ي ت�س���ّكل الدعام���ة المتين���ة لحف���ظ اأبنيت���ه الداخلي���ة 
وكياناته المتعّددة، اإذ ترتفع بها النفو�س اإلى مراتب الكمال، وي�ستطيع 
الأف���راد م���ن خالله���ا اإعط���اء المفه���وم الحقيق���ي لالإن�ساني���ة، كم���ا اأّن 
الأخالق جانب مهّم من جوانب �سخ�سّية الإن�سان، لأنها توؤدي وظيفة 
كبي���رة في تحديد �سلوك الفرد واأ�سل���وب تفاعله الجتماعي من خالل 
عالقته بالآخرين، بما ي�سهم في تح�سين التكّيف للفرد مع نف�سه ومع 
الآخري���ن، وذل���ك م���ن خ���الل ال�سيطرة عل���ى ن���وازع الإن�س���ان وتعديلها 
وتجع���ل المجتمع متوازن���اً وثابتاً، فمن دونها ل يمك���ن لأي مجتمع اأن 
ينه����س اأو يزده���ر، اأو يحافظ عل���ى تما�سكه ووج���وده، والدار�س لتاريخ 
الأم���م وال�سع���وب ي���درك اأّن �سب���ب �سق���وط بع�سه���ا، كان تخليه���ا ع���ن 

الأخالق، وما تقت�سيه من الممار�سات ال�سلوكية الفا�سلة.
لذل���ك ارتب���ط بق���اء الأم���م والمجتمعات بببق���اء اأخالقه���ا من خالل 

تم�ّسك اأبنائها بها، كما قال ال�ساعر: 
فاإْن هُم ذهبْت اأخالُقهم ذهبوا واإّنما الأمُم الأخالُق ما بقيت 

ثّم���ة اأ�سخا����س يّدع���ون الأخ���الق ويتاجرون به���ا، وي���زاودون بها على 
غيره���م، فتراه���م يحا�سرون عن الأخالق، ويت�سّدق���ون بقيم الأخالق، 

وه���م في حقيق���ة طباعهم ل يعرفون من الأخ���الق �سيئاً، ل بالفكر ول 
بالممار�س���ة، حت���ى لي�س���ل الأم���ر به���م اإل���ى ح���ّد النتق���اد وال�ستهجان، 
ويري���دون م���ن الآخرين، ب���ل يطالبونهم، باأن يكون���وا على م�ستوى من 
الأخ���الق الحمي���دة، وينطب���ق عل���ى ه���وؤلء المتاجري���ن بالأخالق قول 

ال�ساعر: 
عاٌر عليَك –اإذا فعلَت، عظيُم ل تنَه عن ُخُلٍق وتاأتي بمثلهِ 

 وف���ي المقاب���ل، نجد كثي���راً من المثقفي���ن والمتعّلمي���ن، ل يتمّتعون 
باأدن���ى م�ست���وى من الأخ���الق التي تلي���ق بو�سعهم الثقاف���ي اأو العلمي، 
وكاأّن الثقاف���ة والعل���م ل���م يفع���ال �سيئاً ف���ي تكوين �سخ�سياته���م، مع اأّن 
الثقاف���ة تعم���ل على �سق���ل ال�سخ�سية وت�سذيبها م���ن ال�سوائب؛ كما اأّن 
العلم ا�ستناداً اإلى تعريف التعّلم، هو تهذيب في ال�سلوك نحو الأف�سل. 
وهن���ا ل قيم���ة للعل���م عن���د ه���وؤلء، ول �سّيم���ا اإذا وّظف في غي���ر مجاله 
الإيجاب���ي، كم���ا في �سناع���ة الأ�سلح���ة الفّتاك���ة )النووي���ة- الكيماوية-
البيولوجي���ة( وكما في المتاج���رة بالعلم في الطب والهند�سة والإدارة، 

والأمثلة على ذلك كثيرة. وهنا اأي�ساً ينطبق قول ال�ساعر: 
ل تح�سّبّن العلَم ينفُع وحَده 

ما لْم يتّوْج رّبُه بخالِق   

لقد اأّكد ال�سّيد الرئي�س ب�ّسار الأ�سد القيم الأخالقية، في كّل منا�سبة 
يجتم���ع فيه���ا م���ع ممثل���ي التح���ادات والنقاب���ات والموؤ�س�س���ات الأهلية 
ح���اً اأّن الأزم���ة الت���ي نعي�سه���ا، ه���ي اأزمة قي���م بالدرجة  والديني���ة، مو�سّ
الأول���ى، فالأزم���ة الت���ي ع�سفت بوطنن���ا مرّده���ا الأ�سا�سي اإل���ى اختالل 
القي���م، وف���ي مقّدمتها منظومة القي���م الأخالقي���ة، لأّن الذين خرجوا 
عن اأخالق المجتمع وتراثه الإن�ساني والروحي، هم الذين اأ�سهموا في 

خلق هذه الأزمة باأبعادها الجتماعية والإن�سانية والقت�سادية. 
اأن نعيد  اأوًل   واإذ نح���ن اأم���ام �سع���ار “اإعادة البن���اء والإعمار”، علين���ا 
بن���اء الإن�س���ان ال���ذي يتحّل���ى بالقيم الأخالقي���ة ذات الطاب���ع الوطني/ 
بالموؤ�ّس�س���ات  م���روراً  الأ�سري���ة،  التربي���ة  م���ن  ب���دءاً  الإن�سان���ي، وذل���ك 
التربوي���ة المتالحقة، التي يجب عليها اأن تعيد النظر في بنيتها، وفي 
اأ�ساليبها المادية والمعنوية، وتتحّمل م�سوؤولياتها كاملة في بناء جيل 
جدي���د، راف�س لأخالق الإره���اب والقتل والتمدي���ر والتع�سب باأ�سكاله 
المختلف���ة؛ جي���ل ق���ادر عل���ى تج���اوز التحّديات ف���ي الظ���روف الراهنة، 
وال�سير بالمجتمع اإلى م�ستقبل اأف�سل؛ مجتمع ي�سوده الأمن والأمان، 
والمحبة والت�سامح والعب�س الم�سترك، في اإطار القيم الأخالقية التي 

تعّزز القيم الجتماعية والوطنية. 

»األخالق واألخالقيون«



�سول”، في  َيْذُكُر “يوحنَّا الرَّ
���ُه في قري���ٍة ا�سمها  اإنجيل���ه، اأنَّ
فيم���ا  وتعن���ي،  عني���ا”،  “بي���ت 
تعني���ه، بي���ُت الَعن���اء اأو الأَل���ِم؛ 
الم�سي���ُح”،  ���ُد  “ال�سيِّ وق���ف 
عن���د قب���ِر “الّلع���ازر”، وق���ال: 
َل���ُه  قال���ت  الَحَج���َر!  }ارفع���وا 
اأخت الميت: يا رّب،  “مرت���ا”، 
ابع.  لقد اأَْنَت���َن، فهذا يومه الرَّ
٤١ فرفعوا الَحَجَر… ٤٣ قال 
ه���ذا، ثمَّ �س���اح باأعل���ى �سوته: 
ي���ا “ْلع���اَزر”، هل���مَّ فاخرج. ٤٤ 
فخرج المي���ت م�سدوَد اليديِن 
بالع�سائ���ب،  جلي���ن  والرِّ
ملف���وَف الوج���ِه ف���ي مندي���ل، 
���وُه  “ي�س���وع”: حلُّ فق���ال له���م 

���د الم�سي���ُح”  “ال�سيِّ ودع���وه يذه���ب”{، فاأق���اَم 
الموت. “الّلعاَزر” من 

ف���ي  الجن���وب  م���ن  ���ور”،  “�سُ مدين���ِة  وف���ي 
���د َدْكروب”، منذ ولدته،  “لبن���ان”، كان “ُمَحَمّ
�سن���ة ١٩٢٩، يعي����ُس الَعن���اَء؛ بال مدر�س���ٍة، ُيتقن 
و�سياق���ات  ���ِة  الأبحِديَّ الح���روف  معال���م  فيه���ا 
د  مج���رَّ كاَن  ب���ل  الثَّقاف���ة؛  واأمج���اد  الكلم���ة 
���اً ومنخرطاً  م�ساع���ِد بائِع ف���وٍل وعاماًل �سمكريَّ
خرى، مث���ل َبْيِع الُخبز  ف���ي كثيٍر م���ن الِمهن الأُ
جائ���ر، الت���ي ل���م يك���ن اأمام���ه �سواه���ا؛ ل  اأو ال�سَّ
ْوغ ال���كالِم، وليعتلي اأمجاد  ليتعلَّ���م الَحْرَف و�سَ
مق وحده، في  م���َق، والرَّ الثَّقاف���ِة؛ ب���ل ِلَي�ُسدَّ الرَّ
دني���ا م���ا كان له فيه���ا اإلَّ م���ا ُي�سبه الم���وت، بيد 
���د َدْك���روب”، بم���ا امتلك���ه م���ن ق���درة  اأنَّ “ُمَحَمّ
ره في ذاته  على ال�ستيع���اب والتَّحليل، وبما طوَّ
م���ن وعٍي جدليٍّ للعي����س والحياة، تمكَّن من اأن 
ُيحي���ي ذاك “الّلع���ازر” الذي فيه؛ ويدفعه، بكلِّ 
ف، ولع���لَّ هذا  ���ة العي����س المثقَّ ة، اإل���ى فاعليَّ ق���وَّ
ة  ���ُه بداأ ب�”خم�سة قرو�ٍس”، وهو عنواُن الق�سَّ كلُّ
الأول���ى الت���ي اأّلفه���ا “دك���روب”؛ فب���اع به���ا كلَّ 
ذل���ك الم���وت، وا�ست���رى، بثمنه���ا، اإتق���اَن معالِم 

الحروِف و�سياقاِت الكالِم واأمجاد الثَّقافة.
الأ�ستاذ محمد دكروب

دخ���ل “دك���روب” م���ن ب���اب مجلَّ���ِة “الثَّقاف���ة 
���ة”، محارب���اً فار�ساً، ي�سع���ى اإلى تطبيٍق  الوطنيَّ
لوعي���ِه الَجَدِل���يِّ للعي����ِس والحي���اة؛ فو�سَل اإلى 
وقلع���ًة  اً  وم�ستق���رَّ َمَق���ّراً  ري���ق”،  “الطَّ مجلَّ���ة 
ح�سين���ًة هو حاِر�ُسه���ا وخاِدُمه���ا واأميُرها وفتى 
ريق”،  ���َل، عبر م�س���ارات “الطَّ اأحالِمه���ا، وتو�سَّ
���ات ل���ه كب���رى ف���ي مواك���ب الثَّقاف���ة  اإل���ى محطَّ
نديان���ة الحمراء”  ���ة؛ منها “ج���ذور ال�سِّ العربيَّ
���ة  العربيَّ الثَّقاف���ة  ف���ي  واأدوار  ���ات  و”�سخ�سيَّ
ل  والأوراق” و”وجوه  اك���رة  الحديث���ة” و”الذَّ
ة الأخيرة،  تموت”؛ وقد ا�ستوحى، هذه المحطَّ
د  وائيِّ “محمَّ ائع الرِّ ِمن “اأ�سي���اء” �سديِقِه الرَّ

عيتاني”، التي هي الأخرى “ل تموت”.
الثَّقاف���ِة،  ���ِة  ���د َدْك���روب” بفاعليَّ اآَم���َن “ُمَحَمّ
ونا�س���َل ف���ي �سبي���ِل اإيماِن���ِه ه���ذا؛ فوق���َف اإل���ى 
جان���ِب روؤي���ِة الأدي���ِب والَنّاقِد “رئي���ف خوري” 
���ِة؛ ي���وَم كان���ت اأف���كاُر “رئي���ف خ���وري”  الفكريَّ
َمَح���طَّ ا�سطه���اِد كثيرين ِمن رف���اِق “دكروب”، 
واإْن  النَّ�س���ِر،  ِبَح���قِّ  َدْك���روب”  ���د  “ُمَحَمّ واآَم���َن 
���ٍة، ُمقتنع���اً تم���اَم  َل���ْم َيُك���ن ه���َو، ب�سف���ٍة �سخ�سيَّ
���ٍة ُمعيَّنِة لم���ا �سُيْن�سُر؛  ���ٍة ثقافيَّ القتن���اِع بفاعليَّ
ريق”، درا�س���اٍت لبع�ِس  فن�س���َر، في مجلَّ���ِة “الطَّ
زين ف���ي مجالِت النَّق���ِد الِبنائّي؛  ���اِد المبرِّ قَّ النٌّ

ث���مَّ عق���د،َ معه���م، جل�س���اِت 
النِّقا����ِس والِحج���اِج وتباُدِل 
اي؛ فكاَن، في ما َعَقَدُه،  الرَّ
َف الُم�ْستنيَر والُمنيَر  الُمثقَّ

في اآن.
َدْك���روب” م���ن  ���د  ”ُمَحَمّ
ف���ي  الم�ساهمي���ن  اأب���رز 
���اب  الُكتَّ “اتِّح���اد  اإن�س���اء 
اأب���رز  وم���ن  اللبنانيي���ن”؛ 
يعت���زُّ  الذي���ن  المنا�سلي���ن 
بن�سالته���م  التِّح���اد 
وج���وده  �ساح���ات  ف���ي 
الت���ي  انت�س���اره،  ومج���الت 
�سبي���ِل  ف���ي  كان���ت معط���اًء، 
تعزي���ِز حريَّة الِفك���ِر والحقِّ في التَّعبي���ر، ولعَلّ 
وا،  “التِّحاَد”، و“بع�ُس التِّحاديين”، ما انفكُّ
ى  ة، ي�ستاُقون بلهف���ٍة َحرَّ ���ام الم���رَّ في ه���ذه الأيَّ
ل���ِة  المتقبِّ َدْك���روب”،  ���د  “ُمَحَمّ ���ِة  �سخ�سيَّ اإل���ى 
م���ع  ���اِء  البَنّ الِح���واِر  اإل���ى  اعي���ِة  وال�سَّ لالآخ���ر 
���ِد في  الُمْخَتِل���ِف، والنَّاه���دِة اإل���ى العم���ِل الموحَّ
����ِس، واإذكاًء  ِل�س���اأِن الكلم���ِة المقدَّ َرْفع���اً  ُلبن���ان، 
���ِة الثَّقاف���ِة الِمعط���اء، وتعزي���زاً لحقيق���ِة  لفاعليَّ
ة اإل���ى النُّهو����سِ بالثَّقافة  اع���ي بق���وَّ الكاِت���ب ال�سَّ

�ِس للحريَّة. والحتراِم الم�سوؤوِل والُمَقدَّ
ِبَوْعِي���ِه الَجَدل���يِّ  َدْك���روب”،  ���د  “ُمَحَمّ ���َن  تمكَّ
نديان���ة الحمراء”؛  ، ِم���ْن ارتقاِء “ال�سِّ الفطريِّ
ِب���دءاً م���ن اأعم���ق م���ا ف���ي اأبع���اِد جذوره���ا؛ حتَّى 
و�س���َل، بحقيق���ة وعي���ِه ه���ذا وقدرته عل���ى بلوغ 
اأبع���د م���ا في الحقيقِة م���ن اأغواٍر، اإل���ى اأرقى ما 
نديانِة ِم���ْن �ُسٌموِّ  ف���ي اأعال���ي اأغ�س���ان ه���ذه ال�سِّ

ِتِه. الوجوِد وفاعليَّ
د َدْك���روب”، �سنة ١٩٩٩، كتاباً لُه،  َن�َس���َر “ُمَحَمّ
���ة  �سّم���اه “وج���وه ل تم���وت ف���ي الثَّقاف���ة العربيَّ
اهن���ة، ف���ي  ���ام الرَّ الحديث���ة”؛ وه���ا ه���ي ذي الأيَّ
عهم، ُت�سيُف  ِد نا�ِسه���ا وتنوُّ ���ِب اأحداِثها وتعدُّ تقلُّ
د َدْكروب”، طيِِّب البت�سامِة وَبِهيِّ  وج���َه “ُمَحمَّ
الأََل���ِق، اإل���ى الوج���وِه الت���ي اأثبته���ا ه���و ف���ي هذا 
الِكت���اب؛ ف���ي واح���ٍد م���ن اأكث���ِر ف�س���ول الكت���اب 
���ة على العطاء  ووجوه���ه اإ�سراق���اً و�سفاًء وقابليَّ

. والبناء الإيجابيِّ
بوعي���ِه  ذات���ُه  َدْك���روب”،  ���د  “ُمَحَمّ اأحي���ا 
، كما اأحي���ا “ال�سيِّد الم�سيح”  الجدل���يِّ الثَّقافيِّ
“اّللع���ازر”؛ فه���ل ب�سعي يمك���ن ا�ست�سرافه من 
الي���وم،  ���ة  افيَّ الثقَّ َدْك���روب”  ���د  “ُمَحمَّ م�سي���رة 
يمك���ن اأن ُيعي���د اإل���ى الحي���اة م���ا يفتق���ده لبنان 

من عناِء الفعل والفاعليَّة؟
���د َدْك���روب”، لعلنا م���ا برحنا، في تلك   “ُمَحَمّ
البل���دة، بلدة “بيت عني���ا”، نعي�س الألم لنموَت 
ف���ي �سوغ���َك  الَنّظ���ِر  اإل���ى  ب���ِه؛ ولك���ن، �سعين���ا 
لثقافِت���َك، قد نتعلَّم منه اأن نفهم، ثمَّ اأن ن�سرَخ 
للعازر، في كلِّ واحد منَّا، اأن ينه�س”؛  اآن  “اأما 
فيقوم “لبنان” من الموِت، بعَد اأن يفكَّ بيديه 

ووعيِه اأربطة كفنه؟

“ُمحّمد َدْكروب” 
ورؤيٌة إِلى فاعِلّي��ة الثَّقاَفِة في 

َصْوِغ اإلْبداِع وِقياَمِة الَوَطن
 كتب: د. وجيه فانوس
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اأرى م���ن ناف���ل القول، اأّنه ل ن�ّس في الف���راغ والعدم والال تاريخ، 
رورة،  فالن����سّ عموم���اً، الدنيوّي والمقّد����س، هو ن�ّس ثقاف���ي بال�سّ
اأّي ن����سّ تاريخ���ي، ُوج���د ف���ي مرحل���ة م���ا من مراح���ل تّط���ّور الفكر 
الب�س���ري، وعك����س ت�س���ّورات واأف���كار منتجي���ه الثقافّي���ة لم���ا يحيط 
به���م من ّظواهر غام�سة واأ�سئل���ة وجودّية كبرى، تحّف بهذا الكون 
الملغ���ز، كم���ا اأّنه لي����س �سوى نتيج���ة لتلك المراكم���ة والمت�سا�س 
والإ�ساف���ة واإع���ادة الإنت���اج لم���ا �سبق���ه م���ن ن�سو����س، تنا�سل���ْت ف���ي 
جين���ات ثقافّي���ة كثيرة قب���ل و�سوله���ا اإلي���ه، فالّن����سّ الّتوراتي، كان 
تجميع���اً واإ�سافًة لما �سبقه من اأ�ساطير و�سردّيات اأقدم منه، كذلك 
الن����سّ القراآن���ي، هو �سليل ه���ذه المعادلة المورقة ل���ولدة الجديد 
م���ن القدي���م، ما نح���اول قوله هن���ا، �سُندّلل عليه بمث���اٍل حيٍّ يعرفه 
القا�س���ي والداني، وما زال يع�ّس�ُس بق���ّوة في ذاكرة النا�س والأجيال 
ووعيه���م عل���ى م���ّر الع�س���ور، ه���و اأمثول���ة »فتي���ة اإف�س�س« الت���ي اأعاد 
الن����سّ القراآن���ي توظيفه���ا، وتمّثلها، بما يتنا�سب م���ع ر�سالة الوعي 
والبره���ان  الأخالقّي���ة  العب���رة  فيه���ا  مّقدم���اً  الواف���د،  الّتب�سي���ري 
الإيمان���ي لأتب���اع الر�سالة الإ�سالمّية الجدي���دة، حيث يح�سر بقّوة 
ه���ذا الن����سّ الغائب، في »�سورة الكهف« حين ق���ال اهلل للر�سول: »اأْم 
ح�سب���َت اأّن اأ�سح���اب الكه���ف والّرقيم كانوا من اآياتن���ا عجباً«؟ اأ�سُل 
ال�ّسردّي���ة ُين�َس���ُب ل�«يعق���وب ال�سروج���ي« ال�سريان���ي، وتق���ول: جرْت 
محاكم���ة فتية اإف�س�س بعه���د الإمبراطور »دي�سيو�س« الذي جاء اإلى 
المدينة واأعلن عيداً لالآلهة »زيو�س، اأبولو، اأرتمي�س« اآمراً الجميع 

بو�س���ع البّخ���ور عل���ى المذبح، لكّن هوؤلء الفتي���ة ال�ّسجعان �� الذين يمّثلون بذور الم�سيحّي���ة الوافدة �� رف�سوا المتثال 
لذل���ك، فا�ستدعاه���م الإمبراط���ور ليق���ف على �سبب رف�سه���م، فواجهوه بتحدٍّ قائلي���ن: نحن ل ن�سجد لأ�سن���اٍم ُخر�ٍس، 
�سنعتها اأيدي الب�سر، اإلهنا ومعيننا هو رب »ماريا« ال�سموات، له ن�سجد ونقّدم طهارة قلوبنا، ملُكَك اأنت زيو�س واأبولو 
واأرتمي�س، ملكنا نحن، الأب والبن، وروح القد�س »حينها ي�سدر الإمبراطور اأمراً ب�سجنهم، لكّنهم يهربون ويلتِجئون 
اإل���ى »كه���ف« باأعل���ى الجبل، حي���ث يتّم اإغالق بابه بجدار متي���ن لمنعهم الخروج حتى الموت«، ث���ّم ياأتي فيما بعد رجل 
ويبني حظيرة على راأ�س الجبل، م�ستخدماً حجارة الجدار المتينة والمنحوتة جّيداً، وما اإن ُيزيل الحجارة عن مدخل 
الكه���ف حّت���ى يدخل الّن���ور اإلى الّداخل ويوقظ الفتية الّنائمين الذين ظّنوا باأّنهم نام���وا يوماً اأو بع�س اليوم، فيقترح 
اأحده���م اأن ي�سي���ر قائده���م »يمليخ���ا« اإل���ى المدينة لي�ست���ري الطعام، واأثن���اء هبوطه اإل���ى المدينة ي�ستغ���رب الّتغيرات 
لبان في كّل مكان. ويزداد ا�ستغرابه حين ينظر الآخرون اإلى �سكله بريبٍة،  الهائلة التي حدثت فيها، حيث ي�ساهد ال�سّ
ح لهم فيل�س���وٌف عابر، اأّنها من زم���ن الإمبراطور  ويظّن���ون باأّن���ه ح�س���ل على كن���ٍز ب�سبب غرابة نقوده القديم���ة، فيو�سّ
»دي�سيو�س« قبل ٣٧٠ �سنة وهم الآن في زمن الإمبراطور »ثيودوثيو�س« ٤٠٨ �م« ويتّم اإجبار »يمليخا« على اأخذهم اإلى 
الجب���ل، حي���ث يتخّفى اأ�سدقاوؤه، وهكذا يعلم الإمبراطور بالأمر وي�ستحّثهم عل���ى الهبوط اإلى مدينة »اإف�س�س« ليقيم 
له���م هي���كاًل، فيرف�س���ون ذلك، والآن �سديقي الق���ارئ، األم يترّدد �سدى هذه الأمثولة ف���ي ذاكرتَك يوماً ما، حين كنت 
تغف���و عل���ى رني���ن حكايا جّدتك اأو اأّمَك، م�ستمتع���اً ومتعّجباً بما ت�سمع، عن غفوة ه���وؤلء الطويلة، وعن طول �سعورهم 
واأظافره���م ولحاه���م، وعن كلبهم الوف���ي الذي ظّل يحر�س باب الكهف كّل هذه ال�سنين! وكم كانت تكثر اأ�سئلتنا ويعلو 

�سقُف حيرتها، وكم كانت تقّل الأجوبة ال�ّسافية؟! وكم..وكم.. 
 ف���ي الحقيق���ة كث���رت الّدرا�سات الغربّي���ة والم�سرقّية الّتراثي���ة والمعا�سرة، �س���واء منها، الر�سينة الت���ي ُيعتّد بها، اأم 
المنح���ازة والنفعالّي���ة الت���ي ل تع���ادل قيم���ة الحب���ر المهدور ف���ي كتابتها، ح���ول هذا المو�س���وع. ومنها ه���ذه الدرا�سة 
الإ�سكالّي���ة ل�«كري�ست���وف لولينب���رغ« بعن���وان »الق���راءة ال�سريانّي���ة، الآرامّي���ة للقراآن« وه���ي درا�سٌة يقت���رح �ساحبها فّك 
المغالي���ق الملغ���زة للّن����س القراآني الت���ي �سجنت الّدار�سي���ن التراثّيين الإ�سالميي���ن والباحثين الذي���ن تبعوا المناهج 
العقيم���ة وعج���زوا عن تقدير دور ال�سريانية � الآرامية في ت�سكيل ف�ساءات الن�ّس، في قوقعة الن�ّس التاريخي المغلق، 
واأعط���ى مث���اًل على ذل���ك �سورة »الرحمن« ليجعل »الأعن���اب البي�س« بدياًل لمعنى »الع���ذارى الجميالت« الذي تتبّناه 

القراءة الكال�سيكّية التراثّية للفظ »الُحور« الّلواتي ينتظرَن الموؤمنين في الجّنة الموعودة.
الّدرا�سة بتوّجهها العام ت�سّب في منحى الدرا�سات المنحازة التي تعك�س �سهوة عارمة لتجريد الإ�سالم الّر�سمي من 
اأه���ّم كن���وزه المقّد�س���ة كما يقول »دانييل اأ ماديغ���ان« من الجامعة البابوّية الغريغورية في روم���ا، لكّنه يوؤّكد اأي�ساً، اأّنه 
ل ي�سي���ر ب�سع���ة عنا�س���ر من الكتاب المقّد�س العبري اأن تجد نف�سها ب�سياغة جدي���دة في تراٍث دينيٍّ اآخر من ال�سرق 
الأو�سط القديم، فروايات طفولة الم�سيح والآلم في الأناجيل المتوازية قد اأخذت اأ�سعارها من عنا�سر الأدب النبوي 
ة به���ذا المجال  والمزامي���ر، وه���ذا ل يج���ّرد الأناجي���ل م���ن م�سداقّيتها وهك���ذا دوالي���ك، اإّن اأغلب الّدرا�س���ات المخت�سّ
يت، والتي لقْت رواجاً  تعتمد الن�سخة الر�سمّية الم�سرّية للقراآن لعام ١٩٢٤م، ثم طبعة فاروق لعام ١٩٣٤م، ذائعة ال�سّ
حت���ى خ���ارج ح���دود م�سر، وتّم تّبنيه���ا عالمّياً بعد التخّلي عن طبع���ة »غو�ستاف فلوغيل« لع���ام ١٨٣٤م، وم�سروع ن�سخة 
القاهرة �سار على منوال منهج الخليفة عثمان والوالي الحّجاج بن يو�سف الّلذين ُيروى باأّنهما اأتلفا الن�سخ المناف�سة 
ووّزع���ا ن�سخ���ة موّحدة للق���راآن في القرن الإ�سالمي الأول، حي���ث لجاأت ال�ّسلطات الم�سرّية لإت���الف الّن�سخ الخالفّية 
الممل���وءة بالأخط���اء، ف���ي نه���ر الني���ل، واأُ�سي���ر لذلك في ملح���ق طبعة القاه���رة، ثّم اكُت�س���ف ع���ام ١٩٧٢م م�سدر جديد 
ي�س���ّب ف���ي الّتوج���ه الخالفّي نف�سه ح���ول مرجعّية الّن����سّ المقّد�س، مخطوط���اٌت قديمة مخبوءة ف���ي الجامع الكبير 
ف���ي �سنع���اء اليمن ت�سّببْت في اإثارة زوبعة عظيمة في الو�سط الأكاديمي، واأربكت الحكومة اليمنية التي اُتهَمْت بفل�س 
وثائ���ق تخ����سّ اأ�سرار المعتقد الإ�سالمي، ختاماً نقول: كثيرٌة هي الّتفا�سير والّتاأويالت للّن�ّس القراآني قديماً وحديثاً 
فالبّحاثة الإ�سالمّيون كانوا �سريحين في تقّبلهم لختالفات معاني الن�ّس حّمال الأوجه، باختتام قولهم ب�: »اختلف 
اأه���ل الّتاأوي���ل بتاأوي���ل ذل���ك« اأو اإ�ساف���ة لزمة ف���ي نهاية الّتف�سير تق���ول: »واهلل اأعل���م ». وثّمة اأعم���ال كال�سيكيّة غربّية 
ل�«نولدكه، و�سفالي وبرغ�ستر�سر، وبريتزل.. اإلخ« حاولْت جميعها اإيجاد فهم ما للن�ّس رغم الختالفات في المناهج، 
ادر عن موؤتمر نوت���ردام بالّتحديد، ٢٠٠٥م الذي �س���ّكل تحدياً قوّياً مّتزن���اً لحقِل الّدرا�سات  ه���ذا ه���و هدف الكت���اب ال�سّ
القراآني���ة الجترارّي���ة الّدارج���ة، الت���ي ل تغن���ي ول ت�سمن، بينما هذه الدرا�س���ة الجدّية، تعلي من �س���اأن الن�ّس القراآني 
وتق���ّر بتعقي���ده، ويبقى الأمل معقوداً باأن ياأخذ القّراء الجدد عل���ى عاتقهم مهّمة اإكمال هذا الجهد الإن�ساني الثقافي 
الكبي���رة. وخ�سو�س���اً اأّن لدينا الأر�سّية والدرا�س���ات المنهجّية العلمّية الر�سينة التي اأ�س�سْت لمثل هذا التجاه، واأرجو 

اأّل تبقى درا�سات الباحث الكبير »فرا�س ال�سواح« ال�ستثناء الأهم ورّبما الوحيد بهذا الخ�سو�س.

 كتبها: أوس أحمد أسعد

النّص الحاضر 
والنّص الغائب

كثرت الّدراسات الغربّية 
والمشرقّية الّتراثية 

والمعاصرة، سواء 
منها، الرصينة التي 

ُيعتّد بها، أم المنحازة 
واالنفعالّية التي ال تعادل 
قيمة الحبر المهدور في 

كتابتها،
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م���ن الظواهر الجمالي���ة الالفتة في اللغة العربية ظاهرُة 
ن���ون الوقاية، هكذا �سماها النحويون العرب م�ستقين ا�سمها 
م���ن وظيفته���ا في ِبني���ة الكلم���ة، وه���ذه الوظيف���ة تتمّثل في 
وقاي���ة حرك���ة البناء اأو الإع���راب: ١. في الفعل اأّي���اً كان نوُعه 
)ما�سي���اً اأو م�سارع���اً اأو اأمراً(، واأّياً كان موقعه في الكالم اإذا 
ات�س���ل بياء المتكّلم )َكلََّمِني؛ ُيَكّلُمِني؛ َكلِّْمِني(؛ ٢. في بع�س 
ح���روف المعان���ي اإذا ات�سل���ت اأي�ساً بياء المتكّل���م. ول تنطبق 

هذه الحالة على الأ�سماء.
حها،  ون���ون الوقاي���ة مالِزم���ٌة، ف���ي ح���الت مح���ددة �سنو�سِّ
ل�سمي���ر )ي���اء المتكّل���م( ال���ذي َيفِر����س عل���ى الح���رف الذي 
ي�سِبق���ه، وه���و الح���رف الأخير م���ن الكلم���ة الت���ي يت�سل هذا 
َك  ال�سمي���ُر به���ا )ا�سم���اً كان���ت اأو فع���اًل اأو حرف���اً(، اأن ُيح���رَّ
بالك�س���ر وجوب���اً )ف���ي غي���ر ح���الت الإدغ���ام بالطب���ع، الت���ي 
الي���اء ف���ي النط���ق، والح���رف  تفر����س الت�سكي���ن(، لينا�س���ب 
الأخي���ر ف���ي الكلم���ة ه���و الح���رف ال���ذي تظه���ر علي���ه حرك���ة 
البن���اء اأو الإع���راب، ف���اإذا ات�سل���ت )ي���اُء المتكّل���م( ب���ه اأوجَبْت 
اأن تك���ون حركُت���ه الك�سَر، وه���ذا التغّير الط���ارُئ )الك�سر( في 
موق���ع حرك���ة البن���اء اأو الإع���راب ف���ي الكلم���ة المت�سل���ة بياء 
المتكّل���م يغّي���ب الحرك���ة الأ�سلي���ة اإذاً، )اإن ل���م تك���ن الك�سرة، 
لأنها موجودة اأ�ساًل قبل مجيء ياء المتكّلم، وهذه الم�ساألة 
فيه���ا نظ���ر!(، وه���ذا التغّي���ر يف�ّسر ق���وَل النحاة ل���دى اإعراب 
ال�س���م ال���ذي تت�سل به ي���اء المتكّلم: اإنه مرف���وٌع اأو من�سوب 
اأو مج���رور، وعالمة رفعه اأو ن�سبه اأو جره، �سمٌة اأو فتحة اأو 
َرة على ما قبَل ي���اء المتكّلم منع ظهورها ا�ستغاُل  ك�س���رة مقدَّ
المح���ّل )مح���ّل الحركة الأ�سلي���ة في الكلمة قب���ل دخول ياء 

المتكّلم عليها( بالحركة المنا�ِسبة )لياء المتكّلم(. 
ولك���ّن المنطق ال�سكليَّ الكل���يَّ لوجوب تحريك ما قبَل ياء 
المتكّلم في الكلمة الم�سافة اإليها اأو المو�سولة بها، بالك�سر 
لينا�س���ب هذه الي���اَء، اأّياً كانت حركُته الأ�سلُي���ة، يجعلنا اأْمَيَل 
اإل���ى اإط���الق القاعدة من دون تقييد، ول���و لم يُكْن في النظام 
اللغ���وّي العرب���ّي ك�س���رٌة عل���ى �سبي���ل المث���ال لم���ا ح�س���ل هذا 
ال�ستثن���اء، وهذا المنطق َيفتِر�س اأن تك���ون الك�سرة ال�سابقة 
لياء المتكّلم ك�سرًة ُم�ْسَتْحَدثًة تطلََّبها دخوُل ياء المتكّلم على 
َبًة وجوباً، وهذا معنى  الكلمة، واأن تكون الك�سرُة الأ�سليُة ُمَغيَّ
تقدي���ر حرك���ة ما قبَل ياء المتكّلم، وا�ستغ���ال محّلها بالك�سر، 
غي���َر اأن نزعة التب�سيط والت�سهيل ف���ي التعليم تجعلنا َنُغ�ُسّ 

الطرَف عن هذا ال�ستثناء في القاعدة المطلقة.
ولحماي���ة ه���ذه الحرك���ة البنائي���ة اأو الإعرابي���ة الأ�سلي���ة 
م���ن التغيي���ب، وت�سهي���ِل نط���ق الكلم���ة الن���واة، فع���اًل كانت اأو 
حرف���اً، ل���دى ات�سالها بي���اء المتكّلم، والحف���اِظ على تما�سك 
النظ���ام اللغوي العربي وا�ستق���راره، و�سماِن �سيرورة قواعده 
راده���ا عل���ى َمرِّ الأجي���ال، ابَتَك���ر منطُق العرب���يِّ البدوِّي  واطِّ

ه اللغويُّ المرهُف، ونزعُت���ه اللغويُة الجماليُة  ال�سلي���ُم، وح�سُّ
العْفوي���ُة، ه���ذه الن���وَن الت���ي �سّماه���ا النحوي���ون بع���د: ن���وَن 
الوقاي���ة؛ لأن ِعّل���ة ن�ساأته���ا وقاي���ُة حرك���ة البن���اء اأو الإع���راب 
ف���ي الكلم���ة المو�سولة بي���اء المتكّلم من التغيي���ب، وت�سهيُل 
نطقه���ا ور�ساقُت���ه، وبذل���ك تحاف���ظ الكلم���ة الجدي���دة عل���ى 
حركاته���ا الأ�سلي���ة كلِّه���ا، وعل���ى جم���ال نطقه���ا و�سال�ست���ه، 
وت�ستوع���ب الزائ���ر الجدي���د )ي���اء المتكّل���م( م���ع متطلب���ات 

زيارته )نون الوقاية(.
ومالَزم���ة ن���ون الوقاي���ة لي���اء المتكّلم، ل���دى دخولها على 
الكلم���ة الن���واة، فعاًل كان���ت اأو حرفاً، ا�ستن���اداً اإلى ما قدمناه، 
م���ه اأربعُة اأحكام ا�ستخل�سناه���ا بعد ا�ستقراء نماذج كثيرة  تنظِّ

ممثِّلة ل�ستعمال نون الوقاية في الكالم العربي، وهي:
وج���وُب مالزم���ة ن���ون الوقاي���ة لي���اء المتكّل���م م���ع الأفعال 
التي تت�سل بها، �سواٌء اأكانت مبنّيًة، كما في الما�سي والأمر، 
ومثالهما: )َعلََّمِني، وَعلِّْمِني(، اأو معربة، كما في الم�سارع، 
ومثال���ه: )يعلُِّمِن���ي(، و�س���واٌء اأكان���ت �سحيح���ة اأم معتلَّ���ة، في 
الما�س���ي والم�س���ارع والأم���ر، واأمثلتهما في المعت���ل )اأمثلة 
ال�سحي���ح ُذِك���رت(: “اأتاِني بخبٍر طّيٍب، فقلُت ل���ه: ل َتْدُعِني 
اإل���ى مع�سي���ٍة، واْحِمِن���ي م���ن الأذى”، وم���ن اأمثل���ة ال�سحي���ح 
والمعت���ل، المجزومي���ن المت�سلين بياء المتكّلم ق���وُل َطَرَفَة 

بن العبد في معلقته:
ف���اإن َتْبِغِن���ي ف���ي حْلق���ِة الق���وِم َتلَقِن���ي واإن َتلَتِم�ْسِن���ي ف���ي 

َطِد الَحَواِنيِت َت�سْ
ريِف  واإن َيْلَت���ِق الحيُّ الجميُع ُتالِقِن���ي اإلى ِذروِة البيِت ال�سَّ

ِد الُم�َسمَّ
وج���وُب مالزمته���ا لي���اء المتكّل���م ل���دى ات�ساله���ا ببع����س 

حروف المعاني، مثل: )ِمنِّي، وَعنِّي، وَلْيَتِني(.
جواُز مالزمتها لياء المتكّلم لدى ات�سالها ببع�س حروف 
المعان���ي )ب�سب���ب الإدغ���ام الأ�سل���ي لحرفي���ن متماثلي���ن في 
الكلم���ة الن���واة قب���ل ات�س���ال ي���اء المتكّل���م به���ا، ال���ذي ي�سه���ل 
نطَقه���ا بتحري���ك المتماث���ل الثان���ي بالك�س���ر ل���دى ات�ساله���ا 
���ي،  ِن���ي ولكنِّ ���ي، ولكنَّ ِن���ي واإِنِّ ���ي، واإِنَّ نِّ ِن���ي واأَ بالي���اء(، مث���ل: )اأَنَّ

ولعلَِّني ولعلِّي(؛
امتن���اُع مالزمتها لياء المتكّلم في حروف معاٍن، مثل: ِبي 
)الب���اء في الأ�سل مبنية على الك�سر المنا�سب للياء(، ومثل: 
ِف���يَّ واإِليَّ وَعلَ���يَّ )ب�سبب اإدغام �سبَّبه دخول ي���اء المتكّلم على 
كلم���ة تنته���ي باألف مق�سورة منقلبة عن ي���اء، اأوَجَب اإدغامها 
ف���ي ياء المتكّل���م، بعد رّدها اإل���ى اأ�سلها، وهو الي���اء، والإدغام 

هنا يقت�سي الت�سكين قبل ياء المتكّلم(.
اأََولي�َس���ْت هذه الظاهرة الجمالية ف���ي لغتنا العربية لفتًة 

حّقاً، مدعاة لو�سفها بالعمالقة والعبقرية؟

ق���ّدم الأدي���ب الدكتور عز الدين جالوجي  في ه���ذه الرواية عالماً �سردياً 
خا�س���اً ببط���ل الرواية مبنياً عل���ى عوالم نف�سية وروحي���ة وخيالية ممزوجة 
بالأ�سطورة، وكان الزمكان العن�سر الأبرز فيها، فعمل على ت�سوير الزمكان 
الخارج���ي ال���ذي يظه���ر �سيرة حياة �سخ����س ومواقفه الحياتي���ة نحو ق�سية 
م���ا من منظور بط���ل الرواية، ورّكز على العوالم النف�سي���ة ل�سخ�سيته، وهي 
ال�سخ�سي���ة الوحي���دة الت���ي رّك���ز فيه���ا الكات���ب على الجان���ب النف�س���ي، واأراد 
اأن تك���ون مقنع���ة بواقعيته���ا بق���در اقتن���اع القارئ ف���ي الخي���ال الموجود في 

الأ�سطورة، فقد اأحب اأن يخلق توازناً بين الطرفين.
ق���ام اأ�سل���وب الكاتب على رف�س البن���اء التقليدي للرواي���ة لتقوم على بناء 
جديد تتداخل فيه الأزمنة مع الأحداث والأماكن على نحو زمكاني مبتكر، 
فالزم���كان ف���ي الرواية ق���ام على الدمج بين العال���م الخارجي الذي يتحرك 
في���ه البط���ل وعالمه النف�س���ي الباطن، وهذا الم���زج المتقن بي���ن الأ�سطورة 
واأح���وال البط���ل اأك�سب الزم���كان خ�سو�سية في ح�سوره ف���ي الرواية، وذلك 
عن طريق تحويله من ح�سور ب�سيط الدللة اإلى ح�سور مركب، وقد جرى 
ا�ستيع���اب الزم���كان في الرواية على نحو مب���دع، ففي هذه الرواية لن تظهر 
اأهمي���ة الم���كان والزم���ان على نحو منف�س���ل لأنهما مت�س���الن بروؤيا البطل، 
لذل���ك كان الأَول���ى اأن يدر����س الزم���كان فيه���ا فاأهميتهم���ا تاأت���ي م���ن اأهمي���ة 
ت�سكي���ل ال�سخ�سية لهما، فكان البط���ل يتاأرجح بين الواقع والخيال، ويهرب 
اإل���ى الخي���ال اأحيان���اً بين اليقظة والحل���م، لأّنه لم ي�ستط���ع اأن يكون اإيجابياً 
مع الواقع المعي�س، وقد تمّيز الزمكان في هذه الرواية عن بقية العنا�سر، 
ولك���ن لم���اذا الزمكان م���ع اأّن اأ�سل���ه م�سطل���ح فيزيائي؟ ونق���ول: يبدو لأنه 
يعن���ي اخت���الف وجه���ات النظ���ر ف���ي مراقب���ة حدث من خ���الل زم���ن ومكان 
وقوعه، و»الزمكان هو ان�سهار عالقات المكان والزمان في كّل واحد مدرك 

وم�سخ�س«.
والرواي���ة تحم���ل حا�س���ر ال�سخ�سي���ة وذكرياتها الما�سية م���ع وجود زمن 
للرواي���ة اخت���رق زم���ن وم���كان ال�سخ�سي���ة ع���ن طري���ق الأ�سط���ورة، واأ�سب���ح 
عن�سراً فاعاًل فيها، وبذلك تكون الأ�سطورة نف�سها تغيرت من خالل دخول 
البط���ل في �س���راع مع ع�ستار، وم�سان���دة جلجام�س له فتغي���ر �سكل الزمكان 
فيه���ا، وبم���ا اأن الزمن هو قيا�س للتغير داخل المكان، فالزمن يتقدم باتجاه 
واح���د حام���اًل مع���ه تغيي���رات مع وجود قي���ود علي���ه ل يمكن اإيقاف���ه، فحياة 
البط���ل بقي���ت تتق���دم على م�س���ار محدد على الرغ���م من محاولت���ه الإفالت 
م���ن الزم���ن بالهروب نحو الأ�سطورة والتمرد عل���ى زمكانه، فقد اأراد البطل 

الحرية ورف�س العبودية لكن ح�سل العك�س و�سجن ثم مات.
الزمكان و�سخ�سية البطل:

���ق وفق���اً  بم���ا اأّن الزم���كان كان عن�س���راً جوهري���اً ف���ي الرواي���ة فق���د تحقَّ
لمنظ���ور ال�سخ�سي���ة الرئي�س���ة ودوافعه���ا وتعاطيه���ا م���ع الوقائ���ع، وكيفي���ة 
اإدراكه���ا لأهدافه���ا الت���ي ح���اول ال�سع���ي نحوه���ا، وه���ي التم���رد عل���ى الواق���ع 
الإن�سان���ي التقلي���دي والتح���رر م���ن العبودي���ة، والجدي���ر بالذك���ر اأّن بط���ل 
الرواي���ة يحم���ل عمقاً نف�سياً خا�س���اً، وهذا العمق النف�سي ال���ذي دفعه لخلق 
اأ�سطورت���ه الخا�س���ة م���ع ع�ست���ار، فه���و يتعام���ل م���ع محيط���ه بكام���ل اأبع���اده 
النف�سي���ة، وه���و �سخ����س ل يح���ب اأن يحيا وف���ق قيود مفرو�س���ة في محيطه 
حت���ى واإن كان���ت منطقية، ب���ل يحب اأن يحيا بعيداً ع���ن الت�سنيفات الجاهزة 
والنم���اذج المثالي���ة، وبذلك نجده في معظم الأحيان يعاني من عدم القدرة 

عل���ى التكي���ف والن�سج���ام مع ما حول���ه، ويعي�س البطل لحظ���ات متاأّزمة في 
محيط���ه، ويطال���ب بالحرية من منطلق عدم وج���ود عدالة اإن�سانية، ووجود 
الحلم وانعزاله مع اأفكاره الداخلية يعني اأّن لديه م�سكلة اأو ي�سعر بانف�سال 
بي���ن ذات���ه، ووجوده المحّطم ب�سبب واقعه غي���ر الرا�سي عنه، وما يلحظ اأّن 
الأ�سم���اء قّل���ت في الرواي���ة وذكر ا�سم م�سب���اح الجد ول�سم���ه دللت كثيرة، 
واقت�سرت البقية على الألقاب ابتداًء من البطل)هاء( اإلى عدوي، ال�سجان، 
طفلتي المدللة، اأمي، اأبي، ومن الممكن اأن يكون )هاء( هو عبارة عن زيادة 

تحديد للتراتب الجتماعي الذي ي�سعر به بطل الرواية. 
وُيظهر عن�سر الزمكان دور الأ�سطورة فيه اإل اأّنه يتطور بتطور �سخ�سية 
البط���ل ف���ي اأطواره���ا العمرية حيث ب���داأ من �سن �سغيرة حت���ى نهاية عمره، 
وق���د ا�ستعم���ل اأ�سل���وب ال�سترج���اع، ولكن من نقط���ة متو�سط���ة لي�ست بداية 
ول نهاي���ة ب���ل منت�سف يعود من خالله اإلى الوراء ويتق���دم اإلى الأمام وكاأّن 
الزم���ن متزعزع وغي���ر م�ستقر بالن�سبة للبطل، فالزم���ان لي�س فيه ثبات بل 
تن���وع ول يم�س���ي وف���ق �سي���رورة واح���دة ولي����س فيه ت���درج منطق���ي لي�س لأن 
الأ�سط���ورة تندم���ج في���ه فح�س���ب، ب���ل لأن طريق���ة �س���رد البط���ل للق�سة من 
غي���ر ترتي���ب زمني، فبداأت م���ن الحا�سر وع���ادت اإلى الما�سي ث���م تاأرجحت 
بي���ن ما����س وحا�سر وحلم واأ�سطورة، وم���ع اأّن المكان تنّوع اإّل اأّن البطل كان 
ي�سع���ر بال�سي���ق اإل عندم���ا تح���ّرر وتح���ّول اإلى ذئ���ب عندما م�سخت���ه الإلهة 
ع�ست���ار، فالبط���ل لي����س اإن�سان���اً تقليدي���اً ول اجتماعياً بل منع���زًل ومنف�ساًل 
ولي�س جزءاً مّما حوله، اإّنه مقهور اجتماعياً وغير متكيف مع الواقع، وهذا 
م���ا نقل���ه اإل���ى الخي���ال حت���ى ي�ستطيع مواجه���ة الواقع عل���ى طريقت���ه اأي اأّن 
الزم���كان تحّول وان�سهر في محيط���ه، لتتوحد اأحواله مع الأ�سطورة ويبدو 
كّل منهم���ا متح���داً م���ع الآخ���ر ويبحث عن وج���وده، وكانت الرواي���ة ت�سويراً 
للحظ���ات ا�ستثنائية مّرت بحي���اة البطل، فالزمكان ل يكون له ح�سور موؤّثر 
اإّل باندماج���ه بحي���اة ال�سخ�سي���ات في الرواي���ة، فهي التي تك�سبه���ا المرونة 
والعالق���ة متبادل���ة واأحيان���اً تك���ون جدلية من حي���ث التغيير ال���ذي يح�سل 
وفقه���ا، في���رى الق���ارئ المكان وي�سع���ر بالزمن وفق منظ���وره الخا�س الذي 
يفر�س���ه علي���ه منطق الرواي���ة، وهنا ي�سبح الزمكان عن�س���راً حيوياً بتفاعله 
م���ع ال�سخ�سي���ات، وي�سبح الزمكان هو خيال ال�سخ�سية غير المحدود الذي 
يمت���د بالزم���ان والمكان اإل���ى اأفق ودللت بعي���دة ل تحّدها القي���ود الزمنية 
اأو الف�س���اء المكان���ي، فق���د و�ّس���ع م�ساح���ة الت�سكي���ل الزمكان���ي ف���ي الرواية، 
لذل���ك لم ُيح���دد المكان بال�س���م اأي المدينة، والأوق���ات الزمنية التي عا�س 
فيه���ا الأ�سطورة كان���ت فترات منعزلة، و�سرورة التغيير التي طمح لها كانت 
محاولت فردية وفق اأهوائه الخا�سة فح�سب، وعلى الرغم من تمرده على 
واقعه اإل اأّن اآراءه لم تكن �سائبة كّلها، فالمنطق محكوم بخيال البطل وكان 
ي���رى كّل �سيء م���ن منظور العبودية حّتى في الحب، وفي الحب تحديداً لم 
تك���ن نظرت���ه �سائبة بل كانت نظرة حبيبته )طفلت���ه المدللة( هي ال�سواب، 
فق���د ي�سع���ر الإن�س���ان ب���اأّن الحب عبودي���ة عندما ينظ���ر اإليه نظ���رة تقليدية 
وخالي���ة م���ن الم�سوؤولي���ة اأحيان���اً، ومع ذل���ك كان حبه لطفلت���ه المدللة على 
الرغ���م م���ن اخت���الف وجهتيهم���ا هو اأكث���ر �سيء �سائ���ب فعله فقد ح���اول اأن 
يك���ون من�سجم���اً ومتوافقاً عاطفي���اً، وهو دليل عل���ى اأّن اختالفه مع غيره ل 
يعن���ي اأّن���ه عل���ى حق دائم���اً، والحب بينهما اأم���ر ل تراجع عنه ق���وي ثابت لم 

يتزعزع على الرغم من اختالف وجهة النظر بينهما.

نون الوقاية ظاهرة جمالية 
الفتة في اللغة العربية

الزمكان في رواية )هاء وأس��فار عشتار( 
-1-

  كتبت: د. نسرين صالح  كتب: د. سام عمار

  كتب: عبد المجيد إبراهيم قاسم 

���ة   كان ال�سع���ر ف���ي العال���م العرب���ي اأ�سب���ق م���ن الق�سّ
���ه اإل���ى الأطف���ال، ون�س���اأ في ظ���لِّ التعلي���م وتحت  بالتوجُّ
رعايت���ه، ومن اأهم الأ�سماء العربية التي ُعرفت بالكتابة 
لالأطف���ال، واإ�سدار دواوين م�ستقّلة لهم في وقٍت مبكر، 

مبتدئين ب�سعراء م�سر: 
ل�سع���ر  الموؤ�ّس�سي���ن  اأوائ���ل  م���ن  �سوق���ي:  اأحم���د   -
الطفول���ة، وانتهج نهج ال�سعراء في البلدان الم�ستحدثة 
م���ن خالل ه���ذه المنظومات، التي ياأخ���ذ منها الأطفال 
تعبي���ره  بح�س���ب  عقوله���م  ق���در  عل���ى  والأدب  الحكم���ة 
نف�س���ه، وا�سته���ر بحكايات���ه ال�سعري���ة الت���ي كتبه���ا عل���ى 
األ�سن���ة الطي���ر والحي���وان، فترج���م - هو الآخ���ر - اأمثال 
ديوان���ه:  وت�سّم���ن  العربي���ة،  اإل���ى  ال�سعري���ة  لفونتي���ن 
في���ه  دع���ا  ال���ذي   -  ١٨٩٨ الأول���ى  بطبعت���ه  ال�سوقي���ات، 
ال�سع���راء اإل���ى الكتاب���ة للنا�سئ���ة - الكثير م���ن الحكايات 
ال�سعري���ة لالأطفال، وو�سعها في ق�سم خا�س، �سّماه باب 
الحكاي���ات، مم���ا كتب ف���ي ال�سوقي���ات، ق�سي���دة: الثعلب 

والديك، نختار منها: 
ب�رز الثعلب يوم�������������������اً

في ثي���������اب الواعظ�ين��������������ا  
فم�س�������ى ف����ي الأر�س

يهدي وي�سبُّ الماك����رينا  
فاأتى الديك ر�س�����ول

من اإم�ام النا�سك�����������������ينا  
عر�س الأم����������ر علي�����ه

وهو يرج��������و اأن يلين��������������ا  
فاأجاب الديك عذراً

يا اأ�س����������لَّ المهت�������دي��������������نا  
ّ��������������ي بّلغ الثعلب ع��ن�

عن جدودي ال�سالحين�������ا  
اأنهم قالوا؛ وخي�������ر ال�

ق��������ول ق�������ول العارفي�������������نا  
مخطٌئ من ظ�نَّ يوم���اً

اأنَّ للثع����������ل�ب دين�������������������������ا   
ة: ونقراأ في ق�سيدة اأخرى بعنوان: الجدَّ

ة تراأف ب������������ي لي جدَّ
اأحن��������ى عل������ّي من اأب������ي  

اإن غ�سب البيت علّي
��هم لم تغ�س���������������������������ِب  كلُّ  

لت  في العراق لمع ا�سم »معروف الر�سافي« الذي �سكَّ
تجربت���ه اأهّم محطات �سعر الأطفال في بالده، واأ�سدر: 
�س لالأطفال  الأنا�سي���د المدر�سي���ة، عام ١٩٢٣، كم���ا خ�سَّ
ديوان���اً �سعري���اً اآخ���ر بعن���وان: تمائ���م التربي���ة والتعليم، 
حملت ق�سائ���ده واأنا�سيده ومقطوعاته ال�سعرية الكثير 
م���ن الأه���داف التربوّي���ة والتعليمّي���ة والتهذيبّي���ة، ف���ي 

فل�سطي���ن ظه���ر »ا�سكندر الخ���وري« وهو واح���ٌد من اأهّم 
م���ن كتب���وا �سع���ر الأطفال ف���ي الوط���ن العرب���ي، واأ�سدر 

لهم: المثل المنظوم، عام ١٩٣٨. 
ف���ي المغ���رب العربي تبّواأ »عاّلل الفا�س���ي« ريادة �سعر 
الأطفال، وكتب في ثالثينات القرن الع�سرين مجموعة 
بعن���وان: ريا����س الأطف���ال، ث���م وا�س���ل تجربت���ه في هذا 
المج���ال بكتاب���ة حكاي���ات �سعري���ة ماأخ���وذة م���ن الت���راث 
ال�سعب���ي المغرب���ي، اأو مترجمة عن الفرن�سية، يقول في 

اأن�سودة ال�سباح:)٢(
فارق الط���������ير وك�ره

وارتق�������ى فوق منب���������������رْه  
ثم نادى ب�س�������������وت

اأيها النائم: انتب������������������������ْه   
* * * 

يا رفاقي انه�سوا بنا
ب�س�رور وباغتب���������������������اْط  

اإنما الطف�ل ط�������������ائر
ي�سبق الطير في الن�ساْط  

اإنَّ من اأبرز مالمح �سعر الأطفال في تلك المرحلة: 
العتم���اد - ب�س���كل رئي�س - عل���ى الترجمة والقتبا�س 
ة نت���اج الفرن�سي لفونتين، ثم  ع���ن الأدب الغربي، خا�سَّ
العتم���اد عل���ى الحكاي���ات ال�سعبي���ة كم�س���در للن�سو�س 

الموّجهة لالأطفال في مرحلة لحقة.
ارتباط���ه بالتعليم، واقت�س���ار مو�سوعاته على محاور 

تتعّلق بالأخالق والدعوة اإلى القيم الحميدة. 
مخاطب���ة الطف���ل بلغ���ة ل���م تكن قريب���ة م���ن م�ستواه 
الإدراك���ي، وا�ستخ���دام الجمل والمف���ردات ال�سعبة، التي 

لم تراِع قامو�سه اللغوي. 
 وب���رز م���ن العراق »عب���د ال���رزاق عبد الواح���د« الذي 
تجاوزت �سهرته حدود بلده اإلى معظم البلدان العربية، 
اأ�س���در ال�ساع���ر ف���ي ال�سبعينيات مجموعتي���ن لالأطفال 
ن���ت  هم���ا: النه���ر والب�ست���ان، وق�سائ���د لالأطف���ال، ت�سمَّ
ق�سائ���د عذب���ة، م���ن ن�سو�س���ه الجميل���ة: اآه ل���و كان ل���ي 

جناح، ومنها: 
اآه لو كان لي جناْح لتبعثرت في الرياْح
لت�سلقت في الظالْم غي�مة فوقها اأناْم

  تحت بوابة المطْر
    لتعلقت بال�سجْر

    تحت نافورة المطْر
وق�سيدة: يا مرحباً بالماء: 

يا مرح�باً بالم�����������������اْء يجري ب�وادي��������نا
�سلمت يا من جاْء بالحب ي�سقينا   

* * * 
ا�سق العط���ا�س الآْن يا نهرنا الجاري

يبقى لنا الب�س�ت���������اْن ب�ستان اأزه��������اِر  
 ف���ي م�س���ر اأي�س���اً، ظه���رت من���ذ ال�سبعيني���ات تجارب 
كثي���رة مث���ل: )اأحم���د الحوت���ي، اأحم���د �سويل���م، �سمي���ر 
عب���د الباقي، محمد ال�سافعي، واأحم���د زرزور( مما كتب 

الأخير في ق�سيدة بيوت؛ نختار الآتي: 
بيوت هناك بي�وت هن�����������ا 

بي����وت لن���������ا ولمن ح�ولن��������ا
فمنها الكبير ومنها ال�سغيُر

ومنها الغنيُّ ومنها الفقيُر
بيوت على الغ�سن فوق ال�سجُر

واأخرى على الورد اأو في الحف�����ر
تعالوا نغ�ني له�ا ك�لن���������������ا

لنحيا به��������ا وهي تحيا بن����ا 

هوام�س: 
�سع���ر الأطفال ف���ي الوط���ن العربي )درا�س���ة تاريخية 
نقدية( تاأليف: بيان ال�سفدي، من�سورات الهيئة العامة 
ال�سوري���ة للكت���اب، وزارة الثقاف���ة، دم�س���ق، �سورية ٢٠٠٨  ، 

�س ٨٩
ال�سابق، �س /٣٩٩-٤٠١/. 

ال�سابق، �س ٤٣٩.
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قراءات

مجموع���ة لهي���ب الت���وت ه���ي المجموع���ة ال�سعري���ة الخام�س���ة في 
تجرب���ة ال�ساع���ر فرا�س فائق دياب، وهي من من�س���ورات اتحاد الكتاب 
الع���رب، والالف���ت ف���ي تجرب���ة ال�ساع���ر دي���اب هو اإهم���ال النق���د لها، 
عل���ى الرغ���م م���ن امت���الك ال�ساعر ل���كل اأدوات���ه الإبداعي���ة، والالفت 
ف���ي مجموعة لهي���ب التوت التي نتوقف عندها ف���ي مقالنا هذا، اأنها 
تجرب���ة اأخل�س���ت للتراث واإن ارتدت ثوب الحداث���ة من ناحية ال�سكل 
والروؤي���ا، وه���ذا ما يمكن مالحظته من خالل التوقف عند المالمح 

العامة التي تحكم المجموعة:
الق�سيدة العذرية:

وهن���ا يمك���ن اأن ن�سج���ل انتم���اء ق�سي���دة الح���ب عن���د فرا����س فائ���ق 
دي���اب اإل���ى النم���ط الع���ذري ف���ي الق���ول ال�سع���ري رغ���م انتمائه���ا اإلى 
الحداث���ة، فالحبيب���ة تتن���زه ف���ي حدائق الق�سي���دة م���ن دون اأن يعّكر 
�سفوه���ا �سه���وة حم���راء، اأو ج�سد مثق���ل ب�سهواته، اإن���ه نمط حييٌّ في 
التعام���ل م���ع الحبيب���ة، فدوم���اً يح�سر الحتف���اء بحدي���ث الحبيبة، 
ف���ي عينيه���ا  الح���ب  ين���ام  البح���ري، وبطقو�سه���ا حي���ن  وبميالده���ا 
الزاهيتي���ن، وبمظلتها وبيديها، وبكلماتها... اإلخ وهنا يمكن ت�سجيل 
مالحظتي���ن، الأولى: ح�سور جزئيات الج�س���د، اأي العنا�سر اللغوية 
الخ���ام ف���ي ت�سكي���ل ال�سورة الواردة عن���د اأغلب ال�سع���راء في تناولهم 
لمو�س���وع الحب والأنثى الم�ستهاة تخيلياً، لكن ال�ساعر اأعاد �سياغة 
ه���ذه العنا�س���ر بطريق���ة حداثوية لم تتخل عن روؤي���ا عذرية تحتفي 
بالجم���ال ال�سفاف دون محاولة خد�سه بم�سهد جن�سي، واأرى اأن هذه 

الروؤيا ت�سكل نهجاً وطريقة في روؤيا ال�ساعر، يقول:
//..ه���ذه اأنث���اي وح���دي.. �سه���رزادي/ اأحتويه���ا حي���ن اأم�س���ي في 
الرم���ال/ اأتي���ه فيه���ا األ���ف ع���ام/ نام���ي اإذاً/ واأن���ا اأحبك هك���ذا عفوية 
وب���ال تواب���ل/ م���ن دون فتح���ة عنبر ف���ي الث���وب تبك���ي/ اأو نجمة في 
الأذن تحك���ي/ م���ن دون قنديلي���ن �ساءا ف���وق نهدي ف�س���ة/ اأو عتمة 

�سرية/...//
والمالحظ���ة الثاني���ة: ه���ي مائي���ة ال�س���ورة لدي���ه، فقلم���ا تنج���و 
�س���ورة ممي���زة ومبدعة من ه���ذا العن�سر، بل تكاد تك���ون لفظة الماء 
بحقل���ه الدلل���ي العام- وم���ا يندرج تحته من األف���اظ المطر والندى 
وغيرهم���ا- م���ن المف���ردات التي ل تغي���ب عن مخيل���ة ال�ساعر، وهذا 
م���ا يوقعه كثي���راً بعلة تكرار كثير من ال�س���ور، ولكن ح�سور ال�سورة 
المائي���ة ه���و اإين���اع لل�سح���راء المتخيل���ة القابع���ة ف���ي ذات ال�ساع���ر، 
فلي�س���ت ال�سح���راء هن���ا حي���زاً مكانياً جغرافي���اً، واإنما ه���ي ال�سحراء 
عن���د العا�س���ق الع���ذري، والح�س���ري الذي ي�سكن���ه مفه���وم ال�سحراء 
باعتباره منظومة قيم جمالية، اأو روؤى تعبر عن حالة حرمان تقلب 
الخ�س���ب اإلى ت�سّحر، فت�سبح مواجهتها بالماء اأمراً �سرورياً لإعادة 
الت���وازن النف�سي والجمال���ي للذات ال�ساعرة، وبذل���ك فح�سور الماء 
ه���و مواجه���ة لت�سّح���ر الح���ب والحبيب���ة، ممث���اًل بافتقادهم���ا الذي 
يذه���ب جمال الحياة، اأو بمفارقة الأحب���ة عبر الموت الذي ي�سدمنا 
بالفقد الذي لم يكن مرغوباً اأو منتظراً، ومن تلك ال�سور المائية:

// اأنا ل اأريد الماء ل يف�سي اإلى �سحبي القتيلة// �س١٧
// �ساأغادر الينبوع دون الماء

يا �سجن الم�ساء
من ذا يزّف اإلى الغريب بريق ماء// �س١٨

حل التي ت�سفي  ففك���رة التنقل – ف���ي المثال الأخير- كالب���دو الرُّ
غربة على ال�سخ�س والمكان، هي غربة �سحراوية، اأو قيمة من قيم 

ال�سح���راء المالزمة لها والمتبوع���ة بجفاف تثيرها رمالها وهو هنا 
جفاف معنوي ل ب�سري مادي.

ال�سدى الأندل�سي:
بالأنث���ى  ممث���اًل  المفق���ود  فردو�س���ه  ع���ن  يبح���ث  هن���ا  فال�ساع���ر 
الم�سته���اة، الأنثى الحلم، وهن���ا يظهر ولع ال�ساعر بالرمز الأندل�سي 
ب���كل م���ا يحمله من اإرث تاريخي ودللي لي�ستثمره في بناء ق�سيدته 
و�سورت���ه الفني���ة، ويمكن اأن نلحظ ذلك في ق�سي���دة “ اأوتار حّبها” 

التي يح�سر فيها المطر في خم�سة تحولت دللية/ معزوفات:
// اأعزف حّبك تحت المطر الأول: / يا اأّول ما كتب ال�سعراء/ 

 يا اأول ما حلم الأطفال/ واأول ما ر�سم الفنانون على ق�سر الحمراء: 
غزلناً وطواوي�ساً و�سبايا من عاج// �س٥٣

// اأع���زف حب���ك تح���ت المط���ر الثان���ي: ي���ا ولدة روح���ي/ ما حال 
النجمة في قرطبة؟/ كيف ماآذن غبطتها.. اأجرا�س الرمان؟ ياأتيني 

�سوتك من تيه الأمطار/ طفاًل من غيم...//
وقوله:

// وح���دك اآ�ْس// م���دن زاهرة بالما�ْس/ تنتظري���ن �سباح الخيْل/ 
تلتقطين الليلة عنقوداً غرناطّياً لم يدركه ال�سيْل // �س٥٧

ثم يح�سر زرياب، اأندل�س الفقراء، �ساطبة....
وجع الذكريات، ووجع الفقد:

وه���ذا ما تقدمه ق�سي���دة فرا�سات برلين، تل���ك الق�سيدة الطويلة 
الت���ي امت���دت عل���ى م�ساحة خم����س وثالثين �سفحة م���ن المجموعة 
ال�سعرية المدرو�سة، تاأتي مدججة بال�سرد الحافل بوجع الذكريات:

// ه���ال اأف���اق اليا�سمي���ن/ بثقل���ه الغافي عل���ى الطرق���ات/ ن�سوان 
ف���ّر م���ن الفناء اإلى الن�سيد/ باب بعي���د: للباب مقب�س خنجر كم بات 
يطعنن���ا �س���دى/ الباب �سق���ف اليا�سمين/ الباب ج�س���ر الراحلين اإلى 

الأنين/ والداخلين اإلى الحنين..//
كما توؤثث الق�سيدة بتفا�سيل الذكريات:

// ور�سوم طاوو�س الأماني/ كم فاح منها �سرها...// �س١٠
// من �سور بهجتها تطير الأح�سنة // �س١١

// بي���ت بدائ���ي اله���وى/ هو ري�س���ة من روحن���ا/ ترم���ي بيا�سا في 
الكتاب..// �س١١

كذل���ك يح�س���ر خط���اب الأخ ال���دال عل���ى غرب���ة وفق���د والمثق���ل 
بالحنين والوجع:

// تفت���ّر ناف���ذة ال�سدى/ ه���ذا اأخي في الآ�س نام/ ع���اف البنف�سج 
والغمام/...�س١٨/ كم من رغيف اأخ�سر حملت يداه/ كم كاأ�س ملح 
جارح �سربت دماه/ كم مرة يحيا/ وكم مرة اأخرى يموت/ هو وحده 
يم�س���ي اإل���ى حت���ف الق�سي���ده/ ويمّر ح���ول الريح والأطف���ال والمدن 
ال�سعي���ده/ ه���و وح���ده في اآ�سه ف���ي ما�سه/ م���ن ذا ين���ادم روحه خلف 

الليالي المقمره؟// �س٢٠
ول تخف���ى هن���ا براع���ة ال�ساع���ر ف���ي ا�ستثم���ار الطاق���ات الدللي���ة 
للمف���ردة عب���ر توظيفها ف���ي دللت تخ���دم معناه وتبوح ب���ه، وهو ما 
يمك���ن اأن نلحظ���ه ف���ي ا�ستثم���ار دللت لفظ���ة الآ�س وم���ا تخلفه من 

موت واألم.
واأخي���راً ق�سائ���د فرا����س دي���اب ف���ي مجموعت���ه تن���م ع���ن حرفي���ة 
وامت���الك اأدوات الق�سي���دة، وهي تجرب���ة ت�ستحق اللتف���ات والعناية 

اأكثر، تمتلك لغة جديرة بالحتفاء، عبر ق�سائد مبللة بالندى.

رنين التراث في قصيدة الحداثة
»لهيب التوت نموذجًا«

  كتب: هايل محمد الطالب
  كتب: علي عباس 

  كتب: د. رحيم هادي الشمخي

  كتبت: د. سمر عبد الله عمران

اإن ذاك���رة الأم���ة العربية مملوءة بعطاءات الأج���داد المكتوبة في كتب التراث واإبداعات مفرداتها ناب�سة بالتم�ّسك 
بالنتماء للهوية وتفّرد خ�سو�سيتها الثقافية والفكرية والجتماعية وتعانق ما�سيها وحا�سرها فالتم�ّسك بالنتماء 
للهوي���ة ي�س���د �سي���اط الت�سوي�س عن اإرثنا ويرد لثقافتنا ح�سور تاألقها ب���كل تفا�سيلها الإبداعية وي�سح القول هنا اإن 
ل���كل زم���ان ثقاف���ة تميزه ف���ي م�سيرة الع�سور عب���ر اإر�ساء مالمح اإن�سانية له���ا طابعها الخا����س وتناغمها الجتماعي 
والثقاف���ي ف���ي الإط���ار الع���ام.. اإل���ى اأن دخل���ت اأو اأدخلت علين���ا مفاهيم جدي���دة حملت عناوي���ن �سوق الإنت���اج الثقافي 
المعا�س���ر بو�ساط���ة تيارات فكرية ل تمت ب�سلة لواقع مجتمعاتنا وطموحاتها من قريب اأو بعيد تيارات قدمت اإلينا 
م���ن خل���ف البحار والمحيطات ما يطرح جملة من الت�س���اوؤلت وال�ستف�سارات منها اإلى متى �سيظل الحراك الثقافي 
في منطقتنا متاأثراً واأ�سيراً لثقافة ال�سوق..؟ ولماذا تتحّول اأهداف هذه التيارات اإلى �سعي محموم لتقزيم موروثنا 
الثقاف���ي وت�سويه���ه..؟ ولم���اذا ه���ذا المعترك الفترا�س���ي المعنون ب�سراع الح�س���ارات وفي هذا التوقي���ت بالذات..؟ 
وال�س���وؤال المه���م الآن ه���و كي���ف يمك���ن دعم ق���درات الإن�س���ان العربي ليتخط���ى حواج���ز الت�سوي�س والت�سوي���ه..؟ وما 
اآلي���ات ا�ستنها����س قدرات���ه وتحويلها اإلى كتل���ة فاعلة ت�ستطيع مواجه���ة تحدي الختراق الثقاف���ي..؟ في ظل عولمة 
هم على التم�ّسك  الفك���ر وعولم���ة الحي���اة الإن�سانية لذا علينا جميعاً اأن نحّث الخطا لتاأ�سيل ذاك���رة اأبناء الأمة وح�سِّ

بانتمائهم العروبي.
اإزاء ه���ذا الم�سه���د المرك���ب ف���ي عال���م الي���وم اإلى ح���د التعقيد يحار الم���رء عندما يق���ف اأمام هذا الك���م الهائل من 
المتغي���رات العالمي���ة المت�سابك���ة الأه���داف والمتع���ددة المح���اور الت���ي تتدفق من خ���الل و�سائل الت�س���ال و�سبكاتها 
العنكبوتية المحملة بم�سامين معرفية مت�ساربة في اأبعادها والتي باتت اليوم تخترق ثقافات ال�سعوب دون ا�ستئذان 
بو�ساط���ة اعتماده���ا عل���ى اأ�ساليل فكري���ة ل تعترف بالتاري���خ ول بالإرث الح�س���اري وهذا يو�سح المح���اولت لتغيير 
منظوم���ة القي���م الإن�سانية لالأمة العربي���ة وتهمي�س ثقافتها الوطنية وثوابتها الجتماعي���ة لإبعاد اأبناء العروبة عن 
ق�ساياه���م بغي���ة اإخ�ساعهم للقوى الم�سيط���رة على مفاهيم العولمة و�سراع الح�س���ارات بو�ساطة ا�ستبدال العنا�سر 
الثقافي���ة العربي���ة باأخ���رى م�ستحدث���ة لخل���ق مجتم���ع ا�ستهالك���ي ل يع���ي ما يق���دم اإليه من اأف���كار تتاأب���ط ال�سرور.. 
والمتابع لواقع حراك الأمة العربية اليوم يدرك ا�ستهداف موروثها الثقافي والح�ساري فالغرب بوجهيه الأمريكي 

والأوروبي ل يريد لهذه الأمة اأن تعي قدراتها وكينونة ذاتها.

كان ن�س���وء المدر�س���ة ال�سومري���ة )بي���ت الأل���واح- اأي دوب���ا( ف���ي الع���راق نتيج���ة مبا�س���رة لخت���راع طريق���ة الكتابة 
الم�سمارية وتطورها، ذلك الختراع الذي يعد اأبرز ما �ساهمت به بالد �سومر في تقدم الح�سارة، وقد ك�سف عن اأول 
وثائ���ق مكتوب���ة ف���ي مدينة �سومرية ا�سمه���ا )اأوروك(، وتتاألف هذه الوثائق من اأكثر من األ���ف لوح �سغير من الطين 
المنقو����س بالكتاب���ة ال�سوري���ة، اأكثرها يحتوي على اأج���زاء مذكرات اقت�سادية واإدارية، ولك���ن وجدت من بينها جملة 
األ���واح تح���وي جداول بكلمات دّون���ت لغر�س الدر�س والتمرين، وهذا ما ي�سير اإلى اأن بع�س الكتبة في زمن موغل في 

القدم حوالي ٣٠٠٠ق.م كانوا يفكرون بعقلية التعليم والتدري�س وطرقها.
وفي مدينة )�سروباك( ال�سومرية )موطن نوح ال�سومري في الأ�ساطير( وجد في التقنيات التي اأجريت بين عامي 
١٩٠٢- ١٩٠٣ على عدد كبير من الألواح التي كان يدر�س فيها تالميذ المدار�س، ويرجع تاريخها اإلى ٢٥٠٠ق.�س على 
وجه التقريب، ومهما كان الأمر فاإن الن�سف الأخير من الألف الثالث ق.م، هو الوقت الذي بلغ فيه نظام )المدر�سة 
ال�سومرية( طور الن�سج والزدهار، فقد ك�سف في التقنيات عن ع�سرات الآلف من الألواح الطينية من ذلك العهد، 

ولي�س هناك اأدنى �سك في اأن مئات األوف اأخرى لتزال مدفونة في باطن الأر�س تنتظر المنقبين في الم�ستقبل.
وق���د اأ�س���ارت الدرا�س���ات الأثري���ة اإلى اأن بالد �سوم���ر عّلمت الب�سري���ة اأبجدية الح���رف ال�سومري فانت�س���رت العلوم 
ال�سومري���ة ف���ي كل اأنح���اء العالم قبل ٧ اآلف قب���ل الميالد في كتابة ال�سعر، وكانت ال�ساع���رة ال�سومرية )اأوركاجينا( 
اأول م���ن نظم���ت ال�سع���ر العمودي في ب���الد وادي الرافدين، اإ�سافة اإلى كتابة ف�سول التاري���خ ال�سومري، وكان للعلوم 
ف���ي الريا�سي���ات والط���ب والفل�سف���ة مدار�س خا�سة، وم���ن اأ�سهرها مدر�س���ة )اأوروك(، اإ�سافة اإلى الألع���اب الريا�سية 
)الزورخان���ة( فانت�س���رت مب���ادئ �سوم���ر ف���ي التربية والتعلي���م والفن، وخ�س����س لالأ�ساتذة دور ي�سكن���ون فيها لغر�س 
الحفاظ على راحتهم، وكانت تزور �سومر بعثات من الحوا�سر المجاورة لنتهال العلم والمعرفة، واإلى جانب �سومر 

نه�ست )اأور( بمعالمها الح�سارية في وادي الرافدين.

التراث همسات إبداع تستنهض الهمم 
لمواجهة أخطار الحاضر والمستقبل

المدرسة السومرية

ف���ي كلِّ يوم يم���رُّ ُتْطعُن الأم���ُة في عروبتها، وُيجح���ُد َف�سُلها 
عل���ى اأم���م الأر�س و�سعوبها.. في كلِّ يوٍم يم���رُّ تتَّ�سُع الجراح في 
ج�سده���ا.. ت�ست�س���رخ ول من مجي���ٍب، لإنقاِذ قد����ِس الأقدا�س.. 

زهرِة المدائن..
تل���ك ه���ي حاُل اأم���ٍة اأثخنتها الج���راح.. فُي�ْسقطه���ا في حروِف 
اإبداع���ه؛ ال�ساع���ر اأ�سع���د حبي���ب يو�س���ف ف���ي ق�سيدت���ِه /�س���رف 
الحياة/ راثياً حالها، م�سوراً ما تنطوي عليه من �سمائل عربيٍة 

َقلَّ نظيُرها بين اأمم الأر�س.
يق���ول ال�ساع���ر� اأ�سع���د حبي���ب يو�س���ف ف���ي ق�سيدت���ه /�س���رف 

الحياة/:
َك الأبناُء َعقَّ الزماُن وبرَّ

هيهات تجحُد ف�سلَك العلياُء   

َم اأهلها تق�سي المروءُة اأن نكرِّ
ومن المروءِة ُنجدٌة ووفاء   

ما للعروبة والخطوِب فاإننا
ه الأرزاُء �َسعٌب تكاد تهدُّ   

في كلِّ يوٍم ماأتٌم وَمناحٌة
وبكلِّ بارحٍة اأ�سى وُبكاُء   

وي���رى ال�ساع���ر اأّن وطنُه اأدمت���ُه الج���راح واأن القد�س حا�سرَة 
الآف���اق  �س���ّذاذ  م���ن  لإنقاذه���ا  الأم���ة  اأبن���اء  ت�ست�س���رخ  ال�س���الِم 

ال�سهاينة... اإرهابيِّي الع�سر.. حيث يقول:
وطٌن كقلبي، فيه األُف جراحٍة

وعليه كال�سيف الخ�سيِب دماُء   
الُقد�ُس حا�سرُة ال�سالِم على اللَّظى

فالحرُب �ساريٌة بها رعناُء   

ت�ست�سرُخ الإن�ساَن في اأعماِقها
فتغيُب في اأعماقِه الأ�سداُء   

َدْت القد�س حا�سرُة الم�سيِح تهوَّ
د المعراج والإ�سراُء وَتهوَّ   

عبَث الُغزاُة باأمِنها و�سالِمها
و�سطت على حرماِتها الغوغاُء   

فاإلَم نرتقُب الجالَء وتنجلي
ّراُء عنَّا الهموُم وُتك�سُف ال�سّ   

وينظ���ر ال�ساعر اأ�سعد حبيب يو�سف اإل���ى العروبة فيرى فيها 
ث���ورًة و�سه���ادًة، كما يرى فيها ب�سالًة في مواجهة العدو، ومحبًة 

ووفاًء مع ال�سديق.. وذلك في قوله:
اإّن العروبَة ثورٌة و�سهادٌة

والخالدون بها هُم ال�سهداُء   
هي في الكفاح مع العدو ب�سالٌة

ديق محّبٌة ووفاُء ومع ال�سّ   
هي دعوٌة �سمحاُء ل ع�سبيٌة

فيها، ول حقٌد ول بغ�ساُء   
هي نخوُة الأحراِر ل فوقيٌَّة

لٌَف ول ا�ستعالُء فيها، ول �سَ   
هي ِفْطرُة الإن�ساِن ل وثنيٌة

فيها، ول ُكفٌر ول غلواُء   
�سرُف الحياِة �سمائٌل عربيٌة

حى غّراُء كال�سم�س في َراأِد ال�سُّ   

»شرف الحياة« والشاعر أسعد حبيب يوسف
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َه���ا  َيُق�سَّ َفَح���اٌت  �سَ ِديِق���ي  �سَ َي���ا  ِلْلَم���ْوت 
العابرون! 

اْلَمْوت َغْفَوة َذاُت َنْبَرٍة �َسْتِويَّة َل تْملك َخَياراً 
اأَْو اْحِتَماًل.. 

ِلْلَم���ْوت ُفُن���ون َوَف���ّن رق���وده َكان اأَْعم���ق ِم���ْن 
ُعوِر َواأَْبَعُد َعْن اْلَحِقيَقِة ِبِمْقَداٍر َمْجُهول!  ال�سُّ

���ة  َباِحيَّ �سَ ���ة  َتِحيَّ اإْلَق���اِء  ِم���ْن  �ْس���َرع  اأَ اْلَم���ْوت 
َباِرَدة..

���ف لي���اًل الُمن�سف���ة  اَع���ة الثَّاِمَن���ة َوالنِّ�سْ ال�سَّ
َفْين...  لأحداٍث ق�سمتني اإَلى ِن�سْ

اأجل����ُس َعلَ���ى اْلأَِريَك���ة برفقة دفت���ٍر، اأتح�س�س 
َفَحاِت���ه ِبِريَبة َتْجَعْلِني َل اأَُكفُّ َعْن التَّْحِديق  �سَ

ِبه
َهة بركاٍن َوُيْنِذر ب�سيء   القلُب َي�ْسُك���ُن ِفي ُفوَّ

اآَمل اأَلَّ َيُكوَن دلياًل اإَلى مكروٍه َما... 
يرّن هاِتِفي.... فاأ�سحو ِمن �سرودي 

ْوت َواِحد َكِئيٌب َيِزّف اْلَخَبر...  �سَ
���ِذي ُكْن���ت اأْنَتَظ���ر ُوُقوع���ه ُدوَن اأَْن اأَْعلَ���َم َما  الَّ

ُهَو.. 
ْمت َعلَى ُروِحي...  َخيَّم ال�سَّ

)�ساأح�سر َعلَى اْلَفْوِر (..
ْمِت َوَيا ِلُط���ول َمَداه ، تكات  �سري���ٌط ِمْن ال�سَّ
ْذِن���ّي تتراق����س ِلإِْتَم���ام حف���ٍل  اَع���ة َداِخ���ل اأُ ال�سَّ

َجَناِئِزّي َقِريب
َتْخُل���و  َكاَن���ت ِعظاِم���ي ترتج���ف ومالمح���ي 
ِمْنَه���ا اْلَحَي���اة اأَْم�َسَك���ت بتالبيبي بعج���ٍز ُمْطلَق 

ْجن..  د ال�سِّ ورحت اأْق�سِ

ع اأب���داً اأَْن َيُك���وَن َهَذا اْلَخَب���ر �سادقاً  َل���م اأََتَوقَّ
ُرْح���ت اأَْنِف���ي اْلَحِقيَق���ة بدم���وٍع �ساخن���ة اأَْذاأََب���ت 

ُروِحي 
ع نظرياٍت َكاَن���ْت ُتْكَتُب َعلَى َمَراَيا �َسّياَرة  ِب�سْ

اْلأُْجَرة َوَتُقوُل :
ُيْتِق���ن  اأَْن  ُيْمِك���ُن  َوَل  قواع���د  ِلْلَم���ْوِت  )اإنَّ 

َمَقاِدير اإْعَداُده ب�سٌر اعترته اْلَحَياة ُم�سبقاً(
ُجل اْلَحِديِدّي  دائماً َما ُكنت اأْلَقبُّ َنْف�ِسي ِبالرَّ
َت���ى ليط���ول  اأَ اْلآن  ���ه  َلِكنَّ اْلَم���ْوت  اأَم���ام حكاي���ا 

َوِحيَدي َفاأَْين اأََنا؟

���ي �سخ�ساً  ���ر َجَعل ِمنِّ ُهُروُب���ه النجم���ي اْلُمَبكِّ
ْوت  ���ر �س���يء �ِس���َوى �سَ ه�س���اً َل َيْق���َوى َعلَ���ى َتَذكُّ

ُجَل:.  َذاَك الرَّ
َبَعِني َيا َعّم... اتَّ

لَت..  َدى َخِفّي َو�سَ ِبُخُطوات ُمثقلة َذات �سَ
ُجثَّة هام���دٌة َعلَى �َسِريٍر ِفي َمَكان َباِرد يخيم 
َعلَْيَه���ا غط���اء اأَْبَي����س َكان يف�سلني َع���ن َهاِوَية 
ِحَب���اٍل  َعلَ���ى  تاأرجحن���ي  ُن���ون  َوالظُّ اْلُجُن���ون، 

التَّْكِذيب َوالنَّْفي..
ْكَثر  اأَُح���اِول اْلَم�ْسي ببطء َعلَِّن���ي اأْك�ِسب وقتاً اأَ

ُيْمِكَنِني ِمْن اْلَعْي�ِس ِباَل اأََلٍم اأَْو..... اْلَعْك�ُس 
ِرير وبحركٍة  َمْت َحتَّى َلَم�َست َيَداي ال�سَّ َتَقدَّ

َواِحَدة ِتْلقاِئيٌَّة ُك�سف اْلِغَطاء...
َل َلْي�َس َوِحيدي... َل َل 

ِب�َسْوت اأج�ٍسّ َقِريب َيُقول. 
َم َعلَ���ى النتح���ار  ْن ُيَق���دِّ _ َلَق���د اأََراَد َقْب���َل اأَ

�َسَماع َلْحن... 
_ َوَهل لبيتم َما اأََراَد 

بنبرٍة �َسْتِويَّة َباِردة : 
_ل.... َلْم َنْفَعْل! 

َغْف���َوة  ِم���ن  ُع���دُت  الحقيق���ة  َيْنِف���ي  ب�س���وٍت 
تَها َيْوَمان  ُمدَّ

َه���ات اإَل���ى حل���ٍم ُمْزِع���ج  رَّ ِدي���ر التُّ اأَُح���اِول َت�سْ
ت ِمْنه  َتَخلَّ�سْ

ْغَرُق  اِك���َرة اأََبت التَّْكِذي���ب َوَجَعْلتِني اأَ َلِك���ن الذَّ
ِف���ي ُجْملَ���ِة ِم���ْن العتاب���ات ِلَنْف�ِس���ي ولوحي���دي 

اأي�ساً..
ْجن َنْف�سه الَِّذي  َقْبل اْلَحاِدَثة ِب�َسْهٍر َوِفي ال�سِّ

ِديِقه!  َزج َنْف�سه فيه وِبُتْهَمة ُقِتل �سَ
���ه �َسَيْكُف���ر َع���ْن َذْنِبِه َبْع���َد َوَفاِة  َكان يعدن���ي اأَنَّ
َواِلَدَت���ه ِب���اأَن َي�ْسُل���ْك َطِريَق اْلَخْي���ِر ويبتعد َعْن 

ُ َوَرْوٍح اأُّمِه َعْنُه.. َى اهللَّ ُكلِّ َما َيُحوُل ُدوَن َر�سِ
���ُه ُنِق����سَ اْلَعْهد َوَها ُه���َو اْلآَن َقَت���َل َنْف�َسُه  َلِكنَّ

ُنوِب..  َوَتَربَّع َعلَى َجِزيَرٍة ِمْن الذُّ

ت َعلَ���ى نغماته الجنائزية  اْلَوْق���ع الَِّذي َنَه�سْ
َكاَنت َمَرا�ِسم دِفن »وحيدي«. 

اِم ِفي �َسْهِر ِدي�َسْمِبر عادًة َما َتُكوُن �َسِبيَهٌة  اْلأَيَّ
بحفلة وداٍع اأَِخيَرة ِلُكّل هزائمنا وانت�ساراتنا.. 

اأفراحنا و انك�ساراتنا...
َنِة ِبُطول َلَياِليَها ومر�سٌم  اِم ال�سَّ ِنَهاَيٌة ِلُكّل اأَيَّ

َنِة.. َجِديد لالأحالم الَِّتي �سن�سنعها َهِذِه ال�سَّ
���دار ُحكم  ���ا ِبالنِّ�ْسَب���ِة ِل���ي فلَ���ْم اأَ�ْسَتِط���ْع اإِ�سْ اأَمَّ
ْهِر  َنا َعلَْيِه اْلآَن ِفي َهَذا ال�سَّ دقيق ُياَلِم����س َما اأَ

، اأَْو َهَذا...... اْلَيْوم 
ُرْح���ت اأَْعَقد َمع َنْف�ِس���ي اجتماعاً مغلقاً َو�َسط 
َواَيات ِف���ي َراأْ�ِسي َواْنِع���َدام التَّواُزن ِفي  ���ة الرِّ ُلجَّ

َج�َسِدي 
َه���ل ي���ا ُت���رى َكان ِدي�َسْمِب���ر ِنَهاَي���ة ِلَحَياة َمْن 
َو�َسَعُت ِفيِه ُكلَّ اآَماِلي اإَلى اأَْن اأََراُه اِلْبن اْلأَْمَثل 

وُخذلت ِبَمْوِته! 
َهِزي���ل  َباِئ����س  رج���ل  ���ة  ِلِق�سَّ بداي���ًة  َكاَن  اأَْم 
ْين منتظراً  اْلَج�َس���د ُمقي���د ِباْلأََلم مف���رود اْلَكفَّ

َمْوِتِه َعلَى اأََحرَّ ِمَن الَجْمِر! 
 

�ْسِره ُثمَّ  ن اأ�سرخ واأهّز اْلَعاِل���م ِباأَ عاِرَم���ة ِف���ي اأَ
اأْرُقْد ِب�َساَلم اإَِلى ِجَواِر فقيدي..

ُجون  اأ�ْسَت���اق لرائحت���ك الَِّتي احت�سنته���ا ال�سُّ
ِلَت���اَلُزم  ِف���ي ُمَعاَنَقِتَه���ا  ���ًة  ِل���ي ح�سَّ َيُك���ن  َوَل���ْم 

َج�َسِدي 
ُجُل  ِذي���ن َعاَهْدتهم �سابقاً اأنَِّني الرَّ ُبني ُكّل الَّ
ِ َوَقَدِرِه  اِء اهللَّ اْلَقِويُّ و ُذو اْلإِيَماِن اْلُمْطلَِق ِبَق�سَ
َقْد اأََت���ْوا لي�ساندوا �َسْعف َج�َسِدي وترّهل َقْلِبي 

َوَمْوت ُقْدَرِتي 
اْنَه����س وعانقن���ي اأَ�ْسِمْعِن���ي تذم���رك اْلُمْعَتاد 
ِمْن ُكلِّ ما ُهو َحْولك اأَِعُدك اأنَِّني َلن اأقاطعك..
ْنُظُر  عه���داً َعِلّي �ساأ�سمعك حوًل كام���اًل َواأََنا اأَ

اإَلْيك ِبِوَلء و�سغف ِلْلَمِزيد ِمْن اْلَحِديِث 
و�ستعلو ممرات اْلَمِديَنة �سحكاتي... اأزقتها 
َجَداِولَه���ا  اإَل���ى  ���وًل  ُو�سُ وحقوله���ا  واأ�سواره���ا 
َواأَْق�َس���ى �سواحيه���ا ُم���ُروراَ ِباْلأَْل���َوان َوالَقْه���َوة 

َوَقاِرِئة الفنجان..
َوَيْعُل���و تذم���رك ِم���ْن اْلَحَياِة معاب���ر المدينة 

باأكملها... 
 

ُكون وتنخف�س َوِتيَرة اْلَحَياة اأَمام  يخي���م ال�سُّ
َرة اْلَمْوت. َح�سَ

تتعان���ق الكف���وف اْلَب���اِرَدة معلن���ة الَب���ْدَء ِف���ي 
ْفن.... َمَرا�ِسم الدَّ

 
يتبع.....

                   
نادي ال�شباب الثقافي ال�شوري � فرع 

ال�شويداء

اأبعدتْه بكّل ما اأوتيْت من األٍم عن ج�سدها الّرقيِق، هام�سة:
ابعْد اإبراهيم اأرجوك..

تجاه���ل ا�ستغاثتها الم�سائّية التي حفرْت قلبه بالأ�سى منذ 
�سهوٍر م�سْت... 

اأغم�س���ْت عينيه���ا للحظ���ات... حاول���ْت اأن تتنا�س���ى �سي���اط 
قه���ٍر اأدمْت ج�سدها، قفزْت اإلى روحه���ا تعّرجات في الّذاكرة، 

وم�سْت ثّم ا�ستّدْت... اأح�ّسْت بالختناق..
�سّم���ْت رائح���ة �سهوانّي���ة نتن���ة، وتراق�س اأمامه���ا خراب قّن 
ف���وق ال�ّسط���وح، وري����س دج���اٍج يتطاي���ر، والتم���اع ن�س���ٍل ي���كاد 
يحف���ر خا�سرته���ا، وي���د ت�سغ���ط كالّزن���اد بق���ّوة عل���ى فمه���ا، 

وج�سد كالّثعبان قوّي الع�سالت يبتلع براءتها.
ت���رى بو�س���وٍح قرطه���ا الّذهب���ّي المتناغ���م مع عق���ٍد ثميٍن 
ورثت���ه ع���ن اأّمه���ا، وغط���اء راأ�ٍس ينزاح ع���ن �سعٍر اأ�سع���َث زادتْه 
فو�س���ى الّزم���ان عبث���اً وب���الدًة، �سمع���ْت �سح���كات ال�ّسيط���ان 

تتعالى..
انزلَق���ْت يده تعانقها باإ�سراٍر، تجذبه���ا لتلتحم في جدران 

اأوردته... 
وبحرك���ٍة ل �سعورّيٍة نف�سْتُه عنه���ا.. لقد م�ّسها الّرعب فما 

عادْت ُتطيق:
قم يا اإبراهيم اأرجوك قالت له: اأبو�س يديك قم... الّثعبان 

يا اإبراهيم يجثم بيننا.. اأريد قتله حتى اأكون لك.
انت���زع نف�س���ه وتركه���ا كام���راأة خ�سبّي���ة المالم���ح، ُمنتزع���ة 

الّروح، تحاور نف�سها.
اأّيام���اً كان يح�سبه���ا الأحل���ى  جل����س عل���ى ال�ّسرف���ة ي�سك���و 
والأجم���ل حين اكتمل حلمه، ولّم �سمله م���ع حبيبٍة ا�سترّقْتُه 
منذ يفاعته... ابنة عّمه زينب.. القمرة.. كما كان يكّني عنها 

اخت�ساراً..
لم يح�سْب ح�ساباً لوجع اأّياٍم اختباأْت خلف الأماني.

لم يعرف اأن رجولته المّتقدة �سُتقَتل على مذبحها، ما عاد 
يفهمها، ا�ستبدلْتها الّليالي بظلٍّ اأ�سفَر لمراأٍة �ساحبٍة، تذبل، 
تهذي، تموت ببطٍء، تتمّلكها قّوة �سيطانّية تدفعه عنها كّلما 
اقت���رب اإليها، ثائر ال�ّسوق، لتع���ود وتبكي بين اأح�سانه، تقّبل 
يديه بحناٍن عجيٍب ُيذيب ما تبّقى من خافقه اإ�سفاقاً عليها، 

وعلى ذاته.
قال���ْت ل���ه: اإبراهيم... ا�سمعن���ي... يجب اأن نفت���رق، اأعرف 
اأّن���ي اأقتل���ك، واأقتل نف�سي قبل���ك، اأعرف اأّنك تلعنن���ي، واأّنني 
اأدمي���ُت قلب���ك الكبير اأكثر مّما يحتم���ل، لقد قهرُت رجولتك 
ال�سهّي���ة ي���ا حبيب���ي اأع���رف، ولك���ن ليت الأم���ر بي���دي لفعلُت 

واأ�سعْدُتك..
ارح���ْل ي���ا اإبراهي���م ع���ن حيات���ي ب�س���الٍم... وع�ْس م���ع امراأٍة 
تق���ّدم ل���ك ع���ن طيب خاطٍر ما عج���زُت عنه، يج���ب اأن تنتهي 
هذه الماأ�ساة، باأ�سرع وقٍت، هّيا يا اإبراهيم... لنفترق من غير 

وداٍع، اأعدك باأّني �سوف اأكون لك، مهما امتّد بي العمر... 
كان���ت  حقيب���ٍة  ف���ي  الب�سيط���ة  اأ�سياءه���ا  تلمل���ُم  ا�ست���دارْت 

عًة فوق خزانة الثياب. متو�سّ
ت�سّب���ث به���ا من جديد ٍ، زرع فيها لهيب اأ�ساطير ع�سقه الاّل 

محدود.
كان���ت كتمث���اٍل جلي���دّي ت���ذوب عيناه عل���ى �سفح���ٍة بي�ساَء، 
ترتج���ف ب���رداً، وجعاً، حطام���اً، زواًل لمعالم وج���ٍه يتال�سى.. 
األجم���ه اإ�سرارها عن المحاولة، قّبلْت���ه، روْت له ق�سائَد حّب 
وه���و بي���ن ذراعيه���ا، ل���م ت�ستط���ع الإفالت م���ن �س���دره، �سيء 
م���ا كان يناديه���ا اإلي���ه، �سرخْت م���ن اأعماقها: األ���ف اأحّبك... 
�سامحني واّتجهْت نحو الباب، مك�سورة الّجناح اإلى دار اأهلها.
عانق���ْت اأثي���ر اأّمه���ا الّراحلة عند الب���اب... �سمعته���ا تقول: 
هّون���ي علي���ك ي���ا ابنت���ي... اأنا وح���دي اأع���رف �س���ّرك.. تعالي 

اعقة. لح�سني.. جاء وقع الخبر على اأبيها كال�سّ
ان�سح���ب اإبراهيم لّما راأى نظ���رات العتب على عينّي عّمه.. 
كاأن���ه يق���ول اأهك���ذا الأمانة يا ول���دي؟ لقد و�سع���ُت جوهرتي 
بي���ن يدي���ك فل���م ت�سْنه���ا. تدارك���ْت زين���ب الأم���ر، قال���ْت له: 
اأب���ي... كّل �س���يء ق�سمة ون�سيب... �سّج���ت القرية... بعد اأن 
اأف�س���ى الأب �سّره لبع�س رفاقه ف���ي المقهى، وانتثرْت �سظايا 

الفراق لتذهل اأم�سيات اأهل البلد.

اأغلق���ْت زينب الباب دونها، ا�ست�سلَمْت لنتحاٍر ياأكل بقاياها 
بفّكي���ه الغليظي���ن، خالطه���ا �سم���ت اأوج���ع م���ن ال���كالم يّب�س 
�سفتيه���ا، وذه���ول ي���زداد ان�سالخ���اً ع���ن الواق���ع، ونح���ول ه���ّد 
خطواته���ا، حّوله���ا لهي���كٍل عظم���ّي ي�ستره بع�س جل���ٍد.. وفي 
ليل���ٍة مقم���رٍة... جل�ست العّم���ات والخالت في �سح���ن الّدار، 
كانت ترقبهّن من خلف الّنافذة، واأ�سوات متباينة بين الّرقة 

وال�سّدة والغلظة، تتوّجه اإلى الأب الخائر حيرًة واإنهاكاً:
ابنت���ك مم�سو�سة يا ح���اّج... ابنتك معموٌل لها عمٌل، فّرقها 
ع���ن زوجه���ا، وحبيبها، وابن عّمها... لزم تف���ّك ال�ّسحر عنها 
لزم ي���ا ح���اّج، خذه���ا لل�سيخ نعي���م... عنده ال���ّدواء.. هّز الأب 
ائع عنه يحّط برفٍق بين  راأ�سه موافقاً، وكاأّنه وجد الحّل ال�سّ
يدي���ه، ونام هادئاً وقد بّيت العزم عل���ى ا�سطحابها باكراً اإلى 
حي���ث ق�س���د. بات���ْت �سويعاتها في ب���رزٍخ مجه���وٍل بين الموت 
والحي���اة، بي���ن الّليل والنه���ار، بين العقل والجن���ون، ل قدرة 
له���ا عل���ى تج�سي���د الّلحظ���ة، وارت���داد ظالله���ا، اأ�سفق���ْت على 
الة،  اأبيه���ا عندم���ا ق�س���د غرفتها... بع���د اأن اأّدى �سعائ���ر ال�سّ
لمحْت���ه رافع���اً كّفي���ه اإل���ى ال�ّسماء: ي���اااا رب زينب ي���ااا رب... 

توّلها بعونك ياااااا رب..
كاآل���ٍة �سّم���اَء ارت���َدْت مالب�سها فاق���دة الإح�سا����س... تبتغي 
ال�ّسابع���ة..  �سفل���ّي يجذبه���ا لالأر����س  م���ن عال���ٍم  الخال����س 
تبتغ���ي معج���زة تنت�سله���ا، نقراُت عّمته���ا الكبرى عل���ى الباب 
جعل���ْت الأب يه���رول م�سرعاً لفتحه. ت�ساعدا مع���اً على اإ�سناد 
ج�س���د زينب، حيث نب����س قلبها يخترق ذراعيه���ا لينتقل اإلى 
دم الأب والعّم���ة، وق���د اأ�سابتهم���ا ارتجاف���ات تج�ّس���دْت اأكث���ر 
حي���ن ا�ستمع���ا اإلى عب���ارات ال�سيخ وه���و ي�ستحّث ن���ار الموقد 
النحا�س���ّي ا�ستع���اًل، وق���د ارتفع���ت الأبخرة ك�ُسُح���ٍب مهلو�سة 
ف���وق الروؤو����س حي���ن ق���ال: ح���رام عليك���م... الآن جئت���م بها، 
البنت تموت.. قبيلة من العفاريت ت�سكنها.. عالجها �سعٌب، 
يتطّل���ب الوق���ت، والجهد والمال، العّم���ة باإذعاٍن تاّم وخ�سوع 

�سارعْت تلهث بحروف متقّطعة:
لك���م ما �سئتم ي���ا اأ�سيادن���ا.. ولأّن القرية بعي���دٌة وا�ستهلكْت 
�سط���راً م���ن الّنهار، كان���ت الّجل�سة مكّثفة، قوي���ة، و�ساعقة.. 
الج���اّلد  اإل���ى  الجن���اح،  زين���ب كع�سف���ورة مهي�س���ة  تقّدم���ْت 
الم�ستت���ر خل���ف العباءة، يتل���و �سعوذاته، حتى �س���ارْت مغّيبة، 
ول���م ت�ستف���ق اإّل على �سّب الماء ف���وق وجهها، كانت مربوطة 
الأطراف، ج�سدها الّنحيل ُمثَقٌل بجروٍح تنّز من ع�سا جّبارة 
كان���ْت تنه���ال علي���ه بال رحم���ٍة كي تط���رد الج���اّن. تفّطر كبد 
مرافَقيه���ا األماً عليها، على تعذيبها وهي م�سّجاة، كاأّن اأوجاع 
قلبه���ا غّط���ت على ق���روح ج�سده���ا فما ع���ادت ت�سع���ر، و�سلوا 
ب���اب ال���ّدار... جم���وٌع م���ن الأق���ارب كان���ت تنتظ���ر عودته���م، 
اإ�سفاق���اً وف�سوًل لحْبك حكاي���ات جديدة يت�سامرون بها عند 
الع�سّيات على م�ساطب بيوتهم، لمحته بينهم، �سّمْت رائحته 
الّنتنة، تطاير ري�س الّدجاج، تلّوى ثعبان القّن اأمام ناظرها، 
والتم���ع ن�س���ل ال�ّسكي���ن ق���رب خا�سرته���ا، لب�سته���ا روح جنّيٍة 
خارق���ة القوى، اأفلتْت يديه���ا كالّريح نحوه، اأم�سكْت بزجاجٍة 
مركون���ٍة عل���ى حو����س ورٍد، ك�سرته���ا، �سّوبته���ا نح���و رقبت���ه 
كالمل�س���وع �سارخًة: اخرج من بيتن���ا يا كلب... �سوف اأقتلك، 
وراح���ت تم���ّزق فيه م���ا تطوله يداها ب���ال توّق���ٍف... �سحبتها 
الّن�س���وة بعيداً ب�سعوبٍة ل�سّدة مقاومتها وهّن يولوْلن، �سرب 
الّرج���ال اأكّفه���م ببع�سه���ا وهم يقول���ون: ل حول ول ق���ّوة اإّل 
باهلل... ُجّنت المراأة.. اأ�سعفوه للم�سفى... �سيموت الّرجل... 
هّي���ا ب�سرع���ة.. التَفت���ْت اإل���ى الم���راأة الت���ي كان���ت تجذبه���ا... 
ت�سربه���ا... تعانقه���ا.. ث���ّم تلعنها وهي تقول: لم���اذا يا اأختي 
قتْل���ِت زوجي..؟ لماذا؟ لمحْت بذع���ٍر ثوبها الأ�سود، و�سعرها 
الأ�سع���ث البلي���د ين���زاح عن���ه الغط���اء، ب���ان قرطه���ا وعقدها، 
�سمعْت فيها خوار البقر و�سّمْت رائحته، دفعتها عنها بجنون 
قائل���ة: ابتعدي عني اأنت ل�س���ِت اأختي اأيتها الحمقاء، ابتعدي 
عن���ي، وارتطمْت بالجدار متوّجه���ة نحو عتبة البيت، و�سوت 
ثور جريح يتخّبط بدمه م�ستنجداً تغلق عنه ال�ستار.. فتحْت 
الب���اب م�سّرع���اً تن���ادي اأتيتك ي���ا اإبراهيم... قتْل���ُت الّثعبان يا 

اإبراهيم... الآن... اأنا لك يا اإبراهيم.

ليٌل ووعٌدذهول



شعر

7 األحد2022/10/2م-  العدد:    »1789« 

6 ربيع األول1444هـ

شعر

 كتب: أ. إياد مـرشد كتبت: هند حرب

اأم���ي اخت���ارْت ل���ي ا�سم���ي تيمن���اً بال�سي���دة مريَم 
العذراء. 

اأتمنى اأن  ابنت���ي،  ي���ا  ا�سم���ِه ن�سي���ٌب  “ل���كلٍّ م���ن 
والح���ظ كن�سي���ِب  الطه���ارة  م���ن  يك���ون ن�سيب���ِك 

ال�سيدة العذراء.. “
اأم���ي ف���ي ال���درِك الأ�سف���ِل م���ن  ابنت���ِك الآن ي���ا 

الطهارة والحظ.
، ك�سرْت �سمتي بعد  عل���ى طرف المقعِد الخ�سبيِّ

وقٍت فرا�سٌة تعبُث بجناحيها،
ت�ستطيعي���ن  الفرا�س���ة،  اأّيته���ا  ح���رٌة  اأن���ِت  “ك���م 

ال�سبَر في �سرنقتِك.
�سال���ون  اإل���ى  اأعادتن���ي  تل���ك  الأجنح���ِة  رفرف���ُة 

منزلنا، قبل خم�س �سنوات. 
طفل���ٌة ف���ي الخام�س���ِة ع�سرة م���ن عمره���ا اأجل�ُس 
بجانب اأمي مطاأطاأة الراأ�ِس، ب�سفيرتين ناعمتين 
طويلتي���ن لم اأكن على عل���ٍم بعد بما ينتظرني من 
اأي���اٍم �س���وداء، اأ�ّست���رُق النظ���َر فاأج���ُد اأمام���ي رج���اًل 
عري����سَ الكتفي���ن، كّث ال�ساربي���ن، قا�سي المالمح 
ي�س���دُح �سوُت �سحكت���ِه فيكاد يثقُب غ�س���اء الطبِل 

في اأذنّي. 
كن���ُت قد جهزُت حقيبتي وكتبي المدر�سّية لليوِم 
التال���ي لكن ذلك الي���وم لم ي���اأِت، ا�ستبدلُت حقيبة 

المدر�سة بحقيبٍة اأكبر، فيها اأغرا�ٌس اأكثر.
عل���ى الرغ���ِم من اأنن���ي فتاٌة مجدة ف���ي المدر�سة 
اعت���ادْت معلم���ة الريا�سي���ات اأْن ت�سفن���ي بالذكّي���ة 
كم���ان،  عازف���ة  اأ�سب���َح  اأن  اأردُت  اأنن���ي  اإل  ج���داً، 
اأكاَن ذل���ك ه���و ال�سب���ب ف���ي اإق�سائ���ي ع���ن المن���زل 

والمدر�سة؟
كلُّ ذل���ك غ���دا بع���د وق���ٍت طوي���ل حلم���اً يزورن���ي 
كلَّ ليل���ٍة لأ�ستيق���َظ �سباح���اً عل���ى رطوب���ٍة خلَفْتها 

دموعي. 
�َسوق���ي كنعج���ٍة  ت���م  اأدرك���ُت متاأخ���رًة _بعدم���ا 
للت�سحيِة بي_ اأّن ذلك الرجَل قد اأم�سى زوجي. 
“اإّن���ه ق���درِك يا ابنتي، والنهر ل ي�ستطيُع تغييراً 

لمجراه.. “
هك���ذا قالت لي اأمي; الم���راأُة التي و�سمت ال�سبَر 
�سع���اراً عل���ى جبينها لآخر العمر، َم���ن كانت ت�سارع 
دائم���اً لو�سِع م�ساحي���ِق التجمي���ل الكثيفة لإخفاء 
اآثار الكدم���ات والدموع التي �سقْت طريقها عميقاً 

في خديها الهزيلين.
حاول���ُت م���راراً الأخ���َذ بن�سائحه���ا، ورح���ُت اأكرُر 

ترنيمة الحياة الزوجّية التي علمتني اإّياها:
المراأُة ال�سبورة.” هي  ال�سالحُة  “الزوجُة 

لقنتن���ي  اأن  �سب���َق  الت���ي  الأطب���اق  اأ�سن���ُع  كن���ُت 
الرج���ل  قل���ِب  اإل���ى  طري���ٍق  “فاأق���رب  طريقته���ا، 

معدتُه، بل جعلَني اأحفُظ كالمه، واأرددُه كببغاء:
“الفتي���اُت مكانهن المطب���خ، ولأّي �سيٍء خلقَن 
غير الطب���خ وتربية الأطفال والوف���اء بواجباتهن 

الزوجّية؟!..” 
الواجب���اُت الزوجّي���ُة الحقي���رة، تل���ك الت���ي كن���ُت 
اأح���اوُل التمّل����س منه���ا ب�ست���ى الأ�س���كال والط���رق، 
لك���ن تلك الحيل لم تك���ن تجدي نفعاً دائماً، فاأجرُّ 
م���ن �َسعري اأحياناً اإلى ال�سرير اأو يتم �سربي حتى 
اأفق���َد قواي وتوازن���ي، واأ�ستيقَظ ف���ي اليوم التالي 
ب���دواٍر واإعي���اٍء وتق���زز رهي���ب، ل���م اأنع���م بال�س���الم 
والح���ّب ال���ذي كن���ُت اأراه فق���ط ف���ي اأف���الم التلفاز 
الرومان�سّي���ة، بل بُت اأكره نف�س���ي وج�سدي كّل يوٍم 
اأكث���ر، ط���اَل اأرقي ليال���َي كثيرة والأف���كاُر تدوُر في 

راأ�سي: 
“�ساأرحُل اإلى منزلي”، ولكن اأبي؟!، ذلك الذي 

رمى يوماً ر�سماً لكمان اأحالمي، واأردف:

“ما هذه الأحالم ال�سخيفة، البنُت نهايتها بيت 
زوجها”.

اأي�ستقب���ُل ف���ي منزل���ِه مطلق���ة؟!، كي���ف �سي�سلُح 
بعدها �سورته اأمام النا�س والجيران؟!

�سورتن���ا  عل���ى  الحر����س  كلَّ  الحري����سُ  وه���و 
اأن تت�س���ّوه ف���ي الأعي���ن  الخارجي���ة البّراق���ة م���ن 

المراقبة، “ �ساأ�سُع حّداً لحياتي..”.
اأم���ي  اأمام���ي �س���ورة  اأغم�س���ُت عين���ّي، فالح���ْت 
الم�سكين���ة، ت�سك���ُب دموع���اً على قبري حت���ى تنبَت 
فوق���ه اأزه���ار البنف�س���ج الت���ي اأُح���ّب، اأينق����سُ تل���ك 

العينين الذابلتين حزٌن وعار؟
ل���م اأ�ستط���ع اأْن اأفعله���ا، لكنن���ي دفع���ُت ثم���ن هذا 
الُجب���ن مزي���داً م���ن الأي���ام الممل���وءة بالأل���م، كان 
اأحده���ا حين خ�سرُت �سفائري الطويلة تحَت حّدة 
المق����س، يوَمها بقي���ُت ملقاًة عل���ى اأر�سية الحمام 
بن���دٍب  بع���د ذل���ك  اأيام���ي، خرج���ُت  اأب�س���ع  اأقا�س���ي 
جدي���دٍة اأخ���ذُت اأتح�س�سه���ا اأم���ام الم���راآة والم�س���ُط 
ينغ���رُز بم���ا تبق���ى م���ن �َسع���ري واأن���ا اأغن���ي اأغني���ًة 
قديم���ًة تعّودْت اأم���ي اأن تن�سدها ل���ي ب�سوتها وهي 
ت�س���ّرُح �َسع���ري، فتتح�س���رج الكلمات عن���د منت�سف 
الأغني���ِة ف���ي حنجرتي وتتحّول ب���كاًء ثم نحيباً ثم 

�سمتاً مّراً..
بع���د الزواج يا  ياأتي  “الح���بُّ الطاه���ر ال�سحيح 

ابنتي”
اأين هو ذلك الحّب يا اأمي؟! 

فمن���ذ اأن دخلُت هذا القف����س ال�سدئ واأنا اأفت�ُس 
عن���ه، تح���ت ال�سج���ادة، عل���ى رف���وف المطب���خ، ف���ي 
غرف���ة النوم وتحت ال�سرير وفي الدروج، ولم اأجد 

لُه اأثراً، اأتراُه �سّل الطريق؟! 
عل���ى كلِّ ح���ال لن اأ�ستطيَع الذه���اب للبحِث عنه، 
فالب���اب يو�س���ُد عل���ّي ول ي�سم���ُح ل���ي بالخ���روج اإل 
ل�سبٍب مهم اأو حاجٍة �سرورية، ل اأعتقُد اأنَّ البحث 

عن الحبِّ �سبٌب مقنع!. 
لم اأكن اأعلم اأّن الإن�سان قادٌر على اأْن يكوَن قا�سياً 
واأنانياً فيرى الحزن في عينّي الآخر ويدو�َس على 
جرح���ِه ث���م يلهو بن�سوِة انت�س���اره ول ياأبه، لم اأقراأ 
هذا العذاب المكتوب على جبيني منذ ولدتي ولم 

يخبرني اأحٌد به.
اأغم�س���ُت عينّي علَّ الأجنح���ة تحمُلني معها اإلى 
الم�س���رح ال���ذي حلمُت ب���ه، حيث اأعزُف عل���ى اأوتار 
كمان���ي واأج���ُد اأبي واأم���ي واأخي واأخوات���ي جال�سين 
ف���ي المقاعِد الأمامية ي�ستمع���ون لي بفرٍح وفخر، 
اأرف���ُع يدي ع���ن الأوت���ار فيعلو الت�سفي���ُق والهتاف 
واأ�سح���ُك كم���ا لم اأ�سح���ك منذ زمن، فج���اأًة يظهُر 
القا�سي���ة  والمالم���ِح  الك���ّث  ال�س���ارب  ذو  الوح����س 
لي�سح���َق كمان���ي، ي�سّد بق���وٍة على ي���دي وي�سحبني 
ع���ن الم�س���رح، اأنظ���ُر ف���ي عينّي اأب���ي واأم���ي، اأ�سرخ 
ي�سم���ع  اأح���د  ل  ج���دوى،  دون  لك���ن  واأ�ستنج���د 
�سرخات���ي فكلهم قد غطوا اآذانهم باأيديهم ولذوا 
بال�سم���ت، لكنن���ي كنُت ق���د قررُت_ قب���ل اأن اأغرَز 
ال�سكي���ن ف���ي قلِب الوح����س_ اأنني ل���ن اأ�سكَت بعد 

اليوم ولن اأقبَل بالعذاب.
_” مريم، هيا حان وقُت الدواء..”

اإنن���ي �ساأتح�ّس���ُن عندم���ا  =” �سمعته���م يقول���ون 
اأتخّل����سُ م���ن الهلو�س���اِت والكوابي�س وربم���ا اأخرج 
م���ن ه���ذا الم���كان واأع���ود اإل���ى حيات���ي، اأتعتقدي���ن 
اأنَّ الأرمل���ة ال�س���وداَء يمك���ن اأن ينب���َت له���ا جناحان 

لت�ستطيَع الطيران يوماً؟”
_” هي���ا عزيزتي، يبدو اأن���ِك قد عدِت للهذيان، 

�سيحُل الدواء الم�سكلة..”

انفت���ح الب���اب عل���ى م�سراعي���ه، متيح���اً اإل���ّي النظ���ر 
لروؤية قاعة ت�سبه قاعة العر�س في قلعة حلب، اأر�سها 
م���ن المرم���ر، و�سقفه���ا ع���اٍل ج���داً، والج���دران مزينة 
بر�س���وم نباتي���ة تحم���ل الكثير م���ن الجدي���ة المقترنة 
بانفتاح النف����س لمعانقة جمال ُي�ستهى التحديق فيه، 
كان الم���رور عب���ر القاع���ة يتراف���ق بالوج���ل وال�سع���ور 
بالرهب���ة، ولكن الخوف هرب م���ن نف�سي، وحّل محّله 
�سعور رهيب بالطماأنينة، وكنت طوال العبور الجميل 
فيه���ا مرف���وع الراأ����س، متلفت���اً باهتم���ام ل���كل كوام���ن 

الجمال والإبداع في زواياها.
وكان ب���اب الخ���روج ل يق���ّل روعة عن ب���اب الدخول، 
وكاأن���ه ن�سخ���ة متطابقة ع���ن الأول، ثم م���ررت بردهة 
ق�سي���رة ن�سبياً، واإذ ب���ي اأمام حائط جديد اأقل ارتفاعاً 
م���ن الأول بح���دود الن�س���ف، وفج���اأة لح اأمامي �سمن 
الج���دار ب���اٌب �سقي���ٌل ي���كاد لون���ه  ي�سب���ه ل���ون الرخ���ام 
ال���ذي زّين الج���دران، ويميل ليكون اأكث���ر قتامة واأقل 
�سخام���ة و�سنعة من الب���اب الأول،  اأما الأر�س فكانت 
مر�سوف���ة بالحج���ر البازلت���ي، وتظهر النت���وءات بين 
الحج���ار، والم�س���ي علي���ه يتطل���ب الح���ذر، ورغ���م اأن 
اإ�س���اءة القاع���ة اأقل من الت���ي عبرتها �سابق���اً، والزينة 
عل���ى الج���دران اأق���ل فخام���ة، لك���ن ذلك ل���م يقلل من 
من���ح القاع���ة الكثي���ر م���ن الرهب���ة، فعبوره���ا اأ�سعرني 
بجه���د كبي���ر، ولكنه جميل، وعند عب���وري لها خرجت 
واأن���ا اأ�سعر بمتع���ة الجهد المبذول ف���ي تجاوزها، لقد 
�سمم���ت فيه���ا رائح���ة الع���رق والجه���د، و�سمع���ت فيها 

اأنفا�س النا�س ال�ساعية للكد والعمل.
ث���م خرج���ت اإل���ى رده���ة جدي���دة اأنيق���ة، تف���وح منها 
رائح���ة ال�سنوب���ر، ويعب���ق الم���كان بطق����س احتفال���ي، 
وو�سل���ت عن���د باب ا�سط���ررت لإل���واء عنق���ي لالأ�سفل 
م���ع قلي���ل من انحن���اء الظهر حت���ى ا�ستطع���ت العبور، 
واإذا اأن���ا اأم���ام قاع���ة �سطحه���ا منخف�س قلي���اًل تنت�سر 
�سباي���ا  كرا�سيه���ا  وي�سغ���ل  الطع���ام،  ط���اولت  به���ا 
جمي���الت، ويقف عن���د الزاوية �ساب يع���زف المو�سيقا 
ال�ساخب���ة، وف���ي الجه���ة المقابل���ة �س���رع ال�ساقي يوزع 
كوؤو����س ال�سراب، وخلفه ب���ار مملوء باأنواع الم�سروبات 
الروحية والع�سائ���ر وغير ذلك، وبينما اأنا مبهور بما 
حول���ي ا�ستقبلني ن���ادل اأربعيني مرّحب���اً، وعر�س علَي 
الجلو����س، ولم���ا لم اأتوق���ف اأخرج علبة م���ن ال�سوكول 
المتنوع���ة الأحج���ام والألوان واأعطان���ي حبتين منها، 
ولك���ن نف�س���ي طمع���ت باأكث���ر من ذل���ك، فم���ددت يدي 
نح���و العلبة، ومالأت راحته���ا بال�سوكول، ورحت بيدي 
الثاني���ة اأعمل عل���ى فتح ثغرة في جيب���ة جاكيتي التي 
م���ا زال���ت مقطب���ة وغي���ر مفتوح���ة، وبعدم���ا تج���اوزت 
الب���اب الذي اأحنيت معه كل ج�س���دي حتى عبرته، واإذ 
برج���ل يلب����س لبا�ساً ر�سمي���اً اأ�سود الل���ون، ويلب�س فوق 
جاكيت���ه �سدرية فاتحة، ويحمل بي���ده جهازاً ل�سلكياً 
التعليم���ات،  خالف���ت  لق���د  ل���ي:  ويق���ول  ي�ستوقفن���ي 
واأخ���ذت اأكثر مما ت�ستحق، وعليك مراجعة الم�سوؤول، 
ارتع�س���ت خطواتي، و�سعرت بخج���ل �سديد من نف�سي، 
وتمني���ت لو الأر����س �ُسّق���ت وابتلعتني ول���م اأ�سعها في 
ه���ذا الموق���ف، كيف اأعب���ر كل هذا الم���كان باعتزاز ثم 

اأرهق ماء وجهي من اأجل حفنة من ال�سوكول؟
الموق���ف ل���م يحرجني في نومي فق���ط بل ا�ستدعى 
اإيقاظ���ي م���ن النوم حائراً ف���ي تف�سير م���ا التب�س علّي 
ف���ي المن���ام واليقظ���ة معاً، ما ه���ذا الم���كان الذي كنت 
اأن يدخ���ل  الباطن���ي  لعقل���ي  اأوح���ى  ال���ذي  م���ا  في���ه؟ 
ف���ي ه���ذه المتاه���ة؟ وما �س���ر ه���ذه الأب���واب المتتابعة 
والمختلف���ة المقا�سات والمفتوحة على قاعات مبهمة 
تثي���ر الف�سول اأكثر مما تثير الراحة؟ وهل كتب علّي 

ال�ستمرار في التفكير في حلمي كما في واقعي؟

كان م���ن الم�سح���ك لي ال�س���وؤال ح���ول المو�سوع اأو 
ال�ستف�س���ار عن���ه، لذل���ك بق���ي خبيئاً ف���ي نف�سي، حتى 
ظهي���رة اأح���د اأي���ام ال�سب���ت حي���ن خرج���ت م���ن بيت���ي 
لإح�س���ار بع����س الم�ستلزم���ات، واإذ ب�سي���دة �سبعيني���ة 
يظه���ر عليه���ا ال�سق���اء وع���ذاب العم���ر، ولك���ن عينيه���ا 
ت���دلن على فطنة، فهما تدوران بطريقة ا�ستق�سائية 
لالأ�سخا�س والمكان، وهي ل تمتهن الت�سول بل تقدم 
خدماته���ا... اأق���راأ البخت... �سوف اأيام���ك القادمة... 
اأقراأ الكّف، ا�ستوقفتني و�ساألتها لم يبق اإل اأن تف�سري 
���ر بال���ودع، ولك���ن اأي���ن  الأح���الم؟ نع���م، واإذا اأردت اأب�سّ
يمك���ن اأن يك���ون ذل���ك؟ اتبعن���ي، اإلى اأي���ن؟ اإلى مدخل 
ك���م  ولك���ن  قليل���ة،  الحرك���ة  حي���ث  المج���اور  البن���اء 
تاأخذي���ن؟ ال���ذي يطلع م���ن نف�سك، �س���رت خلفها كما 
الفري�س���ة ت�سي���ر خلف ال�سبع منقادة ل���ه دون اأن تعي، 

وكاأني بهذه ال�سيدة قد �سحرتني حين قالت:
ه���دئ م���ن روعك ل علي���ك، منامك ينا�س���ب وعيك، 
يب���دو علي���ك اأن���ك متعلم، وحلم���ك من واقع���ك، كيف 

ذلك باهلل عليك؟
ل علي���ك ي���ا بني، ولك���ن ل ت�ستعجلني فواهلل حلمك 

اأعجبني، وهو ي�ستحق الوقت، هززت راأ�سي موافقاً.
اأما الب���اب الأول: هو باب الدعاء، والرجاء، والأمل، 
ف���كل ناج���ح يدخل���ه، وكل فا�س���ل ل يقربه، اأن���ت اإن�سان 
�سال���ح يح���دوك الأمل الكبي���ر، واأنت �ستدخ���ل القاعة 
بدع���اء والدي���ك ور�س���ا رب���ك، ولك���ن علي���ك اأن تبق���ى 
مخل�س���اً لنا�س���ك، قريباً من رب���ك، روؤوفاً بمن حولك، 

وبذلك �ستدخل القاعة منت�سراً.
اأم���ا الب���اب الثان���ي فه���و ب���اب العم���ل والج���د، واأراه 
�سعب���اً، فاأر�سّيت���ه غي���ر الم�ستوي���ة تخب���رك بالجه���د 
الكبي���ر ال���ذي عليك اأن تبذله حت���ى تحقق النجاح في 
ه���ذه الدنيا، وبقدر ما تقدم من وقتك وعملك �ستنال 

ن�سيبك من النجاح، و�ستجتاز هذا الباب.
وزخرفه���ا،  الدني���ا  مت���اع  فه���و  الأخي���ر  الب���اب  اأم���ا 
و�ستنحن���ي حت���ى تقط���ف ثماره���ا، ول���ك فيه���ا الخي���ر 
اإذا اقتنع���ت، ول���ك فيه���ا الع���ذاب وال�سق���اء اإذا طمع���ت، 

واأخذت منها اأكثر مما تحتاج اإليه.
حام���اًل  ينتظرن���ي  ال���ذي  الرج���ل  ذاك  ع���ن  وم���اذا 
جه���ازاً ل�سلكي���اً ويم�سكني من يدي لأنن���ي اأخذت من 
ال�سوك���ول اأكث���ر مم���ا اأعطاني اإي���اه ن���ادل المطعم؟ يا 
بن���ي! ه���ذا الرج���ل ه���و �سميرك ال���ذي اإن غ���اب بقيت 
م�ست�سلم���اً ل�سهوات���ك وغرائ���زك م���ن ن�س���اء و�س���راب 
وطعام ... اإلخ من متع الدنيا وبهارجها، ولكن اإن كان 
�سمي���رك يقظاً فهو �سيخرجك من العتمة اإلى النور، 
ومن ال�سهوات اإلى الحياة، ويبقى الباب الأول ال�سبب 

الرئي�س للنجاح مفتوحاً اأمامك على الدوام.
اأمام���ك ما ه���و �سنع يدك ف���ي الما�س���ي والحا�سر، 
اّتبع حد�سك، وام�ِس بثقة، لكنك ل�ست ممن يح�سلون 
عل���ى الأ�سي���اء بي�سر، طريقك �سع���ب، ولكنك مر�سود 
بحركات���ك وتفكي���رك وعمل���ك، ي���ا بن���ي علي���ك عي���ون 

كثيرة، حماك اهلل من �سر ح�سادك.
�سرعان ما اأخرجت من جيبي خم�سمئة ليرة �سورية، 
وو�سعتها بيدها، وهممت بالنفالت من هذا الموقف 
الغري���ب، لكنها بادرتني بالكالم بلهجة فيها �سيء من 
التعاط���ف مع���ي والخ���وف علّي: ي���ا بن���ي! اأرجوك خذ 
ح���ذرك م���ن النا����س، وم���ن اأحوال ه���ذه الحي���اة، يبدو 
علي���ك اأنك ابن عال���م ونا�س، والدني���ا لي�ست في �سّف 
ه���وؤلء هذه الأيام، رمقتها بنظ���رة ر�سا، وخرجت من 
مدخ���ل البن���اء مح���اوًل األ اأعي���د تف�سير م���ا راأيت في 
المن���ام اأو م���ا قالته ل���ي، تاركاً اأم���ري هلل، ولما تر�سمه 
الأق���دار، فقد عّلمتني الحياة اأنن���ا َمْن ن�سنع اأ�سبابها، 

ونحرر طاقتها بالإرادة اأوًل واأخيراً.   

الع�رافةأجنحٌة حّرة
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ترّفَع الناُي، لم يعزْف مواويلي

وباَء بالزوِر والبهتاِن تاأويلْي

بيادرْي دَر�سْتها الريُح واّتجهْت

لُت�سرَم الناَر في باقي محا�سيلْي

من �ِسدرِة الكوِن طيٌن عالٌق بدمي

ُم�ستهِجٌن قْت�َل قابيٍل لهابيِل

قوافُل الروِح، حزني قد تناَهَبها

واأوقَد الدمُع اأطراَف المناديِل

اإْن يع�سرونْي يُنْح في داخلي وطٌن

قد �ساَق بالنحِت ذرعاً والأزاميِل

اأْو حّللوا لي دمي في مخبٍر وجدوا

دمي، وقد �ساَر ماًء في التحاليِل

بالقتِل والقهِر حّتى البحُر ُمتَّهٌم

وذابِت الروُح في ملِح التفا�سيِل

ل قبَر يجمُع اأ�سالئي ول كفٌن

ول خليٌل على نع�سي ينادي لْي

اأنا مع القهِر بنٌد في معادلٍة

كما ي�سوُع باأ�سحاِح الأناجيِل

اأعانُق الموَت �سورّياً بال اأمٍل

والعي�ُس يق�سو على ما ظلَّ من جيلْي

�سوتي َتعالى واإن�سانّيتي �ُسِلبْت

في خيمِة الوهِم من غدِر العزازيِل

ُق الروِح، اآلمي تهدهدني ُممزَّ

مثَل الفطيِم ُيمّنى بالتهاليِل

وكعبُة الروِح كم فيٍل واأبرهٍة

قد حاولوا هْدمها رغَم الأبابيِل

عمري ق�سيدُة نثٍر ل جذوَر لها

اإْذ خانها البحُر من بعد التفاعيِل

تاهْت �سفينُة نوٍح بعدما ُن�سرْت

في ُلّجِة البحِر اآلُف الأ�ساطيِل

والحرُب خاطفُة الأبناِء، كم عجزْت

عن ِفديِة البِن اأمٌّ بالخالخيِل

لكّنما وظالُل الموِت تر�سُمني

اأبقى اأُحثُّ الُخطا �سعياً اإلى المْيِل

وعا�سقاً ع�سَق �سّياٍب بغربتِه

لبنِت جيكوَر، تزهو بال�سنا�سيِل

ووارثاً لنزاٍر في تعلُِّقِه

بيا�سميِن دم�سٍق والقناديِل

، في �سّبابتي اأمٌل اأنا الفراتيُّ

ولن اأقوَل: وداعاً للمواويِل

يا �شباب الحب

يا �سباب الُحّب خّيْم 
اإننا نهوى ال�سبابا*

وانت�سر في كل درب 
�سامتاً حراً مهابا 

واهِد دنيانا غماماً 
ناعماً يذري الهبابا

هو ذا الع�سفوُر حرٌّ
طارقاً في الأفق بابا 

وي�سّلي الزهر طوعاً 
راجياً منك ان�سكابا 

اأ�سحاباً كنت يوماً 
ع�سق الأر�س وذابا 

اأم ر�ساباً ل�سماٍء
طفل غيم قد ت�سابى 

اأنت مثلي في �سغوف 
ذاق ع�سقاً وا�سطرابا 

اأنت مثلي في انعتاٍق
�سبَّ دهراً ثم �سابا 

حديث المرايا
ثّمة �سخ�ٌس في مراآتي 

ي�سبهني في كّل �سفاتي
 يبدو كالعبد الماأمور 

مثلي يتحرك بالذاِت 

يرعبني الوجه المقهور 
فيه اآثار ال�سفعاِت 

و�سرود باٍد وفتور 
ثمة حزن في النظراِت 

األحُظ في عينيه غرور 
مخفيٌّ بين اللَّفتاِت 

وجبيٌن تملوؤُه �سطور 
ُكتبت من حبر الخيباِت 

�ساهدُت في الوجه نوْر 
نور ي�سعى في الظلماِت 

وهبوب ريح و�سعوْر 
من عمق الآلم اآٍت 

اآٍت من زمٍن مغموْر 
اآٍت من زمِن الهفواِت 

فيه غياٌب فيه ح�سوْر 
�سرٌّ يكمن في النّياِت 

اأ�سياٌء تغلي وتفوْر 
اأ�سراٌر تنبُع من ذاتي 

اأ�سياٌء تم�سي وتغوْر 
تفنى َكفناِء الأمواِت 

هل حّقاً قلبي م�سطوْر 
�سرُت اأُعّد الع�سراِت 

�سخ�س تاٍه المحظوْر 
يطلب مّني طوق نجاِة 

�سخ�س ي�سمر بع�س �سروْر 

يتظاهر بالخير العاتي 

ي�س وَوقوْر  �سخ�س قدِّ

يتراك�س بين ال�سهواِت 

بالعلن اأُر�سي الجمهوْر 

بالخفي اأُر�سي نزواتي 

لن اأ�سهد عن نف�سي زوْر 

قد اأُ�ساأل من بعد مماتي 

في النف�س جحور وبحوْر 

لن تكفي ب�سع �سفحاِت 

�سرت من نف�سي مذعوْر 

�سرت غريباً في الطرقاِت 

�سرت الغادر والمغدوْر 

َفليحِك عّني الحكواتي

* ه���ذا البي���ت مح���اكاة للبي���ت ال�سع���ري 

ال�سهير 

يا ظ���الم ال�س���جن خّي���م  

اإنن��ا نه���وى الظ����الما..

َصْحوٌة 
رةٌ  ُمتأخِّ

لرُجٍل ميت

قصيدتان

 شعر: هيثم علي

قمراِن في �سمت المدينِة... 
طفل���ٌة تله���و بزنبق���ٍة، وطف���ٌل يحتمي بف�س���اء زهرة 

جّلناِر
قمراِن في �سمت المدينِة... 

غيرَة عن  والمدين���ُة... ما ت���زاُل تفّت�ُس الغ���رَف ال�سّ
�سحاياها...

وتبحُث جهدها تحت الأ�سّرِة والو�سادات البريئة
غاِر  عن اأغاٍن هاجعاٍت بين اأحالم ال�سّ

ل تزرعوا كلماتنا في الّرمِل... تنبت علقماً
اإذ كيف ُت�سدُل زهرُة الّدفلى �سفائرها بال ماٍء على 

حاري رمل ال�سّ
الّن���ار تلته���م الّنخي���َل... ول���م تعد عين���اِك في �سفح 

الق�سيدة غابتين 
فما ترى ال�سّياُب يكتب في ق�سيدته الأخيرِة 

والّنخيُل بال اخ�سراِر؟
هربت مقاهي الكرخ من حاناتها 
والخمر في كاأ�س الّنوا�سي مالٌح 

فلم���ن �سي�سَح���ك؟ م���ن �سُي�سح���ك؟ مقف���ٌر ق�س���ر 
الر�سيِد

فال ِح�ساَن... ول و�سيفات الح�سان... ول جواري
الآن يحم���ل دمعَة الكاأ�س الأخيرة ثم ي�سفحها على 

عجٍل...
ويب�سق... كم �سيب�سُق؟ وهو يرك�س مثل مجنوٍن 

وير�سم �سحكَة الليل الأخير على الجدار
خرجت وحو�س الغاب من اأوكارها 

تغت���ال ف���ي حق���ٍد حدائ���َق باب���ٍل، وق�سائ���َد الغ���زل 

الجميلَة 
والمعّري... والفراتي 

والحكايا الم�سرفات على انعتاق ال�ّسم�س في اأوجاع 
ماري

هم يكمنون اليوم في اأر�س الجواء ليقتلوا: 
»يا داَر عبلَة بالجواِء تكّلمي«... 

فيم���وت عنت���رٌة حزين���اً عا�سقاً م���ا بين بّي���اٍع لعنترٍة 
و�ساِر

ي�ستاأج���ر الأع���راُب عنت���رًة ب���ال وط���ٍن، ول ع�سٍق ول 
لوٍن 

فتغ�سُب عبلٌة وتموُت واقفًة، كقامة نخلٍة خ�سراَء 
في وطٍن يهّدده الغزاُة مدى المدى بالن�سطار...

لم يبق في اأر�س القبائل من تجاهُر بالمحّبة
فالمحّبُة عند اأعراب القبائل اأ�سبحت كفراً 

وُبّدلت الحرائُر بالّن�ساء العابرات اإلى »الجهاد« 
على طريقتهّن من خلف البحار

ل تنتظر مثلي على نبع الق�سيدة
بايا الوارداُت اإلى ينابيع الحنين المقفراِت فال�سّ

بال بريٍق في العيون، ودونما كحٍل 
ول حلٍم يفي�س مع الجرار

لن اأقراأ التاريَخ... تاريَخ القبائل 
والم�سارب والخيام الم�سرعات على الهزيمِة

لي�س اإل الدمُّ يجري اأنهراً
بيدي �ساأدفن ذلك الّتاريخ... اأطمُر عريه

من غير �ساهدٍة على قبٍر، وفي و�سح النهار
الآن اأبداأ من دم�سق واأنتهي 

ليخرج الّتاريُخ من رحم ال�ّسهادِة 
والّزه���ور البي����س، والوط���ن المطّل عل���ى انتظارك 

وانتظاري
الآن اأكتُب اأّيها التاريُخ في الكتب الجديدة 

كيف �سار يعّر�ُس الع�سق الدم�سقيُّ المقّد�ُس 
يا�سميناً عابقاً في كّل داِر

الآن ت�سجد كّل اأ�سجار المدينة عند اأقدام ال�ّسهيد
وتخرج الكلمات فينيقاً يقاوم كّل اأ�سكال الحرائق 

والّت�سّظي والّدماِر
الآن اأعلن اأّنني الإن�ساُن... لم اأقتل بنف�سجًة

وما رّوعُت زنبقًة، وما اأعلنُت حرباً في الخمائل
 �سّد زقزقة الهزار ول الكناِر

اأنا لم اأكّفْر عا�سقاً يوماً... 
ولم اأخِن الجماَل بوجه �سبّيٍة اأو زهرٍة 

راحت تر�سُّ عبيرها ال�ّسامّي في زمن الح�ساِر
الآن اإخوة يو�سٍف يبكون حول اأبيهُم

وعلى القمي�س دٌم كذْب... الآن يعترف العرْب
اأّن القبيلة ما تزاُل... واأّنهم في خيمٍة 

من غير اأعمدٍة ول �سقٍف لي�ستَر عريهم 
ويقي الّزماَن... يقي المكاَن 

واري  من العوا�سف والحرائق وال�سّ
الآن اأبحُث عن جنود دونما قبٍر لأكت�سف العدالَة

كم �ساأبحُث عنك في وجع الأماكِن اأين قبرَك؟
 �سوف اأزرع وردتين على �سريحَك

- اإن وجدتَك - يا اأبا ذّر الغفاري

ترانيم في صمت المدينة
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الّناُي ين�ُسُج من بعيْد
دى لحناً ُخرافيَّ ال�سّ

ويمدُّ من بيٍد لبيْد
َوراً على اأَبِد المدى �سُ
يا ناُي لم ي�سمْع اأحْد
اأنفا�َسَك الَحّرى معاً

والقلُب ما اأف�سى اإلى ُحُلٍم...
ول ِذكرى

َبْد يا ناُي لم يرِو الزَّ
ل�سواحٍل اأخرى الّن�سيْد
طالْت �ُسَجْيراُت الغياْب

والنخُل...
لم يثمْر على الأر�ِس اليباْب

يا ناُي...
�ساَب القلُب �ساْب

تعَب الُمغّني...
والُمَعنَّى

لم يكتمْل َمْبًنى وَمْعنى
والّناُي ُجنَّ الّناُي.. اأنَّ لي�ستعيْد

اأنغاَمُه
من جوقِة الموتى...

واأوتاِر الحديْد

طارْت ع�سافيُر الّزماْن
والُعْمُر ي�سعُد...

خاْن كالدُّ
ها الناُي الأماْن يا اأيُّ

من رق�سِة الأفعى
من ذئبٍة جوعى هنا

ْرعى... مّما يمّزُق روحَي ال�سَّ
عيْد من الَخَدِر ال�سَّ

والّناُي مدَّ اللحَن.. ردَّ اللحَن...
نحَو ُذًرا َتميْد

�ساقْت محيطاُت ال�ّسراْع
والّريُح ت�سُفُر...

في روؤى الج�سِد الَم�ساْع
يا ناُي...

�ساَع العمُر �ساْع
ديِر... خلف ال�سَّ

َفُر واأو�سَك ال�سَّ
اأْن ُيطفئ العيَنْيْن

يا ناُي ل.. لن يمُكَث الَغَجُر
في قريٍة ليلَْيْن

م���ن  ن���ادى  الن���اُي..  ج���اَد  والن���اُي 
جديْد

لحن الجنازِة...
في بكاِء الأّمهاِت على الوحيْد

ع�سف���وراً  الن���اَي  يعي���ُر  ذا..  َم���ْن 
ْوْت؟ و�سَ

من ذا.. يعيُر ال�سوَت...
اأغنيًة وناْي؟

من ذا.. يعيُر الأغنَيْه؟
وتراً يطوُل على المدى

اأُُفقاً ُي�ساُء...
دى له ال�سّ

والّناُي �ساَح الّناُي.. ناَح الّناُي...
ديْد من األِم ال�سَّ

فت�ساقَط النََّهَوْنُد...
بين الراق�سيَن �ُسًدى.. �ُسدى

والّناُي...
�ساَج الّناُي.. ناجى من بعيْد

�سمَت المدى
والّناُي ين�ُسُج من جديْد

عزفٌ منفردٌ على الناي رهينُ الحنين

 شعر: خليل إبراهيم الخليل  شعر: عمر حداد  شعر: رؤى الطويل

الآن! 
الآَن وجَب عليَّ التخل�َس منِك، 

وجَب عليَّ اأن اأنُثرِك كلماٍت على ورق،
اأن اأُريَق���ِك حبراً ُينه���ي اأنيَن الما�سي، وُينقذن���ي منِك، ومن نحيِب 
اأيامي المتعّتِق في ُجدرانِك، من اأ�سواٍت، ُكنُت اأهرُب منها فَر�سفِتها 
اأن���ِت ف���ي ُكِل البقاِع وَحفظِته���ا عن ظهِر قلب، اأذقِتن���ي لوَعتها واحدًة 
ِتلو الأُخرى، واأم�سى يحُرقني لهيُب اأ�سئلتِك، العالقة ما بينِك وبيَن 

قلمي. 
فقدُت �سيطرتي... 

فقدُت �سيطرتي وا�ستباحتني رغبٌة مفرطٌة في النفجاِر، لأنثُر في 
ُكِل �سب���ٍر، اأولئ���ك الذي���َن خذلون���ي، فال طاقَة لي ف���ي َحب�سُهم داخلي 

اأكثر. 
لكن���ِك ُكنِت ُم�سّرًة عل���ى تالحِم �سبكِة العنكب���وِت المخيفِة داخلِك، 
لتتعّق���دي اأكثر واأكثر! وتتركيني اأفت����ُس عن ذاتي فيِك لعلي اأجُدني، 

اأو اأجُد نقاًء لم يم�س�سُه خبُث الزمن. 
اأبحُث في م�ستنقٍع اأدرُك اأني لن اأجَد فيه �سوى الوباء. 

فلربم���ا ل���م اأ�ستط���ْع َفهم���ِك وَك�س���ف خفاي���اِك، وح���ل قي���ودِك الت���ي 
كبلتن���ي في عمق���ِك الأزلي، حي���ُث ال�سال���ُح والطالح، الخي���ُر وال�سّر، 

محطاِت الحياة ُكلها وزائريها،
َك�سُف الم�ستور، والعتبة ما قبَل الأخيرة، حيُث ريعان ال�سباب.

ها اأنا الآن قررُت التخّل�َس منِك!
نعم! وجَب عليَّ التخّل�ُس منِك اليوُم يا ذاكرة!

قب���ل اأن يفوتن���ي قط���اُر الحي���اِة، لأع���وَد حامل���ًة نف�س���ي م���ن بي���ِن 
محطات���ِك القاتل���ِة، واأرمي���ِك ِب���ُكِل م���ا اآويِت من ُح���بِّ وحق���ِد النف�ِس 
الب�سرية، واأُ�سيَح بنظري اإلى الأياِم القادمِة بدونِك، لعلي اأجُد نف�سي 

بيَن ثناياها!
                   

نادي ال�شباب الثقافي ال�شوري � فرع ال�شويداء

هذي حروفي وهذي الكاأ�س والقلُم 

ني خ�سرها والناي والنغُم  اأغرَّ

دنوُت منها وعين الروح ت�سربها 

والقلُب يخفُق كالأمواج يلتطُم 

لحت مفاتنها والعين ترقبها 

كجذوٍة اأحرقت نيرانها القمُم 

البدُر في وجهها ل ي�ستكي كدراً 

بي�ساُء فتنتها ما م�ّسها �سقُم 

بي�ٌس ترائبها ما �سابها دن�ٌس 

جمالها مبهٌر بل ُح�ْسُنَها َعلَُم 

تهزُّ اأردافها نحوي فتلهمني 

والنهُد تحت الرداء بارٌز نهُم 

ر�سيقٌة اأقبلت والغيُم مئزرها 

كري�سٍة وثبت والخ�سر من�سجُم 

ل تبتغي األقاً اإذ لي�س ينق�سها 

هذي محا�سنها لم يح�سها قلُم 

كلُّ المفاتن جادت في تاأّلقها 

�ساٌق لنا اأ�سرقت والوجُه مبت�سُم 

تم�سي برق�ستها والعيُن �ساهرٌة 

ت�ستقرُب النجم والف�ستاُن يلتهُم

و�َس�َدْدُت�ه�ا َح�ْزم�اً ع�ل�ى َنْه��ِس ي  اأوثقُت بع�سي في ُعرا بع�سِ
ي ع��ن َدْرب�ه�ا ل��ك�نَّ�ه��ا َت�م��سِ َع�ب�ث��اً اأُح�اِوُل َث�ْن�َي ق��اِف��ل�ِت�ي 

ي حتى َتماَهْت في الَمدى الُمْغ�سِ ل�م اأُغ��ِس َط�ْرِف��ي عن اأظلَِّته�ا 
�ُت ُم�ّت�ِك�ئ�اً عل�ى َوَجع�ي  ف�ي ل�ي�ل�ٍة َظ��ْم�اأى اإل�ى َوْم��ِس َونَه�سْ
ي مي�ِر ول�يَت�ه�ا ُتْف��سِ ف�وَق ال��سَّ ف�ي َل�ي�ل��ٍة اأرَخ���ْت َج�دي�ل�َت�ه 

 
*******

�ُس�ك�راً ُيَع�رِب�ُد ف�ي ل�َظى الَم�ّس ي�ا �س��اِق�َي الأرواِح م�ن �َس�َج��ٍن 
��ِر ِه�ي�َس من ر�سِّ ُج�ْن�ُح التَّ�سبُّ ل ت��س�ِق�ن�ي ك�اأ�س�ي ع�لى َمَه�لٍ 

ي َع�لَّ ال�َع�ن�ا َي�ْق�ت�اُت م�ن َرم�سِ ب�ل ف��ا�س�ِق�ن�ي َم�ث�َن�ى وث�اِل�ث�ةً 
ْمتاً ثق�ياًل ... ُم�ْدَن�فاً ... اأَم�سي �سَ ف�اأن��ا ط�ري�ٌق ِب��تُّ اأَْع���ُب�رن�ي  

ي �س�َم�ُع�ُه �سوى َنْب�سِ �وَت اأَ ل �سَ ْح�راُء ُم��س�َرع�ٌة عل�ى َوَجعٍ  �سَ
 

*******
و�ِس حتَّ�ى ا�س�ت�م�اَل�ْت طائ�َر ال�رَّ �ْعُت ق��اِف�ي�ت�ي ع�ل�ى وَت�ري  رجَّ
ت��سح��و وتغ�ف�و ب�ي�َن اأوردِت�ي  ُت��س�ق�ى ب��س�ْه�ٍد خ�ال��ٍس َم�ْح��ِس
ة الَوْه��ِس اأُل��ِق��ي ب�ه��ا ف��ي ُه���وَّ وال�ي�وَم اأح�م�ُل َن�ع��َس�ه�ا ب�ي�دي 
��ِره�ا  ل َح��رَف َي�ْدَراأُ �َس��وَرَة ال�ُب�ْغ��ِس َخ�ر�س���اَء اإلَّ ِم��ن َت��س�بُّ
َفالحزُن ي�رعى في ث�رى اأر�سي ل�م اأُْخ�ِف دمع�ي ف�ي َم�ح�اِجرهِ 

 
*******

ي ف�ي داخ�ل�ي َيْح�ُن�و عل�ى بع��سِ ��بَّ ن��ًدى  ي�ا �س�اِقَي الأرواِح �سُ
ي �ن��ا ِم��ن َغ�ي�س�ِه َفي�سِ ذاَك ال��سَّ في��ٌس م�ن الأوج��اِع يج�رُف�ن�ي 

ُيزجي الكرى في �َسْب�َسِب الَغْم�ِس اإّن�ي اأت����وُق اإل�ى ح�َم�ى َو�َس��ٍن 
ف��ِس َيمح�و الَع�ن��ا من َع�ْزم اأجنحِتي  ُح��ّراً اأُح�ّل�َق ف��ي �َس�م�ا الرَّ

ف�ي َجوِف ُحْل�ٍم َغ��ي��ِر ُم�ن�َق��سِّ اً اأُع��اِن��ُق َطي�َف اأُم�ن�ي�ت�ي  ُح��رَّ

ذاكرة »إلى راقصة« أوثقت بعضي

َتَداَركي قلَب �سبٍّ عا�َس ُمتَِّكئاً 

على الحنيِن فال اأَلحى ول َن�َسَكا

ت�ساركتُه قلوُب العابريَن، وما 

رمى امِتعا�ساً على اأحالِمهم �َسَرَكا

ُم�ستعَمُر الحزِن ل يبني ق�سيدَتُه

اإل ُتطيُح به في حزِنِه َدَرَكا

وم�ستميٌت لكي يحيا بال وجٍع

وما ل�سيٍء، ولكْن قلُبُه انُتِهكا

الهمُّ يقُتُل، هذا كاَن في زمٍن

ي به الأحالَم ُمعَتَرَكا ُكنَّا ُن�سمِّ

اأّما وقد طافِت الأحزاُن؛ كيَف ِبنا؟

َمكا؟ هل ُيغرُق الموُج في ثوراِتِه ال�سَّ

والآَن ماذا اإذاً؟ ل �سيَء، وا�سَتَبَهت

َعزَّ الذي قدَّ َحبَل الو�سِل اأم َهلَكا

�سعيُت األَّ يباَن الجرُح فاخَت�َسَرت

عُر ُم�سَتِرَكا عيناَي قلبي وكاَن ال�سِّ

ا كاَن يوؤ�ِسُفني كم ُكنُت اأُتَرُع ممَّ

حتَّى َحَكى الوجُد من كتماِنِه وَبَكى

عُد عنَد الحبِّ ُمتَِّهماً َو�َسى بَي ال�سَّ

اأنِّي طمعُت بِه واغتاَبِني َو�َسَكا

َفاقت�سَّ قا�سي الهوى بالحزِن واعُتِبَرت

عِد حّقاً والفراُق َزَكا �سكايُة ال�سَّ

يا ليت �سعرَي يا محبوُب هل َوَثَبت

اإليَك غايُة قلبي عندما �ُسفكا؟

اأما اعتراَك _على ما ُكنُت اأُظهُرُه _

باأنَّ قلبي الذي قد ماَت عا�َس َلكا؟
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حبيباِن يْفترقاْن

جريئاً َتدّفق نهُر الوداِع

واأْغَرَق اأحالَمُه الحافيْة

وحيداً م�سى

دُمُه الرحُب لم ي�ستطْع

اأْن ُيحيَط باأ�سراِب لْهَفِتها الباكيْة

وحيداً بكى

والدموُع التي لم تجْد خّدُه

قْد اأ�ساءْت مالمَحُه الباقيْة

فاأْلفْت رماداً

وبع�َس دخاْن

***

حبيبان يلتقياْن

ولم يبَق ما بيَن نب�سيهما

خفقتان

و�سوٌق يحوُم بغيِر ُهَدى

فما كاَد ُيْعطي اإليها يدا

ِه ن�سمٌة تدانْت اإلى كفِّ

َلْملََمْتها اأ�سابُعُه الراجفْة

وما كاَد ير�سُف ن�سَف ا�سمها العْذِب

ْت على فِمِه ُقْبلتاْن َحطَّ

أفق جديدحبيباِن يْفترقانْ

وؤَى َوِبَقدِر َما ل َت�ْسَتِك َوْقَت الرُّ

اأنَّ الأِنيَن ِبَهجِرنا وَتاأَّلَما

هي َظْبيٌة اأَ�َسَرْت َجَماًل �َساِحراً

َما اُد اإلى ال�سَّ َوِبُح�سِنَها َرَقَد الُفوؤَ

َقْت َماِء َتاألَّ يُم في اأُُفِق ال�سَّ الرِّ

ما ْهِر في َكفِّ الَحَيْاِة َتَب�سَّ كالزَّ

َتْحُنو َعلَيَّ ِبُح�ْسِنَها وَدَلِلَها

اً ُمْنَعما َيْغُدو ِبَها َقْلِبي َنِقيَّ

اداً ِللُهَياِم ُمَدْنِدناً َر�َسَمْت ُفوؤَ

ما َقْلِبي الَعِميُّ ِباإِْثِرَها ُمَتَوهِّ

وَح َبْعِد َتَوّهِم يا َمْن َح�َسْدِت الرُّ

َوَرِثيِت َوْجَداً لْم َيَزْل ُمَتَهّدما

َعْهداً عليَّ ولو �َسِقْمُت لأ�ْسُهٍر

ما ل اأ�ْسَتَكي َلوَع الِفَراِق َتَج�سُّ

ْقِم َبْعَد ِرَثاِئَها وَفِقْهُت َداَر ال�سَّ

َمْت َناُر الَجَنان ت�سّرما رَّ َوَت�سَ

وَفِطْنُت َكْيَف الَقْي�ُس �َسبَّْت َناُرُه

ِة اأْغِرما وِبُكْحِل َلْيلَى الَعاِمِريَّ

نَُّه َقْد �َسلَّ �َسْقماً في الَحَياِة َكاأَ

َقو�ٌس َتحّيَر �َسْهُمُه َفَتَحّطما

َهِذي َحَياُة الَعاِبِريَن َمَتاُعَها:

َفاٌه ِباأَْقَواِل الُجّهاِل َتَكّلما

 شعر:  ربا أبو طوق  شعر:   مناهل عبد الله حسن  شعر: ساره خير بك

َهْدِهِد الروَح بهم�س �ساحٍر
نب�س قلبي كل �سدق اأوَدَعك

رّتل الأ�سواق لحناً.. اآ�سراً
يا حبيبي في الدنا كي اأتبَعْك 

وا�سكب الأنغاَم في اأ�سماعنا
ن مدمَعْك من جنى الأوتار لوِّ

يا غزاًل زاَن عمري... فتنًة
ويح قلبي كم ِبُح�ْسٍن اأْتَرعك

يا غ�سين البان يا وجه ال�سحى
من جنان الورد ربي اأبدَعْك

يا غراماً �ساء قلبي فرحًة
اأيُّ قنديٍل بقلبي �سع�سعْك

�سرَت نوراً في حياتي م�سرقاً
في �سفاف العمر قلبي �سّيَعْك

يا ربيَب ال�سعر غنَّ روعًة
ففوؤادي قانٌت كي ي�سَمعك

يا جميل الحرف يا ناي المنى
اأقَطُع البلدان حتى اأتبَعك

كيف ل اآتي وقد ُجنَّ الهوى
 يا خلياًل بات نب�سي مرَتعك

فتعاَل �سوب قلبي يا فتى
ُه اأ�سحى َمعك  فغرامي كلُّ

فاجتز الآفاق مني واقترب
لحَن �سدق في الوفا ما اأروَعك.!

�ساأعزف لحني على نب�س قلبي

َوْر فتزهو الحياة وتحلو ال�سُّ

فيرق�س قلبي على عزف عودي

ويطرب اأذني طنين الوتْر 

اأطّرز حلمي بلون ال�سياء

ويغزل ثوب الأماني القدْر

فت�سدو الع�سافير فوق الغ�سون

يرفُّ الفرا�ُس بظّل ال�سجْر

اأنامل �سوقي تخّط ق�سيدي

 وتع�سر منها عبير الِفكْر 

مداُد حروفي عطور الزهور

واأكتب �سعري بوحي القمْر

فاأجني موا�سم �سيٍف جميل

وتحلو الأما�سي ويحلو ال�سهْر

تعانق روحي جمال الحياة 

فاأع�سق فجراً واأهوى ال�سحْر
اأعُد النجوم واأر�سم ظاّلً

لعّل يراعي يحاكي الخفْر

فاأترك حلمي يجول اأمامي

ويبحث عّني يالقي الوطْر

فاأدراأ غيظي واأترك نف�سي

تدور اأمامي اأحا�سي الخطْر

واإذني التي راَبها هاتٌف

دعتني اإليها اأعيُد النظْر

رحلُت بعيداً وراء طموحي

فنلُت مناي وكان الظفْر

ي�بكي ال�حبيب ودم�عه مبحوُح
وع�ل�ى ي�دي�ه م�الجٌئ ون�زوُح

ف��ي ال�رمل ي�حفر ح�ّبه م�تخاذًل
وال�م�وج ي�اأك�ل ج�ه�ده ف�ي�نوُح

نا ل ُن��وح ف��ي ه��ذا ال�زمان ي�وؤمُّ
ف�ع�الَم ت�ن��سب م�رك�باً ي��ا ُن�وُح؟

واأراك ت��س�قط ف��ي ق��راٍر �س�ّيٍق
ث��وب�ي ك�ب�ي�ٌر اأي���ن م��ن�ه اأروُح؟

ت��س�عى اإل��ى ب��َدٍل وت�عرف اأّن�ُه
ح���س��ٌن ه��زي�ٌل ب��اب�ه م�ف�ت�وُح

ل��و ك�ن�َت ذا ث�قٍة ب�اأّنَك ح�ا�سري
م��ا ع��ا�س اأم���ٌس ك�ّفنْتُه ج�روُح

ال�غ�ي�رة ال�ع�م�ياء ت���زرع ورده��ا
وال��سوك ب�ال�سك المري�س يفوُح

ل ت��ع�ت�ذر اإّن ال��ع�ذاب ب�ط�ب�عِه
ك��اأ�ٌس ي��دور وخ�م�رُه م��سفوُح

اأ�س�م�عَت �س�ّك�يناً ت�راج�ع ن�ف��سها
ف�ي�عود ي�غ�فر ذن�َبها ال�مذبوُح ؟

روحي وني�سة من ي�سون وفاءها
وت�ل�ومني اإذ خ�ا�س�متك ال�روُح

�س�ّيعَت ع�مراً ف�ي ق�يودك غ�افاًل
اأّن ال��غ��رام ت��ح��ّرٌر وج��م��وُح

م�ثل ال�ذي ك�تب ال�كتاب ب�نومِه
ث��ّم ا�س�ت�فاق وح�برُه م�م�سوُح

رتل األشواق سأعزف لحني يبكي الحبيب
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أخبار/نشاطات

بح�س����ور الدكت����ور محم����د الحوراني رئي�س 
المكت����ب  واأع�س����اء  الع����رب  الكت����اب  اتح����اد 
ح�سري����ة  وفل����ك  طب����رة  ريا�����س  التنفي����ذي 
اأربع����اء  فعالي����ة  و�سم����ن  الزعب����ي،  والأرق����م 
دم�س����ق  ف����رع  ا�ست�س����اف  ال�س����وري  الكات����ب 
لالتح����اد ف����ي لقاء ح����واري وتكريم����ي الكاتب 
والم�سرحي والمترج����م الأب اليا�س زحالوي 

ظهر الأربعاء ٢٨ اأيلول في مقر الفرع.
تزامن����ت ه����ذه الندوة مع م����رور ن�سف قرن 

عل����ى انت�س����اب الأب اليا�����س زحالوي اإلى اتح����اد الكتاب العرب، وقد اأكد رئي�س التح����اد اأن الأب زحالوي 
قام����ة ثقافي����ة ومعرفي����ة واإن�سانية �سامخ����ة اآثرت الوفاء لالأر�����س والإن�سان، فقد اأم�س����ى جّل حياته في 
العم����ل المثم����ر وغر�����س القيم ال�سورية الإن�ساني����ة الأ�سيلة المبنية على المحب����ة والإخال�س والنتماء 
للوط����ن، ملتزم����اً بمبادرات����ه الوطنية النبيل����ة الكثيرة التي قام به����ا، خدمة ل�سوري����ة و�سعبها المتم�سك 

بطهر ترابها..
وبّي����ن رئي�����س ف����رع دم�سق لتحاد الكتاب العرب الدكتور اإبراهي����م زعرور اأن الأب زحالوي هو علم من 
اأع����الم الفك����ر والثقاف����ة والعم����ل الوطن����ي والجتماع����ي والإن�ساني، �سخ�سي����ة متع����ددة المواهب، باحث 

ومترجم وكاتب واأديب ومنت�سر لالإن�سان بالدرجة الأولى.
اأدار فعالي����ات اللقاء الإعالمي مله����م ال�سالح، و�سكر الح�سور من مختلف الأجيال العمرية، لي�سيء 
على كتابات الأب زحالوي التي و�سلت اإلى خم�سين كتاباً، وعلى ما يقوم به من اأعمال اإن�سانية وفكرية 

في مواجهة الحرب التي تعر�ست لها �سورية.
ف����ي ح�س����رة �سخ�سي����ة كالأب اليا�����س زحالوي يم����ّر الوقت �سريع����اً، فالجل�سة التي ا�ستم����رت ل�ساعتين 
كان����ت تحف����ل بدفء جميل، وقدّم خالله����ا ال�سيف المكرّم عر�ساً لمراحل مهم����ة ومف�سلية من خبرته 
الطويل����ة ف����ي العم����ل الفك����ري والثقاف����ي والإن�ساني، وتفاع����ل ب�سكل رائع م����ع مداخ����الت الح�سور على 
اخت����الف اأعماره����م فيما يخ�س الترجم����ة والم�سرح والق�سي����ة الفل�سطينية وما تعي�س����ه الدول العربية 
من موؤامرات �سهيونية، مقدماً روؤاه في بناء ج�سور الحوار البناء والمحبة داخل الوطن، وعلى امتداد 

العالم.
واأعرب الأب اليا�س زحالوي عن قناعته الرا�سخة بخروج �سورية من محنتها لتكون اأكثر قوة ومنعة، 
داعي����اً اإل����ى الح����وار واإعادة النظرفي ما كان وراء هذه الحرب الت����ي يجب، رغم مرارتها، اأن تكون تجربة 

نخرج منها عبوراً اإلى م�ستقبل اأف�سل ل�سورية واأبنائها.
وف����ي نهاي����ة اللقاء ق����دم التحاد درع����اً تكريمياً لالأب زح����الوي تقدي����راً لم�سيرته الإن�ساني����ة والأدبية 

العامرة بالأمل والفرح والإنجازات. 

األب الياس زحالوي... مكرّمًا في 
فرع دمشق 

تعزية
رئي����س اتح���اد الكّت����اب الع���رب واأع�س���اء المكت���ب التنفيذي واأع�س���اء مجل�س 

التح���اد واأع�س���اء التح���اد يتوجه���ون بخال�س الع���زاء م���ن ذوي ال�ساعر جابر 

خي���ر ب���ك بوفاته، راجين من المولى عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�سبر وال�سلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

  كتب: األرقم الزعبي

الن���دوات  ف���ي دع���م  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  �سم���ن خط���ة 
والور�س���ات النوعي���ة ا�ست�س���اف التح���اد ف���ي مق���ره � بتاري���خ 

٢٠٢٢/٩/٢٤م. ور�سة بحثية تحت عنوان:
»معرك���ة وح���دة ال�ساح���ات« � المعان���ي وال���دللت« اأقامه���ا 
مرك���ز اللغ���ات والترجم���ة في حرك���ة الجه���اد الإ�سالمي في 
فل�سطين وقد افتتح الور�سة الدكتور محمد الحوراني رئي�س 
اتح���اد الكتاب العرب موؤكداً اأهمي���ة توحيد �ساحات المعركة 
م���ع العدو باأ�سكالها الع�سكرية، والثقافية، وال�سيا�سية كافة، 
و�سب���ط اإيقاعه���ا وف���ق اأه���داف وخط���وات مح���ور المقاومة، 
لأن اله���دف الأ�سا�س���ي للعدو ال�سهيوني ه���و ت�ستيت �ساحات 
المقاوم���ة عل���ى الم�ست���وى الفل�سطين���ي الفل�سطيني. وعلى 
الم�ست���وى القومي العرب���ي � التطبي���ع واتفاقيات ال�سالم_ 
وعل���ى م�ستوى محور المقاوم���ة العربي_ الإيراني، بهدف 
ال�ستف���راد بكل فريق محور يوؤم���ن بالمقاومة واآخر بالحل 

ال�سيا�سي.
موؤك���داً ال���دور الري���ادي ال�س���وري، ول �سيم���ا ف���ي الت�سدي 
لمحاول���ة اإخ���راج �سوري���ة م���ن مح���ور المقاوم���ة ع���ن طريق 
محاول���ة اإ�سقاط الدول���ة ال�سورية، ولكن جاء الرد بال�سمود 

وتحقيق النت�سار وك�سف المخطط ال�سهيوني.
وق���د قام ب���اإدارة الندوة الدكتور �سمي���ر اأبو �سالح، وقدمت 
اأوراق بحثية؛ اله���دف منها تقييم اأبعاد العدوان ال�سهيوني 

واآثاره على قطاع غزة موؤخراً_ اآب /٢٠٢٢.
وجاءت الأوراق البحثية على النحو الآتي:

� ق���دم ال�سيد خالد عبد المجيد /قيادي فل�سطيني/ ورقة 
تحت عنوان »المقدمات والأ�سباب التي دفعت لمعركة غزة« 
مبين���اً اأن الكي���ان ال�سهيوني بعد اأن حي���د حركة حما�س عن 
المعرك���ة وتحويله���ا من حرك���ة جهادية �سيا�سي���ة اإلى حركة 
�سيا�سي���ة فق���ط اأراد اأن يختبر قدرة حركة الجهاد والتي ُتعّد 
لف�سل الأقوى والموؤمن بالن�سال وقتال العدو اأوًل.. لذلك 
جاءت هذه المعركة التي دعمها كل ال�سرفاء داخل فل�سطين 

وخارجها.
� ورقة ال�سيد اأبو على ح�سين _ قيادي فل�سطيني_ التي 
ج���اءت تحت عن���وان »تجليات وح���دة ال�ساحات ف���ي المعركة 
بين الربح والخ�سارة؛ مبيناً اأن الهدف الأول لحركة الجهاد 
مقاوم���ة الع���دو والإبقاء على �سعلة المقاوم���ة م�ساءة بعيداً 
عن النتائج الأخرى، هذه المعركة اأثبتت اأّن الخا�سر الأكبر 
فيها من لم يقف �سراحة وعماًل �سد العدو ال�سهيوني من 
الف�سائ���ل الفل�سطيني���ة والراب���ح ه���و من ك�سب ثق���ة ال�سعب 

الفل�سطيني وبقي حاماًل لالأمانة.
� ورق���ة العمي���د ترك���ي الح�سي���ن � محلل �سيا�س���ي �سوري_ 
الذي ق���دم ورقة عنوانها »العبر والدرو�س الم�ستخل�سة من 
معرك���ة وحدة ال�ساحات »مقارناً فيها بين معركة غزة _اآب 
٢٠٢٢ والمع���ارك التي �سبقتها لجهة عدد ال�سواريخ التي تم 
اإطالقه���ا ومدى تاأثيرها على الأر�س مبيناً التطور النوعي 
ف���ي عدد ال�سواري���خ التي اأطلقتها حرك���ة الجهاد الإ�سالمي 

ما رفع موؤ�سر الرعب لدى الكيان ال�سهيوني.
_ ورق���ة ال�سي���د ر�سمي اأبو عي�سى _ قيادي فل�سطيني_ 
الت���ي جاءت تحت عنوان« �اأداء حركة الجهاد ولماذا خا�ستها 
منف���ردة«؟ حي���ث اأ�سار اإل���ى اأن الحركة حافظ���ت على القيادة 

وال�سيطرة وا�ستمرت ف���ي اإطالق ال�سواريخ والقذائف حتى 
اإع���الن وق���ف اإطالق النار، ومن���ع الع���دو ال�سهيوني تحقيق 
ه���دف ال���ردع ال���ذي خرج م���ن اأجل���ه واإنه���اء المعرك���ة ورغم 
�سرا�س���ة المعرك���ة بقي���ت حرك���ة الجه���اد تحتف���ظ بالق���درة 
عل���ى موا�سل���ة القت���ال وتهدي���د الجبه���ة الداخلي���ة للكي���ان 

ال�سهيوني.
بعد تقديم الأوراق البحثية جرى التعقيب عليها من قبل 

كل من:
� د. خل���ف المفت���اح: حيث توقف عند دلل���ة عنوان الور�سة 
البحثي���ة »معرك���ة وح���دة ال�ساح���ات« ه���ل تعن���ي ال�ساح���ات 
العرب���دة  ع���ن  م���اذا  فق���ط؟  الفل�سطيني���ة  الفل�سطيني���ة 
ال�سهيوني���ة و�س���رب بع�س المواق���ع ال�سوري���ة وفكرة وحدة 
ال�ساح���ات؟ كان م���ن الأن�سب تحديد دللة ه���ذا العنوان لأن 
معركة وحدة ال�ساحات المقاومة معركة �سرورية لمواجهة 

العدو الذي يقتات على مبداأ فّرق ت�سد.
_ مداخل���ة د. اإبراهي���م علو�س: حذر م���ن خديعة حما�سة 
المقاوم���ة  مح���ور  اأع�س���اء  بع����س  توج���ه  ودع���م  الجدي���دة 
لإعادته���ا اإل���ى ه���ذا المح���ور اإل���ى الي���وم ل���م ت�سم���ع اعت���ذاراً 
م���ن قادته���ا اأو من مكتبه���ا ال�سيا�سي ع���ن الموقف المخزي 

للحركة من الحالة ال�سورية وتاأيدها للحركات الإرهابية.
_ مداخل���ة د. محم���د بحي�س���ي ال���ذي اأثنى عل���ى الأوراق 
البحثي���ة، موؤك���داً اأن معركة وحدة ال�ساح���ات تتطلب اإ�سراك 
الجميع اإل من رغب اأن يقف على الحياد وقد اقترح الدكتور 
ج���ورج جبور /تاأ�سي�س مركز درا�س���ات متخ�س�س بالدرا�سات 

والترجمات المتعّلقة بالعدو ال�سهيوني ومخططاته.
وقد انتهت الور�سة البحثية على �سرورة التم�سك بتوحيد 
�ساح���ات المقاوم���ة واإف�س���ال اأه���داف الحت���الل ال�سهيون���ي 

المتمثلة ب:
١_ الف�سل بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

لف�سائ���ل  التابع���ة  الم�سترك���ة  العملي���ات  غرف���ة  اإنه���اء   �٢
المقاومة في قطاع غزة.

٣� تاأكي���د حي���اد حما����س واإخراجه���ا م���ن العم���ل الع�سك���ري 
المقاوم وفق ت�سريح رئي�س �سعبة ال�ستخبارات ال�سهيونية 

اللواء » اأهارون هاليفا« الذي قال:
»يج���ب اأن ي�ستم���ر الهدوء في قطاع غ���زة لفترة طويلة قد 
ت�ستم���ر خم�س �سنوات في ظل م�سال���ح م�ستركة من حما�س 
والكي���ان ال�سهيون���ي بذل���ك.. ل يكفي ع���دم ان�سمام حما�س 
للمواجهة اإلى جانب الجهاد الإ�سالمي، بل يجب عليها منع 

مثل هذه المواجهات م�ستقباًل«
هيئة البث الإ�سرائيلية١٣ /٢٠٢٢/٩.

الجه���اد  حرك���ة  عل���ى  مرك���زة  حمل���ة  هن���اك  بالمقاب���ل 
الكي���ان  با�س���م  الر�سم���ي  المتح���دث  الإ�سالم���ي عّب���ر عنه���ا 
الإ�سرائيل���ي » ران كوخ���ان« بقول���ه: نح���ن في حمل���ة مركزة 
على الجهاد الإ�سالم���ي و�سنوا�سل الهجمات وا�سعة النطاق 

من البر والبحر«.
انتهت الور�سة البحثية وبقيت الأ�سئلة الآتية مفتوحة.

لماذا لم ت�سارك حما�س في المعركة؟
ما الموقف الم�سري من المقاومة؟

نشاطات
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

ُح.. ويبدو اأننا ل نريُدُه اأن ي�سحو.. ويبدو اأّنه ه���و ل ي�ستطيع اأن ي�سحو.. َهَذياٌن.. ُرْكٌن  ذل���ك الَهَذي���اُن لذل���ك َاللقاِء لم َي�سْ

ه���اٌم م���ن م�سي���رٍة لي�س���ت عاقلًة كثي���راً.. ولي�س من مهماته���ا اأن تكون عاقلًة.. من تفا�سي���ل ذلَك الجرِح ن�ستم���دُّ عزيمَة القدرِة 

اً.. في َو�سح النهار اأُطفئِت القناديُل.. والأغاني َذهَبْت مع تلك  عل���ى اجت���راِح ِج���َراٍح اأكثَر نزيفاً؛ واأكثَر َجماًل وحماقًة واأكثَر ُحبَّ

ال�َسم����س الهارب���ِة م���ن النافذِة نحو اأُفٍق اآَخر.. ل يوجُد م�سافاٌت... بل يوَجُد َجَدٌل كبي���ٌر في �ساحاٍت �سغيرٍة.. م�سافاٌت �سغيرٌة 

ْمَطَرْتها الح�ساراُت ِبوابِل حّرياته���ا.. ِبوابِل جنوِنها.. وِبوابِل جنوِحها نحَو  تب���دو ج���رداَء.. ولكنه���ا اأ�سَبحْت خ�سيبًة لكثرِة ما اأَ

م���دًى اأكث���َر اأمان���اً وا�ستقراراً.. مًدى هو َمْطَمُح ِعراِك الفرا�ساِت على َنْحلِة البراري.. مّدى هو رغباٌت اأْيَقَظها الوْجُد الُمَت�سيُِّد 

ها.. يالها من  ْت خيوُل َبِني الع�سق ف���ي مراِب�سِ عل���ى اأن���وار الأرواح والقل���وب.. اأَِله���ذا َتمَّ َفكُّ الح�سار من العي���ون.. اأَِلهذا ا�ْستقرَّ

اإيما�ساٍت ُتبِرُق في ف�ساءاِت �سباٍق غيِر محموٍم اإلى اْرتيِاد كامِل م�ساحاِت الَحلَبِة..

ُل اإلى مدٍّ ُيغيُِّر خارطَة الأمواج..  كان يخ�سى دائماً من ُر�ُسوِّ اأيِّ قافلٍة على �سواطِئ الحب.. لأنَّ الَجْزَر في تلك ال�سواطئ يتحوَّ

ْدِر الكون.. َهْل اإنكاُرُه لها بحجِة اأنَّ ال�ستاَء لم ياأِت َبْعُد.. واأّن ال�سيَف  ل���ي دي���وٌن علي���ه ذلَك الُمْنب�ِسُط كخ�سرِة الأر�ِس على �سَ

َذهَبْت ُفُلوُله اإلى جغرافيٍة اأُخرى..

ُب���ورَك ه���ذا الُم�ْستِب���دُّ ال���ذي ُيريدن���ا اأن نك���ون َط���ْوَع م���ا ي�س���اء.. ه���و َيْع���رُف اأنَّ مقاديَرنا َت�سي���ُر بنا اإلي���ِه تح���ت كلِّ الظروِف.. 

ها.. وهو َيْعِرُف اأننا ننتهي فيه احتراقاً ملفوفيَن بزنوِد ال�سوِء التي  ْب���َوًة ل ُيْمكُن َردُّ وال�س���وؤوِن.. وه���و يعرُف اأننا ننتهي فيه �سَ

نا اإلى رحابِتِه وُنعماُه..  َتُلمُّ

لن���ا ف���ي ثناي���اِك اأكث���ُر م���ن ربيع.. ولن���ا مطاِمُحنا الب�سيطُة.. ول���ِك اأن َتْنَهريه���ا.. ول���ِك اأْن يحتويها نخيُلك ال���ذي ُيغّطي ُكلَّ 

���ر.. ول���ِك اأن ُتثي���ري الأ�سئل���َة الت���ي ل���م َنْعرْفه���ا َبْع���ُد.. ول���ِك اأّل يكتف���ي �سباُحِك بال���ورِد ولو كان م���ّن كل الأن���واع في كلِّ  َت�َسحُّ

الأ�سقاع.. ولِك األ تكتفي بكل تالوين الحروِف.. لأنَّ انهماَرِك يحتاج اإلى قوامي�َس َتْدر�ُس مفرداِتها ذواكُر اليا�سمين.. ودفاتُر 

الع�سِق التي ترتديها اأيادي العا�سقين.. يا َلموِكِبِك اَلمهْيِب عندما َت�سيريَن اإلى الوْعِد.. َلعلَِّك ل َتَرْيَن رفوَف الع�سافير التي 

ْحِر.. ُف اللقاء فتعثََّر الو�سُف بالَم�ْسَهِد والِعْطِر وال�سِّ َت�سيُر اإزاَءِك.. حاَوَل َقْبلي َمْن ي�سِ

ج.. لعينيِك ما َتْطُلباِن.. وُمباَرٌك غراُمِك العجيُب بكلِّ ما فيه من ُعنٍف وانزواٍء وكبرياٍء وتوهُّ

نَّ على راحتيَّ بقطافها... اأيتها الوردُة التي اأنتظُر اليوم الذي لن َت�سُ

الوردةُ والِقطافُ


